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ﺍﳊﹶﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﹶﻬﺎﺭﹺ ،ﺍﻟﻌﺰﹺﻳﺰﹺ ﺍﻟﻐﻔﱠﺎﺭﹺ ،ﺍﳌﹶﺎﻧﹺﻊﹺ ﺍﳌﹸﻌﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊﹺ ﺍﻟﻀﺎﺭ ،ﺧﻠﹶﻖ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻩ
ﻭﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻜﹸﺘﺐ ﻷَﺟﻠﻪ ﻭﺟﺎﺀَ ﺍﻷَﻧﺬﹶﺍﺭ ،ﻓﹶﺄﹶﺑﻰ ﺍﳌﹸﺸﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺘﺒﺮﻙ ﺑﹺﺎﻟﻄﱠﻮﺍﻏﻴﺖ ﻭﺍﻟﻘﹸﺒﺎﺏﹺ ﻭﺍﻷَﺷﺠﺎﺭﹺ
ﻭﺍﻷَﺣﺠﺎﺭﹺ ،ﻭﻫﺪﻯ ﺍﷲُ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹺﲔ ﻟﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﹶﻔﹸﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﹶﻖ ﻓﹶﻮﺣﺪﻭﻩ ﺑﹺﺄﹶﻧﻮﺍﻉﹺ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺟﺎﺀَﺕ ﻋﻠﹶﻰ
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﹾﻤﺼﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺨﺘﺎﺭﹺ  -ﻭﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓﹶ ﻣﻦ ﺗﻘﹶﺮﺏ ﺇﻟَﻴﻪ
ﺤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺟﺪﺩ ﺍﳊﹶﻨﹺﻴﻔﻴﺔﹶ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔﹶ ﺑﻌﺪ
ﺑﹺﻤﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﹶﻋﺪﺍﺋﻪ ﺍﻟﻜﱡﻔﹶﺎﺭﹺ  -ﻭﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﻣ 
ﺍﻻﻧﺪﺛﹶﺎﺭﹺ ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻪ ﺍﳌﹸﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﻭﺍﻷَﻧﺼﺎﺭﹺ ،ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ .ﺃﹶﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
އެހުރިހާ

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ހައްދަވައިފައިވާ މަޚްލޫޤުން ގުނައި އަދަދުނުކުރެވޭހާ ގިނައެވެ .ނަމަވެސް
މަޚްލޫޤުންގެ

އެކަލާނގެ

ތެރެއިން

ބުއްދިދެއްވާފައިވަނީ

މަލާއިކަތުންނަށާއި،

އިންސާނުންނަށާއި ،ޖިންނީންނަށެވެ .ދެން މިތިން ޤިސްމުގެ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ

އިޚުތިޔާރު ދެއްވާފައިވަނީ އިންސާނުންނަށާއި ،ޖިންނީންނަށެވެ .މަލާއިކަތުންނަކީ ހަމައެކަނި ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃގެ

ޙުކުމްފުޅުތައް

ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށްޓަކައި

އެކަލާނގެ

ހައްދަވާފައި

ތިބި

ބައެކެވެ.

އެބޭކަލުންނަށް އެއްވެސް އިޚުތިޔާރެއް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ނުދެއްވައެވެ .ދެން އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން
ދަންނައެވެ.

މިދެބައިމީހުންވެސް

ﺍﷲ

ﺗﻌﺎﱃ

ހައްދަވާފައިވަނީ

ހަމައެކަނި

އެކަލާނގެއަށް

އަޅުކަންކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ މިދެބައިމީހުންނަށް ވަނީ އިޚްތިޔާރުދެއްވާފައެވެ .އެކަލާނގެ
ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ) Z Ë Ê É È Ç Æ Å [ .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ(3 :
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ﺍﷲ އޭނާއަށް )ހެޔޮ ނުބައި ވަކިވާނެ( މަގުދެއްކެވީމެވެ) .އޭނާ

އިޚްތިޔާރުކުރާނޭ މަގެއް އިޚްތިޔާރުކުރާށެވެ (.ޝުކުރުކުރާމީހެއް ކަމުގައިވާށެވެ .ނޫންނަމަ އިންކާރު
ކުރާމީހެއް ކަމުގައިވާށެވެ ".ޙަޤީޤީ ބުއްދިވެރިޔަކީ ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބުއްދިން ރަނގަޅުގޮތް ވިސްނާ

އެގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހާއެވެ .ތިމާ ހެއްދެވިފައިވަނީ ހިތުހުރިހައި ގޮތަކަށް އުޅުމަށް ނޫންކަމާއި،

ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ވުޖޫދަށް ގެނެވުމުގައި މަޤްޞަދެއްވާކަން ދެނެގަންނަމީހާއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

އަޅަމެން ހައްދަވާފައިވަނީ ބޭކާރު ގޮތެއްގައެއްނޫނެވެ .ވަރަށްވެސްބޮޑު މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެ .އެއީ

އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކުރުމަށެވެ .ޚާލިޞްގޮތުގައި އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް
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ހިތާމައަކީ

އެއްފަރާތްކޮށް

ކާފިރުން

މުސްލިމުންގެ

މިއަދު

ތެރެއަށް

ނަޒަރުހިންގާލިޔަސް

އެބައިމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން މިމަޤްޞަދު ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާކަމެވެ .ޚާލިޞް މުވައްޙިދުން މިއަދު
ވަރަށްވެސް މަދެވެ .ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ .ޤިޔާމަތް ގާތްވިވަރަކަށް ހެޔޮލަފާމީހުން ދާނީ
މަދުވަމުންނެވެ .މިއަދު ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ އޮއިވަރަކީ ހުޅަނގުގެ ތަހުޛީބާއި ތަމައްދުނުގެ

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

އުސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤު މުސްލިމުން ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .އަދި އެންމެ ބޮޑަށް
ޙައިރާންވާން ޖެހެނީ ފުރިހަމަ މުސްލިމުން ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހުން ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކަމުގައި

ހަދައިގެން އެކުރާކަންތައްތަކަކުންނެވެ .ބައެއްމީހުން އެބައިމީހުންގެ މުރާދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި
މަރުވެފައި ތިބޭމީހުންގެ ކިބައިން އެދި ދަންނަވަތެވެ .އަދި ބައެއް މީހުން ވަލީވެރިންނަށް
އަދި ބައެއްމީހުން ބުރަންމާނީންގެ ކިބައިން ނަސީބު ހުރިނެތް ގޮތް ބަލަތެވެ.

ގޮވައިހަދަތެވެ.

މިބައިމީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި މިކަންތައްތަކަކީ އެންމެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކެވެ .މިޚުރާފާތްތަކާއި
ޝިރުކުތައް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވަރަށްބާރު މިނެއްގައި ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ .މީގެ ސަބަބަކީ
ކޮބައިތޯއެވެ؟ އާދެ! ދަންނަވަން ޖެހޭނީ ތައުޙީދުގެ ދަޢުވަތުދޭނޭ ދާޢީންތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ތައުޙީދަކީ ކޮބައިކަން މީސްތަކުންނަށް މިވަނީ ނޭނގިފައެވެ .މުސްލިމު ޢާއްމުން ދެކޭގޮތުގައި

ހަމައެކަނި ދުލުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެއްކައުވަންތައޭ ބުނުމުން މުވައްޙިދަކަށްވެވުނީއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ

އަޅުތަކުންނޭވެ! ޝައިޠާނާގެ ކެހިވެރިމަޅިން މިންޖުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާށެވެ .ތައުޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބު
އަދި

ދެނެގަންނާށެވެ.

އެގޮތުގައި

ސާބިތުވާށެވެ.

އާޚިރަތުގައި

ބާއްޖަވެރިވާނެކަން

ކަށަވަރީ

އޭރުންނެވެ.

ތަޢުޙީދަކީ އަޅުކަންތަކުގައި ޒާތީގޮތުންނާއި ސިފާތީގޮތުންނާއި ފިޢުލީގޮތުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ .ތައުޙީދު ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަކަށެވެ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷُﻟﹸﻮﻫﻴﺔ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﹺﻴﺔ،
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷَﺳﻤﺎﺀِ ﻭﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ:
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷُﻟﹸﻮﻫﻴﺔ އަކީ :އެންމެހައި އަޅުކަމެއްގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ .އެބަހީ
ހުރިހާ އަޅުކަމެއް
އެހެންފަރާތެއް
އެކަމެއްކުރުމަށް

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް ޚާލިޞްކުރުމެވެ .އެއްވެސް އަޅުކަމެއްގައި އެކަލާނގެއާ

ޝަރީކުނުކުރުމެވެ.

ދެންފަހެ ،އަޅުކަން

އަމުރުކުރައްވައިފައިވާ

ކޮންމެ
3

ދަންނައެވެ.
ކަމަކާއި

އަޅުކަމަކީ

އެކަމެއްކުރުމުގެ

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
މައްޗަށް

ތައުޙީދުފޮތް



ތަޢުރީފުކުރައްވައިފައިވާ ކޮންމެ ކަމެކެވެ .މިސާލަކަށް ނަމާދުކުރުމާއި ،ޒަކާތްދިނުމާއި ،ރޯދަހިފުމާއި،
އަމުރުކުރުމާއި ،ނުބައިކަންތައް

ޙައްޖުވުމާއި ،ޤުރުބާންކުރުމާއި ،ހެޔޮކަންތަކަށް

މަނާކުރުންފަދަ

ކަންތައްތަކެވެ .އަދި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެކަމެއް ކުރުމަށް އަމުރުނުކުރައްވާ އެކަމަކު އެކަމެއްކުރުމުގެ މައްޗަށް
ތަޢުރީފުކުރައްވައިފައިވާ ކަމަކީ މިސާލަކަށް ނަދުރުފުއްދުމެވެ.

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﹺﻴﺔ އަކީ :ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ.

އެއްވެސް

އެއިން

އެންމެހައި

ކުރައްވާ
ކަމެއްގައި

ކަމެއްގައި

އެކަލާނގެއާ

އެކަލާނގެ

އެއްވެސް

ފަރާތެއް

ޝަރީކުނުކުރުމެވެ .މިސާލަކަށް ،ޚަލްޤުކުރެއްވުމާއި ،ރިޒުޤުދެއްވުމާއި ،މަރުގެންނެވުމާއި ،ދިރުއްވުންފަދަ

ކަންތައްތަކެވެ.
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷَﺳﻤﺎﺀِ ﻭﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ އަކީ :ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ
އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް އެއްވެސް ﺗﺄﹾﻭﹺﻳﻞﹸ ކުރުމަކާއި ވައްތަރު ބަޔާންކުރުމަކާނުލައި އެކަލާނގެ

ޒާތުފުޅަށް ސާބިތުކުރުމެވެ .އެހެނީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ [ Z 43 2 1
)ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ" (11 :އެކަލާނގެއާ

އެއްފަދަ

އެއްވެސް

އެކަލާނގެ

އެއްޗެއްނުވެއެވެ".

ބައެއް

އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގެ ﺇﹺﺛﹾﺒﺎﺕ ފޮތުގެ ﻣﱳ ގައި ބަޔާންވާހުއްޓެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ
އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި ޝަރީކުކުރެވޭ ގޮތްތަކަކީ :ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ އިސްމުފުޅެއް އެހެން

ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުމެވެ .ނުވަތަ އެކަލާނގެ ސިފަފުޅަކުން އެހެން ފަރާތެއް ސިފަކުރުމެވެ.

ނުވަތަ

އެކަލާނގެ

އިސްމުފުޅުތަކާއި

ސިފަފުޅުތަކަށް

އިސްމުފުޅުތަކަށާއި

ސިފަފުޅުތަކަށް

ސިފަފުޅުތައް

އަދި

ބައެއް

އިންކާރުކުރުމެވެ.

ޤަބޫލުކޮށް

އެކަލާނގެ

ނުވަތަ

އިންކާރުކުރުމެވެ.
ބައެއް

ނުވަތަ

ބައެއް

އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ،ބައެއް

އިސްމުފުޅުތަކާއި

ސިފަފުޅުތައް

ތައުވީލުކުރުމެވެ.
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﹺﻴﺔ ،މައްކާގެ މުޝްރިކުންވެސް ޤަބޫލުކުރެތެވެ .އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި
އެންމެބޮޑަށް އަރައިރުންވުން ހިނގީ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷُﻟﹸﻮﻫﻴﺔ ގައެވެ .ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ގެ މަފްހޫމާއި
އެކަލިމަވާޖިބުކުރާ ކަންތައްތަކުގައެވެ .ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔައިލުމަކުންވެސް ނޫނެވެ.
އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން

މިކަލިމަ

ކިޔައިފިމީހާ ،ޢަމަލުން

އޭގެ

ވާޖިބު

އަދާކުރަންޖެހޭނެކަން

އެބައިމީހުންނަށްވެސް އެނގެއެވެ .އެބައިމީހުން މިކަލިމަކިޔުމަށް އިންކާރުކުރީވެސް އެހެންވެގެންނެވެ.
4
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މާނައާއި

ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔައިލުމަކުން ފުދުނީއަކީނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އޭގެ
މަފްހޫމު ދެނެގަނެ އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާ ކަންތަކަށް

ޢަމަލުކޮށް

ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ .ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ގެ ޝަރުޠުތައް ހަތެކެވެ.

އޭގެ ޝަރުޠުތައް

 -1ﺍﻟﻌﻠﹾﻢ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﹾﺠﻬﻞﹺ .ޖާހިލުކަން ނަފީކުރާ ޢިލްމު .އެބަހީ ކަލިމައިގެ މާނައާއި މަފްހޫމު

ދެނެގަނެ ،އެއަށް ޖާހިލުވެނުހުރުން.

 -2ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﻚ .ޝައްކުކަން ނަފީކުރާ ޔަޤީންކަން .އެބަހީ ކަލިމަ ކިއުމަށްފަހު ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ގެ ﺃﻟﹸﻮﻫﻴﺔ އާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޝައްކެއްނުކުރުން .އަދި ކިއެއްތަ! އެކަލާނގެ ﺃﹸﻟﹸﻮﻫﻴﺔ އާދޭތެރޭ

ޔަޤީންކުރުން.

 -3ﺍﻟﻘﹶﺒﻮﻝﹸ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺮﺩ .ރައްދުކުރުން ނަފީކުރާ ޤަބޫލުކުރުން .އެބަހީ ކަލިމަކިޔުމަށްފަހު އޭގެ

މާނަ ހިތުން ޤަބޫލުކުރުން އަދި ދުލުން ކިޔައި ހިތުން ރައްދުނުކުރުން.

 -4ﺍﻻِﻧﻘﻴﺎﺩ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺮﻙ .ދޫކޮށްލުން ނަފީކުރާ ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުން .އެބަހީ ކަލިމަ

ކިއުމަށްފަހު ކަލިމަ ވާޖިބުކުރާ ކަންތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުން .އަދި ކަލިމަ ދުލުން ކިޔައި
އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާކަންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްނުލުން.
 -5ﺍﻹِﺧﻼﹶﺹ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻙ .ޝިރުކު ނަފީކުރާ އިޚްލާޞްތެރިކަން .އެބަހީ ކަލިމަ

ކިޔުމަށްފަހު ﺍﷲ އާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރީކުނުކުރުން .އަދިކިއެއްތަ! އެންމެހާ އަޅުކަމެއް

އެކަލާނގެއަށް ޚާލިޞްކުރުން.

 -6ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﹾﻜﹶﺬﺏﹺ .ދޮގުވެރިކަން ނަފީކުރާ ތެދުވެރިކަން .އެބަހީ ކަލިމަ

ކިޔުމަށްފަހު ކަލިމައިގެ މާނައަށާއި މަފްހޫމަށް ތެދުވެރިވުން .ދޮގުވެރިނުވުން.

 -7ﺍﳌﹶﺤﺒﺔﹸ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻲ ﻟﻀﺪﻫﺎ .ލޯބިވުމުގެ އިދިކޮޅު ކަންތައް ނަފީކުރާ ލޯބިވުން .އެބަހީ

ކަލިމައިގައިވާ މާނައަށާއި މަފްހޫމަށް ރުހުން.

ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ އަކީ ތައުޙީދުގެ ބުންޔާދެވެ .އެންމެހާ ޢަމަލެއް ބިނާކުރަންޖެހޭނީ

މިކަލިމައިގެ މައްޗަށެވެ .ކަލިމައިގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ އޭގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ
ކަލިމައިގެ މައްޗަށް ބިނާކުރާ ޢަމަލުތައް ޞައްހަވުމާމެދަކު ޝައްކެއްވެސްނެތެވެ.
5
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ﻣﺼﻨﻒ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ފޮތުގެ ނަމަކަށް " ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ " މިނަންދެއްވައި ފޮތުގައި
ބަހުސްކުރައްވާފައިވަނީ ޝިރުކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .އޭގެ ޙިކުމަތަކީ އިންސާނާ ޝިރުކުން އެއްކިބާވުމަކީ

ޙަޤީޤަތުގައި

އޭނާ

ތައުޙީދަށް

އިޤުރާރުވުމެވެ.

އަދި

އެހެންނޫނަސް

ތަޢާރަފްކުރާ

އެއްޗެހި

ﺿﺪﺍﺩﻫﺎ " އާދެ! އެއްޗެހި އޭގެ އިދިކޮޅު
އެތައްގޮތެއްވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން އެއްގޮތަކީ " ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷَﺷﻴﺎﺀُ ﺑﹺﺄﹶ 
ތަކެތިން ތަޢާރަފުކުރުމެވެ .މިސާލަކަށް ފިންޏަކީ ހޫނުގެ އިދިކޮޅެވެ .ހިޔަލަކީ އަވީގެ އިދިކޮޅެވެ.

ޔަޤީނަކީ ޝައްކުގެ އިދިކޮޅެވެ .އަދިވެސް މިފަދަ މިނޫން މިސާލުތަކެވެ .އެހެން ކަމުން ﻣﺼﻨﻒ -
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ތައުޙީދުގެ ތަޢާރަފުއެކުރެއްވީ ޝިރުކުގެ ވައްތަރުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިގެންނެވެ .އަދި
ޚާއްޞަކޮށް

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ﺃﹸﻟﻮﻫﻴﺔ

ކުރެވޭޝިރުކުތަކާއި،

ގައި

ޝިރުކުކުރެވޭ

ގޮތްތައް

ބަޔާންކޮށްދެއްވައިގެންނެވެ .މާތްﷲ  ،އެކަލޭގެފާނުގެ މިމަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނަށް

ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެ!

އަޅުގަނޑު މިފޮތް ތަރުޖަމާ ކުރާއިރު ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ އިޖުމާލުވެފައިވާ ޢިބާރާތްތައް ކުރު

ތަފްސީރެއްކުރުމަށެވެ .އަދި ބައެއް މައްސަލަތައްވެސް އިތުރަށް ތަފްސީރުކުރުމަށެވެ .އެއީ ދިވެހި
ދަރިން މިފޮތުގެ ފައިދާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހާސިލުކުރުމަށެވެ .އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ

ފުށުން ފޮތަށް އިތުރެއްކޮށްފައިވާނަމަ ،އޭގެ ކުރީގައި ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﳌﹸﺘﺮﺟﹺﻢ ނުވަތަ ﻓﹶﺎﺋﺪﺓ ،ނުވަތަ ﺗﻨﺒﹺﻴﻪ

ލިޔެފައިވާނެއެވެ.
އޭ

ދިވެހިދަރިންނޭވެ!

ތިމާމެން

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ﺍﷲ އަށް

ބިރުވެތިވާށެވެ.

ތިމާމެންކުރާ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއް އެކަލާނގެ ބައްލަވައި ވޮޑިގެންވާކަން ހަނދުމަކުރާށެވެ .އަދި
އެކަލާނގެ ދެނެގަތުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ .ތިމާމެންގެ އަސްލު

ގޮވައްޗަކީ އާޚިރަތްކަމުގައި ބަލައި އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ވަޙީކުރައްވާފައިވެވެއެވެr q p o nm l k j i h g f e [ .
) Z{ z y x w v u t sﺍﻟﺸﻮﺭﻯ (20 :މާނައީ" :އާޚިރަތުގެ ދަނޑުބިމަށް

)އެބަހީ އާޚިރަތުގެ ޘަވާބަށާއި ،އާޚިރަތުގެ ނިޢުމަތްތަކަށް( އެދޭ މީހާ ދަންނައެވެ .ތިމަން ﺍﷲ އޭނާގެ

އާޚިރަތުގެ ދަނޑުބިން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށްދެއްވާނަމެވެ .އަދި ދުނިޔޭގެ ދަނޑުބިމަށް )އެބަހީ
ދުނިޔޭގެ އަރާމަށާއި ޒީނަތަށް( އެދޭމީހާ ދަންނައެވެ .ތިމަން ﺍﷲ އޭނާއަށް އެއިން ކޮންމެވެސް
މިންވަރެއް ދެއްވާނަމެވެ .އަދި އާޚިރަތުގައި އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ނަޞީބެއްނުވެއެވެ".
6

ތައުޙީދުފޮތް



ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާކުރަނީ މިފޮތުގެ ޒަރީޢާއިން ދިވެހި ދަރީންނަށް އަގުހުރި

ފައިދާތަކެއް ދެއްވުމަށެވެ .އަދި މިފޮތް ދިވެހި ދަރިންނަށް އާޚިރަތަށް ދަތުރު ހެއްދެވުމަށްޓަކައި

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

ކަމުގައި ލެއްވުމަށެވެ .ﺁﻣﲔ.

ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺇﱃ ﻋﻔﻮ ﺭﺑﻪ
ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

 10ރަބީޢުލްއާޚިރު  1423ހ.



 22ޖޫން  2002މ.
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ތައުޙީދުފޮތް



 
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z H G F E D Cﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ (56 :މާނައީ" :ޖިންނީންނާއި ،އިންސާނުން،
ތިމަން ﺍﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ ނުހައްދަވަމެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z ON M L K J I H G F E Dﺍﻟﻨﺤﻞ (36 :މާނައީ:
"އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް ތިމަން ﺍﷲ ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ) .އެއީ
މީސްތަކުންނަށް ތައުޙީދުގެ މި ދަޢުވަތު ދިނުމަށްޓަކައެވެ (.ތިޔަބައިމީހުން ﺍﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ.
އަދި ޠާޣޫތުން )އެބަހީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ކޮންމެ އެއްޗަކުން( ދުރުހެލިވެ އެއްކިބާވާށެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ v u t s r q p on m l k j i h g
¨§¦¥¤ £¢¡ ~}|{z yxw
© ) Z ¯ ® ¬ « ªﺍﻹﺳﺮﺍﺀ(24 – 23 :

މާނައީ" :އަދި ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ފައިސަލާކުރައްވާފައިވަނީ ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް

މެނުވީ އަޅުކަންނުކުރުމަށާއި ،މައިން ބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަށެވެ .އެދެމީހުންކުރެ އެކަކު ނުވަތަ

އެދެމީހުން ތިބާގެ ގާތުގައި މުސްކުޅި އުމުރާ ހަމައަށް ފޯރައިފިނަމަ ފަހެ އެދެމީހުންނަށް އުއްފުވެސް
ނުބުނާށެވެ .އަދި އެދެމީހުންނަށް ހަރުކަށިބަސްވެސް ނުބުނާށެވެ .އަދި އެދެމީހުންނަށް މާތްބަހުން
ބުނާށެވެ.

އަދި

އެދެމީހުންނަށް

އޯގާތެރިކަމާއެކު
8

ނިކަމެތިކަމުގެ

ފިޔަ

ތިރިކޮށްލާށެވެ.

އަދި

ތައުޙީދުފޮތް



އެދެމީހުންނަށް މިފަދައިން ދުޢާކޮށްދޭށެވެ .އޭހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އެދެމީހުން މިއަޅާ
ކުޑައިރުއްސުރެ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބަލާބޮޑުކުރިފަދައިން އެދެމީހުންނަށް ރަޙުމަތްލައްވާނދޭވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z ml k j i h gﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(36 :
މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުން ﺍﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ .އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ޝަރީކުނުކުރާށެވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ ´ ³ ²± ° ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸ ¶ µ
# " ! Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç
5 4 3 2 10 / . - ,+ * ) ( ' & % $
G F E D CB A @ ?> = < ; : 9 8 76
WV U T S R Q P ON M L K J I H
) Z \ [ Z Y Xﺍﻷﻧﻌﺎﻡ(153 -151 :
")އޭ

މުޙައްމަދުގެފާނެވެ(.

މާނައީ:

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ކިޔައިދެއްވާހުށީމެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ޝަރީކުނުކުރާށެވެ.
މައިންބަފައިންނަށް

ވެރިރަސްކަލާނގެ
އަދި

ކަލޭގެފާނު

ތިޔަބައިމީހުންގެ
އެއީ

ވިދާޅުވާށެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން

)މައިންބަފައިންނަށް

އިޙުސާންތެރިކޮށްހިތާށެވެ.

މައްޗަށް

އަދި

ތިޔަބައިމީހުން

ޙަރާމްކުރެއްވި

އެކަލާނގެއާ

ބަދުސުލޫކުނުކުރާށެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން

އަންނާށެވެ.

ކަންތައްތައް

އެއްޗަކާ

އެއްވެސް

އަދިކިއެއްތަ!(

ފަޤީރުވެދާނެކަމަށް

ބިރުން

ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިން ޤަތުލުނުކުރާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުންނަށާއި ،އެކުދިންނަށް ރިޒުގުދެއްވަނީ ތިމަން

ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ފާޙިޝް ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވާށެވެ .އެއީ ފާޅުވެގެންވާ

ކަމެއްވިޔަސް އަދި ވަންހަނާވެގެންވާ ކަމެއްވިޔަސްމެއެވެ .އަދި ޙައްޤަކާނުލައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވައިފައިވާ

ނަފްސެއް

ތިޔަބައިމީހުން

ޤަތުލުނުކުރާށެވެ .މިގޮތަށް

އެކަލާނގެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނާތޯއެވެ .އަދި ހެޔޮގޮތުގައި
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މެނުވީ ޔަތީމުންގެ މުދަލާ ކައިރިނުވާށެވެ) .އެބަހީ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތުގައިވާ ޔަތީމުންގެ މުދާ

ހެޔޮގޮތުގައި މެނުވީ ޚަރަދުނުކުރާށެވެ (.އެއީ އެކުދިން ބާލިޣުވެ ޒުވާން އުމުރާ ހަމައަށް ފޯރައިފުމަށް
ދާންދެނެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މިނެކިރުމުގައި ވަފާތެރިވާށެވެ) .އެބަހީ
ފުރިހަމަކުރާށެވެ(.

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

އެއްވެސް

ނަފުސަކަށް

ތަކުލީފެއްނުޖައްސަވަމެވެ.

އެނަފުސަކަށް
އަދި

ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ

ތިޔަބައިމީހުން

މިންވަރަކަށް

ބަސްބުނާ

ހިނދު

އިންސާފުވެރިވާށެވެ .އެއީ ގާތްތިމާގެ މީހަކާ ދޭތެރޭ ބަސްބުނަން ޖެހުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ.

އަދި ﺍﷲ ގެ ޢަހުދު ފުރިހަމަކުރާށެވެ) .އެބަހީ ﺍﷲ އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައްކުރާށެވެ .ނަހީކުރެއްވި
ކަންތަކުން ދުރުވާށެވެ .އަދި ﺍﷲ ގެ ފޮތަށާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ .ﺍﷲ ގެ

ޢަހުދަކީމިއެވެ (.މިގޮތަށް އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުން

ނަސޭހަތް ހާސިލުކުރޭތޯއެވެ .އަދި މިއީ ތިމަން ﺍﷲ ގެ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެ .މިމަގަށް

ތިޔަބައިމީހުން ތަބާވާށެވެ .އަދި އެހެނިހެން މަގުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބާނުވާށެވެ) .ތަބާވެއްޖެނަމަ(

އެމަގުތައް

ތިޔަބައިމީހުން

އެކަލާނގެ،

ތެދުމަގުން

އެއްކިބާކުރާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާވެރިވޭތޯއެވެ".

އެކަލާނގެ

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ﺤﻤﺪ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﻓﹶﻠﹾﻴﻘﹾﺮﺃﹾ ﻗﹶﻮﻟﹶﻪ ﺗﻌﺎﱃ [ ¦ ¥ ¤ £ ¢
" ﻣﻦ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﻈﹸﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭﺻﻴﺔ ﻣ 
§ ¨©  .Zﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ Z ON M L K J [ :ﺍﻷﻳﺔ " މާނައީ:
ﳏﻤﺪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ ސިއްކަފުޅު ޖައްސަވައިފައިވާ ވަޞިއްޔަތްޕުޅަށް ބަލަން
ބޭނުންވާމީހާ ފަހެ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ވަޙީބަސްފުޅު [  Z ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢އިން
ފެށިގެން [  Z ON M L K Jގެ ނިޔަލަށް ކިޔާހުށިކަމެވެ) .އާޔަތުގެ މާނަ

އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ (.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ.

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙިމާރުކޮޅުގެ
މަތީގައި ސަވާރުވެގެންވަނިކޮށް އަހުރެންނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
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" ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺫﹸ ! ﺃﹶﺗﺪﺭﹺﻱ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﷲِ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﻭﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲِ؟" .ﹸﻗﻠﹾﺖ :ﺍﷲُ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ:
"ﺣﻖ ﺍﷲِ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲِ ﺃﹶﻻﱠ ﻳﻌﺬﱢﺏ ﻣﻦ ﻻﹶ ﻳﺸﺮﹺﻙ
ﺑﹺﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ" .ﹸﻗﻠﹾﺖ : ﻳﺎﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ! ﺃﹶﻓﹶﻼ ﺃﹸﺑﺸﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﻻﹶ ﺗﺒﺸﺮﻫﻢ ﻓﹶﻴﺘﻜﻠﹸﻮﺍ" )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :އޭ މުޢާޛެވެ! އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ ﺍﷲ ގެ ޙައްޤާއި ،ﺍﷲ ގެ މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ
ޙައްޤު އެނގިލައްވާތޯއެވެ؟ އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ .އެކަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﺍﷲ އެވެ.
އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ ﺍﷲ ގެ ޙައްޤަކީ
އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމާއި ،އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކުނުކުރުމެވެ .އަދި ﺍﷲ ގެ
މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤަކީ އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކުނުކުރާ މީހާއަށް ޢަޛާބު

ނުދެއްވުމެވެ".

މީސްތަކުންނަށް

އަހުރެން

އެކަމުގެ

ދެންނެވީމެވެ.
އުފާވެރި

އޭﷲ

ޚަބަރު

ގެ

ރަސޫލާއެވެ!

އެހެންވިއްޔާ

ނުދެއްވާނެހެއްޔެވެ؟ )އެބަހީ

އަހުރެން

ދެއްވަންތޯއެވެ؟(

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުނުދެއްވާށެވެ) .ދެއްވައިފިނަމަ(

އޭރުން އެބައިމީހުން އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކޮށްފައި ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލައިފާނެތެވެ.

އިސްވެދިޔަ ނައްޞުތަކުގައާއި އަޘަރުތަކުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1
.2

ޖިންނީންނާއި އިންސާނުން ހެއްދެވުމުގައިވާ ޙިކުމަތް.

ހަމަކަށަވަރުން އަޅުކަންކުރުމޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މުރާދަކީ ﺍﷲ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ .ސަބަބަކީ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާއި މުޝްރިކުންނާއި ދެމެދު އަރައިރުން ހިނގީ މިކަމުގައެވެ.
)އެބަހީ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ސާބިތުކުރުމުގައެވެ .އެންމެހާ އަޅުކަމެއް ﺍﷲ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ
ފަރާތްތަކުން ނަފީކޮށް ހަމައެކަނި ﺍﷲ އަށް ސާބިތުކުރުމުގައެވެ(.

.3

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ އެއްކައުވަންތަނުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާ ﺍﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމުން
އެއްކިބާވެގެންފިއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ މިވަޙީބަސްފުޅުގެ މާނަވެއެވެ.
[) Z:9876ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ (5 :މާނައީ" :އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަންކުރައްވާ

ފަރާތަށް އަޅުކަންކުރާ ބައެއްކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނުވެއެވެ".

.4

ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވުމުގައިވާ ޙިކުމަތް.

11

ތައުޙީދުފޮތް



.5

ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ އުއްމަތަކަށްވެސް )ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ( ރިސާލަތު ޢާއްމުވެގެންވުން) .އެބަހީ

.6

ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ ނަބިއްޔުންގެ ދީނަކީ އެއްދީނެކެވެ) .އެބަހީ ހުރިހާ ނަބިއްޔުންގެ ދަޢުވަތީ

ހުރިހާ އުއްމަތަކަށްވެސް އެއުއްމަތެއްގެ ހިދާޔަތަށްޓަކައި ވަނީ ރަސޫލުން ފޮނުއްވިފައެވެ(.

ނުކުތާއަކީ އެބޭކަލުންގެ އުއްމަތްތަކަށް ﺍﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ގޮވައިލެއްވުމެވެ(.
.7

ބޮޑު މައްސަލައަކީ ،ހަމަކަށަވަރުން ޠާޣޫތަށް ކާފިރުވެގެން މެނުވީ ﺍﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުން
ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ .އަދި ހަމަ މިމޭރުމުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުވެއެވެ.

[é èç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü
) Z ë êﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(256 :

މާނައީ" :ފަހެ ޠާޣޫތަށް ކާފިރުވެ ﺍﷲ އަށް އީމާންވެއްޖެމީހާ

ދަންނައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ވަކިވުމެއްނުވާ އުޅަކެއްގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓައިފިއެވެ".
.8

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ޠާޣޫތޭ ކިޔެއެވެ.

.9

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އަރިހުގައި ބަޔާންވެގެން ދިޔަ ﻣﺤﻜﹶﻢ ތިން އާޔަތުގެ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ

ބޮޑުކަން .އަދި އެތިން އާޔަތުގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

ގެ ޙަޟްރަތުން އަޅުތަކުންނަށް ދިހަ

ޙުކުމްދެވިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޙުކުމަކީ ﺍﷲ އާ ޝަރީކުކުރުމުން

މަނާކުރުމެވެ.

.10

އިސްރާ ސޫރަތުގައިވާ ﳏﻜﻢ އާޔަތްތަކުގައި އަށާރަ މައްސަލަ ބަޔާންވެގެންވެއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
އެމައްސަލަތައް ފަށްޓަވާފައިވަނީ އެކަލާނގެ މިވަޙީބަސްފުޅުންނެވެ` _ ^ ] \[ .
) Zd cb aﺍﻹﺳﺮﺍﺀ (22 :މާނައީ" :ތިބާ ﺍﷲ އާއި އެކުގައި އެހެން އިލާހަކު

ނުހަދާށެވެ) .ހަދައިފިނަމަ( އޭރުން ތިބާ އިށީނދެއިންނާނީ ނުބައި ބަސްލިބި ،ނިކަމެތިވެގެންވާ
މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ ".އަދި އެކަލާނގެ އެމައްސަލަތައް ނިންމަވާލައްވާފައިވަނީ މި ވަޙީ
ބަސްފުޅުންނެވެ) Z 3 2 1 0 / . - , + * )[ .ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ(39 :

މާނައީ" :ތިބާ ﺍﷲ އާއެކުގައި އެހެން އިލާހަކު ނުހަދާށެވެ) .ހަދައިފިނަމަ( އޭރުން ތިބާ

މަލާމަތްލިބި ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ".
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ މިމައްސަލަތަކުގެ އަހައްމިއްޔަތު ކަމުގެ މައްޗަށް އަޅަމެން ހުޝިޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ
އެކަލާނގެ މިވަޙީބަސްފުޅުންނެވެ) Z('&%$ # " ![ .ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ(39 :
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މާނައީ:

"މިކަންތައްވަނީ

ކަލޭގެފާނުގެ

ވަޙީކުރައްވައިފައިވާ ޙިކްމަތުގެ ތެރެއިންނެވެ".
.11

ކަލޭގެފާނުގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ

މައްޗަށް

ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ )ދިހަ ޙައްޤު( ގެ އާޔަތޭ ނަމަކަށްކިޔުނު ނިސާ ސޫރަތުގެ އާޔަތް .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
މިއާޔަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ) Zml k jihg[ .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(36 :
)މާނައިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ(.

 .12ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަވަހާރަވުމަށް ކައިރިވެވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ
ވަޞިއްޔަތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ﺗﻨﺒﻴﻪ ކުރެއްވުން.
 .13އަހުރެމެންގެ މައްޗަށްވާ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޙައްޤު ދެނެގަތުން.
 .14ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޙައްޤު އަޅުތަކުން އަދާކޮށްފިނަމަ އެކަލާނގެ މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤު
ދެނެގަތުން.

މިމައްސަލަ

 .15ހަމަކަށަވަރުން

އަޞްޙާބުބޭކަލުންކުރެ

ގިނަބޭކަލުންނަށް

ނުވެއެވެ) .ސަބަބަކީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މުޢާޛުގެފާނަށް
ބަޔާންނުކުރެއްވުމަށް

އަމުރުކުރައްވައިފައިވާތީއެވެ.

މުޢާޛުގެފާނު

އެނގިވަޑައިގެންފައި
އެކަން މީސްތަކުންނަށް
އެކަން

އެހެނިހެން

ޞަޙާބީންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އަވަޙާރަވުމަށް ކައިރިވީ ވަގުތުގައެވެ .އެއީ ޢިލްމުފޮރުވި

މީހުންގެ ތެރެއިންވެ ،ފާފަވެރިވެދާނެތީ ބިރުފުޅުގެންނެވެ(.

 .16މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ޢިލްމުފޮރުވުން ހުއްދަވެގެންވުން.

 .17މުސްލިމަކަށް އޭނާ އުފާކުރަނިވި ޚަބަރެއްދިނުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުން.

 .18ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކޮށް ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލުމުން
ބިރުވެތިވުން.

 .19ނޭނގޭ ކަމަކުން ސުވާލުވެވިއްޖެއްޔާ ސުވާލުވެވުނު މީހާ "ﺍﷲُ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ) "އެބަހީ އެކަން
އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ (.މިފަދައިން
ބުނުން.

 .20ބައެއްމީހުން

)ބައެއް(

ހުއްދަވެގެންވުން.

ޢިލްމަށް

ޚާއްޞަކޮށް
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)އެޢިލްމުން(

މަޙުރޫމުކުރުން
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) .21ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޒާތުފުޅު އެހާމާތްވުމާއެކު( ހިމާރުގެ މައްޗަށް

ސަވާރުވެވަޑައިގަތުމުގަޔާއި އަދި ފަހަތްޕުޅަށް އެހެންމީހަކު ސަވާރުކުރެއްވުމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ
ތަވާޟުޢުވެރިކަން.

 .22ސަވާރީއެއްގެ މަތީގައި ޑަބަލްސީޓުހެދުން ހުއްދަވެގެންވުން

 .23މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ގެ މާތްކަން.

 .24ތައުޙީދުގެ މައްސަލައިގެ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ ބޮޑުކަން.

++++++++
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2
ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި ،މާތްކަން ،އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް
ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ! " ) Z + * ) ( ' & % $ #ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ(82 :

މާނައީ:

"އީމާންވެ،

އެބައިމީހުންގެ

ޢަމަލުތައް

އަނިޔާއަކާއި،

)އެބަހީ

ޝިރުކަކާއި(

މަސްހުނިނުކުރިމީހުން ދަންނައެވެ .އެބައިމީހުންނަކީ އެއީ އަމާންކަން ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ .އަދި
ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ މީހުންނަކީވެސް އެބައިމީހުންނެވެ".
އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ،ﻭﺃﹶﻥﱠ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲِ
"ﻣﻦ ﺷﻬﹺﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻭﺃﹶﻥﱠ ﻣ 
ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ،ﻭﻛﹶﻠﻤﺘﻪ ﺃﹶﻟﻘﹾﺎﹶﻫﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﻭﺭﻭﺡ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺍﳉﹶﻨﺔﹶ ﺣﻖ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﻖ ،ﺃﹶﺩﺧﻠﹶﻪ ﺍﷲُ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞﹺ") .ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :ﺍﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށާއި ،އެކަލާނގެ

އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި ،ހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި ،ރަސޫލާކަމަށް ،އަދި
ހަމަކަށަވަރުން

ޢީސާގެފާނީ

އެކަލާނގެ

އަޅާކަމަށާއި ،ރަސޫލަކުކަމަށް

އަދި

މަރްޔަމްގެފާނުގެ

ހަށިކޮޅުގައި އެކަލާނގެ ލެއްވި " ﻛﹸﻦ" " ވާށޭ" މި ކަލިމަފުޅުގެ ނަތީޖާކަމަށާއި އެކަލާނގެ ހެއްދެވި

ފުރާނަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރާނައެއްކަމަށް އަދި ސުވަރުގެއަކީ ޙައްޤުވެގެންވާ ތަނެއްކަމަށާއި ،ނަރަކައަކީ
ޙައްޤުވެގެންވާ ތަނެއްކަމަށް ހެކިވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ

މައްޗަށް ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެއެވެ ".އަދިވެސް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި
ޢިތުބާނު ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ:
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"ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ،ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﻭﺟﻪ ﺍﷲِ"
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ

މާތްﷲ އެފަދަމީހާ ނަރަކައަށް ޙަރާމްކުރައްވައިފިއެވެ".

)(1

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ :ﻳﺎﺭﺏ !ﻋﻠﱢﻤﻨﹺﻲ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺃﹶﺫﹾﻛﹸﺮﻙ ﻭﺃﹶﺩﻋﻮﻙ ﺑﹺﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻗﹸﻞﹾ ﻳﺎﻣﻮﺳﻰ! ﻻ ﺇﹺﻟﻪ ﺇﹺﻻ ﺍﷲُ،
ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻛﹸﻞﱡ ﻋﺒﺎﺩﻙ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻫﺬﹶﺍ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻳﺎﻣﻮﺳﻰ! ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻋﺎﻣﺮﻫﻦ ﻏﹶﻴﺮﹺﻱ ﻭﺍﻷَﺭﺿﲔ
ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ ﻛﻔﱠﺔ ،ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻓﻲ ﻛﻔﱠﺔ ،ﻣﺎﻟﹶﺖ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ(
މާނައީ" :ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޙަޟްރަތަށް ދެންނެވިއެވެ .އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ،އިބަރަސްކަލާނގެ ހަދުމަކުރާނެ އަދި އިބަރަސްކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާނެ
ޛިކުރެއް އުގަންނައިދެއްވާނދޭވެ! ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަހީކުރެއްވިއެވެ .އޭ މޫސާއެވެ .ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ

މިކަލިމަފުޅު ވިދާޅުވާށެވެ .ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ދެންނެވިއެވެ .އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

އިބަ ﺍﷲ ގެ އެންމެހައި އަޅުތަކުން އެ ކަލިމަފުޅު ވިދާޅުވެއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .އޭ

މޫސާއެވެ! ހަތްއުޑާއި ،ތިމަން ﺍﷲ

ފިޔަވައި އެއުޑުތަކުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ،އަދި ހަތްބިން ތިލަފަތުގެ

އެއްފަރާތަށް ލައިފައި ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ އަނެއްފަރާތަށް ލައިފިނަމަ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ފަރާތަށް ތިލަފަތް
ލެނބިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ) .އެބަހީ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ގެ

މާނައާއި އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާކަންތައްތައް

މިހާވެސް ފުޅާވެ ބަރުވެގެންވެއެވެ"(.

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ބަޔާންވެގެން އެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި ﺍﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި "ﻻﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ" ކިޔައިފިމީހާ

ނަރަކައަށް ޙަރާމްވެއްޖެއޭ އޮތުމުން ވިސްނަންވީ ﺍﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ކިޔޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބެލުމަށެވެ .
އެންމެ ފުރަތަމަ ކަލިމައިގެ މާނައަށް ވިސްނާބަލަމާތޯއެވެ .އާދެ! ކަލިމައިގެ މާނައީ :ﺍﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .ދެން ކަލިމައިގެ ވާޖިބުތަކަށް ވިސްނާ ބަލަމާތޯއެވެ .އާދެ!

ކަލިމައިގެ ވާޖިބުތަކަކީ "ﺇﹺﻗﹾﺮﺍﺭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱢﺴﺎﻥ "ދުލުން އިޤުރާރުވުމެވެ" .ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﹺﺎﳉﻨﺎﻥ "ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމެވެ .

"ﻋﻤﻞﹲ ﺑﹺﺎﳉﹶﻮﺍﺭﹺﺡﹺ"

ގުނަވަންތަކުން

ޢަމަލުކުރުމެވެ.

)އެބަހީ

ﺍﷲ ގެ

އިލާހުވަންތަކަމަށް

ހެކިދީފި

ކޮންމެ

ފަރުދަކަށްވެސް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﺍﷲ އެންގެވި އެންމެހައި ކަމެއްކޮށް ނަހީކުރެއްވި އެންމެހައި ކަމަކުން

ދުރުވެގަތުމެވެ (.ދެން މިތިން ކަންތައް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވެއްޖެމީހާގެ ނަތީޖާއަކީ ނަރަކައަށް އެމީހަކު
ޙަރާމްވެ އެމީހަކަށް ސުވަރުގެ ވާޖިބުވުމެވެ.
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އަދި ﺣﺴﻦ ސަނަދަކުން ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން

ރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ހަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

"ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ !ﻟﹶﻮ ﺃﹶﺗﻴﺘﻨﹺﻲ ﺑﹺﻘﹸﺮﺍﺏﹺ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﺧﻄﹶﺎﻳﺎ ،ﺛﹸﻢ ﻟﹶﻘﻴﺘﻨﹺﻲ ﻻ ﺗﺸﺮﹺﻙ ﺑﹺﻲ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻷَﺗﻴﺘﻚ ﺑﹺﻘﹸﺮﺍﺑﹺﻬﺎ ﻣﻐﻔﺮﺓﹰ"
މާނައީ" :އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ! ތިބާ ބިންގަނޑު ފުރައި ފާފަ ހިފައިގެން ތިމަން ﺍﷲ ގެ
ޙަޟްރަތަށް އައިސް ،ޝިރުކުނުކުރާ ޙާލު ތިމަން ﺍﷲ އާ ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ ،އެބިންގަޑު ފުރާ ފާފަ

ފުއްސެވުން ތިބާއަށް ދެއްވާހުށީމެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ދަރުމަވަންތަކަން ތަނަވަސްވެގެންވުން.

.2

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތައުޙީދުގެ ޘަވާބު ގިނަވެގެންވުން.

.3

ޘަވާބާއި އެކުއެކީ ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއަކަށް ތައުޙީދުވުން.

.4

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ގެ  82ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު )އެބަހީ ދަލީލުތަކުން އެނގި ބަޔާންވެގެންވާގޮތުން

.5

ފަސް

މިއާޔަތުގައި ﻇﹸﻠﹾﻢ ގެ މުރާދަކީ ޝިރުކެވެ(.
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

ޢުބާދަތު

ޞާމިތު

ބުނު

ރިވާކުރެއްވި

ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ

ކަންތަކަށް ފިކުރުކުރުން.
.6

ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތު

ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅާއި

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢިތުބާނު ބުނު މާލިކު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅު ތިބާ ޖަމާކޮށްފިނަމަ

ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ކިޔުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނަ ތިބާއަށް ބަޔާންވެގެންދާނެއެވެ .އަދި )ހަމައެކަނި

ދުލުން ކިޔައިލުމުންވެސް ނަޖާތުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމަށް ފުދޭނެއޭ ބުނެ( ކެހިވެރި މަޅީގައި
ޖެހިފައިތިބި މީހުންގެ އެބަސް ޞައްޙަނޫންކަންވެސް ތިބާއަށް އެނގޭނެއެވެ.
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ރިވާކުރެއްވި ހަދީޘްފުޅުގައިވާ ޝަރުޠަށް

.7

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތު

.8

ނަބީބޭކަލުންވެސް ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ގެ މަތިވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ހުޝިޔާރުވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ

.9

ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ މިކަލިމަފުޅު ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންނަށް ވުރެ ބަރުވެގެންވުމާއެކުވެސް މީސްތަކުން

ހުޝިޔާރުވުން )އެ ޝަރުޠަކީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ކިޔުން(.
ވަޑައިގެންފައިވުން.

ކުރެ ކަލިމަ ދުލުން ކިޔައިގެން ތިބި ގިނަމީހުންގެ ތިލަފަތް ލުއިވާއިރު އެކަމަށް ވިސްނައި
ހުޝިޔާރުވުން.
 .10ހަތްއުޑުވާފަދައިން ހަތްބިންވެސްވާކަން ނައްޞުން ސާބިތުވުން.
 .11ހަމަކަށަވަރުން އެއުޑުތަކާއި ބިންތަކުގައި މަޚްލޫޤުން އާބާދުވެފައިވާކަން ސާބިތުވުން.
 .12ﺃﺷﻌﺮﻱ މަޒުހަބުގެ ބާޠިލު ޢަޤީދާއާ އިދިކޮޅަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް ސިފަފުޅުތައްވާކަން ސާބިތުވުން.

)(1

 .13މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅު ތިބާ ރަގަނޅަށް

ދެނެގެންފިނަމަ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺘﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ "ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ
ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﻭﺟﻪ ﺍﷲِ"

)މާނައީ" :ﺍﷲ ގެ

ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެފަދަމީހާ ނަރަކައަށް
ޙަރާމްކުރައްވައިފިއެވެ (".މި ޙަދީޘްފުޅުގެ މުރާދަކީ ޝަރީކުކުރުން ދޫކޮށްލުންކަމާއި ،ހަމައެކަނި

ކަލިމަދުލުން ކިޔައިލުމަކުން ނަޖާތުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމަށް ނުފުދޭނެކަން ތިބާއަށް އެނގޭނެއެވެ.

)(1

ﻓﺎﺋﺪﺓ:

ﺃﺷﻌﺮﻱ މަޒުހަބުގެ މީހުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ހަތް ސިފަފުޅު ޤަބޫލުކުރެތެވެ .އަދި ބާކީ ސިފަފުޅުތައް

ﺗﺄﻭﻳﻞ ކުރެތެވެ .މިބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ހަތް ސިފަފުޅަކީ ،ދެނެވޮޑިގެންވުމާއި ،އައްސަވައިވޮޑިގެންވުމާއި،

ބައްލަވައިވޮޑިގެންވުމާއި ،ދިރިދެމިވޮޑިގެންވުމާއި ،ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވުމާއި ،އިރާދަކުރެއްވުމާއި ،ﻛﻼﻡ

ކުރެއްވުމެވެ .މިބައިމީހުންނަށް ﺃﺷﻌﺮﻱ ންނޭ ކިޔުނީ މިބައިމީހުންގެ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ އަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ .
ފަހުން މިކަލޭގެފާނު މިބާޠިލު ޢަޤީދާއިން ތައުބާވެ ،މިކަމަށް ރައްދުދީފައި

"ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ"

ލިޔުއްވިއެވެ .ނަމަވެސް މިމަޒުހަބުގެ މީހުން އެބައިމީހުންގެ ގޮތެއް ދުލެއްނުކުރިއެވެ.
18
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.14

ﳏﻤﺪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާއި ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

އަކީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ދެއަޅުންކަމަށާއި،

ދެރަސޫލުންކަމަށް އައިސްފައިއޮތް އޮތުމާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރުން.

) .15އެހެން ހުރިހާ އިންސާނުންނާއި ޚިލާފަށް( ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ )ﻛﹸﻦ (ކަލިމަފުޅުން ހެއްދެވުމުގައި
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ޚާއްޞަވެފައިވާކަން ދެނެގަތުން.

)(1

 .16ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ އަކީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ހެއްދެވި ފުރާނަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރާނައެއްކަން ދެނެގަތުން.
 .17ސުވަރުގެ

ޙައްޤުވެގެންވާކަމަށާއި

ހުރިމާތްކަން.

ނަރަކަ

ޙައްޤުވެގެންވާކަމުގެ

މައްޗަށް

އީމާންވުމުގައި

 .18މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތު ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މިބަސްފުޅު "ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞﹺ" "އޭނާ ކޮށްފައިވާ

ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް" ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުން )އެބަހީ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތަކަށް
ހެކިދިނުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ހެކިދީފިނަމަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ހުރިނަމަވެސް
) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺩﻡ ގެފާނާއި އަދި ޙައްވާގެފާނު ފިޔަވައި އެންމެހާ އިންސާނުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ހެއްދެވީ ފިރިހެނަކާއި

އަންހެނެއްގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ .ނަމަވެސް ޢީސާގެފާނު ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ހައްދަވާފައިވަނީ ﻛﹸﻦ) ވާށެވެ (.މި
ކަލިމަފުޅުންނެވެ.

މަރިޔަމްގެފާނުގެ

އެއްވެސް

ޖިސްމުފުޅުގައި

ފިރިހެނަކު

ބީހުމަކާނުލައެވެ.

މިކަން

ސާބިތުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ ~ }| { z y x w v [ .
¡ ) Z ¦ ¥ ¤ £ ¢ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ (59 :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ޢީސާގެފާނުގެ މިސާލަކީ ﺍﷲ ގެ

ޙަޟްރަތުގައި އާދަމްގެފާނުގެ މިސާލެވެ .އެކަލާނގެ އާދަމުގެފާނު ވެލިން ހައްދަވައި ވަޙީކުރެއްވީ "ﻛﹸﻦ"

ވާށެވެ .

ދެން ހަމައެވަގުތު އާދަމްގެފާނު ޚަލްޤުވެއްޖެއެވެ ".މިތާނގައި ﻣﺼﻨﻒ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -މިނުކުތާ ބަޔާންއެކުރެއްވީ

ނަޞާރާއިންގެ ޖަމާޢަތެއްގެ ޢަޤީދާއިން މީސްތަކުން ތަންބީހުކުރުވުމަށެވެ .އެބައިމީހުން ބުނެތެވެa ` _ [ .
) Z cbﺍﳌﺎﺋﺪﺓ" (73 :ﺍﷲ އީ ތިން އިލާހުންކުރެ އެއްއިލާހެވެ ".އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި މަރްޔަމްގެފާނާއި
ޢީސާގެފާނަކީ ދެއިލާހުންނެވެ .ބައްޕައަކާނުލައި ޢީސާގެފާނު ޚަލްޤުވެވުމުން އެބައިމީހުން އެދެކަލުންނަށް ﺃﻟﻮﻫﻴﺔ ގެ

ދަރަޖަދިނެވެ .އަދި ޢީސާގެފާނުގެ ނިސްބަތް ﺍﷲ އަށް ކުރިއެވެZ ut s r q p [ .
)ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ" (30 :ނަޞާރާއިން ބުންޏެވެ .ޢީސާގެފާނަކީ ﺍﷲ ގެ ދަރިކަލެކެވެ ".ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﹺﻛﹰﻮﻥ ،ﺍﷲ ގެ

ކުޅަދުންވަންތަކަމަށް އިޤުރާރުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެބައިމީހުން ﺍﷲ އާ ޝިރުކުކުރީއެވެ.
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އެމީހަކު ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ .މިއިން ދޭހަވީ އެއްޗަކީ ސުވަރުގެ ވަނުމަށްޓަކައި ތައުޙީދަކީ
ޝަރުޠެއްކަމެވެ(.

 .19ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި

މީސްތަކުންގެ

ދެފަރާތްވާނޭކަން ދެނެގަތުން.

ޢަމަލުތައް

ކިރުމަށްޓަކައި

ޤާއިމުކުރެވޭ

ތިލަފަތުގައި

 .20ޙަދީޘްގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ވަޖުހުފުޅު ސާބިތުވުމުން އެކަލާނގެ މޫނުފުޅުވާކަން ދެނެގަތުން.

ނަމަވެސް "ﻛﹶﻤﺎﻳﻠﻴﻖ ﺑﹺﺬﹶﺍﺗﻪ "އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާ އެކަށީގެންވާގޮތަށެވެ .އެހެނީ [ 2 1
) Z 43ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ) (11 :އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއްނުވެއެވެ(.

++++++++

20

ތައުޙީދުފޮތް



3
ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން
ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z ? > = < ; : 9 8 7 6 5ﺍﻟﻨﺤﻞ(120 :

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން އިބްރާހީމްގެފާނަކީ )މީސްތަކުންނަށްވާ( އިމާމެކެވެ .ނަމޫނާއެކެވެ .ﺍﷲ އަށް
ކިޔަމަންތެރި ބޭކަލެކެވެ .ބާޠިލު އެންމެހާ އިލާހުންތައް ދޫކޮށް ހަމައެކަނި ﺍﷲ އަށް އަޅުކަންކުރެއްވި
ބޭކަލެކެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިންވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ".

އަދިވެސް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z Þ Ý Ü Û Úﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ(59 :

މާނައީ" :އަދި އެބައިމީހުންނަކީ )މުއުމިނުންނަކީ( އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ޝަރީކުނުކުރާ
މީހުންނެވެ".

ﺣﺼﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެން

އެއްދުވަހަކު ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ އަރިހުގައި ވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަލޭމެންކުރެ ރޭގައި ވެއްޓުނު ތަރި ދެކުނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ .އަހުރެންނެވެ .އަދި

ދެންނެވީމެވެ .އަހުރެން އެވަގުތު ހުރީ ނަމާދުކުރާކަށްވެސްނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް

އަހުރެންގެ ގައިގައި ކަށިޖެހުމުން އެވަގުތު ހޭލައިހުރެވުނީއެވެ .ދެން ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ-

ވިދާޅުވިއެވެ .ކަށިޖެހުމުން ތިބާ ކަންތައްކުރީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ .އެތާނގައި
އަހުރެން މެތުރީއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ތިބާ އެކަންކުރަން ޖެހުނީ ކޮންސަބަބަކާހުރެތޯއެވެ؟
އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ .އެއީ ﺇﻣﺎﻡ ﺷﻌﱯ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޙަދީޘްފުޅެއްގެ

ސަބަބުންނެވެ .ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .ﺇﻣﺎﻡ ﺷﻌﱯ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ތިބާއަށް
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ބަޔާންކޮށްދެއްވީ ކޮންޙަދީޘްފުޅެއްތޯއެވެ؟ އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ .އެކަލޭގެފާނު މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ގެ ކިބައިން އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޙަދީޘްފުޅަކީ "ﻻﹶ ﺭﻗﹸﻴﺔﹶ ﺇﹺﻻ ﻣﻦ ﻋﻴﻦﹴ ﺃﹶﻭ
ﺣﻤﺔ"

މާނައީ:

"އެސްފީނާޖެހިގެން

ނުވަތަ

ވިހަގަދަ

ސޫތްޕެއް

މެނުވީ

ކަށިޖެހުމުން

މެތުރުމެއްނުވެއެވެ".
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .އެމީހަކު އަޑުއެހި ޙަދީޘްފުޅަކަށް ޢަމަލުކުރި މީހަކު

އެކަންތައްކުރީ ރަނގަޅަށެވެ .އެކަމަކު އަހުރެމެންނަށް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު ޢައްބާސް،
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުން ބަޔާންކޮށްދެއްވި ހަދީޘްފުޅުގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺿﺖ ﻋﻠﹶﻲ ﺍﻷُﻣﻢ ،ﻓﹶﺮﺃﹶﻳﺖ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﻫﻂﹸ ،ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻭﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﻣﻌﻪ
"ﻋﺮﹺ 

ﺃﹶﺣﺪ ،ﺇﹺﺫﹾ ﺭﻓﻊ ﻟﻲ ﺳﻮﺍﺩ ﻋﻈﻴﻢ ،ﻓﹶ ﹶﻈﻨﻨﺖ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﺃﹸﻣﺘﻲ ،ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ ﻟﻲ :ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻗﹶﻮﻣﻪ ،ﻓﹶﻨﻈﹶﺮﺕ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺳﻮﺍﺩ
ﻋﻈﻴﻢ ،ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ ﻟﻲ :ﻫﺬﻩ ﺃﹸﻣﺘﻚ ،ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺳﺒﻌﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﻔﹰﺎ ﻳﺪﺧﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺣﺴﺎﺏﹴ ﻭﻻﹶ ﻋﺬﹶﺍﺏﹴ" .ﺛﹸﻢ ﻧﻬﺾ
ﻓﹶﺪﺧﻞﹶ ﻣﻨﺰﹺﻟﹶﻪ ،ﻓﹶﺨﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﹸﻭﻟﺌﻚ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻓﹶﻠﹶﻌﻠﱠﻬﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺻﺤﺒﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ  ،ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻓﹶﻠﹶﻌﻠﱠﻬﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ِﰲ ﺍﻹِﺳﻼﻡﹺ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺸﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﷲِ ﺷﻴﺌﺎﹰ ...ﻭ ﹶﺫﻛﹶﺮﻭﺍ
ﺃﹶﺷﻴﺎﺀَ ،ﻓﹶﺨﺮﺝ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﹶﺄﹶﺧﺒﺮﻭﻩ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﻫﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻻﹶ ﻳﺴﺘﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ،ﻭﻻﹶ
ﺤﺼﻦﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺍﺩﻉ ﺍﷲَ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺠﻌﻠﹶﻨﹺﻲ
ﻳﻜﹾﺘﻮﻭﻥﹶ ،ﻭﻻﹶ ﻳﺘﻄﹶﻴﺮﻭﻥﹶ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺑﻬﹺﻢ ﻳﺘﻮﻛﱠﻠﹸﻮﻥﹶ" .ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ ﻋﻜﱠﺎﺷﺔﹸ ﺑﻦ ﻣ 
ﻣﻨﻬﻢ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﺃﹶﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ" .ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻡ ﺭﺟﻞﹲ ﺁﺧﺮ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺍﺩﻉ ﺍﷲَ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺠﻌﻠﹶﻨﹺﻲ ﻣﻨﻬﻢ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﺳﺒﻘﹶﻚ ﺑﹺﻬﺎ
ﻋﻜﱠﺎﺷﺔﹸ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﺼﺮﺍ ﻭﻣﻄﹶﻮﻻﹰ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟﹶﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(
މާނައީ)" :މިޢުރާޖުގެ ރޭގައި ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ( ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް އުއްމަތްތައް

ހުށަހެޅުނެވެ .ފަހެ ނަބިއްޔަކު އެނަބިއްޔާއާ އެކުގައި ޖަމާޢަތެއްވަނިކޮށާއި ،އަދި ނަބިއްޔަކު

އެނަބިއްޔާއާ

އެކުގައި

އެކަކު

ދެމީހުންވަނިކޮށާއި ،އަދި

ނަބިއްޔަކު

އެނަބިއްޔާއާ

އެކުގައި

އެކަކުވެސްނުވާ ހާލު ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ .ހަމައެހިނދު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ކުރިފުޅުމައްޗަށް ބޮޑުޖަމާޢަތެއް އުފުލާލެވުނެވެ .ފަހެ އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތްކަމުގައި

ހީފުޅުކުރެއްވީމެވެ .ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ،ބުނެވުނެވެ .މިއީ މޫސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނެވެ .ދެންހަމަ އެހިނދު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ހަމައެހާމެ ބޮޑު
ޖަމާޢަތެކެވެ.

ފަހެ ،ތިމަންކަލޭގެފާނަށް،

ބުނެވުނެވެ.

މިއީ

ކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތެވެ.

އަދި

އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ހިސާބަކާއި ޢަޛާބަކާނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނޭ ހަތްދިހަހާސް
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މީހުންވެއެވެ ".ދެން މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައި އެކަލޭގެފާނު ތެދުވެވަޑައިގެން ގެކޮޅަށް

ވެދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ދެން މީސްތަކުން އެބައިމީހުންނާމެދު ބަހުސްކުރަން ފެއްޓިއެވެ .ބައެއްމީހުން
ބުނެފިއެވެ .އެބައިމީހުންނަކީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ އެކުގައި އުޅުއްވި މީހުންކަމުގައި

އުއްމީދުކުރެވެއެވެ .އަދި ބައެއް މީހުން ބުނެފިއެވެ .އެބައިމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އުފަންވެ،
ﺍﷲއާ

އެއްވެސް

ބާވަތެއްގެ

ޝިރުކެއްނުކުރާ

ކަމުގައި

މީހުން

އުއްމީދުކުރެވެއެވެ.

މިގޮތަށް

އެކިބޭކަލުން އެކި ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ވަޑައިގެންފިއެވެ .ދެން އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"އެބައިމީހުންނަކީ މީސްތަކުންގެ ކިބައިން މަތުރައިދިނުމަށް

)(1

ނޭދޭ އަދި )ފަރުވާއަށްޓަކައި( ގައިވެސް

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :މެތުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .އެއީ މެތުތުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކުގައި ޝިރުކުގެ ލަފުޒެއް

ނުވާނަމައެވެ .އެހެނީ ކީރިތިރަސޫލާ އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާއިރު ﺇﺧﻼﺹ ،ﻓﻠﻖ ،ﻧﺎﺱ މިތިން ސޫރަތް ވިދާޅުވެ

އިސްތަށިފުޅުން ފެށިގެން ފައިންޕުޅާ ހަމައަށް މަތުރުއްވާކަމަށް ބުޚާރީގައި ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .އަދި
އެކަލޭގެފާނަށް

މުޢައްވިޛަތައިނި

ތަކުލީފެއްޖެހިވަޑައިގެންވިފިނަމަ

)ﻓﻠﻖ ،ﻧﺎﺱ(

ދެ

ސޫރަތް

ވިދާޅުވެ،

އެތަކުލީފުޖެހިވަޑައިގެންނެވި ތަނުގައި މަތުރުއްވައެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ލަބީދު ބުނު އަޢުޞަމް ކިޔުނު ޔަހޫދީއަކު
ސިޙުރުހެދުމުން

ޖިބްރީލްގެފާނު

ވަޑައިގެން

މުޢައްވިޛަތައިނި

ވިދާޅުވެ

މެތުރުއްވިކަމަށްވެސް

ސާބިތުވެއެވެ.

މިހެންކަމުން މެތުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .މުޢައްވިޛަތައިނިއާއި ސުއްނަތުން ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާއަކުން މެތުރުން
އައުލާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެބައިމީހުންގެ ސިފަތައް ބަޔާންކުރެއްވި އިރު ނަފީކުރެއްވީ

އިސްތިރްޤާއެވެ.

)މެތުރުމަށް

އެދުމެވެ(.

އެއީ

ފުރިހަމަ

ތަވައްކުލް

ސާބިތުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ.

ޢައްލާމާ

އިބްނުލްޤައްޔިމް ﺭﲪﻪ ﺍﷲ މަތުރާ މީހާއާއި މެތުރުމަށް އެދޭ މީހާއާއި ދެމެދު ފަރަޤު ބަޔާންކުރައްވަމުން

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .އަލްމުސްތަރުޤީ )މެތުރުމަށް އެދޭމީހާ( އަކީ އެހެން ފަރާތަކުން ކަމަކަށް އެދި ނިޔަތާއެކު ﺍﷲ
ނޫން ފަރާތަކަށް )ފަރުވާއަށް އެދުމުގައި( ކުރިމަތިލައިގެންވާ މީހާއެވެ .އައްރާޤީ )މަތުރާމީހާ( އަކީ ރަނގަޅު

މީހެކެވެ .އިކްތިވާކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ހަތަރު ވައްތަރުގެ ރިވާޔަތް ވާރިދުވެގެން
އައިސްފައިވެއެވެ .އެއީ ކީރިތިރަސޫލާ އަސްޢަދު ބުނު ޒުރާރާއަށް އިކްތިވާކޮށްދެއްވިއެވެ .އަނެއް ރިވާޔަތުގައިވަނީ
ކީރިތިރަސޫލާ އެކަމަށް ރުހިވަޑައިނުގަންނަވާކަން ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ .އަނެއް ރިވާޔަތުގައި ވަނީ އެކަންކުރުން
ދޫކޮށްލި މީހާގެ މައްޗަށް ތަޢުރީފުކުރައްވާފައެވެ .އަނެއް ރިވާޔަތުގައިވަނީ އެކަން މަނާކުރައްވާފައެވެ .ޢައްލާމާ
އިބްނުލްޤައްޔިމް ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކީރިތިރަސޫލާ އެކަންކުރެއްވުން ދަލީލުކުރަނީ ހުއްދަކަމެއްކަމުގެ

މައްޗަށެވެ .އަދި ރުހިވަޑައިނުގެންނެވުން މަނާކަމެއްކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ .އަދި އެކަންކުރުން ދޫކޮށްލި
މީހާގެ މައްޗަށް ތަޢުރީފުކުރެއްވުން ދަލީލުކުރަނީ އެކަންކުރުން ދޫކޮށްލުން އައުލާވެފައި ،މަތިވެރިވެގެންވާކަމުގެ

މައްޗަށެވެ .އަދި އެކަން މަނާކުރެއްވުން ދަލީލުކުރަނީ މަކްރޫހަކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ .ކީރިތިރަސޫލާ އެބައިމީހުންގެ =
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ނާންދާ އަދި ދޫނި އުދުއްސައިގެން ފާލުވެސްނުބަލާ ،އަދި ހަމައެކަނި އެބައިމީހުންގެ ވެރި

ރަސްކަލާނގެއަށް ވަކީލުކުރާ މީހުންނެވެ ".ދެން އެހިނދު މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުއްކާޝާ ބިން
މިޙްޞަން ތެދުވެވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ .އޭ ﺍﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ! އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން
އަހުރެންވެސް ލެއްވުމަށް އެދި ﺍﷲ އަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ! ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާ ވާހުށީ
އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ ".ދެން އެހެން ބޭކަލަކު ތެދުވެވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ) .އޭ ﺍﷲ ގެ
ރަސޫލާއެވެ!(

އަހުރެންވެސް

އެބައިމީހުންގެ

ތެރެއިން

ލެއްވުމަށް

އެދި

ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ!

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެކަމުގައި )ދުޢާގައި( ޢުއްކާޝާ ތިބާ ފަހަނަޅައި ހިގައްޖެއެވެ) ".މިޙަދީޘް

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމެވެ .އަދި މިއީ މުސްލިމުގައިވާ ލަފުޒެވެ .ބުޚާރީގައި މުޚްތަޞަރުކޮށް
އަދި ތަފްޞީލުކޮށްވެސް މިޙަދީޘް ރިވާވެގެންވެއެވެ .އަދި ނަސާއީއާއި ތިރުމިޛީވެސް މިޙަދީޘް
ރިވާކުރެއްވިއެވެ(.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ތައުޙީދުގައި މީސްތަކުންގެ ދަރަޖަތައް )ތަފާތުވެގެންވާކަން( ދެނެގަތުން.

.2

ތައުޙީދު ޚާލިޞްކުރުމުގެ މާނަ ބަޔާންވެގެންވުން.

.3

އިބްރާހީމްގެފާނަކީ މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިންވާ ބޭކަލެއް ނޫންކަމުގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަންގަވާ އެކަމުގެ

.4

ވަލީވެރިބޭކަލުންނަށް އެބޭކަލުން ޝިރުކުން ސަލާމަތްވެގެންވާކަމުގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނަށް ތަޢުރީފުކުރެއްވުން.

ތަޢުރީފުކުރެއްވުން.

ކިބައިން އިކްތިވާ ނަފީކުރެއްވީ ﺍﷲ އަށް ކުރެވޭތަވައްކަލް ފުރިހަމަގޮތުގައި ސާބިތުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ .އިކްތިވާކުރާ

ގޮތަކީ ވިހަވެފައިވާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގައި ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ދޮންކޮށްފައި އެއްޗެއް
ޖެއްސުމެވެ.
ދެން ފަހެ ،ދޫނި އުދުއްސައިގެން ފާލުބެލުން ދަންނައެވެ .މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ .އަދި

މިއީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާކަމެކެވެ .ﺍﻫـ.
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.5

މެތުރުމާއި) ،ފަރުވާއަށްޓަކައި( ގައި އެންދުމުން އެއްކިބާވުންވަނީ ތައުޙީދު ޚާލިޞްކުރުމުގެ

.6

ޙަޤީޤަތުގައި ވަކީލުކުރުމަކީ ބަޔާންވެގެންއެވާ ތިންސިފަ އެކުލަވާލުމެވެ.

ތެރެއިންކަން ބަޔާންވުން.

މެނުވީ

އެމަތިވެރި

.7

ޢަމަލުކުރުމުން

.8

ހެޔޮކަންތަކުގެ މައްޗަށް އެބޭކަލުން ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންފައިވުން.

.9

ކައިފިއްޔަތާއި މިޤްދާރުގެ ގޮތުން މިއުއްމަތުގެ މާތްކަން.

އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޢިލްމުގެ ފުންކަން.

ދަރަޖަތައް

ހާސިލުނުވާނެކަން

ދެނެވަޑައިގަތުމުގައި

 .10މޫސާގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ މާތްކަން.
 .11ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ނަބިއްޔާގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް އުއްމަތްތައް ހުށަހެޅުން.
 .12ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ އުއްމަތެއްވެސް މަޙްޝަރުކުރެވޭނީ އެއުއްމަތެއްގެ ނަބިއްޔަކާ އެކުގައި
ވަކިވަކިންނެވެ.

 .13ނަބީބޭކަލުންނަށް އިޖާބަދިން މީސްކޮޅުންގެ މަދުކަން.
 .14ހަމަކަށަވަރުން

އެނަބީބޭކަލަކަށް

އެއްވެސް

މީހަކު

އިޖާބަނުދިން

ނަބީބޭކަލަކުނަމަ

ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް ވަޑައިގަންނަވާހުށީ ގިނިކަންޏާކަން ބަޔާންވުން.

 .15މިޢިލްމުގެ ފައިދާއަކީ އަފުރާދުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ކެހިވެރި މަޅީގައި ނުޖެހުމާއި،
އަފުރާދުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ޒާހިދުނުވުމެވެ.

 .16އެސްފީނާޖެހިގެންނާއި ،ވިހަގަދަ ސޫތްޕެއް ކަށިޖެހުމުން މެތުރުން ހުއްދަވެގެންވުން.
.17

ސަޢީދު ބުނު ޖުބައިރު ﺭﲪﻪ ﺍﷲ "ﻗﹶﺪ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﻦﹺ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ،ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ"،

"ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކު އަހައިފި ޙަދީޘަކަށް ޢަމަލުކޮށްފިމީހާ އެކަންތައްކުރީ ރަނގަޅަށެވެ.

އެކަމަކު އަހުރެމެންނާ ހަމައަށް ފޯރާފައިވާ ޙަދީޘްގައިވަނީ މިވެނި އެވެނި ގޮތަކަށެވެ".
މިބަސްފުޅުން ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ޢިލްމުގެ ފުންކަން އެނގެއެވެ .އަދި ފުރަތަމަ ޙަދީޘް ދެވަނަ
ޙަދީޘާ ޚިލާފުނުވާކަންވެސް އެނގެއެވެ.
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 .18އިންސާނާގެ ކިބައިގައިނުވާ ސިފައަކުން އިންސާނާއަށް ތަޢުރީފްކުރުމަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙުން
އެކަމަކުން މުޅިން ދުރުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމެއްކަން ބަޔާންވުން.

 .19ޢުއްކާޝާ ބުނު މިޙްޞަނަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ "ﺃﹶﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ" "ކަލޭގެފާނު ވާހުށީ

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ ".މިފަދައިން ވިދާޅުވުންވަނީ ނުބުއްވަތުގެ ޢަލާމަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޢަލާމަތަކަށެވެ.

 .20ޢުއްކާޝާ ބިން މިޙްޞަންގެ މާތްކަން.
 .21އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘުން ސާބިތުވެގެންވާ ގޮތުގައި ބައެއްވަގުތު ޞަރީޙަކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ
ބަދަލުގައި އިޝާރާތާއި ކިނާޔާކޮށް ވާހަކަދެއްކިދާނެއެވެ.

 .22ކީރިތިރަސޫލާގެ ރިވެތި ޚުލްޤުފުޅު ބަޔާންވުން.

++++++++
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4
ﺍﷲ އާ ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތްބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z ~ } | { z y x w v u t s rﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(48 :

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެކަލާނގެއާ ޝަރީކުކުރެވޭ ފާފައެއް ނުފުއްސަވައެވެ .އަދި

އެނޫން ފާފަތައް އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ".
އަދި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޚަލީލު ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ވިދާޅުވިއެވެ.
[ ; < = > ? ) Zﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ(35 :

މާނައީ" :އޭ ހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއާއި ،މިއަޅާގެ ދަރީން ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުން

އެއްކިބާކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

އަދި ޙަދީޘްފުޅެއްގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.

"ﺃﹶﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﺃﹶﺧﺎﻑ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷَﺻﻐﺮ ،"ﻓﹶﺴﺌﻞﹶ ﻋﻨﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﺍﻟﺮﻳﺎﺀُ" )ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ(٤٢٩،٤٢٨/٥ :

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެންމެބޮޑަށް ބިރުފުޅުގަންނަ އެއްޗަކީ "ﺷﺮﻙ
ﺍﻷَﺻﻐﺮﹺ" ކުޑަޝިރުކެވެ" ".ﺷﺮﻙ ﺍﻷَﺻﻐﺮﹺ" )ކުޑަޝިރުކު( އެއީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ ސުވާލުވެވުމުން
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ ދެއްކުންތެރިކަމެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ﷲ ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲِ ﻧﹺﺪﺍﹰ ﺩﺧﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭ ) "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
މާނައީ" :ﺍﷲ ފިޔަވައި އެކަލާނގެއާ އެކު އެހެން ޝަރީކަކަށް ގޮވާޙާލު މަރުވެއްޖެމީހާ ނަރަކައަށް

ވަންނާނެއެވެ".
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުﷲގެ ކިބައިން އިމާމު މުސްލިމް ރިވާކުރެއްވި

ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﻦ ﻟﹶﻘﻲ ﺍﷲَ ﻻﹶ ﻳﺸﺮﹺﻙ ﺑﹺﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺩﺧﻞﹶ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ ،ﻭﻣﻦ ﻟﹶﻘﻴﻪ ﻳﺸﺮﹺﻙ ﺑﹺﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺩﺧﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ)" :ޤިޔާމަތްދުވަހު( ﺍﷲ އާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝަރީކުނުކުރާ ޙާލު ،ﺍﷲ އާ ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ
ސުވަރުގެ

އަދި

ވަންނާނެއެވެ.

ﺍﷲ އާ

އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝަރީކުކުރާ ހާލު،

ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ ނަރަކައަށް ވަންނާނެއެވެ".

ﺍﷲ އާ

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ޝިރުކަށް ބިރުވެތިވުން.

.2

ދެއްކުންތެރިކަމަކީވެސް ޝިރުކުގެ ބާވަތެކެވެ.

.3

ދެއްކުންތެރިކަމަކީ ޝިރުކު އަޞްޣަރު )ކުޑަޝިރުކު( އެވެ.

.4
.5

އެއީ ޞާލިޙުންގެ މައްޗަށް )އެހެން ފާފަތަކާ އަޅާބަލާއިރު( އެންމެ ބިރުވެތިވެވޭ ފާފައެވެ.

ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ ،އިންސާނާއާ ކައިރިވެގެންވާކަން )އެބަހީ ކުރެވޭ އެންމެ ޢަމަލަކުން
ނަރަކަވެސް އެމީހަކަށް ޙައްޤު ވެދާނެއެވެ .ހަމައެފަދައިން ސުވަރުގެވެސް މެއެވެ(.

.6

އެއް ޙަދީޘްގައި ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ ކައިރިވެގެންވާކަން ޖަމާވެފައިވުން.

.7

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ އާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝަރީކުނުކުރާ ޙާލު ،ﺍﷲ އާ ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ
ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ .އަދި ﺍﷲ އާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝަރީކުކުރާ ޙާލު ،ﺍﷲ އާ
ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ

ނަރަކައަށް

މީހާކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ.

.8

ވަންނާނެއެވެ.

އެއީ

މީސްތަކުންކުރެ

އެންމެ

އަޅުވެރި

އިބްރާހީމް ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރީން ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުން
ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ﺍﷲ އަށް ދެންނެވުން މިއީ ބޮޑު އެއްމައްސަލައެވެ.

.9

އިބްރާހީމް ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ މިފަދައިން [ ) Z GF E D C B Aﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ(36 :

"އޭހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން އެބުދުތައް މީސްތަކުންކުރެ ގިނަބަޔަކު

މަގުފުރައްދައިފިއެވެ".

ވިދާޅުވެ

މީސްތަކުންކުރެ

ހާސިލުކުރެއްވުން.
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 .10އިމާމު

ބުޚާރީ

ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ

ފަދައިން

ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި "ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" ގެތަފްސީރު ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.

 .11ޝިރުކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ މީހާގެ މާތްކަން.

++++++++
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5
ﺍﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމުގައި
ހެކިދިނުމަށް ގޮވައިލެވުން ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ Z b a ` _^ ] \[ Z Y X W VU T S R Q P

)ﻳﻮﺳﻒ(108 :

މާނައީ)" :އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ (.ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަގަކީ މިއެވެ.
ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ،ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވީމީހުން ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއި ދަލީލާއެކު ﺍﷲ ގެ

ތައުޙީދަށް ދައުވަތުދެމުއެވެ .އަދި ﺍﷲ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު

މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިންނުވަމެވެ".

މާތްﷲ އެދެބަފައިކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މުޢާޛުގެފާނު ޔަމަނަށް ފޮނުއްވަމުން

އެކަލޭގެފާނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺇﹺﻧﻚ ﺗﺄﹾﺗﻲ ﻗﹶﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﹺ ،ﻓﹶﻠﹾﻴﻜﹸﻦ ﺃﹶﻭﻝﹶ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ) ﻭﻓﻲ ﺭﹺﻭﺍﻳﺔ:

ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﺣّﺪﻭﺍ ﺍﷲَ ( ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺃﹶﻃﹶﺎﻋﻮﻙ ﻟﺬﹶﻟﻚ ،ﻓﹶﺄﹶﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﺍﻓﹾﺘﺮﺽ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﹶﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ
ﻳﻮﻡﹴ ﻭﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺃﹶﻃﹶﺎﻋﻮﻙ ﻟﺬﹶﻟﻚ ،ﻓﹶﺄﹶﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﺍﻓﹾﺘﺮﺽ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺻﺪﻗﹶﺔﹰ ﺗﺆﺧﺬﹸ ﻣﻦ ﺃﹶﻏﹾﻨﹺﻴﺎﺋﻬﹺﻢ ﻓﹶﺘﺮﺩ
ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹸﻘﹶﺮﺍﺋﻬﹺﻢ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺃﹶﻃﹶﺎﻋﻮﻙ ﻟﺬﹶﻟﻚ ،ﻓﹶﺈﹺﻳﺎﻙ ﻭﻛﹶﺮﺍﺋـﻢ ﺃﹶﻣﻮﺍﻟﻬﹺﻢ ،ﻭﺍﺗﻖﹺ ﺩﻋﻮﺓﹶ ﺍﳌﹶﻈﹾـﻠﹸﻮﻡﹺ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻟﹶﻴﺲ
ﺑﻴـﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﷲِ ﺣﺠﺎﺏ) "ﺃﺧﺮﺟﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ(

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު ތިޔަވަޑައިގަންނަވަނީ އަހުލުކިތާބީންގެ ބައެއްގެ ގާތަށެވެ .އެންމެ
ފުރަތަމަ އެބައިމީހުންނަށް "ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" ގެ )އެބަހީ ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށް( ހެކިދިނުމަށް ދަޢުވަތުދެއްވާށެވެ .އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.
ﺍﷲ އެއްކައުވަންތަކުރުމަށް

ފަހެ

ދަޢުވަތުދެއްވާށެވެ.
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އެކަމުގައި

އެބައިމީހުން

ކަލޭގެފާނަށް

ތައުޙީދުފޮތް



ކޮންމެރެއަކާއި

ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ،

ފަސްނަމާދު

ދުވާލު

އެބައިމީހުންގެ

ﺍﷲ

މައްޗަށް

ފަރުޟުކުރެއްވިކަން އަންގަވާށެވެ .ފަހެ އެކަމުގައި އެބައިމީހުން ކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ،
އެބައިމީހުންގެ

މައްޗަށް

ﺍﷲ

ޒަކާތް

ފަރުޟުކުރެއްވިކަން

އަންގަވާށެވެ.

އެޒަކާތް

ނެގޭނީ

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މުއްސަނދިންގެ އަތުންނެވެ .އަދި އެޒަކާތް ދެވޭނީ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން
ފަޤީރުންނަށެވެ .ފަހެ ،އެކަމުގައި އެބައިމީހުން ކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ،އެބައިމީހުންގެ

އަގުބޮޑު ،މޮޅެތި މުދަލުން ޒަކާތް ނެގުމުން ރައްކައުތެރިވެލައްވާށެވެ .އަދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ

ބަދުދުޢާއިން ސަލާމަތްވެލައްވާށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ އެބަދުދުޢާއާއި ﺍﷲ އާ ދެމެދު

އެއްވެސް ފަރުދާއެއްނުވެއެވެ".

އަދިވެސް އިމާމު ބުޚާރީއާއި އިމާމު މުސްލިމު މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ
ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ .ޚައިބަރުގެ ދުވަހު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺤﺐ ﺍﷲَ ﻭﺭﺳﻮﻟﹶﻪ ،ﻭﻳﺤﺒﻪ ﺍﷲُ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ،ﻳﻔﹾﺘﺢ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻰ ﻳﺪﻳﻪ ."ﻓﹶﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ
"ﻷُﻋﻄﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔﹶ ﻏﹶﺪﺍ ﺭﺟﻼﹰ ﻳ 
ﻳﺪﻭﻛﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻴﻠﹶﺘﻬﻢ ﺃﹶﻳﻬﻢ ﻳﻌﻄﹶﺎﻫﺎ ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺃﹶﺻﺒﺤﻮﺍ ﻏﹶﺪﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻳﺮﺟ ﻮ
ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﻄﹶﺎﻫﺎ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﺃﹶﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎﻟﺐﹴ؟" ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ :ﻫﻮ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ،ﻓﹶﺄﹶﺭﺳﻠﹸﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺄﹸﺗﻲ ﺑﹺﻪ ،ﻓﹶﺒﺼﻖِ ﰲ
ﻋﻴﻨﻴﻪ ،ﻭﺩﻋﺎ ﻟﹶﻪ ،ﻓﹶﺒﺮﺃﹶ ﻛﹶﺄﹶﻥﹾ ﱂﹶ ﻳﻜﹸﻦ ﺑﹺﻪ ﻭﺟﻊ ،ﻓﹶﺄﹶﻋﻄﹶﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔﹶ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﺍﻧﻔﹸﺬﹾ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﹺﺳﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺰﹺﻝﹶ
ﺑﹺﺴﺎﺣﺘﻬﹺﻢ ﺛﹸﻢ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻹِﺳﻼﹶﻡﹺ ،ﻭﺃﹶﺧﺒﹺﺮﻫﻢ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﺠﹺﺐ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﷲِ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻓﻴﻪ ،ﻓﹶﻮﺍﷲِ ،ﻷَﻥﹾ ﻳﻬﺪﻱ
ﺍﷲُ ﺑﹺﻚ ﺭﺟﻼﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﺧﻴﺮ ﻟﹶﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﺮﹺِ ﺍﻟـﻨﻌﻢﹺ" )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން މާދަމާ ތިމަންކަލޭގެފާނު )ހަނގުރާމައިގެ( ދިދަ ދެއްވާނީ ﺍﷲ އާއި
އެކަލާނގެ ރަސޫލާދެކެ ލޯބިފުޅުވާ އަދި އެބޭކަލަކުދެކެ ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ލޯބިފުޅުވެލައްވާ
ބޭކަލަކަށެވެ .ﺍﷲ ،އެބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް ޚައިބަރު ފަތަޙަކޮށްދެއްވާނެއެވެ ".ދެން ފަހެ

މީސްތަކުން އެރޭ ހޭދަކުރީ ދިދަ ލިބޭނޭ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ބަޙުޘްކުރުމުގައެވެ .އަޅެ ދިދަލިބޭނީ

އެމީހުން ކުރެ ކާކަށްބާއެވެ؟ ދެން ހަމަ ހެނދުންވުމާއެކު ،އަޞްޙާބުބޭކަލުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ .ކޮންމެ ބޭކަލަކުވެސް އެބޭކަލަކަށް ދިދަ ލިބޭނޭ ކަމަށް އުއްމީދު

ކުރައްވައެވެ .ދެން އެހިނދު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ
ﻃﺎﻟﺐ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެހިނދު ބުނެވުނެވެ .އެކަލޭގެފާނު އޮންނެވީ ލޮލުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާގެންނެވެ.

ދެން

އެކަލޭގެފާނު

ޙާޟިރުކުރެއްވުމަށްޓަކައި

ބަޔަކު
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ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ދެން

އެކަލޭގެފާނު

ތައުޙީދުފޮތް



ޙާޟިރުކުރެވިއްޖެއެވެ .އެހިނދު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ބަރަކާތްތެރި ކުޅުފޮދެއް

އެކަލޭގެފާނުގެ

ލޯފުޅަށް

ޖެއްސެވިއެވެ.

އަދި

އެކަލޭގެފާނަށް

ދުޢާކޮށްދެއްވިއެވެ.

ދެންފަހެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ލޯފުޅު ރަނގަޅުވެ ފަސޭހަވެގެން ދިޔައީ މީގެ ކުރިން އެކަލޭގެފާނުގެ ލޯފުޅުގައި
ތަކުލީފެއްނެތްފަދަ

ގޮތަކަށެވެ.

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ދެން

އެބައިމީހުންގެ

އެކަލޭގެފާނުގެ

މައިދާނަށް

އަތްޕުޅަށް

ދެއްވައިފިއެވެ.

ދިދަ

ފައިބައިވަޑައިގެންފުމަށް

އަދި

ދާންދެން

މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކު ވަޑައިގަންނަވާށެވެ .ދެން އެބައިމީހުންނަށް އިސްލާމްވުމަށް ދަޢުވަތުދެއްވާށެވެ.

އަދި އިސްލާމްވުމަށްފަހު އެދީނުގައި އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވާ ﺍﷲ

ގެ

ޙައްޤުތައް

ބުނެދެއްވާށެވެ .ފަހެ ﺍﷲ ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެވެ .ﺍﷲ ،ކަލޭގެފާނު މެދުވެރިކޮށް އެންމެ މީހަކަށް

ހިދާޔަތް ދެއްކެވުންވެސް ކަލޭގެފާނަށް ރަތް ޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ގެ ތައުޙީދަށް ދަޢުވަތުދިނުމަކީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް

.2

ތެރެއިން

ތަބާވީމީހުންގެ މަގެވެ.

އިޚްލާސްތެރިކަމަށް

ގިނަމީހުން

ޙައްޤުގެ

ހުޝިޔާރުކުރުވުން ،އެހެނީ
މަގަށް

ހަމަކަށަވަރުން

ގޮވައިލިކަމުގައިވީނަމަވެސް

މީސްތަކުންގެ

އެމީހުން

ގޮވަނީ

އަމިއްލަ

ނަފުސުތަކަށެވެ) .އެބަހީ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނުހުރެއެވެ(.
.3

ދަޢުވަތުދިނުމުގައި ދަލީލާއި ﺑﺼﲑﺓ ހިމެނެނީ ފަރުޟު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

.4

ހުރިހާ ޢައިބަކުން ﺍﷲ ހުސްޠާހިރުވަންތަކުރުން ވަނީ ތައުޙީދު ރިވެތިވުމުގެ ދަލީލުތަކުގެ

.5

ﺍﷲ ގެ ޒާތުފުޅަށް ޢައިބަކަށްވާ ކޮންމެ ކަމެއްވަނީ ޝިރުކުގެ ހަޑިހުތުރުކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

.6

އެންމެމުހިންމު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމައްސަލައަކީ މުސްލިމުން މުޝްރިކުންގެ ކިބައިން

ތެރެއިންނެވެ.

ދުރުވެގެންވުމެވެ .އެއީ ޝިރުކުނުކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންވެދާނެތީއެވެ.
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.7

ދީނުގެ ވާޖިބުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބަކީ ތައުޙީދެވެ) .އެބަހީ ﺍﷲ

.8

ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކުރިން އަދިކިއެއްތަ! ނަމާދަށްވުރެވެސް ކުރިން ތައުޙީދަށް ގޮވާލުން.

.9

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ "ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﺣﺪﻭﺍ ﺍﷲَ" މިބަސްފުޅުގެ

އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ(.

މާނައަކީ ހަމަ " ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" އަށް ހެކިދިނުމުގެ މާނައެވެ.
 .10ބައެއްމީހުން އަހުލުކިތާބީންގެ ތެރެއިންވީނަމަވެސް ތައުޙީދުގެ މާނައެއް ނުދަނެތެވެ .ނުވަތަ
ދަނެތެވެ .އެކަމަކު އެތައުޙީދުގެ މައްޗަށް ޢަމަލެއްނުކުރެތެވެ.
 .11ދީނުގެ ތަޢުލީމުދިނުމުގައި ތަރުތީބުން ދިނުމަށް ސަމާލުކަންދިނުން.
 .12ދީނަށްގޮވައިލުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްދިނުން ،ދެން
އެއާޖެހިގެންވާ މައްސަލަތައް މުހިންމުކަމުގެ ތަރުތީބުން ބަޔާންކޮށްދިނުން.

 .13ޒަކާތް ރައްދުކުރެވޭ ފަރާތް އެނގުން.
 .14ޢިލްމުވެރިން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން ޝުބުހަތައް ދުރުކުރުން.
 .15ޒަކާތް ނެގުމުގައި މީސްތަކުންގެ އަގުބޮޑު މޮޅު މުދަލުން ޒަކާތް ނަގަން އުޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަން
ބަޔާންވުން.
 .16އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ބަދުދުޢާއިން ރައްކާތެރިވުން.
.17

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ބަދުދުޢާއާއި ،ﺍﷲ އާއި ދެމެދު އެއްވެސް ފަރުދާއެއްނުވާކަން ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މީސްތަކުންނަށް އަންގަވައިދެއްވުން.

 .18ރަސޫލުންގެ ސާހިބާ މުޙައްމަދު ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށާއި ،ވަލީވެރިންގެ ސާހިބުން
)އަޞްޙާބު

ބޭކަލުން(

ނަށް

ޖެހިވަޑައިގެންނެވި

ތަކުލީފުތަކާއ،

މުސީބާތްތައް ހިމެނިގެންވަނީ ތައުޙީދުގެ ދަލީލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.
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" .19ތިމަންކަލޭގެފާނު މާދަމާ ހަނގުރާމައިގެ ދިދަ ދެއްވާނީ ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާދެކެ
ލޯބިފުޅުވާ އަދި އެބޭކަލަކުދެކެ ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ލޯބިފުޅުވެލައްވާ ބޭކަލަކަށެވެ".

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުންވަނީ

މިފަދައިން

ނުބުއްވަތުގެ

ޢަލާމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަލާމަތަކަށެވެ.

 .20ޢަލީގެފާނުގެ ލޯފުޅަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކުޅުފޮދެއްޖެއްސެވުންވެސް ވަނީ
ނުބުއްވަތުގެ ޢަލާމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަލާމަތަކަށެވެ.

 .21މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ގެ މާތްކަން.
 .22ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަނގުރާމައިގެ ދިދަ ދެއްވާނެ ބާއްޖަވެރިއަކާ ބެހޭގޮތުން އެރޭ
ބަޙުޘްކުރުމުގައާއި ކޮންމެ ބޭކަލަކުވެސް އެބޭކަލަކަށް ދިދަދެއްވާފާނެކަމަށް ކުރިއުންމީދުގެ

ސަބަބުން ޚައިބަރު ފަތަޙަވުމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ހަނދާންނެތުމުގައި ޞަޙާބީންގެ މާތްކަން.
 .23އިސްވެދިޔަ

ޚައިބަރުގެ

ވާޤިޢާއިން

މިންވަރަށް

އީމާންވުން

ސާބިތުވެއްޖެއެވެ.

އެއީ

ހަނގުރާމައިގެ ދިދަ ހާސިލުވީ އެކަމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްނުކުރައްވާ ބޭކަލަކަށެވެ .އަދި

އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭބޭކަލުން އެކަމުން މަޙްރޫމްވީއެވެ.
.24

ޢަލީގެފާނު ޚައިބަރަށް ފޮނުއްވަމުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ" ،ﻋﻠﹶﻰ ﺭﹺﺳﻠﻚ"

"މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ވަޑައިގަންނަވާށެވެ ".މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުގައި
އަދަބުވެރިކަން ސާބިތުވެއެވެ.
 .25ހަނގުރާމަފެށުމުގެ ކުރިން އިސްލާމްވުމަށް ދަޢުވަތުދިނުން.
 .26ކުރިން އެއްފަހަރު އިސްލާމްވުމަށް ދަޢުވަތުދެވި އަދި ހަނގުރާމަކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށްވެސް
)ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަނގުރާމައަށް ދާއިރު( ދަޢުވަތުދިނުން ޝަރުޢުވެގެންވާކަންބަޔާންވުން.

" .27ﻭﺃﹶﺧﺒﹺﺮﻫﻢ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﺠﹺﺐ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﷲِ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ" "އިސްލާމްވުމަށްފަހު އެދީނުގައި

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވާ ﺍﷲގެ ޙައްޤުތައް ބުނެދެއްވާށެވެ ".މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުގައި
ދަޢުވަތުދޭންޖެހޭނީ ޙިކުމަތާއެކުކަން ސާބިތުވެއެވެ.
34

ތައުޙީދުފޮތް



 .28އިސްލާމްވުމަށްފަހު އެދީނުގައިވާ ﺍﷲ ގެ ޙައްޤު ދެނެގަތުން.
 .29މީހެއްގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ހިދާޔަތް ލިބިއްޖެނަމަ އެހިދާޔަތް ލިބުމަށް މެދުވެރިވި މީހާގެ
ޘަވާބާއި މަތިވެރިކަން.

 .30ޚައިބަރުގެ ވާޤިޢާއިން ފަތުވާގެ މައްޗަށް ހުވާކުރުންވެސް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ.

++++++++
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6
ތައުޙީދާއި ﺷﻬﺎﺩﺓﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

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

މާނައީ" :މުޝްރިކުން )ﺍﷲ ފިޔަވައި ،އިލާހުންކަމަށް ހަދައިގެން އެގޮވާ ޞާލިޙުއަޅުން( ޚުދު

އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެ ވަޞީލަތް ހޯދަތެވެ .އެބައިމީހުންކުރެ
އެންމެ ކުއްތަންވެވެނީ ކާކަށްތޯ ބަލަތެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކޮށް އެކަލާނގެ
ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޢަޛާބު ބިރުގަނެވޭ އެއްޗެއް

ކަމުގައިވެއެވެ".

)(1

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރާ ބެހޭގޮތުން ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް ،މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި
ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .މިއާޔަތް ބާވައިލެއްވުނީ
ޖިންނީންގެ

ޖަމާޢަތަކަށް

އިސްލާމްވެއްޖައޫއެވެ.

އަޅުކަންކުރި

އެކަމަކު

ޢަރަބިންގެ

އެޖިންނީންނަށް

ބަޔަކާބެހޭގޮތުންނެވެ.
އަޅުކަންކުރި

ދެންފަހެ

މީސްތަކުންނަށް

އެޖިންނީންގެ

އެކަން

ޖަމާޢަތް

އިޙުސާސްނުވިއެވެ.

އެބައިމީހުން އެޖިންނީނަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ދެމިތިބެއްޖައޫއެވެ .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ،ﻗﺮﺓ

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ގައި މިއާޔަތާބެހޭ ގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ޝިރުކުގެ އަހުލުވެރިން )ﺍﷲ ފިޔަވައި ﻣﻌﺒﻮﺩ ން ކަމުގައި
ހަދައިންގެން( ގޮވައި އަޅުކަންކުރި މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި ،ނަބީބޭކަލުންނާއި ،ޞާލިޙު އަޅުތަކުންނަކީ ތަކުލީފެއް

ދުރުކުރުމުގެ މިލްކިއްޔަތުވެސް ލިބިގެންވާ ބޭކަލުންނެއްނޫނެވެ .ފަހެ މިބޭކަލުންގެ ދީނަކީ ތައުޙީދެވެ .އަދި
މިބޭކަލުންނަކީ ﺍﷲ ފިޔަވައި މިބޭކަލުންނަށް ގޮވާމީހުންނާ މުޅިން ޚިލާފު ބޭކަލުންނެވެ .އަދި ﺍﷲ މިބޭކަލުންގެ
ސިފަފުޅު

މިއާޔަތުގައި

ބަޔާންކުރައްވާފައި

އެވަނީ

މިފަދައިންނެވެ.

އެބައިމީހުންނަކީ

އެބައިމީހުންގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އެބައިމީހުންގެ އިޚްލާޞްތެރި ޞާލިޙު އަމަލުތަކާއި އެކަލާނގެއަށް އަދާކުރި

ކިޔަމަންތެރި ކަމުގެ ޒަރީޢާއިން ކުއްތަންވުން ޙާޞިލުކުރި މީހުންނެވެ .ﺍﻫـ.
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އަދިވެސް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
) Z g f e d c b aﺍﻟﺰﺧﺮﻑ(28-26 :

މާނައީ" :އިބްރާހީމްގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕައަށާއި ،ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް މިފަދައިން ވިދާޅުވި

ވަގުތު ހަނދާންކުރާށެވެ.

ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުން

ހަމަކަށަވަރުން

ތިޔަ އަޅުކަންކުރާ

ފަރާތްތަކުން ބަރީއަވެގެންވަމެވެ .އެކަމަކު އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ހެއްދެވި ފަރާތް ފިޔަވައެވެ.

)ތިމަންކަލޭގެފާނު ޤަބޫލުކުރާ އިލާހަކީ އެއީއެވެ (.ފަހެ އެކަލާނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް )ސީދާވެގެންވާ(

މަގު ދައްކަވާނެއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މި )ތައުޙީދުގެ( ބަސްފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް

ދެމިއޮންނަނިވި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެއްވިއެވެ .އެއީ އެބައިމީހުންވެސް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް

އެނބުރި އާދޭތޯއެވެ".

އަދިވެސް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ¨ © ) Z ¯ ® ¬ « ªﺍﻟﺘﻮﺑﺔ(31 :

މާނައީ" :އަހުލުކިތާބީންގެ މީހުން އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރީންނާއި އަޅުވެރީން ﺍﷲ ފިޔަވައި
ކަލާނގެތަކަކަށް ހެދިއެވެ".

)(1

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ރާހިބުން އެބައިމީހުންގެ ރައްބުންނަށް

ހެދިވާހަކަ ބަޔާންވެގެން އެވަނީ ﺍﷲ ގެ ﺭﺑﻮﺑﻴﺔ އަށް އެބައިމީހުން އިންކާރުކުރީމައެއްނޫނެވެ .ނަމަވެސް އެބައިމީހުން
އެޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާތަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޤާމްދިނީއެވެ .ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ އަކީ އިސްލާމްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ
ކުރިން ނަޞްރާނީއެކެވެ .މިކަލޭގެފާނު އިސްލާމްވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެއްދުވަހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
މިއާޔަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވަނިކޮށް އިވިވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ .އޭ ﺍﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ! އަހުރެމެން އެބައިމީހުން
ރައްބުންނަށް

ހަދައިގެން

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

އެބައިމީހުންނަށް
ﺍﷲ

އަޅުކަމެއްނުކުރަމުއެވެ.

ޙަރާމްކުރެއްވިކަމެއް

އެބައިމީހުން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަލާލުކުރުމުން

ތިޔަބައިމީހުން

އެކަން

ޙަލާލުކަމެއްކަމުގައި ނުދެކެންހެއްޔެވެ؟ އަދި ﺍﷲ ޙަލާލުކުރެއްވިކަމެއް އެބައިމީހުން ޙަރާމްކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން
އެކަން ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި ނުދެކެންހެއްޔެވެ؟ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ވިދާޅުވިއެވެ .ނޫނެކެވެ .އެބައިމީހުން ޙަރާމްކުރެއްވި
ކަމެއް ޙަރާމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޙަލާލުކުރެއްވި ކަމެއް ޙަލާލުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނީމުއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެބައިމީހުން ރައްބުންނަށް ހަދައި އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ އެއީއެވެ= .
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އަދިވެސް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ Z ^] \ [ Z Y XW V U T S R Q P O N M

)ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(165 :

މާނައީ" :މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ﺍﷲ ފިޔަވައި )އެކަލާނގެއަށް( ޝަރީކުންތަކެއް ހަދާ ބަޔަކުވެއެވެ.
އެބައިމީހުން ﺍﷲ ދެކެ ވާންޖެހޭ ލޯބި ފަދައިން އެޝަރީކުންތައްދެކެ ލޯބިވެއެވެ .އަދި އީމާންވި
މީސްތަކުން އެންމެބޮޑަށް ލޯބިވަނީ ﺍﷲ ދެކެއެވެ".
އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ  ،ﻭﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲِ  ،ﺣﺮﻡ ﻣﺎﻟﹸﻪ ﻭﺩﻣﻪ ، ﻭﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲِ ﻋﺰ
ﻭﺟﻞﱠ" )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" ކިޔައި ﺍﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހާ

ދަންނައެވެ .އޭނާގެ މުދަލާއި ،އޭނާގެ ލޭ ޙުރުމަތްތެރިވެއްޖެއެވެ .އަދި އޭނާގެ ހިސާބުވާހުށީ
ޢިއްޒަތްތެރި ޖަލާލުވަންތަ ﺍﷲ ގެ މައްޗަށެވެ".
މިބާބުގެ ޝަރަޙަ އަންނަނިވި ބާބުތަކުގައި އަންނަހުއްޓެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
 .1މިބާބުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައަކީ ތައުޙީދުގެ ތަފްސީރާއި ޝަހާދަތުގެ
ތަފްސީރެވެ .އަދި ވަރަށް ވާޟިޙު ދަލީލުތަކުން މިދެކަލިމައިގެ ތަފްސީރު ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ

ރަސޫލާ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

 .2އިސްރާ ސޫރަތުގެ  57ވަނަ އާޔަތް ،މިއާޔަތުގައި )ﺍﷲ ފިޔަވައި ތަކުލީފުތަކާއި މުސީބާތްތައް
ދުރުކޮށްދިނުމަށް(

ޞާލިޙު

އަޅުންނަށްގޮވާ،

މުޝްރިކުންނަށް

ރައްދު

ﺍﷲ

ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި އެންމެބޮޑު ޝިރުކަކީ މިއީކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ﺗﻌﺎﱃ

)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ﺍﷲ ޝަރުޢުކުރައްވައިފައިވާ ކަމެއް ދޫކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑެތިންގެ
ބަސްއަހައިފިނަމަ އާޔަތުގައި އެބައެއްގެ ސިފަ ބަޔާންވެފައިވާ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވެދާނެއެވެ .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ .ﺍﻫـ.
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 .3ތައުބާ

ސޫރަތުގެ

31

ވަނަ

އާޔަތް ،މިއާޔަތުގައި

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ

އަހުލުކިތާބީން އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރީންނާއި އަޅުވެރީން ﺍﷲ ފިޔަވައި ރައްބުންތަކެއްކަމުގައި
ހެދި ވާހަކައެވެ .އަދި އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ އިލާހަކަށް

އަޅުކަންކުރުމަށްކަންވެސް އެކަލާނގެވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެކީ އެއްވެސް
އޮޅުމެއްނެތް ގޮތުގައި މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުން ބަޔާންވެގެންވަނީ އަހުލުކިތާބީން އެބައިމީހުންގެ
ޢިލްމުވެރިންނާއި އަޅުވެރިން ރައްބުންތަކެއް ކަމުގައި ހެދީ މުސީބާތާއި ތަކުލީފުގެ ވަގުތުގައި

އެބައިމީހުންނަށް

ގޮވުމަކުންނޫނެވެ.

އަދިކިއެއްތަ!

އުރެދުމުގައި

އެބައިމީހުންނަށް

ކިޔަމަންތެރިވީކަމުންނެވެ.
 .4އިބްރާހީމް ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ކާފިރުންނަށް ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު "ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު
ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ބަރީއަވެގެންވަމެވެ .އެކަމަކު އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނު

ހެއްދެވި ފަރާތް ފިޔަވައެވެ) .ތިމަންކަލޭގެފާނު ޤަބޫލުކުރާ އިލާހަކީ އެއީއެވެ "(.ފަހެ،

އެކަލޭގެފާނު ހުރިހާ ﻣﻌﺒﻮﺩ ންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނުގެ ރައްބު އިސްތިސްނާ ކުރެއްވިއެވެ.
އަދި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އިބްރާހީމްގެފާނު ބާޠިލު ﻣﻌﺒﻮﺩ ތަކުން
އެވެވަޑައިގެންނެވި ބަރީއައާއި ،ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް ސާބިތުކުރެއްވި ރަޙުމަތްތެރިކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި
ﺷﻬﺎﺩﺓﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ގެ ތަފްސީރެވެ .ފަހެ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ" .އަދި

އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ދެމިއޮންނަނިވި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި
ދޫކުރެއްވިއެވެ .އެއީ އެބައިމީހުންވެސް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް އެނބުރިއާދޭތޯއެވެ".

.5

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ގެ  167ވަނަ އާޔަތް ،މިއާޔަތުގައި ކާފިރުންނާއި ބެހޭގޮތުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ [ " Z ¶ µ ´ ³ ²އަދި އެބައިމީހުންނަކީ ނަރަކައިން
ނިކުންނާނެ ބައެއްނޫނެވެ ".އަދި އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން )މިއާޔަތުގެ ކުރިން(
ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  165ވަނަ އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން

ﺍﷲ ދެކެވާންޖެހޭ ލޯބި ފަދައިން އެބައިމީހުންގެ ޝަރީކުންތައްދެކެ ލޯބިވެއެވެ ".މިއާޔަތުން
އެބައިމީހުންވެސް ﺍﷲ ދެކެ ވަރަށްބޮޑަށް ލޯބިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އެކަމަކު ހަމައެކަނި

އެކަލާނގެ ދެކެ އެބައިމީހުން އެވީލޯބި އެބައިމީހުން އިސްލާމްދީނަކަށް ނުވެއްދިއެވެ .ދެން
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ﺍﷲއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ ޝަރީކުދެކެ ލޯބިވާ މީހާއާއި ،ﺍﷲ ދެކެ ލޯބިނުވެ ،ހަމައެކަނި

ޝަރީކުދެކެ ލޯބިވާ މީހާގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިތޯއެވެ؟

 .6ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޙަދީޘްފުޅު "ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" ކިޔައި ﺍﷲ ފިޔަވައި
އަޅުކަންކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާގެ މުދަލާއި ،އޭނާގެ ލޭ

ޙުރުމަތްތެރިވެއްޖެއެވެ .އަދި އޭނާގެ ހިސާބުވަނީ ﺍﷲ

ގެ

މައްޗަށެވެ".

މިހަދީޘްފުޅު

ހިމެނިގެންވަނީ "ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" ގެ މާނަ އެންމެ ފާޅުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަލީލުތަކުގެ
ތެރެއިންނެވެ .އެހެނީ ހަމައެކަނި ކަލިމަ ދުލުން ކިޔާލުމަކުން އަދިކިއެއްތަ! ދުލުން ކިޔުމާއެކު

ކަލިމައިގެ މާނަ ދެނެގަތުމަކުންވެސް އަދި އެކަލިމައަށް އިޤުރާރުވުމަކުންވެސް އަދި ﺍﷲ އާ

ޝަރީކުނުކޮށް ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ގޮވުމަކުންވެސް ލެއާއި މުދާ ޙުރުމަތްތެރިވާނެކަމަށް

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުނުކުރައްވައެވެ .އަދިކިއެއްތަ! މިހުރިހާ ކަމަކާއެކީ ﺍﷲ

ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފިރުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެމީހުންގެ މުދަލާއި ،ލޭ

ޙުރުމަތްތެރިވެގެންނުވާނެއެވެ .ފަހެ މިއިން ކަމަކަށް ޝައްކުކޮށް ނުވަތަ ހުއްޓުންއަރައިފިނަމަ

އެމީހެއްގެ މުދަލާއި ލޭ ޙުރުމަތްތެރިނުވާހުއްޓެވެ .މިއީ ކިހާ މުހިންމު އަދި ހަމަ ކިހާމެ ބޮޑު

މައްސަލައެއްހެއްޔެވެ! އަދި ކިހާ ބަޔާންވެ ފާޅުވެގެންވާ މައްސަލައެއްހެއްޔެވެ! އަދި އިދިކޮޅު
ފަރާތްތަކާއި ޚިލާފަށްވާ ކިހާ ވަރުގަދަ ދަލީލެއްހެއްޔެވެ!

++++++++
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7
މުސީބާތް ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މުސީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޮދިފަށާއި،
ބޮޅުފަދަ ތަކެތި )ތަވީދުގެ ގޮތުގައި( އެޅުމަކީ ޝިރުކެއްކަން ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

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

މާނައީ)" :އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ.

ﺍﷲ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަކުލީފެއް ދިނުމަށް އިރާދަކުރައްވާފައިވާނަމަ ﺍﷲ ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުން

އަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެތަކުލީފު ދުރުކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެކަލާނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
ރަޙުމަތަކަށް އިރާދަކުރައްވާފައިވާނަމަ އެފަރާތްތަކަށް އެރަޙުމަތް ހިފެހެއްޓިދާނެހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވާށެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ﺍﷲ ފުދެއެވެ .ވަކީލުކުރާ މީހުން )މުއުމިނުން( ހަމައެކަނި
ވަކީލުކުރާނީ އެކަލާނގެއަށެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާން ބުނު ޙުޞައިންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ) .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ (.އެއްދުވަހަކު މީހެއްގެ އަތުގައި ރަތުލޮއިގެ ބޮޅެއް އަޅާފައިވަނިކޮށް ސަލާމާއި
ޞަލަވާތްލެއްވި ﷲގެ ރަސޫލާއަށް ފެނިވަޑައިގެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﺎ ﻫﺬﻩ؟" ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻫﻨﺔ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﺍﻧﺰﹺﻋﻬﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﺎ ﻻﹶ ﺗﺰﹺﻳﺪﻙ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﻫﻨﺎﹰ ،ﻓﹶﹺﺈﻧﻚ ﻟﹶﻮ ﻣﺖ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﹶﻴﻚ ،ﻣﺎ
ﺤﺖ ﺃﹶﺑﺪﺍ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﺑﹺﺴﻨﺪ ﻻ ﺑﺄﹾﺱ ﺑﹺﻪ(
ﺃﹶﻓﹾﻠﹶ 

މިއީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުންޏެވެ .މިއީ "ﻭﺍﻫﻨﺔ"

)(1

ބަލީގެ

ސަބަބުން

)އެބަލިން

ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި( އަޅާފައިވާ އެއްޗެކެވެ .ދެން ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ﷲގެ ރަސޫލާ
) (1އިބުނު އަޘީރު ވިދާޅުވިއެވެ .ﻭﺍﻫﻨﺔ އަކީ ކޮނޑުންނާއި މުޅިއަތުން ނާރު ފުއްޕާ ބައްޔަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ .

މިބަލިޖެހެނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށެވެ.
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ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެނަގާށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެބޮޅު ތިބާއަށް ބަލިކަން މެނުވީ

އިތުރެއްނުކުރެއެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ ޖިސްމުގައި އެބޮޅުވަނިކޮށް ތިބާ މަރުވެއްޖެނަމަ
ދުވަހަކުވެސް ތިބާ ކާމިޔާބެއްނުވާނެއެވެ".

އަދި

މާތްﷲ

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި

)އެކަލޭގެފާނު

ޢުޤުބާ

ޢާމިރުގެ

ބުނު

ސަލާމާއި

ވިދާޅުވިއެވެ.

މަރުފޫޢު

ކިބައިން

ޞަލަވާތްލެއްވި

ސަނަދާއިއެކު

ﷲގެ

ރަސޫލާ

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ(.

"ﻣﻦ ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺗﻤﻴﻤﺔﹰ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﺗﻢ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﱠﻖ ﻭﺩﻋﺔﹰ ﻓﹶﻼﹶ ﻭﺩﻉ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪ) "ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ(

މާނައީ)" :ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިނޫން މިފަދަ
އެހެން

ކަމަކަށްޓަކައި(

ތަވީދެއްއަޅައިފި

މީހާ

ﺍﷲ

ދަންނައެވެ.

އޭނާގެ

މުރާދު

ފުރިހަމަނުކުރައްވާށިއެވެ! އަދި ހަމައެފަދައިން އެފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި )ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްގައި(
ބޮއްޔެއް

އެލުވައިފި

މީހާދަންނާށެވެ.

ނުދެއްވާށިއެވެ!"

ﺍﷲ

އޭނާއަށް

އެކަމުން

ހިތްހަމަޖެހުމެއް ،އަރާމެއް

އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.
"ﻣﻦ ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺗﻤﻴﻤﺔﹰ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺷﺮﻙ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ(

މާނައީ)" :މުސީބާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިނޫން
މިފަދަ އެހެން ކަމަކަށްޓަކައި( ތަވީދެއްއަޅައިފި މީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ﺍﷲ އާ
ޝަރީކުކޮށްފިއެވެ".

އިމާމު އިބުނު އަބީ ޙާތިމް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނުލްޔަމާނުގެ ކިބައިން

ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެއްދުވަހަކު މީހެއްގެ އަތުގައި ،ހުންއައިސްފައިވުމުގެ ސަބަބުން )އެހުމުން

ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި( ރޮދިފަށެއް އައްސައިފައިވާތަން އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން އެރޮދިފަށް
ކަނޑުއްވައިލެއްވިއެވެ .އަދި ﺍﷲ ގެ މިވަޙީބަސްފުޅު ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ.
[ ) Z ? > = < ; : 9ﻳﻮﺳﻒ(106 :

މާނައީ" :އެބައިމީހުން ކުރެ ގިނަމީހުން ޝަރީކުކުރާ ޙާލުގައި މެނުވީ ﺍﷲ އަށް އީމާނެއްނުއެވެ".

)(1

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :މިއަދުގެ އިސްލާމީ މަސްރަޙަށް ނަޒަރުހިންގާލާއިރު އިޚްލާޞްތެރި މުއުމިނުން ފެނިގެންދާނީ

ވަރަށްވެސް މަދުންނެވެ .މިހެންވާންޖެހުނީ މީސްތަކުން ﺍﷲ ގެ މަޢުރިފާ ޙާޞިލުކުރުން ޙައްޤުވެގެން ވާގޮތުގައި =
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މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

) މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމުގެ ނުވަތަ ކަމެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި( ބޮޅާއި ،ރޮދިފަދަ

.2

އެބޭކަލެއްގެ

ތަކެތި އެޅުން ހަރުކަށިކަމާއެކު މަނާކުރައްވާފައިވުން.

އިސްވެދިޔަ

ޙަދީޘްފުޅުން

ބަޔާންވެގެންވާ

ގޮތުގައި

ޞަޙާބީއެއްވިޔަސް

ޖިސްމުފުޅުގައި އެފަދަ ތަވީދެއްވާ ޙާލުގައި އަވަހާރަވެއްޖެނަމަ ކާމިޔާބެއްނުވާނެއެވެ .މިއިން
ޞަޙާބީންގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅަށް ދަލީލު ލިބެއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ކުޑަޝިރުކު ބޮޑެތި
ފާފަތަކަށްވުރެވެސް ނުރައްކައުތެރިކަން ބޮޑެވެ".
.3

މިފަދަ ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ،ފާފައެއްކަން ނޭގުން އެއީ ޢުޛުރެއްނޫނެވެ.

.4

މިފަދަ ތަވީދުތައްއެޅުމަކުން ދުނިޔޭގައިވެސް ފައިދާއެއްނެތެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ލިބޭނީ ގެއްލުމެވެ.
މިކަން

ރަސޫލާގެ )ﻻﹶ ﺗﺰﹺﻳﺪﻙ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﻫﻨﺎ( އެތަވީދު

ތިބާއަށް

ބަލިކަށިކަން

މެނުވީ

އިތުރެއްނުކުރާނެއެވެ (.މިބަސްފުޅުން ސާބިތުވެއެވެ.
.5

މިފަދަ ތަވީދުތައްއަޅާމީހުންގެ މައްޗަށް ހަރުކަށިކަމާއެކު އިންކާރުކުރުން.

.6

މިފަދަ އެއްޗެއް އަޅައިފިމީހާ އެއެއްޗަކާ ޙަވާލުކުރެވޭނެކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.

ޙާޞިލުނުކުރުމުންނެވެ .އިސްވެދިޔަ ރިވާޔަތުން ޞަޙާބީންގެ ޢިލްމުގެ ތަނަވަސްކަމާއި އެބޭކަލުންގެ ތައުޙީދުގެ
ވަރުގަދަކަން އެނގެއެވެ .ﺍﷲ ގެ ޒާތީ އިސްމުފުޅުތަކާއި ،ޞިފާތީ އިސްމުފުޅުތަކުން ތަވީދުހަދައިގެން އެޅުމަކީ ގިނަ

ޞަޙާބީން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ކުޑަޝިރުކެވެ .އަދި އެބޭކަލުންވަނީ މިފަދަ ތަވީދުތައްހަދާ މީހުންނާ ޚިލާފަށް
މިއާޔަތް ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވާފައެވެ .މިކަން މިހެން އޮތްއިރު މުއުމިނުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ﺍﷲ ފިޔަވައި

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނަދުރުބުނުންފަދަ ބޮޑެތި ޝިރުކުކުރާ އަދި ސިޙުރުފަދަ ކުފުރުގެ ކަންތައްކުރާ މީހުންގެ ޙާލަކީ
ފަހެ ކޮބައިތޯއެވެ؟ މުއުމިނުންނަކީ ހުރިހާ ޢައިބަކުން ﺍﷲ ހުސްޠާހިރުކޮށް ،ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ

އަމުރުކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމެއްކޮށް މަނާކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުވެގެންވާ މީހުންނެވެ .އަމާންކަމާއި،

ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ބަޔަކީ އެއީއެވެ .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ% $ # " ! [ .
& ' ( ) * ) Z +ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ (82 :މާނައީ" :އީމާންވެ ،އެބައިމީހުންގެ އީމާންކަން ޝިރުކާ
އެއްނުކުރި މީހުން ދަންނައެވެ .އެބައިމީހުންނަކީ އަމާންކަން ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ .އަދި ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ

މީހުންނަކީވެސް އެބައިމީހުންނެވެ ".ﺍﻫـ.
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.7

މިފަދަ އެއްޗެއް އަޅައިފިމީހާ ޝަރީކުކޮށްފިކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.

.8

ހުންއައުމުން )އެހުމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި( ރޮދިފަށް އެޅުންވެސްވަނީ ޝަރީކުކުރުމުގެ
ތެރެއިންނެވެ.

.9

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނުލްޔަމާން ،ޔޫސުފު ސޫރަތުގެ  106ވަނަ އާޔަތް

ކިޔަވައި ވިދާޅުވުން ދަލީލުކުރަނީ ބޮޑުޝިރުކާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިހުރި އާޔަތްތަކުން
ކުޑަޝިރުކަށްވެސް ޞަޙާބީން އިސްތިދުލާލުކުރައްވާކަމުގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ
 165ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި އިބުނު ޢައްބާސް ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

 .10އެސްފީނާޖެހިގެން އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް )ޖިސްމުގެ ގުނަވަނެއްގައި( ބޮލި އެލުވުންވެސްވަނީ
ޝިރުކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

) .11މުސީބާތްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށާއި ކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށް( ބޮއްޔާއި ތަވީދުފަދަތަކެތިއަޅާ
މީހުންގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ މުރާދު ފުރިހަމަނުކޮށްދެއްވުމަށާއި ،އެކަމުން އަރާމުނުދެއްވުމަށް

އެދި ބަދުދުޢާކުރެވިދާނެއެވެ.

)(1

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ބާބުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ރިވާޔަތްތަކުގައި ތަވީދުގެ ގޮތުގައި ޛިކުރުކުރެވިފައި އެވަނީ ބޮއްޔާއި،
ރޮދިފަށާއި ،ބޮޅެވެ .ދަންނައެވެ .މިއީ އެޒަމާނުގައި ޢާއްމުކޮށް އިސްތިޢުމާލުކޮށް އުޅުނު އެއްޗެއްސެވެ.
މިޒަމާނުގައި ތަކެތި ތަފާތުވެގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ދަންނާށެވެ .ތަކެތި ތަފާތުވިޔަސް މަޤްޞަދުއެއްގޮތްވިއްޔާ
ޙުކުމްވެސް އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ .ތަވީދު ފޮތިން ހަދާފައިވިޔަސް ރަބަރުން ހަދާފައިވިޔަސް ހަމުން ހަދާފައިވިޔަސް،
އަދި ބަޑިއެއްގެގޮތުގައިވިޔަސް ތަވީދުވާނީ ހަމަ ތަވީދަށެވެ .އަދި ފަންޑިތަހަދައިގެން އަޅާ ބޮޅު ދަގަނޑުން ވިޔަސް
ލޮއިންވިޔަސް،

އެލްމެނިޔަމުންވިޔަސް

އަދި

މައުދަނުގެ

ކޮންމެ

ބާވަތަކުންވިޔަސް

އެތަކެތީގެ

ޙުކުމް

އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ .އިމާމު ޢަބްދުލްޢަޡީމް އަލްމުންޛިރީ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ވިދާޅުވިއެވެ" .ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ޢަރަބިން

މިފަދަ ތަވީދުތައް އަޅައިއުޅުނެވެ .އެއީ އެތަކެތީގެ ޒަރީޢާއިން އާފާތްތަކާއި ،މުސީބާތްތަކުން ދިފާޢުވުމަށެވެ .މިއީ

ބޮޑުވެގެންވާ ޖަހާލަތަކާއި މަގުފުރެދުމެކެވެ .ސަބަބަކީ ﺍﷲ

ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާ ތަކުލީފެއް

ދުރެއްނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އަންނަން އޮތް ތަކުލީފެއް ނުމެހިފެހެއްޓޭނެމެއެވެ ".ޢަރަބިބަހުގައި ﻭﺩﻋﺔ ކިޔައި އުޅެނީ

މޫދުންނަގާ ބޮއްޔަކަށެވެ .އެއީ ފޫއެނބުރިފައި އިންނަ ބޮއްޔެކެވެ .ޢަރަބިން އެސްފީނާޖެހުމުން އެބައިމީހުން އެހަދާ

ފަންޑިތައެއްހަދާފައި ކަރުގައި އަޅަތެވެ .އެއީ އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްވުމަށެވެ .މިއީ ހައްތާވެސް ޝިރުކުގެ
ވައްތަރުތަކެވެ .މިފަދަ ކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުން ރައްކައުތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.
އެއީ އާޚިރަތުގައި ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ .ﺍﻫـ.
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8
މެތުރުމާއި ތަވީދުތަކާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތައް ނަންގަތް ބާބު
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ އާއި ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ގައި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަޝީރު އަލްއަންޞާރީގެ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.

"ﺃﹶﻧﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﺻﻠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾﹺ ﺃﹶﺳﻔﹶﺎﺭﹺﻩ ،ﻓﹶﺄﹶﺭﺳﻞﹶ ﺭﺳﻮﻻﹰ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﺒﻘﹶﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﻗﹶﺒﺔ

ﻼﺩﺓﹲ ﺇﹺﻻﱠ ﹸﻗﻄﻌﺖ) "ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻼﺩﺓﹲ ﻣﻦ ﻭﺗﺮﹴ ﺃﹶﻭ ﻗ ﹶ
ﺑﻌﻴﺮﹴ ﻗ ﹶ
މާނައީ" :އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާއެކު ދަތުރުފުޅެއްގައި

ވަޑައިގަތެވެ .ފަހެ އިތުރުއެކަލޭގެފާނު މީހަކު ފޮނުއްވާ އިޢުލާނުކުރެއްވިއެވެ .އެއްވެސް ޖަމަލެއްގެ

ކަރުގައި ދުނިދަނޑީގެ ވަރައިން ހަދާފައިވާ ހާރެއްވިޔަސް ނުވަތަ އެހެން އެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ

ހާރެއްވިޔަސް އޮވެގެންނުވާނެއެވެ .އޮވެއްޖެނަމަ ކަނޑައިލާހުށިކަމެވެ".

)(1

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ.
"ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮﻗﹶﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﹶﺔﹶ ﺷﺮﻙ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ(

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން މަންތަރާއި ،ތަވީދާއި ،އިސްތިރިއާއި މިހުރިހާ އެއްޗަކީ ޝިރުކެވެ".

)(2

) (1ﺗﻨﺒﹺﻴﻪ :އަރަބިބަހުން ﻭﺗﺮ ކިޔައިއުޅެނީ ދުނިދަނޑީގެ ވަރައަށެވެ .ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގައި ޢަރަބިން އެބައިމީހުންގެ

ދުނިދަނޑިތަކުގެ ވަރަތައް ބާވުމުން އެބައިމީހުން ގެންގުޅޭ ނަޢަމްސޫފިތަކުގެ ކަރުތަކުގައި އަޅުވަތެވެ .އެއީ
އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ.
) (2ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :މިޙަދީޘްގައި ﺭﻗﹶﻰ ގެ މާނައަކީ މަންތަރެވެ .ނަމަވެސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ﺭﻗﹶﻰ ގެ މާނައަކީ
މެތުރުމެވެ .މެތުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ .އެއީ މަތުރަން އިސްތިޢުމާލުކުރެވޭ ކަލިމަތަކަކީ ޝިރުކުގެ ކަލިމަތަކަކަށް
ނުވާނަމައެވެ .ޚުދު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މެތުރުއްވިއެވެ .އަދި ބައެއް ޞަޙާބީންނަށް މަތުރައިދެއްވިއެވެ .

އިމާމު ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .މެތުރުން ތިން ޝަރުތަކާއެކު ހުއްދަވެގެންވާ

ކަމުގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އެތިން ޝަރުޠަކީ ) (1މަތުރާ ކަލިމަތައް =
45

ތައުޙީދުފޮތް



ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ) :މިއީ ﺗﻤﻴﻤﺔ ގެ ޖަމްޢެވެ (.މިއީ ކުޑަކުދިން އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި

އެކުދިންގެ ކަރުގައި އެޅުވޭ އެއްޗެކެވެ .އެކަމަކު އެ އަޅުވާ އެއްޗަކީ ޤުރުއާނުގެ ކަލިމަތަކުން

ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ އެ ،އެކުދިންގެ ކަރުގައި އެޅުވުން ހުއްދަވެގެންވާކަމަށް ބައެއް
ސަލަފުން ވިދާޅުވެއެވެ .އަދި ބައެއް ސަލަފުން މަނާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން ހިމަނުއްވައެވެ.
އެބޭކަލުންގެ

ރުއްސުންލެއްވި

ތެރެއިން

)އެބަހީ

މަނާކަމެއްކަމުގައި

ވިދާޅުވާ

ބޭކަލުންގެ

ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދު ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވައެވެ.

)(1

ތެރެއިން(

މާތްﷲ

އައްރުޤާ) :މިއީ ރުޤްޔާގެ

ޖަމްޢެވެ .ޢާއްމު މާނައަކީ މެތުރުމެވެ (.މިއަށް "މަންތަރު" އޭވެސް ކިޔެއެވެ .ޝިރުކުގެ
ﺍﷲ ގެ ކަލާމްފުޅުން ނުވަތަ ޒާތީ އިސްމުފުޅުތަކުން ނުވަތަ ޞިފާތީ އިސްމުފުޅުތަކުންވުން (2) .ޢަރަބިބަހުންވެފައި

އޭގެ މާނަ އެނގިގެންވުން (3) .މެތުރުން ،އޭގެ ޒާތުގައި އެއްވެސް އަޘަރެއްނުވާކަމަށާއި ،ﺍﷲ ގެ މިންވަރުފުޅުން

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

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ދަންނައެވެ .ޤުރުއާނުންނާއި ،ﺍﷲ ގެ ޒާތީ އިސްމުފުޅު ތަކުންނާއި ޞިފާތީ އިސްމުފުޅުތަކުން

ލިޔެވިގެންވާ ތަވީދުއެޅުން ހުއްދަވެގެންވުމާއި ބެހޭގޮތުން އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާއި ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންނާއި އަދި

އެބޭކަލުންގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި ޢިލްމުވެރިން އިޚްތިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .ބައެއްބޭކަލުން ހުއްދަކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އެބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ޢަމްރު ބުނުލްޢާޞްއާއި ޢާއިޝާ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ އަދި އެއްރިވާޔަތުގައި އިމާމު

އަޙްމަދު ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .އަދި މިބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޙަދީޘްގައި ޝިރުކުކަމަށް

ވިދާޅުވެފައި އެވާ ތަވީދަކީ އޭގައި ޝިރުކުގެ ކަލިމަތައްވާ ތަވީދެވެ .އަދި ބައެއްބޭކަލުން ހުއްދަނޫންކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އެބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދު ،ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސް ،ޢުޤްބާ ބުނު ޢާމިރު،

އިބުނު ޢުކައިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .މިބޭބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ "ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮﻗﹶﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﹶﺔﹶ ﺷﺮﻙ"
މިޙަދީޘްފުޅާއި މިޙަދީޘްފުޅުގެ މާނައިގައިވާ އެހެނިހެން ޙަދީޘްފުޅުތަކެވެ .ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

ގެ

ޝާރިޙު

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ) .އެބަހީ ހުއްދަނުވުމެވެ (.ސަބަބަކީ ވިސްނައިފި
ބޭފުޅަކަށް މިއިން ތިންކަމެއް ފާޅުވެގެންދާނެއެވެ (1) .މިކަމުގެ ނަހީ ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ .ޚާއްޞަކުރާނޭ އެއްވެސް
ޞައްޙަ ދަލީލެއްނެތެވެ (2) .ﺳﺪ ﺍﻟﺬﱠﺭﹺﻳﻌﺔ )އެބަހީ މަގު ބަންދުކުރުން( އެހެނީ ހުއްދަކަމެއްކަމަށް ފަތުވާދެވިއްޖެނަމަ
މީސްތަކުން ހައްދުފަހަނަޅައިގޮސް ޝިރުކުގެ ކަލިމަތައް ލިޔެގެން ތަވީދުއަޅަން ފަށައިފާނެތެވެ .އެހެންކަމުން ޝިރުކާ

ހަމައަށް

ނުދަނީސް

މިމަގު

ބަންދުކުރުން

ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ.

)(3

އެތަވީދު

އަޅައިގެންވާ

މީހާ

ޤަޟާޙާޖަތަށްދާއިރުވެސް އޭނާގެ ޖިސްމުގައި އެތަވީދުވާނެއެވެ .އޭރުން އެވަނީ އޭގައި ލިޔެފައިވާ ﺍﷲ ގެ

ކަލިމަފުޅުތަކަށް އިހާނަތަކަށެވެ ".އެހެންކަމުން ރައްކައުތެރިވެގެންވާ ގޮތަކީ މިފަދަ ޝުބުހަކަންތައްތަކުން ވީހާވެސް
ދުރުވުމެވެ" .ﻓﹶﻤﻦﹺ ﺍﺗﻘﹶﻰ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺍﺳﺘﺒﺮﺃﹶ ﻟﺪﻳﻨﹺﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ "ޝުބުހަކަންތައްތަކުން ރައްކައުތެރިވެގެންފިމީހާ އޭނާގެ

ދީނާއި ،އަބުރު ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ .ﺍﻫـ.
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ކަލިމަތައްނުވާ މެތުރުން ދަލީލުންވަނީ ހުއްދަކަމަށް ސާބިތުވެ ޚާއްޞަވެފައެވެ .އެއީ ވިހައެއްޗެއް

ކަށިޖެހުމުންނާއި އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްވުމަށް މެތުރުން ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހުއްދަ
ކުރެއްވިއެވެ) .މިކަމުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފްސީރެއް އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ(.
ﺍﻟﺘﻮﻟﹶﺔ :މީގެ

މާނައަކީ

އިސްތިރިއެވެ.

ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގައި

ޢަރަބީންގެ

ޢަޤީދާގައިވާގޮތުން

އިސްތިރިއަކީ އޭގެ ޒަރީޢާއިން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބިއުފެއްދުމަށް ކުރާކަންތައްތަކެވެ.

)(1

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން މަރުފޫޢު ސަނަދަކުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻣﻦ ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻭﻛﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ) "ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(

މާނައީ" :ތަވީދުފަދަ އެއްޗެއް އަޅައިފި މީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާ އެއާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ) .އެބަހީ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އޭނާ ދޫކޮށްލައްވާނެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތެއް އަދި މަދަދެއް އޭނާއަކަށް

ނުލިބޭނެއެވެ"(.

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ރުވައިފިޢުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްފަހަރަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަހުރެންނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻳﺎﺭﻭﻳﻔﻊ !ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺍﳊﹶﻴﺎﺓﹶ ﺳﺘﻄﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﻚ ،ﻓﹶﺄﹶﺧﺒﹺﺮﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﻦ ﻋﻘﹶﺪ ﻟﺤﻴﺘﻪ ،ﺃﹶﻭ ﺗﻘﹶﻠﱠﺪ ﻭﺗﺮﺍ ،ﺃﹶﻭﹺ ﺍﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﹺﺮﺟﹺﻴﻊﹺ
ﺤﻤﺪﺍ ﺑﺮﹺﻱﺀٌ ﻣﻨﻪ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ(
ﺩﺍﺑﺔ ﺃﹶﻭ ﻋﻈﹾﻢﹴ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻣ 
މާނައީ" :އޭ

ﺭﻭﻳﻔﻊ އެވެ! ކަލޭގެފާނު ވަރަށްދިގު މުއްދަތެއްގައި ދިރިހުންނަވައިފާނެކަމަށް

އުއްމީދުކުރެއްވެއެވެ.

އެހެންވެއްޖެނަމަ

މީސްތަކުންނަށް

މިޚަބަރުދެއްވާށެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

ތުނބުޅީގައި ގޮށްޖަހާ ،ނުވަތަ ދުނިދަނޑީގެވަރަ ކަރުގައިއަޅާ ނުވަތަ ނަޢަމްސޫފީގެ ހިކިފައިވާ

ނަޖިހާއި ،ކަށިން އިސްތިންޖާކުރާމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނު އެމީހެއްގެ
ކިބައިން ބަރީއަވެވަޑައިގެންވެއެވެ".

ސަޢީދު ބުނު ޖުބައިރު ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
"ﻣﻦ ﻗﹶﻄﹶﻊ ﺗﻤﻴﻤﺔﹰ ﻣﻦ ﺇﹺﻧﺴﺎﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻌﺪﻝﹺ ﺭﻗﹶﺒﺔ) "ﺭﻭﺍﻩ ﻭﻛﻴﻊ(

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

) (1ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .އިސްތިރިއަކީ ސިޙުރުގެ ބާވަތެކެވެ.
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އަދި ﻭﻛﻴﻊ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެބައިމީހުން

)އެބަހީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދުގެ ދަރިވަރުން އެއީ ﻋﻠﻘﻤﺔ ،ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﺃﰊ
ﻭﺍﺋﻞ ،ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ ،ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﱐ ،ﻣﺴﺮﻭﻕ ،ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ ،ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﺔ ފަދަ ބޭބޭކަލުން(

ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ތަވީދަކަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވަތެވެ .އެއީ ޤުރުއާނުންވާ ތަވީދުތަކަކަށްވިޔަސް

ޤުރުއާނުން ނޫން އެހެން އެއްޗަކުންވާ ތަވީދުތަކަކަށްވިޔަސް މެއެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺭﻗﻴﺔ އާއި ﺗﻤﻴﻤﺔ ގެ ތަފްސީރު.

.2

ﺗﻮﻟﹶﺔ ގެ ތަފްސީރު.

.3

އެއްވެސް އިސްތިސްނާކުރުމެއްނެތި މިތިންކަންތައްވަނީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

.4

އެސްފީނާޖެހިގެންނާއި،

ދިރޭއެއްޗެއް

ކަށިޖެހުމުން

ޝިރުކުގެ

ކަލިމައެއްނުވާ

ޞައްޙަ

ކަލިމަތަކަކުން މެތުރުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްނޫނެވެ.
ކަލިމަތަކަކުން

ހަދާފައިވާ

ތަވީދާ

ބެހޭގޮތުން

ޢިލްމުވެރިންވަނީ

.5

ޤުރުއާނުގެ

.6

އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ނަޢަމްސޫފީގެ ކަރުގައި ދުނިދަނޑީގެ ވަރަ އެޅުމަކީވެސް

.7

ދުނިދަނޑީގެ ވަރަ ކަރުގައި އަޅާމީހުންގެ މައްޗަށް ހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދު.

.8

އިންސާނެއްގެ ޖިސްމުން ތަވީދެއް ކަޑައިލައިފިމީހާގެ ސަވާބުގެ މަތިވެރިކަން.

.9

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ ބަސްފުޅު ،ޢިލްމުވެރިންގެ އިސްވެދިޔަ އިޚްތިލާފަކާ ،ޚިލާފެއް

އިޚްތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ .އެފަދަ ތަވީދުވެސް ވަނީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންހޭ؟ ނުވަތަ ނޫންހޭ؟
ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

ނޫނެވެ .އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ މުރާދަކީ ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދުގެ ދަރިވަރުން ކަމަށްވާތީއެވެ.
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9
ގަހަކުން ނުވަތަ ހިލައަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗަކުން ބަރަކާތް
ޙާޞިލުކުރާމީހާގެ ވާހަކަ ނަންގަތްބާބު
މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ } ~  ¡  ) Z ¤ £ ¢ﺍﻟﻨﺠﻢ(20 -19 :
މާނައީ)" :އޭ ކާފިރުވި މީސްތަކުންނޭވެ!( ތިޔަބައިމީހުން ﻻﹶﺕ އާއި ﻋﺰﻯ އާއި ،އަދި އެހެން
ތިންވަނަ )ބުދެއްކަމުގައިވާ( ﻣﻨﺎﺓ ގެ ޚަބަރު ނިކަންދީބަލާށެވެ) .އެތަކެއްޗަކީ އިލާހުންތަކެއްކަމުގައި
ތިޔަބައިމީހުން

ބުނާއިރު

ލިބިގެންވޭހެއްޔެވެ؟("

ﺍﷲ

އަށް

ލިބިވޮޑިގެންވާ

އެއްވެސް

ސިފަފުޅެއް

އެތަކެއްޗަށް

)(1

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻭﺍﻗﺪ ﺍﻟﻠﱠﻴﺜﻲ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻨﻴﻦﹴ ،ﻭﻧﺤﻦ ﺣﺪﺛﺎﹶﺀُ ﻋﻬﺪ ﺑﹺﻜﹸﻔﹾﺮﹴ ،ﻭﻟﻠﹾﻤﺸﺮﹺﻛﲔ ﺳﺪﺭﺓﹲ
ﺤﺘﻬﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﺎ ﺫﹶﺍﺕ ﺃﹶﻧﻮﺍﻁ ،ﻓﹶﻤﺮﺭﻧﺎ ﺑﹺﺴِﺪﺭﺓ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﺎ :ﻳﺎﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ!
ﻳﻌﻜﹸﻔﹸﻮﻥﹶ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻭﻳﻨﻮﻃﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻬﺎ ﺃﹶﺳﻠ 
ﺍﺟﻌﻞﹾ ﻟﹶﻨﺎ ﺫﹶﺍﺕ ﺃﹶﻧﻮﺍﻁ ﻛﹶﻤﺎ ﻟﹶﻬﻢ ﺫﹶﺍﺕ ﺃﻧْﻮﺍﻁ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ "ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ !ﺇﹺﻧﻬﺎ

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :ﻻﹶﺕ އަކީ ޠާއިފުގައި ހުރި ބުދެކެވެ .ޘަޤީފުވަންހައިގެ މީހުން އެބުދަށް އަޅުކަންކޮށްއުޅުނެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻣﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ފޮނުއްވައި އެބުދު މުގުރާލެއްވިއެވެ .އަދި އަލިފާނުން

އަންދައިލެއްވިއެވެ.

ﻋﺰﻯ އަކީ ﻏﹶﻄﻔﺎﻥ ގައި

ހުރި

ބުދެކެވެ.

ޤުރައިޝުވަންހައިގެ

މީހުން

އެބުދަށް

އަޅުކަންކޮށްއުޅުނެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ޚާލިދު ބުނުލްވަލީދު ފޮނުއްވާ އެބުދު މުގުރާލެއްވިއެވެ .ﻣﻨﺎﺓ
އަކީ މައްކާއާއި މަދީނާއާއި ދެމެދުގައިވާ ﻣﺸﻠﻞ ނަމަކަށްކިޔާ ތަނެއްގައި ހުރި ބުދެކެވެ .އައުސްވަންހައާއި

ޚަޒްރަޖުވަންހައިގެ މީސްތަކުން އަދި ބަނޫޚުޒާޢާގެ މީސްތަކުން އެބުދަށް އަޅުކަންކޮށްއުޅުނެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ޢަލީގެފާނު ފޮނުއްވާ އެބުދު މުގުރާލެއްވިއެވެ.
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ﺍﻟﺴﻨﻦ ،ﻗﹸﻠﹾﺘﻢ- ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﺪﻩ -ﻛﹶﻤﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺑﻨﻮ ﺇﹺﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ﻟﻤﻮﺳﻰ54 3 2 1 0 / [ :
) Z 9 8 7 6ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ (138 :ﻟﹶﺘﺮﻛﹶﺒﻦ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻠﹶﻜﹸﻢ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ(
މާނައީ :ޙުނައިނުހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށްޓަކައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާއެކުގައި އަހުރެމެން

ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ .އަދި އެއީ އަހުރެމެން އިސްލާމްވީ ދުވަސްވަރު ކަމަށްވާތީވެ ،އަހުރެމެންނަކީ

އެވަގުތު އިސްލާމްދީނަށް މުޅިންއާ ބަޔަކީމުއެވެ) .ދެން އަހުރެމެން ޙުނައިނާ ދިމާއަށް ހިނގާފައި
ދިޔަމަގުމަތިން(

ހާސިލުކުރުމުގެ

މުޝްރިކުންގެ

ނިޔަތުން(

ކުންނާރުގަހަކާ

އެބައިމީހުން

ދިމާވިއެވެ.

އިށީނދެއުޅެތެވެ.

އެގަސް

އަދި

ކައިރީގައި

އެބައިމީހުންގެ

)ބަރަކާތް

ހަތިޔާރުތައް

އެގަހުގައި )ބަރަކާތަށްޓަކައި( އެލުވައިއުޅެތެވެ .އެބައިމީހުން އެގަހަށް "ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻁ" އޭ )އެލުވިފައިވާ

އެއްޗެހިތަކެއްގެ

ވެރިގަހެވެ(.

ދެން

ކިޔައިއުޅެތެވެ.

ފަހެ

އަހުރެމެންވެސް

ކުންނާރުގަހެއް

ކަޑައްތުކޮށްފައި ދަމުން ދަންނަވައިފީމުއެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އެ މުޝްރިކުންނަށް "ﺫﺍﺕ
ﺃﻧﻮﺍﻁ" އެއްވާ ފަދައިން އަހުރެމެންނަށްވެސް "ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻁ" އެއް މުޤައްރަރުކޮށްދެއްވާށެވެ .ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ )ޙައިރާންވެވަޑައިގެން( "ﺍﷲ ﺃﻛﱪ!" އޭ ވިދާޅުވެ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އެއީ )މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ( ގޮތްތަކެކެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު

އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ފަރާތް ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނީ މުސާގެފާނަށް
ބަނީއިސްރާއީލު މީސްތަކުން ބުނިފަދައިންނެވެ) .އެބައިމީހުން ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެގެން

މޫސާގެފާނާ އެކުގައި ދަނިކޮށް މުޝްރިކުންތަކެއް ބުދަށް އަޅުކަންކުރާތަން ފެނިފައި މޫސާގެފާނަށް
ބުންޏެވެ .އޭ މޫސާއެވެ!( "އެބައިމީހުންނަށް އިލާހުންތަކެއްވާ ފަދައިން އަހުރެމެންނަށްވެސް

އިލާހުންތަކެއް ﻣﻘﺮﺭ ކޮށްދެއްވާށެވެ .މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށްވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަކީ
ޖާހިލުބައެކެވެ ".ދެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން
ތިޔަބައިމީހުންވެސް ކުރީގެ މީސްތަކުންގެ ގޮތްތަކަށް ސަވާރުވާނެތެވެ) .އެބަހީ ތަބާވާނެތެވެ"(.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ނަޖުމު ސޫރަތުގެ  19ވަނަ އާޔަތާއި  20ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.
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.2

ޞަޙާބީން ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻁ އެއް މުޤައްރަރުކޮށްދެއްވުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ

އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތް ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ދެނެގަތުން )އެބަހީ އެބޭކަލުން އެކަންކޮށްދެއްވުމަށް

އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތީ އެއަށް އަޅުކަންކުރެއްވުމަކަށްނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ!
ހަމައެކަނި އެބޭކަލުންވެސް ހަތިޔާރު އެލުވައި ބަރަކާތް ހާސިލުކުރެއްވުމަށެވެ(.

.3

ޞަހާބީން ހަމައެކަނި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަރިހުން އެކަން އެދިވަޑައިގަތް ކަމެވެ.

.4

އެބޭކަލުން އެވަގުތު އިސްލާމްދީނަށް އާވުމުގެ ސަބަބުން ހީފުޅުކުރެއްވީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެކަމަށް

ނަމަވެސް އެކަން އެބޭކަލުން ނުކުރައްވަތެވެ.

ލޯބިވޮޑިގަންނަވާކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން އެބޭކަލުން އެކަންކޮށްދެއްވުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތީ އެކަމުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެ
މަޤްޞަދުގައެވެ) .ﺍﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމުގެ މަޤްޞަދެއްގައެއްނޫނެވެ(.
.5

އެބޭކަލުންނަށް ޝިރުކުގެ މިވައްތަރު އެނގިވަޑައިނުގެންނެވިއިރު އާންމު މީސްތަކުންނަށް އެކަން

.6

ޞަޙާބީންނަށް )އެބޭކަލުންގެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކުގެ ބަދަލުގައި( ލިބިވަޑައިގެންވާ ހެޔޮކަންތަކާއި

.7

މިކަމުގައި ޞަޙާބީން ޢުޛުރުވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

އަދި މާބޮޑަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

)ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން( ފާފަފުއްސެވުމުގެ ވަޢުދުފުޅު އެހެން ބަޔަކަށް ލިބިގެންނުވެއެވެ.

ދެކިވަޑައެއްނުގެންނެވިއެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ތިން ބަސްފުޅަކުން އެބޭކަލުންގެ އެއެދުމުގެ މައްޗަށް

ހަރުކަށިކަމާއެކު ރައްދުކުރެއްވިއެވެ .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ"" .ﺍﷲ ﺃﻛﱪ" ހަމަކަށަވަރުން އެއީ
)މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ( ގޮތްތަކެކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކުރީގެ މީސްތަކުންގެ

ގޮތްތަކަށް ތަބާވާނެތެވެ".
.8

އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައަކީ އަދި )ޙަދީޘްފުޅުގައި( ގަސްދުކުރެވިގެންވާ މައްސަލައަކީވެސް:
އެއީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މިފަދައިން ޚަބަރުދެއްވުމެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުން

އެއެދުނީ ބަނީއިސްރާއީލު މީހުން އެދުނު ފަދައިންނެވެ .އެބައިމީހުން މޫސާގެފާނަށް ބުންޏެވެ.

"އެ މުޝްރިކުންނަށް އިލާހުންތަކެއްވާ ފަދައިން އަހުރެމެންނަށްވެސް އިލާހުންތަކެއް ﻣﻘﺮﺭ

ކޮށްދެއްވާށެވެ".

51

ތައުޙީދުފޮތް



.9

މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ޢިއްޒަތްކޮށް އެތަކެތިން ބަރަކާތް ލިބިގަތުން ނަފީކުރުން ހިމެނިގެންވަނީ

"ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" ގެ މާނައިގެ ތެރެއިންނެވެ .އެއީ މިމައްސަލަ ބައެއް ޞަޙާބީންނަށް )ﺭﺳﻮﻝ

ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގެ ކުރިން( މުހިންމުނުވެ ،ފޮރުވިފައިވުމާއެކުވެސް

މެއެވެ.
.10

ފަތުވާދެއްވަމުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހުވައިކުރެއްވުން ސާބިތުވުން ،އަދި

.11

ހަމަކަށަވަރުން

މަޞްލަޙަތަކަށް މެނުވީ އެކަލޭގެފާނު ހުވައެއްނުކުރައްވައެވެ.
މިކަމުގައި

ބޮޑުޝިރުކާއި

އެބޭކަލުން "ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻁ"
މުރުތައްދެއްނުވިއެވެ.

ކުޑަޝިރުކުވާކަން

ސާބިތުވެއްޖެއެވެ.

ﻣﻘﺮﺭ ކޮށްދެއްވުމަށް

އެއެދުނު

އެހެނީ
އެދުމަކުން

އެބޭކަލުން

)(1

.12

އެބޭކަލުން "އަހުރެމެންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް އާ ބައެކެވެ .އަލަށް އިސްލާމްވީ ބައެކެވެ".

މިފަދައިން ވިދާޅުވުމުން ސާބިތުކޮށްދެނީ އެބޭކަލުންގެ ކުރިން އިސްލާމްވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި
ޞަޙާބީންނަށް އެއީ ޝިރުކެއްކަން އޮޅިވަޑައިގެންފައިނުވާނެކަމެވެ.

.13

މިޙަދީޘުން ޙައިރާންވާ ވަގުތު "ﺍﷲ ﺃﻛﱪ" ކިޔުން މިކަމަށް ނުރުހުންފާޅުކުރާ މީހުންނާ ޚިލާފަށް

.14

ޝިރުކާއި ބިދުޢައަށް މަގުދައްކާ ހުރިހާ ޒަރީޢާއެއް ބަންދުކުރުން.

.15

ޖާހިލިއްޔަތުގެ އަހުލުވެރިންނާ ވައްތަރުވުން މަނާކުރެއްވުން.

ސާބިތުވެއްޖެއެވެ.

) (1ﺗﻨﺒﻴﻪ :އެބޭކަލުން ރަސޫލާގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތްކަންތައް ހިމެނިގެންވަނީ ބޮޑުޝިރުކުގެ ތެރެއިންނެވެ .އެހެން
ނޫންނަމަ އެކަލޭގެފާނު ،އެބޭކަލުންގެ އެއެދުމާއި ބަނީއިސްރާއީލު މީހުން އިލާހު ﻣﻘﺮﺭ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދުނު އެދުމާ

ވައްތަރުނުކުރެއްވީހެވެ .އެބޭކަލުން އެކަމުން މުރުތައްދުނުވީ އެބޭކަލުން އިސްލާމްދީނަށް އާބަޔަކަށްވުމާއި ،އެބޭކަލުން
އެދިވަޑައިގަތްކަންތައް އެބޭކަލުން ނުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .ހަމައެކަނި އެބޭކަލުން ރަސޫލާގެ އަރިހުން
އެކަންކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތީއެވެ .އެބޭކަލުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވުމާއެކު އެބޭކަލުންނަށް އެއީ

ޝިރުކެއްކަން އެނގިވަޑައިގެން އެކަންނުކުރައްވައެވެ .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
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.16

އުސްތާޛު ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމުދޭ ވަގުތު )ބައެއްވައްތަރުގެ މަސްއަލަ ބަޔާންކޮށްދެމުން(

.17

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ "ﺇﹺﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻦ" މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާ އާންމު އުޞޫލު

.18

"ﻟﹶﺘﺮﻛﹶﺒﻦ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻠﹶﻜﹸﻢ "ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން އުޅުނުގޮތާ ތިޔަބައިމީހުން

ރުޅިއިސްކުރުން މިޙަދީޘުން ސާބިތުވެއެވެ.
ބަޔާންކުރެއްވުން.

ތަބާވާނެތެވެ .މިފަދައިން ރަސޫލާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުންވަނީ ނުބުއްވަތުގެ ޢަލާމަތްތަކުގެ
ތެރެއިން ޢަލާމަތަކަށެވެ .އެއީ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވި ގޮތަށް ކަންތައްވީތީއެވެ.

.19

)(1

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެ ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ

ނުބައިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ އަހުރެމެން އެކަމަށް ހުޝިޔާރުވެ ،އެޢަމަލުތަކުން

އަހުރެމެން ސަލާމަތްވުމަށެވެ.
.20

ޞަހާބީންގެ އަރިހުގައާއި ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މިއުޞޫލު ﻣﻘﺮﺭ ވެގެންވެއެވެ .އެއީ

ހަމަކަށަވަރުން އަޅުކަން ބިނާވެގެންވަނީ )ﺍﷲ

އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ( އަމުރުގެ

މައްޗަށެވެ) .ޤިޔާސާއި އަމިއްލަ ރައުޔުގެ މައްޗަކަށްނޫނެވެ (.މިއުޞޫލުގައި ކަށްވަޅުގައި
ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ މައްޗަށް ﺗﻨﺒﻴﻪ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ކަށްވަޅުގައި ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ
"ﻣﻦ ﺭﺑﻚ؟" ތިބާގެ ވެރި ރައްބަކީ ކާކުހޭ؟ މިސުވާލު ވާޟިޙުވެ ފާޅުވެގެންވެއެވެ .ދެވަނަ

ސުވާލަކީ "ﻣﻦ ﻧﺒﹺﻴﻚ؟" ތިބާގެ ނަބިއްޔަކީ ކާކުހޭ؟ މިސުވާލު ހިމެނިގެންވަނީ ޣައިބުގެ

) (1ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ޞަޙާބީންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ ކުރީގައި ޖާހިލުން އުޅުނުގޮތަށް

ތަބާވާނެކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަކީ
އަޅުކަންކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާގޮތުގައި ﺍﷲ އަށް އަޅުކަންކުރި ޞާލިޙު އަޅުންނެވެ .އަދި ކިޔަމަންތެރިވުން
ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވި ބޭކަލުންނެވެ .ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޢަމަލުތައް ފާޅުވެގެން ދިޔައީ
އެބޭކަލުންގެފަހުން

އައި މުސްލިމު ޖީލުތަކުގައެވެ.

މިއަދު ނިކަން

އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަށް ބައްލަވާށެވެ .

މީސްތަކުންކުރެ ގިނަ މީހުން އެވަނީ މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި ޣައިރުމުސްލިމުންގެ ގޮތްތަކާއި އާދަކާދަތަކަށް

ތަބާވެފައެވެ .އިސްލާމްކަމުގެ ނަން ފިޔަވައި އިތުރުކަމެއް އެބައި މީހުންގެ ކިބައިން ފެންނާކަށް ނުހުރެއެވެ .ﻭﺍﷲ

ﺃﻋﻠﻢ.
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ޚަބަރުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ .ތިންވަނަ ސުވާލަކީ "ﻣﺎ ﺩﻳﻨﻚ؟" ތިބާގެ ދީނަކީ ކޮބާހޭ؟ މިސުވާލު
ގުޅުންހުރީ އެބައިމީހުންގެ [  Z 1 0 /މި ބުނުމާއެވެ.
.21

މުޝްރިކުންގެ

މަޒުހަބު

އަހުލުކިތާބީންގެ

ފަދައިން

މަޒުހަބުވެސް

ނުބައިވެ

ހަޑިހުތުރުވެގެންވެއެވެ.
.22

ބާޠިލު ދީނަކުން ޙައްޤު ދީނަށް ވަންނަ މީހާގެ ހިތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބާޠިލު ޢަޤީދާގެ
އަސަރު

ބާކީވެ

ހުންނާނެއެވެ.

)މިކަންތައް

ފިލައިގެންދާނީ

ޙައްޤުދީނުގެ

ތަޢުލީމާއި

ތަރުބިއްޔަތު ރަނގަޅަށް ލިބުމުންނެވެ (.މިކަން އެވަގުތު އަލަށް އިސްލާމްވެވަޑައިގަތް

ޞަޙާބީންގެ ބަސްފުޅުން ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ .އެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻧﺤﻦ ﺣﺪﺛﹶﺎﺀُ ﻋﻬﺪ

ﺑﹺﻜﹸﻔﹾﺮﹴ" "އަހުރެމެންނަކީ އަހުރެމެންގެ ކާފިރުކަމުގެ ޒަމާން އަދި ކައިރި ،އިސްލާމްދީނުގައި
އާބަޔަކީމުއެވެ".

++++++++
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10

ﺍﷲ

ނޫން ފަރާތަކަށް ޛަބަޙަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތައް
ނަންގަތް ބާބު

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
¶ ) Zﺍﻷﻧﻌﺎﻡ(163-162 :

މާނައީ:

")އޭ

ކަލޭގެފާނު

މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!(

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ވިދާޅުވާށެވެ.

ނަމާދާއި،

ޤުރުބާނީއާއި ،ދިރިހުރުމާއި ،މަރުވުންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބު ،ﺍﷲ އަށެވެ .އެކަލާނގެއަށް
ޝަރީކަކުނުވެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ މިފަދައިން އިޚްލާޞްތެރިވުމަށެވެ.

އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ )މިއުއްމަތުގެ( އެންމެ ފުރަތަމަ މުސްލިމެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z \ [ Zﺍﻟﻜﻮﺛﺮ( 2 :

މާނައީ:

"ފަހެ

ކަލޭގެފާނު ،ކަލޭގެފާނު

އެކަލާނގެއަށް( ޤުރުބާންކުރާށެވެ".

ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް

ނަމާދުކުރާށެވެ.

އަދި

)ހަމަ

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަތަރު
ކަލިމައެއް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

"ﻟﹶﻌﻦ ﺍﷲُ ﻣﻦ ﺫﹶﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮﹺ ﺍﷲِ  ،ﻟﹶﻌﻦ ﺍﷲُ ﻣﻦ ﻟﹶﻌﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ،ﻟﹶﻌﻦ ﺍﷲُ ﻣﻦ ﺁﻭﻯ ﻣﺤﺪﺛﹰﺎ ،ﻟﹶﻌﻦ ﺍﷲُ ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮ ﻣﻨﺎﺭ
ﺍﻷَﺭﺽﹺ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :ﺍﷲ ނޫން

ފަރާތަކަށް

ޛަބަޙަކޮށްފިމާހާއަށް ﺍﷲ

ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ.

އެމީހެއްގެ

މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްދީފިމީހާއަށް ﺍﷲ ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ .މުޖުރިމަކަށް ހިޔާވަހިކަންދީ ޙިމާޔަތް
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ދީފިމީހާއަށް ﺍﷲ ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ .ބިމުގެ ހައްދުތަކުގެ ނިޝާންތައް ބަދަލުކޮށްފިމީހާއަށް ﺍﷲ

ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޠާރިޤު ބުނު ޝިހާބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺩﺧﻞﹶ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﻰ ﺫﹸﺑﺎﺏﹴ  ،ﻭﺩﺧﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﻲ ﺫﹸﺑﺎﺏﹴ" ،ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻭﻛﻴﻒ ﺫﹶﻟﻚ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ:
"ﻣﺮ ﺭﺟﻼﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﻟﹶﻬﻢ ﺻﻨﻢ ﻻﹶ ﻳﺠﻮﺯﻩ ﺃﹶﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﹶﺮﺏ ﻟﹶﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻷَﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﹶﺮﺏ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻟﹶﻴﺲ

ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻲﺀٌ ﺃﹸ ﹶﻗﺮﺏ ،ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻪ :ﹶﻗﺮﺏ ﻭﻟﹶﻮ ﹸﺫﺑﺎﺑﺎ ،ﻓﹶﻘﹶﺮﺏ ﺫﹸﺑﺎﺑﺎ ﻓﹶﺨﻠﱠﻮﺍ ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ ،ﻓﹶﺪﺧﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﻶﺧﺮﹺ:
ﻗﹶﺮﺏ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﻷُﻗﹶﺮﺏ ﻷَﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺩﻭﻥﹶ ﺍﷲِ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ،ﻓﹶﻀﺮﺑﻮﺍ ﻋﻨﻘﹶﻪ ،ﻓﹶﺪﺧﻞﹶ ﺍﳉﱠﻨﺔﹶ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﰲ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻫﺪ(

މާނައީ" :މެއްސެއްގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެއަށް މީހަކުވަނެވެ .އަދި ހަމަ މެއްސެއްގެ ސަބަބުން

ނަރަކައަށްވެސް މީހަކުވަނެވެ .އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އެއީ
ކިހިނެއްވީކަމެއްތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ދެމީހަކު ހިނގަމުންހިނގަމުން ބުދެއް ގެންގުޅޭ ބަޔަކު

ކައިރިން ދާންޖެހުނެވެ .އެމަގުންދާ އެކަކަށްވެސް އެބުދަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ޤުރުބާންނުކޮށެއް
ނުދެވެއެވެ.

ދެން

ފަހެ

އެބައިމީހުން

އެދެމީހުންކުރެ

އެކަކަށް

ބުނެފިއެވެ.

މިބުދަށް

ޤުރުބާނީއެއްކުރާށެވެ .އޭނާ ބުންޏެވެ .އަހަރެން އަތަކު ޤުރުބާންކުރާނެ އެކައްޗެއްވެސް ނެތެވެ.

އެބައިމީހުން އޭނާއަށް ބުންޏެވެ .މެއްސެއްނަމަވެސް ޤުރުބާންކުރާށެވެ .ދެންފަހެ އޭނާ މެއްސެއް
ޤުރުބާންކޮށްފިއެވެ .ދެން އެބައިމީހުން އޭނާ ދިއުމަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ .ފަހެ އޭނާ އެމެހީގެ ސަބަބުން

ނަރަކައަށް ވަދެއްޖެއެވެ .ދެން އެބައިމީހުން ދެވަނަ މީހާއަށް ބުނެފިއެވެ .ތިބާވެސް މިބުދަށް

ޤުރުބާނީއެއްކުރާށެވެ .އޭނާ ބުންޏެވެ .ﺍﷲ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަހަރެން
ޤުރުބާނެއްނުކުރާނަމެވެ .ހަމައެހިނދު އެބައިމީހުން އޭނާ ޤަތުލުކޮށްލައިފިއެވެ .ފަހެ އޭނާ އެމެހީގެ

ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

[  Z ¦ ¥ ¤ގެ ތަފްސީރު.
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.2

[  Z \ [ Zގެ ތަފްސީރު.

.3

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ޢަލީގެފާނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ
ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ޛަބަޙަކޮށްފި މީހާއަށް ﺍﷲ ގެ ލަޢުނަތްހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވުން.

.4

އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްދޭ މީހާގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ލަޢުނަތްލެއްވުން .އަދި ތިބާ
އެހެންމީހެއްގެ

މައިންބަފައިންނަށް

ލަޢުނަތްދީފިނަމަ

އޭނާ

ތިބާގެ

މައިންބަފައިންނަށް

ލަޢުނަތްދޭނެއެވެ .އޭރުން ތިބާ ޚުދު ތިބާގެ މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްދިންފަދައެވެ.
.5

މުޖުރިމަކަށް ހިމާޔަތްދޭ މީހާގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ލަޢުނަތްލެއްވުން .މުޖުރިމަކީ ﺍﷲ ގެ ސަޒާ

.6

ބިންމަތީ ޙައްދުތަކުގެ ނިޝާންތައް ބަދަލުކުރާ މީހާގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ލަޢުނަތްލެއްވުން .ﻣﻨﺎﺭ ގެ

ވާޖިބުވާ ކަމެއްކޮށް އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މީހެއްގެ ކިބައިން ޙިމާޔަތް ހޯދާމީހާއެވެ.

މުރާދަކީ ތިބާގެ ޙައްޤާއި ތިބާގެ އަވަށްޓެރިޔާގެ ޙައްޤު ވަކިކޮށްދޭ ނިޝާންތަކެވެ) .ﺗﻐﻴﹺﻴﺮ ﻣﻨﺎﺭﹺ
ﺍﻷَﺭﺽﹺ ގެމުރާދަކީ( އެނިޝާންތައް ތިބާގެ އަވަށްޓެރިޔާގެ ޙައްޤު ފޭރިގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

އިސްފަސްކޮށްގެން ބަދަލުކުރުމެވެ.
.7

ކަނޑައެޅިގެންވާ ޚާއްޞަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތްލެއްވުމާއި ،ޢުމޫމީ ގޮތެއްގައި އުރެދުމުގެ

.8

މި މެހީގެ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެކެވެ.

.9

އެދެމީހުންކުރެ އެކަކު އެމެހީގެ ސަބަބުން ނަރަކައަށްވަނެވެ .އެކަމަކު އޭނާ އެކަންކުރީ ޝިރުކު

އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތްލެއްވުމާއި ދެމެދު ހުރިފަރަޤު.

ކުރުމުގެ މަޤުޞަދެއްގައެއް ނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އޭނާ އެކަންކުރީ އެބައިމީހުންގެ ނުބައިކަމުން

އޭނާގެ ޖާނު ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ.

)(1

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻨﻒ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވީނަމަވެސް އޭނާ އެމެހި އެބުދަށް ޤުރުބާންކުރީ

ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ނުބައިން ސަލާމަތްވާކަށް ނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ރުހިގެންވާ ޙާލުގައެވެ .އެހެންނޫންނަމަ އޭނާ

ނަރަކައަކަށް ނުވަނީހެވެ .އެކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތްﷲ ގެ ވަޙީބަސްފުޅެވެS R Q P O N M [ .
=b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
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.10

ޝިރުކުގެ ފާފައާ މެދު މުއުމިނުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ތަޞައްވުރުގެ މިންވަރު ދެނެގަތުން.

މިކަން

އެމުއުމިނުއަޅާއަށް

އެމުއުމިނުއަޅާގެ

ކިބައިން

ވިސްނާލުމުން

ހަމައެކަނި

އެނގޭނެއެވެ.

ބޭރުފުށުގެ

ޢަމަލަށް

އެބުދުގެ

އަހުލުވެރިން

އެދުމާއެކުވެސް

އެއަޅާ

އެބައިމީހުންގެ އެއެދުމަށް އިޖާބަނުދީ ޤަތުލުވުމުގެ މައްޗަށް އެކެތްކޮށްލީ ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ؟

.11

އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން ނަރަކައަށް އެވަދުނު މީހާއަކީ މުސްލިމެކެވެ .ސަބަބަކީ ކާފިރެއް
ކަމުގައިވާނަމަ މެއްސެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު ނަރަކައަށް ވަނޭ ޙަދީޘްފުޅެއްނުކުރެއްވީހެވެ.
ކާފިރުންނަކީ ޚުދު ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރީންނެވެ.

.12

މި ޙަދީޘްފުޅު އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅަށް ތާއީދުކުރެއެވެ" .ﺍﳉﹶﻨﺔﹸ ﺃﹶﻗﹾﺮﺏ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻣﻦ
ﺷﺮﺍﻙ ﻧﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﹶﺫﻟﻚ" "ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ފައިވާނު ވަދަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް

ސުވަރުގެ އެމީހަކާ ކައިރިވެގެންވެއެވެ .ނަރަކަވެސް ހަމައެފަދައިންނެވެ".
.13

އެންމެބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ހިތުގެ ޢަމަލުކަންއެގުން .ބުދަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންގެ ގާތުގައިވެސް
މިކަން އޮތީ ހަމަމިގޮތަށެވެ.

) Z d cﺍﻟﻨﺤﻞ(106 :

މާނައީ" :އެމީހެއްގެ ހިތް އީމާންކަމުން ހަމަޖެހިގެންވާ ޙާލު ކާފިރުވުމަށް

މަޖުބޫރުކުރެވިއްޖެމީހާ ފިޔަވައި އީމާންވުމަށްފަހު ހިތުގެ އަޑިން ކާފިރުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އެފަދަ މީހުންގެ
މައްޗަށް ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ކޯފާހުއްޓެވެ .އަދި އެބައިމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބުވެސްހުއްޓެވެ ".މިއާޔަތުން
ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގައި ހިތް އީމާންކަމުން ﺇﻃﻤﻨﺎﻥ ވެފައިވާ ޙާލު މަޖުބޫރުވެގެން ކުފުރުގެ ޢަމަލެއްކުރިޔަސް އަދި

ކުފުރުގެ ބަހެއްބުންޏަސް ކާފިރެއްނުވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޙާލުގައި އެމީހަކު ފާފަވެރިއެއްވެސް ނުވާނެއެވެ .މިއާޔަތް

ބާވައިލެއްވުނީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .މުޝްރިކުން އެކަލޭގެފާނަށް
އަނިޔާކޮށް ކުފުރުގެ ބަސްބުނުމަށް މަޖުބޫރުކުރިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި
ކުފުރުގެ ބަސްވިދާޅުވިއެވެ .ދެން މިންޖުވެވަޑައިގަތުމުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން

އެވާހަކަ ދެންނެވުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻛﹶﻴﻒ ﺗﺠﹺﺪ ﻗﹶﻠﹾﺒﻚ؟" "އެވަގުތު ކަލޭގެފާނުގެ ހިތް ކަލޭގެފާނު
ދެކެވަޑައިގަތީ ކޮންޙާލެއްގައިތޯއެވެ؟" ޢައްމާރު ދެންނެވިއެވެ" .ﻣﻄﹾﻤﺌﻦ ﺑﹺﺎﻹِﻳﻤﺎﻥ "އީމާންކަމުން ﺇﻃﻤﻨﺎﻥ ވެގެންވާ

ހާލުގައެވެ .ދެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻥﹾ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻓﹶﻌﺪ" "ދެންވެސް އެބައި މީހުން ކަލޭގެފާނަށް މަޖުބޫރުކޮށްފިއްޔާ
އެގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ( މިހެންކަމުން އޭނާ އެމެހި ބުދަށް ޤުރުބާންކުރީ ހިތުންވެސް

ރުހިގެންވާ ޙާލުގައިކަން އެނގެއެވެ .އޭނާ ނަރަކައަށް ވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ .ﺍﻫـ.
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ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ޛަބަޙަކުރެވޭތަނެއްގައި ﺍﷲ

އަށް ޛަބަޙަނުކުރެވޭނެކަން

ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ < = > ?@ O N M LK J I H G F E D C B A
) Z U T S RQ Pﺍﻟﺘﻮﺑﺔ(108 :
މާނައީ:

"އެތާނގައި

)އެބަހީ

ﺍﳌﺴﺠﺪ

ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ

ގައި(

ދުވަހަކުވެސް

ކަލޭގެފާނު

ޤިޔާމުނުކުރައްވާހުށިކަމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ ފެށިގެން ތަޤުވާގެ މައްޗަށް
ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތުގައި )އެބަހީ މަސްޖިދުޤުބާގައި( ކަލޭގެފާނު ޤިޔާމުކުރެއްވުން މާޙައްޤުކަން

ބޮޑުވެގެންވެއެވެ .އެތާނގައި ސާފުތާހިރުކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކުވެއެވެ .އަދި ﺍﷲ ސާފުތާހިރު

މީހުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެ".

)(1

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :މިއާޔަތް ބާވައިލެއްވުނީ މުނާފިޤުން ބިނާކުރި ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ އާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .އެބައިމީހުން

މިމިސްކިތް ބިނާކުރީ ބަލިމީހުންނާއި ،ވަރުދެރަވެފައިވާ މުސްކުޅިން ފިނިމޫސުމުގައި ޤުބާމިސްކިތަށް ނަމާދަށް

ދިއުމަށް އުދަގޫވާތީވެ އެބައިމީހުން ނަމާދުކުރުމަށޭ ކިޔާފައެވެ .ދެންފަހެ މިބައިމީހުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް އެމިސްކިތުގައި ބަރަކާތަށްޓަކައި ނަމާދެއްކުރެއްވުމަށް ދަޢުވަތުދީފިއެވެ .އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވީ

ތަބޫކުހަނގުރާމައަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އަވަދިފުޅުނެތިއެވެ .އަދި ތަބޫކުހަނގުރާމައިން އެނބުރިވަޑައިގަންނަވަމުން

އެބައިމީހުންނަށް އެމިސްކިތުގައި ނަމާދެއްކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވަޢުދުފުޅުވެވަޑައިގަތެވެ .މިބައިމީހުން ރާވާފައިއޮތީ

އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށެވެ .ދެން ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ތަބޫކުން އެނބުރިވަޑައިގަންނަވަމުން އެމިސްކިތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ގަސްތުކުރައްވައިފިއެވެ .އެހިނދު

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ފޮނުއްވާ އެމުނާފިޤުން އެމިސްކިތް ބިނާކުރި މަޤްޞަދު އެކަލޭގެފާނަށް

ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފިއެވެ .އަދި މިއާޔަތް އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ .ދެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ =
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މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺛﹶﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްދުވަހަކު މީހަކު ބުވާނާއޭ ކިއުނު މަޤާމުގައި ޖަމަލެއް ޛަބަޙަކުރުމަށް ނަދުރުބުނެފިއެވެ .ދެން އޭނާ

އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

އާ

ސުވާލުކުރުމުން

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻫﻞﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺛﹶﻦ ﻣﻦ ﺃﹶﻭﺛﹶﺎﻥ ﺍﳉﹶﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﻌﺒﺪ؟" ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻻﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﻓﹶﻬﻞﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﹶﻋﻴﺎﺩﻫﻢ؟" ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ:

ﻻﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ" :ﺃﹶﻭﻑ ﺑﹺﻨﺬﹾﺭﹺﻙ ،ﻓﹶﹺﺈﻧﻪ ﻻﹶ ﻭﻓﹶﺎﺀَ ﻟﻨﺬﹾﺭﹴ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲِ ﻭﻻﹶ ﻓﻴﻤﺎ ﻻﹶ
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ) "ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ(

މާނައީ" :ޖާހިލިއްޔަތުގެ ބުދުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުކަންވެވޭ ބުދެއް އެތާނގައި ވޭހެއްޔެވެ؟ ޞަޙާބީން

ދަންނަވައިފިއެވެ .ނޫނެކެވެ .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ދެން އެހެންވީއިރު އެ މުޝްރިކުންގެ ޢީދުތަކުގެ

ތެރެއިން ޢީދެއް އެތާނގައި ވޭހެއްޔެވެ؟ ޞަޙާބީން ދަންނަވައިފިއެވެ .ނޫނެކެވެ .ދެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެނަދުރުބުނިމީހާއަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައިފިއެވެ .ތިބާގެ ނަދުރުފުއްދާށެވެ .ފަހެ

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ އަށް އުރެދުމެއްގައި ބުނެވޭނަދުރެއް ފުއްދުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .އަދި

ހަމައެފަދައިން އާދަމުގެ ދަރިޔާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ ކަމެއްގައި ބުނެވޭނަދުރެއް ފުއްދުންވެސް

ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ) ".މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިމާމު އަބޫ ދާވޫދެވެ .އަދި މިޙަދީޘްގެ ސަނަދުވަނީ
ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގެ ޝަރުތުގެ މަތީންނެވެ(.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

[ < = > ?@  Zމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ﺍﷲ އަށް އުރެދެވޭ އުރެދުމުންނާއި ،ﺍﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވެވޭ ކިޔަމަންތެރިވުން ބައެއްފަހަރު

.3

ބަޔާންވެގެންވާ

ބިމަށްވެސް އަސަރުކުރެއެވެ.

އުނދަގޫ

މައްސަލައެއްގެ

މައްސަލައަކަށް ހުށައެޅުމެވެ.

އުދަގޫކަން

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

އޮތްގޮތަކީ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﺧﺸﻢ އާއި ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުގެ ﺃﺥ ،ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ މިދެބޭކަލުން

ފޮނުއްވާ އެމިސްކިތް މުގުރާލައްވައިފިއެވެ.
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.4

ފަތުވާދޭމީހާ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ތަފްސީލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

.5

ނަދުރުފުއްދުމަށްޓަކައި

މަނާކަމެއް

ޝަރުޢީގޮތުން

ކޮންމެތަނެއް

އެތަނެއްގައިނުވާ

ޚާއްޞަކުރެވިދާނެއެވެ.
ހުރި

ތަނެއްގައި

ނަދުރުފުއްދުން

ކޮންމެ

.6

ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ

ބުދެއް

އެތަނެއްގައި

ތަނެއްގައިވެސް

ނަދުރުފުއްދުން

.7

ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ

ޢީދެއް

އެތަނެއްގައިވާ

.8

މުޝްރިކުންގެ ބުދެއް އެތަނެއްގައިވާ ނުވަތަ އެބައިމީހުންގެ ޢީދެއް އެތަނެއްގައިވާ ތަނެއްގައި

.9

އެއީ

މަނާވެގެންވެއެވެ .އަދި އެބުދު އެތަނުން ނައްތައިލެވިފައިވީނަމަވެސް މެއެވެ.
ކޮންމެ

މަނާވެގެންވެއެވެ .އަދި އެޢީދުކުރުން އެތަނުގައި ހުއްޓާލެވިފައިވީނަމަވެސް މެއެވެ.

ނަދުރުފުއްދުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .ސަބަބަކީ އެނަދުރު އެއީ އުރެދުމުގެ ނަދުރަކަށްވާތީއެވެ.
ޢީދުތަކުގައި

މުޝްރިކުންނާ

މުޝާބަހަތުވުމުން

ރައްކައުތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެބައިމީހުންނާ މުޝާބަހަތުވުމަށް ގަސްތުނުކުރިނަމަވެސް މެއެވެ.

އަދި

 .10ﺍﷲ އަށް އުރެދުމަށް ބުނެވޭ ނަދުރު ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ.
 .11އާދަމުގެ ދަރިޔާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ ކަމެއްގައި ބުނެފައިވާ ނަދުރުވެސް ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ.
އެބަހީ ފުއްދުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.

++++++++
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12
ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ނަދުރުބުނުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަން
ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[) *

) Z / . - , +ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ(7 :

މާނައީ" :އެބައިމީހުން )ﺍﷲ ގެ ހެއުލަފާ އަޅުން( ބުނެފައިވާ ނަދުރުފުއްދައެވެ .އަދި އެދުވަހެއްގެ
ބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންވާ ދުވަހަށް ބިރުވެތިވެއެވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ! " ) Z ,+ * ) ( ' & % $ #ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(270 :
މާނައީ " :އަދި ތިޔަބައިމީހުން )ﺍﷲ ގެ މަގުގައި( ހޭދަކުރިނަމަ ހޭދަކުރިއެއްޗެއް ނުވަތަ ބުނިނަމަ
ބުނިނަދުރެއް ﺍﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ".
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻣﻦ ﻧﺬﹶﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻄﻴﻊ ﺍﷲَ ﻓﹶﻠﹾﻴﻄﻌﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻧﺬﹶﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﺼﻲ ﺍﷲَ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻌﺼﻪ) "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
މާނައީ" :ﺍﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ނަދުރުބުނެފި މީހާ އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވާހުށިކަމެވެ.
އަދި ﺍﷲ އަށް އުރެދުމަށް ނަދުރުބުނެފި މީހާ އެކަލާނގެއަށް ނުއުރެދޭހުށިކަމެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ނަދުރުފުއްދުން ވާޖިބު ވެގެންވެއެވެ.
62
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.2

ނަދުރަކީ އަޅުކަމެއްކަން ސާބިތުވީ ހިނދު ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ނަދުރުބުނުމަކީ ޝިރުކެކެވެ.

.3

އުރެދުމަށް ބުނެވިފައިވާ ނަދުރުފުއްދުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.

++++++++
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13
ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަން
ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z a ` _ ^ ] \ [ Z Y X Wﺍﳉﻦ(6 :

މާނައީ" :އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކުމީހުން ޖިންނީންގެ ބައެއްގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމަށް
އެދެތެވެ .ފަހެ އެޖިންނީން އެއިންސާނުންނަށް ބިރުވެރިކަމާއި ފާފަ އިތުރުކޮށްދިނެވެ".
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޚައުލަތު ބިންތު ޙަކީމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ.

"ﻣﻦ ﻧﺰﻝﹶ ﻣﻨﺰﹺﻻﹰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﹶﻖ ،ﻟﹶﻢ ﻳﻀﺮﻩ ﺷﻲﺀٌ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺣﻞﹶ ﻣﻦ

ﻣﻨﺰﹺﻟﻪ ﹶﺫﻟﻚ) "ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :މަންޒިލަކަށް ފައިބައި :ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﹶﻖ" ﺍﷲ ގެ ފުރިހަމަ
ކަލިމަފުޅުތަކުގެ

ރައްކައުތެރިކަމަށް

ޒަރީޢާއިން

އެދެމެވެ".

އެކަލާނގެ

ހެއްދެވި

މިދުޢާކިޔައިފިމީހާ

އެންމެހައި

ދަންނައެވެ.

މަޚްލޫޤެއްގެ

އޭނާ

ގޮސްފުމަށް ދާންދެން އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭނާއަކަށް ގެއްލުމެއްނުދޭނެއެވެ".

އެމަންޒިލުން

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ޖިންނި ސޫރަތުގެ ހަވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

64
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.3

އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘުން އިސްތިދުލާލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކުން ރައްކައުތެރިކަމަށް
އެދުމަކީ ޝިރުކެކެވެ .މިހެންކަމުން ﺍﷲ ގެ ކަލިމަފުޅުތަކަކީ މަޚްލޫޤެއް ނޫންކަމަށް މިޙަދީޘުން

ޢިލްމުވެރިން އިސްތިދުލާލުކުރައްވަތެވެ) .މަޚްލޫޤަކަށްވާނަމަ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

އެދުޢާނުކުރެއްވީހެވެ(.
ޝިރުކެކެވެ.

ސަބަބަކީ

މަޚްލޫޤެއްގެ

ކިބައިން

ރައްކައުތެރިކަމަށް

އެދުމަކީ

.4

މިދުޢާ ކުރުވެގެންވުމާއެކުވެސް މިދުޢާގެ މާތްކަން.

.5

ދުނިޔަވީ ފައިދާއެއް އެޢަމަލެއްގައިވާ ޢަމަލަކަށްވުމުން )މިސާލަކަށް އެޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން

ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުން ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ފައިދާއެއް ހާސިލުވުން( އެއްގޮތަކަށްވެސް
އެޢަމަލު ޝިރުކުގެ ތެރެއިންނުވާކަމަކަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ.

++++++++
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ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކުން މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުކުރުމަކީ ނުވަތަ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި
އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަކަށް އެދި ގޮވުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަން

ނަންގަތް ބާބު

)(1

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ " ! ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
6 5 4 3 2 10 / . - , + *) ( ' & % $#
) Z;:987ﻳﻮﻧﺲ(107-106 :

މާނައީ:

"ކަލޭގެފާނަށް

ފައިދާއެއް

އަދި

ގެއްލުމެއްވެސްނުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަކަށް އެދި ކަލޭގެފާނު ނުގޮވާހުށިކަމެވެ .ފަހެ ކަލޭގެފާނު
) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ﻇﺎﻫﺮﻱ ސަބަބުތަކާއި ﻋﺎﺩﻱ އަދި ޙިއްސީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން
މަދަދަށް އެދުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .މިސާލަކަށް ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި ނުވަތަ ދުޝްމަނަކު އަތުލައިގަތުމުގައި

ނުވަތަ މިނިކާޖަނަވާރެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ ކިބައިން މަދަދަށް
އެދެވިދާނެއެވެ .މިއީ ހައްތާވެސް ﻇﺎﻫﺮﻱ ޢަމަލުތަކެވެ .ޙިއްސީ ކަންތައްތަކެވެ .ނަމަވެސް މަދަދުކުރުމުގައި ވަކި
ޚާއްޞަ ބާރަކާއި ޚާއްޞަ އަޘަރެއް މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް އޭނާގެ ކިބައިން މަޢުނަވީ

ކަންތައްތަކުގައި މަދަދަށް އެދުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .މިސާލަކަށް ބައްޔަކުން ޝިފާދެއްވުމަށާއި ،ޣަރަޤުވުމުން
ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށާއި،

ދަތިކަމާއި

ފަޤީރުކަމުން

ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށާއި،

ރިޒުޤުދެއްވުމަށް

އެދުންފަދަ

ކަންތައްތަކެވެ .މިއީ ހައްތާވެސް މަޢުނަވީ ކަންތައްތަކެވެ .މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކުން އެދުން

ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .އެކަލާނގެ ނޫންފަރާތަކުން މިފަދަކަމަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަންވާނީ ޝިރުކަށެވެ .އަދި
ހަމައެފަދައިން ﻇﺎﻫﺮﻱ ސަބަބުތަކާއި ﻋﺎﺩﻱ އަދި ޙިއްޞީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ކަންތަކަށް
އެދިގޮވިދާނެއެވެ .ޝިރުކަކަށްވާނީ ޚާއްޞަ ބާރަކާއި ޚާއްޞަ އަޘަރެއް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް
މަޢުނަވީ ކަންތައްތަކުގައި އެމީހަކަށް ކަމަކަށް އެދިގޮވައިފިނަމައެވެ .މިކަމުގެ މިސާލަކީ ހަމަ އިސްވެދިޔަ

މިސާލުތަކެވެ .ﺍﻫـ.
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އެފަރާތްތަކަށް ކަމަކަށް އެދިގޮވައިފިނަމަ އޭރުން ކަލޭގެފާނުވާހުށީ އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ .އަދި

ﺍﷲ ކަލޭގެފާނަށް ގެއްލުމެއް މެދުވެރިކުރައްވައިފިނަމަ ،އެކަން ދުރުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް

އެކަލާނގެ މެނުވީ ނުވެއެވެ .އަދި ﺍﷲ ކަލޭގެފާނަށް ހެވަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އެކަލާނގެ
އެދަރުމަވަންތަކަން

ރައްދުކުރެވޭނެ

ފަރާތެއްނުމެވޭމެއެވެ.

އެއްވެސް

އެކަލާނގެ

އަޅުތަކުންކުރެ

އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފި އަޅަކަށް އެކަލާނގެ ދަރުމަވަންތަކަމުން ދެއްވައެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ

ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[@N M L K J I HG F E D CB A
) Z S R QP Oﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ(17 :
މާނައީ:

"ހަމަކަށަވަރުން

ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ތިޔަބައިމީހުން

ތިޔަބައިމީހުން

ރިޒުޤެއްދިނުމުގެ

ﺍﷲ

ފިޔަވައި

ކުޅަދާނަކަންވެސް

ތިޔަ

ލިބިގެންވާ

އަޅުކަންކުރާ

ފަރާތްތަކަކީ

ފަރާތްތަކެއްނޫނެވެ.

ފަހެ

ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ރިޒުޤަށް އެދޭށެވެ .އަދި އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކޮށް

އެކަލާނގެއަށް ޝުކުރުވެރިވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުން އެނބުރިދިއުންވަނީ ހަމައެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[½ ¾ ¿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
! " ) Z ) ( ' & % $ #ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ(6-5 :

މާނައީ" :ﺍﷲ ފިޔަވައި ޤިޔާމަތްދުވަހާ ހަމައަށްވެސް އެމީހާގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަނުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް

ކަންކަމަށް އެދިގޮވާ މީހާއަށްވުރެ ވަކިންބޮޑަށް މަގުފުރެދިގެންވަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަދި އެބައިމީހުންގެ

އެގޮވުންތަކުން އެފަރާތްތައްވަނީ ޣާފިލުވެގެންނެވެ .އަދި )ޤިޔާމަތްދުވަހު( މީސްތަކުން މަޙްޝަރުކުރެވޭ
ހިނދު

އެފަރާތްތައް

އެބައިމީހުންގެ

ޢަދާވާތްތެރިން

އެއަޅުކަންތަކަށް އެފަރާތްތައް އިންކާރުކުރާނެތެވެ".

ކަމުގައިވާނެއެވެ.

އަދި

އެބައިމީހުންގެ

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ ¨ © ¹ ¸¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª
) Z » ºﺍﻟﻨﻤﻞ(62 :
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މާނައީ" :މުސީބާތްޖެހި ބޭޤަރާރުވެފައިވާމީހާ ފަރިޔާދުކުރާ ހިނދު އޭނާގެ އެފަރިޔާދަށް އިޖާބަދެއްވާ،

އޭނާގެ

ކިބައިން

ތަކުލީފު

ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަދި

ދުރުކޮށްދެއްވަނީ

ތިޔަބައިމީހުން

ބިންމަތީގެ

ޚަލީފާއިންކަމުގައި ލެއްވެވީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ﺍﷲ އާއެކު )މިކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ( އެހެން އިލާހަކުވެސް

ވޭހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން ނަސޭހަތް ހާސިލުކުރަނީ ވަރަށްވެސް މަދުންނެވެ".
ﺍﻟﻄﱠﺒﺮﺍﱐ އެކަލޭގެފާނުގެ ސަނަދުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ.

"ﺇﹺﻧﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﺯﻣﻦﹺ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻳﺆﺫﻱ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹺﻴﻦ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻗﹸﻮﻣﻮﺍ ﺑﹺﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﻴﺚﹸ
ﺑﹺﺮﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻖﹺ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ" :ﺇﹺﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﺎﺙﹸ
ﺑﹺﻲ ،ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻐﺎﺙﹸ ﺑﹺﺎﷲِ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ(.
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޒަމާނުގައި މުއުމިނުންނަށް ދުއްތުރާކޮށް

ތަކުލީފުދީހެދި މުނާފިޤަކު އުޅުނެވެ .ދެންފަހެ ،ބައެއް ޞަޙާބީން )މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު(

ދަންނަވައިފިއެވެ .މި މުނާފިޤުގެ ދުއްތުރާއިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢގެ ކިބައިން މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުކުރުމަށް ދަމާހިނގާށެވެ .ފަހެ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން )އެފަދަކަންތައްތަކަކަށް( ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން
މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދެއްނުކުރެވޭނެއެވެ .ހަމައެކަނި މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުކުރެވޭނީ ﺍﷲ ގެ
ކިބަފުޅުންނެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﹶﺔ ގެ )މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުކުރުމުގެ( ﻋﻄﻒ ދުޢާގެ މައްޗަށް ކުރެވުން ވަނީ
"ﻋﻄﹾﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳋﹶﺎﺹ "ގެ ޤާޢިދާގެ ދަށުންނެވެ) .އެބަހީ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ގެ ލަފުޒު ޚާއްޞަވެގެން

ވަނީ މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް ދުޢާގެ ލަފުޒު ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ
ގޮވުމަކަށްވެސް ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ .މައްސަލާގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީ ޚާއްޞަ ކަމެއްގެ

ފަހަތުން ޢާއްމުކަމެއް ޒިކުރުކުރެވުނު ވާހަކައެވެ .އުޞޫލީ ޢިލްމުގައި މިގޮތަށް އައުމުން ކިޔައި

އުޅެނީ "ﻋﻄﹾﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳋﹶﺎﺹ "އެވެ .ޔަޢުނީ ޚާއްޞަ ލަފުޒެއްގެ ފަހަތުން ޢާއްމު ލަފުޒެއް

ޒިކުރުކުރެވުމެވެ .އާންމު ގޮތެއްގައި ޢިބާރާތް ލިޔެވޭ ގޮތަކީ ޢާއްމު ލަފުޒެއްގެ ފަހަތުން
ޚާއްޞަ ލަފުޒެއް ޒިކުރުކުރުމެވެ(.
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.2

[  Z Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

ﺍﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަކަށް އެދި ގޮވުމާއި އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން

.4

މީސްތަކުންކުރެ އެންމެ ޞާލިޙު މީހާވެސް ﺍﷲ ނޫން ފަރާތެއް ރުއްސުމަށްޓަކައި އެފަރާތަކަށް

.5

[ ! "  Z *) ( ' & % $ #މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.6

ﺍﷲ

.7

އަލްޢަންކަބޫތު ސޫރަތުގެ  17ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.8

ﺍﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ސުވަރުގެ ވެއްދުމަށް ނޭދެވޭ ފަދައިން އެކަލާނގެ ފިޔަވައި

.9

ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ ސޫރަތުގެ  5ވަނަ އާޔަތާއި  6ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުކުރުމަކީ ބޮޑުޝިރުކެވެ.

މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުކޮށްފިނަމަ އޭނާވާހުށީ އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.

ނޫން

ފަރާތަކަށް

ކުފުރަކަށްވުމާ

ފަރިޔާދުކުރުން

އެކުއެކީ

ދުނިޔޭގައިވެސް

ފައިދާއެއްނުކޮށްދޭނެއެވެ.

އެހެން ފަރާތަކުން ރިޒުގުދެއްވުމަށް އެދުންވެސް ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.

 .10ﺍﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަންތައްތަކަށް އެދި ފަރިޔާދުކުރާ މީހާއަށްވުރެ ބޮޑަށް
މަގުފުރެދިފައިވާ މީހަކު ނުވެއެވެ.

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

 .12ﺍﷲ ނޫން ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމަށް އެދި އެގޮވޭ ގޮވުން ،ގޮވިމީހާ ދެކެ ގޮވުނު ފަރާތްތައް
ރުޅިއައުމުގެ

ސަބަބެއް

ކަމުގައިވެއެވެ.

އަދި

އެފަރާތްތައް

އޭނާއާ

ޢަދާވާތްތެރިވުމުގެ

ސަބަބެއްކަމުގައިވެއެވެ.
.13

ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަންކަމަށް އެދި ގޮވުން އެއީ އެފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ.
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 .14ﺍﷲ ފިޔަވާ

ކަންކަމަށް

އެދި

ފަރާތްތައް

ގޮވުނު

)ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި(

އެފަރާތްތަކަށް

އެކުރިއަޅުކަންތަކަށް އިންކާރުކުރާނެއެވެ.

 .15މީސްތަކުންކުރެ އެންމެބޮޑަށް މަގުފުރެދިފައިވާ މީހާއަށްވުމުގެ ސަބަބަކީވެސް އޭނާ ﺍﷲ ފިޔަވައި
އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމަށް އެދިގޮވުމެވެ.

 .16ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻞ ގެ  62ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.
.17

އެންމެ އަޖައިބުވެގެންވާ މައްސަލައަކީ :މުސީބާތްޖެހި ބޭޤަރާރުވެފައިވާ މީހާގެ ދުޢާ ﺍﷲ

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އިޖާބަނުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ބުދަށް އަޅުކަންކުރާ މުޝްރިކުންވެސް

ެކ
އިޢުތިރާފުވުމެވެ .މިހެންކަމުން އެބައިމީހުންވެސް މުސީބާތްޖެހޭ ވަގުތު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއ ު
ﺍﷲ އަށް ދުޢާކުރެތެވެ.

 .18ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ތައުޙީދުގެ "އިން" ރައްކައުތެރިކުރެއްވުން ،އަދި ﺍﷲ އަށް
ކުރަންޖެހޭ އަދަބާއި އިޙްތިރާމު ދަސްކޮށްދެއްވުން.

++++++++
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15

ﺍﷲ

ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު

އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[Z } | { z y x w v u t s r q p o

)ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ(192-191 :

މާނައީ" :އެއްވެސް އެއްޗެއް ޚަލްޤުނުކުރެވޭ ޚުދު މަޚްލޫޤުން ކަމުގައިވާ ފަރާތްތައް އެބައިމީހުން

ﺍﷲ

ޝަރީކުކުރަނީހެއްޔެވެ؟

އާ

އަދި

އެފަރާތްތަކަށް،

އެބައިމީހުންނަށް

މަދަދެއްކުރުމުގެ

ކުޅަދާނަކަންވެސް ލިބިގެންނުވެއެވެ .އަދި ޚުދު އަމިއްލަ ނަފުސުތަކަށްވެސް މަދަދެއްނުކުރެވޭނެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

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

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ގޮވާ ފަރާތްތަކަށް )އުޑުތަކާއި ބިމުން( ކުޑަވެގެން

ކަދުރު އޮށެއްގެ ދުލިފަށުގެ މިލްކުވެރިކަންވެސް ލިބިގެންނުވެއެވެ .ތިޔަބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް

ގޮވިއަސް ،އެފަރާތްތަކަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ގޮވުމުގެ

އަޑެއްނީވޭނެއެވެ.

އަދި އިވުނުނަމަވެސް

ތިޔަބައިމީހުންގެ ގޮވުމަކަށް އިޖާބައެއްނުދެވުނީހެވެ .އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިޔަބައިމީހުން ﺍﷲ އާ

އެފަރާތްތައް

ބައިވެރިކުރިކުރުމަށް

އިންކާރުކުރާނެތެވެ.

އެފަރާތްތައް

އަދި

ޚަބަރުތައް

ދެނެވޮޑިގެންވާ ﺍﷲ ފަދައިން އެކަކަށްވެސް ކަލޭގެފާނަށް )ތެދުވެރި( ޚަބަރެއްނުދެވޭނެއެވެ".
މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

އަނަސް

ބުނު

މާލިކުގެ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

މޮޅަށް

އެކަލޭގެފާނު

"ﺷﺞ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻳﻮﻡ ﺃﹸﺣﺪ ﻭﻛﹸﺴِﺮﺕ ﺭﺑﺎﻋﻴﺘﻪ ، ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﻛﹶﻴﻒ ﻳﻔﹾﻠﺢ ﻗﹶﻮﻡ ﺷﺠﻮﺍ ﻧﺒﹺﻴﻬﻢ؟

ﻓﹶﻨﺰﻟﹶﺖ) Z { z y x w [ :ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
71

ތައުޙީދުފޮތް



މާނައީ" :އުޙުދު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޒަޚަމްވެވަޑައިގަތެވެ .އަދި

އެކަލޭގެފާނުގެ ރުބާޢީދަތްޕުޅުވެސް ޝަހީދުކޮށްލެވުނެވެ .އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

އެބައެއްގެ ނަބިއްޔަކު ޒަޚަމުކޮށްލި ބަޔަކު ކާމިޔާބުވާނީ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ ދެން ފަހެ މިއާޔަތް
ބާވައިލެއްވިއްޖެއެވެ) Z { z y x w [ .އޭނަބިއްޔާއެވެ (.މި )ﻫﺪﺍﻳﺔ ގެ( މުޢާމަލާތުގައި

ކަލޭގެފާނަށް އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް ލިބިވަޑައިގެންނުވެއެވެ".

)(1

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހުރަކުޢަތުގެ ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން "ﺳﻤﻊ ﺍﷲُ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ،ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻟﹶﻚ
ﺍﳊﹶﻤﺪ "އޭ ވިދާޅުވެ އަންނަނިވި ދުޢާވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއްސެވިއެވެ" .ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺍﻟﹾﻌﻦ ﻓﹸﻼﹶﻧﺎﹰ
ﻭﻓﹸﻼﹶﻧﺎﹰ" "އޭ ﺍﷲ! މިވެނި އެވެނި މީހަކަށް ލަޢުނަތްލައްވާނދޭވެ!" ދެންފަހެ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ [ y x w
 Z { zމިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ.
އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

ﺻﻔﹾﻮﺍﻥﹶ ﺑﻦﹺ ﺃﹸﻣﻴﺔﹶ ﻭﺳﻬﻴﻞﹺ ﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﻭﺍﳊﹶﺎﺭﹺﺙ ﺑﻦﹺ ﻫﺸﺎﻡﹴ  ،ﻓﹶﻨﺰﻟﹶﺖz y x w [ :
ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﹶﻰ 
{ ) Zﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ(128 :

އެކަލޭގެފާނު ބަދުދުޢާކުރެއްވީ ޞަފްވާނު ބުނު އުމައްޔަތަށާއި ސުހައިލު ބުނު ޢަމްރަށާއި ޙާރިޘް ބުނު
ހިޝާމަށެވެ .އެހިނދު [  Z { z y x wމިއާޔަތް ބާވައިލެއްވުނެވެ.
) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :ހިދާޔަތްދެއްކެވުމާއި ކާމިޔާބުކޮށްދެއްވުމަކީ ﺍﷲ ތަޢާލާގެ ތަޤްދީރުފުޅުގެ ދަށުގައިވާ ކަންކަމެވެ .އެއްވެސް

މަޚުލޫޤަކަށް މިއިން ކަމެއްގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ .އަދިކިއެއްތަ! މަތިވެރިވެގެން ކިތަންމެ މަތިވެރި
މަޚުލޫޤަކަށްވިޔަސް މިއިން ކަމެއްގެ އިޚުތިޔާރެއް ލިބިގެންނުވެއެވެ .ރަސޫލުންގެ ޒިންމާއަކީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ރިސާލަތު

މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ .އޭގެ ސަބަބުން ހިދާޔަތްދެއްކެވުންވަނީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ﻣﺸﻴﺌﺔ ފުޅުގެ

ދަށުގައެވެ .މިހެންކަމުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އެބަސްފުޅަށް ﺍﷲ ނުރުއްސެވީއެވެ .

އުޙުދުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރުގެ އަމީރު އަބޫސުފުޔާނަށާއި ،ލަޝްކަރުގެ ޤިޔާދަތުކަންކުރި ޚާލިދު
ބުނު ވަލީދަށްވެސް ހިދާޔަތުގެ ނަސީބު ލިބިވަޑައިގަތެވެ .އަދި މިދެބޭކަލުންގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނަށް އެހާމެ
ފައިދާވިއެވެ .އިސްލާމްދީނުގައި ކުރެވުނު ބޮޑެތި ހަނގުރާމަތަކުގައި ޚާލިދު ބުނު ވަލީދު އިސްލާމީ ލަޝްކަރުގެ

ޤިޔާދަތުކަންކުރެއްވިއެވެ .ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ.
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ.
[) ZQ POﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ" (214 :ކަލޭގެފާނުގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް )ﺍﷲގެ ޢަޛާބުން(
އިންޒާރުކުރައްވާށެވެ ".މިއާޔަތް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުމުން
ތެދުވެވަޑައިގެން ޤުރައިޝްވަންހައިގެ މީސްތަކުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺤﻮﻫﺎ( ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻜﹸﻢ ،ﻻﹶ ﺃﹸﻏﹾﻨﹺﻲ ﻋﻨﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﷲِ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ
"ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﹸﺮﻳﺶﹴ! )ﺃﹶﻭ ﻛﹶﻠﻤﺔﹰ ﻧ 

ﻋﺒﺪ ﺍﳌﹸﻄﱠﻠﺐﹺ! ﻻﹶ ﺃﹸﻏﹾﻨﹺﻲ ﻋﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﷲِ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻳﺎ ﺻﻔﻴﺔﹸ ﻋﻤﺔﹶ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﻻﹶ ﺃﹸﻏﹾﻨﹺﻲ ﻋﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﷲِ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻭﻳﺎ
ﺤﻤﺪ ،ﺳﻠﻴﹺﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺷ ﹾﺌﺖ ،ﻻﹶ ﺃﹸﻏﹾﻨﹺﻲ ﻋﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﷲِ ﺷﻴﺌﺎﹰ" )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
ﻓﹶﺎ ﻃﻤﺔﹸ ﺑﹺﻨﺖ ﻣ 
މާނައީ" :އޭ ޤުރައިޝްވަންހައިގެ މީސްތަކުންނޭވެ! )ނުވަތަ މިނޫން މިފަދަ އެހެން ކަލިމައެއް

ވިދާޅުވިއެވެ (.ތިޔަބައިމީހުންގެ ޖާނުތައް ސަލާމަތްކުރާށެވެ .ﺍﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޮށްދެއްވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ .އޭ )ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު(
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ އެވެ! ޖާނު ސަލާމަތްކުރައްވާށެވެ .ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް

ބޮޑުބޭބޭފުޅަށް ކޮށްދެއްވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ .އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު

ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ

ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް

އެވެ! )ޖާނު

ބޮޑުދައިތާފުޅަށް

ސަލާމަތްކުރައްވާށެވެ(.

ކޮށްދެއްވޭނެ

އެއްވެސްކަމެއް

ﺍﷲގެ

ޙަޟްރަތުގައި

ނޯންނާނެއެވެ.

އޭ

)ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން( ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ އެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މުދަލުން ބޭނުންފުޅު

އެއްޗަކަށް އެދިލައްވާށެވެ .ނަމަވެސް ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ދަރިކަނބަލުންނަށް
ކޮށްދެއްވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

)މަޚްލޫޤުންނަށް ކަންކަމަށް އެދިގޮވުން މަނާކުރެވިފައިވާ( ދެ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

އުޙުދުހަނގުރާމާގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންވުން.
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.3

ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ސާހިބާ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﻗﻨﻮﺕ ﻧﺎﺯﻟﺔ ވިދާޅުވުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ
ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ވަލީވެރިންގެ ސާހިބުން )އަޞްހާބުބޭކަލުން( ނަމާދުގައި އާމީން

ވިދާޅުވުން.
.4

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެބައެއްގެ މައްޗަށް ބަދުދުޢާކުރެއްވި ބަޔަކީ ކާފިރުންނެވެ.

.5

ހަމަކަށަވަރުން )އުޙުދުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު( މައްކާގެ މުޝްރިކުން އެކުރިކަންތައްތަކަކީ

އެހެނިހެން ކާފިރުން ކުރިފަދަ ކަންތައްތަކެއްނޫނެވެ .އެބައިމީހުން ކުރިކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި،
އެބައިމީހުންގެ

ނަބިއްޔާ

ޒަޚަމްކޮށްލުމާއި،

އެކަލޭގެފާނު

ޝަހީދުކޮށްލުމުގެ

މައްޗަށް

ދަހިވެތިވުމާއި ،ޝަހީދުވެފައި ތިއްބެވި ޞަޙާބީންގެ ގުނަވަންފުޅުތައް ކެނޑުން ހިމެނެއެވެ .އަދި

އެ

)ޝަހީދުވެފައި

ތިއްބެވި(

ޞަޙާބީންނަކީ

އެބައިމީހުންގެ

ބޮޑުބޭބޭގެ

ދަރިންކަމުގައި

ވުމާއެކުވެސް އެފަދަ އަނިޔާވެރި ކަމެއްކުރުމުގައި އެބައިމީހުން ޖެހިލުމެއްނުވިއެވެ) .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބަދުދުޢާކުރެއްވީ މިކަންތައްތައް އެބައިމީހުން

ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ(.
.6

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކުރެއްވި ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃy x w [ ،
" Z{zމި މުޢާމަލާތުގައި )އެބަހީ އެބައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމާއި ޢަޛާބު
ދެއްވުމުގައި(

ބާވައިލެއްވުން.

.7

ކަލޭގެފާނަކަށް

އެއްވެސް

އިޚްތިޔާރެއް

ލިބިވަޑައިގެންނުވެއެވެ".

މިއާޔަތް

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެބައިމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ [ | } ~  ¡Z
)ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ" (128 :ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެބައިމީހުންގެ

މައްޗަށް

ތައުބާލައްވާނެއެވެ.

ނުވަތަ

އެބައިމީހުންނަށް ޢަޛާބުދެއްވާނެއެވެ) .މި އިޚްތިޔާރު ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ"(.
ދެންފަހެ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ތައުބާލެއްވުމުން އެބައިމީހުން އީމާންވެއްޖައޫއެވެ.
.8

މުސީބާތްޖެހޭ ވަގުތުގައި ޤުނޫތުކިޔުން ސާބިތުވުން.

.9

ނަމާދުގައި ބައެއްގެ މައްޗަށް ބަދުދުޢާކުރާއިރު އެބައިމީހުންގެ ނަމާއި އެބައިމީހުންގެ ބަފައިންގެ

ނަންގަތުން.
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 .10ﻗﻨﻮﺕ ﻧﺎﺯﻟﺔ ގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ މީހެއްގެ ނަންގަނެފައި ލަޢުނަތްލެއްވުމަށް އެދުން.
.11

[ZQ PO

މިއާޔަތް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މައްޗަށް

ބާވައިލެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ ،އާދެ! އެކަލޭގެފާނުގެ ގާތްތިމާގެ

މީސްތަކުން އެއްކުރައްވާ އެންމެންނަށް ވަކިވަކިން ﺍﷲ

ގެ

ޢަޛާބަށް

ބިރުވެތިވުމަށް

ގޮވައިލެއްވުމާއި ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު އިޚްތިޔާކުރުމަށް ގޮވައިލެއްވުން.
.12

ތައުޙީދުގެ ދަޢުވަތާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ފެތުރުމަށްޓަކައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ގަދައަޅުއްވާ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްކާގެ ކާފިރުން އެކަލޭގެފާނާ
ދިމާއަށް މޮޔައެކޭ ގޮވައިއުޅުނެވެ .މިއަދުވެސް މުސްލިމަކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތައުޙީދުގެ

ދަޢުވަތާއިގެން ތެދުވެއްޖެނަމަ ހަމައެފަދަ މަލާމަތްތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެއެވެ.
 .13ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ ދުރުތާތިމާގެ މީހުންނަށާއި ،ގާތްތިމާގެ
މީހުންނަށް މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުން .އާދެ! "ތިޔަބައިމީހުންގެ ޖާނުތައް ﺍﷲ ގެ
ޢަޛާބުން ސަލާމަތްކުރާށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި

ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް
މިފަދައިން

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

އެކަލޭގެފާނުގެ

ކޮށްދެއްވޭނެ

ދަރިކަނބަލުންނަށް

އެއްވެސްކަމެއް

ދާންދެން

ނޯންނާނެއެވެ".

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"އޭ

ދަރިކަނބަލުން ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ އެވެ! މިއަދު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މުދަލުން ބޭނުންފުޅު

އެއްޗަކަށް އެދިލައްވާށެވެ .އެއެއްޗެއް އޮތްނަމަ ދެއްވާނަމެވެ .ނަމަވެސް ޤިޔާމަތްދުވަހު ﺍﷲ ގެ
ޙަޟްރަތުގައި

ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް

ދަރިކަނބަލުންނަށް

ކޮށްދެއްވޭނެ

އެއްވެސްކަމެއް

ނޯންނާނެއެވެ ".އެކަލޭގެފާނު ރަސޫލުންގެ ﺳﻴﺪ އަށް ވެވަޑައިގެން ޢާލަމްތަކުގެ އެންމެހާ
އަންހެނުންގެ ﺳﻴﺪﺓ ،ސިއްތުނާ ފާޠިމަތުގެފާނަށް ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްވެސްކަމެއް

ނުކޮށްދެއްވުން ޞަރީޙަވެ ބަޔާންވެގެންވާ ހިނދު އަދި އެކަލޭގެފާނު ޙައްޤު ފިޔަވައި އެހެން
އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާނެކަމަށް އިންސާނުން އީމާންވެގެންވާ ހިނދު ،ތަންދޮރު ނުދަންނަ އާންމު

މީސްތަކުން ދޫކޮށް މިއަދު ތަންދޮރު ދަންނަ ޚާއްޞަ މީސްތަކުންގެ ޚިޔާލުތަކަށްވެސް ނިކަން

75

ތައުޙީދުފޮތް



ބައްލަވާށެވެ.

ތައުޙީދުއާއި،

އޭރުން

ހިނގައިދާނެއެވެ.

ދީނުގެ

އަޖުނަބިއްޔަތު

ވާޟިޙުވެ

ބަޔާންވެގެން

)(1

++++++++

) (1ﺗﻨﺒﻴﻪ :މިއަދު މީސްތަކުންގެ ޚިޔާލުތަކާއި ފިކުރުތައް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅާ

އަޅައިކިޔުއްވައި

ބައްލަވައިފި

ކޮންމެ

ބޭފުޅަކަށްވެސް،

މީސްތަކުންގެ

ޢަޤީދާގެ

ހަރުދަނާކަން

ހުރިވަރު

އެގިލައްވާނެއެވެ .މީހަކު ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ތަޤުވާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވުމުން ،ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ބައްޕަގެ

ފައިދާއެއްވާނެކަމަށް ހީކޮށް ދީނީ ޢަމަލުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްހަދައެވެ .އަދި ހަމައެފަދައިން މީހަކު ޢިލްމުވެރިއެއްގެ

ނުވަތަ ތަޤުވާވެރިއެއްގެ ބައްޕައަށްވުމުން ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދަރިފުޅުގެ ފައިދާއެއްވާނެކަމަށް ހީކޮށް ދީނީ

ޢަމަލުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްހަދައެވެ .ނަމަވެސް ދަންނައެވެ! ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ

)ރަސޫލުންގެ ސާހިބާ( އަށް ވެވަޑައިގަތުމާ އެކުވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ﺃﺑﻮﻃﺎﻟﺐ އަށް ހިދާޔަތް

ލިބިވަޑައެއްނުގަތެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ތުއްޕުޅުއިރު ބަލައިބޮޑުކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ މި

ބޮޑުބޭބޭފުޅެވެ .މީހަކު މާތްވެފައި މަތިވެރިވުމުން އެމީހާގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމުގެ އަޖުރުލިބޭނީ ހަމައެމީހަކަށެވެ.
ބައްޕައަކަށް މަންމައަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ .ފިރިހެން ދަރިއަކަށް އަންހެންދަރިއަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ .އަޚަކަށް އުޚުތަކަށް

ވިޔަސްމެއެވެ .މިކަން ބަޔާންކުރައްވާ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì [ .
) Z Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õﺳﻮﺭﺓ ﻋﺒﺲ (37-34 :މާނައީ" :ޤިޔާމަތްދުވަހަކީ މީހާ ،އޭނާގެ
އަޚާގެ ކިބައިންނާއި ،މަންމަގެ ކިބައިންނާއި ،ބައްޕަގެ ކިބައިން ،އަދި އަނބިމީހާއާއި ދަރިންގެ ކިބައިން ފިލަން ދުވާ
ދުވަހެވެ .އެދުވަހުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް )އެހެން ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިކުރުކުރުމުން( އޭނާ އަވަދިނެތިކޮށްލާނޭ
ކަމެއްވާނެއެވެ ".ކަންއޮތީ މިހެން ކަމަށްވާއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވިސްނަވާ އެހެން މީހެއްގެ
ޢަމަލުތަކަށް ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ނުކުރައްވާށެވެ.
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16
ާބ
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބ ު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ * ) Z 9 8 7 65 4 32 1 0 / . - , +ﺳﺒﺄ(23 :

މާނައީ" :އެބޭކަލުންގެ )އެބަހީ މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ( ހިތްޕުޅުތަކުން ބިރުވެރިކަން ފިލައިގެންދާ ހިނދު

އެއްބޭކަލަކު އަނެއްބޭކަލަކަށް ވިދާޅުވެއެވެ .ތިޔަބޭކަލުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ކީކޭތޯއެވެ؟
އެބޭކަލުން ދަންނަވަތެވެ .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ހަމަ ޙައްޤު ބަސްފުޅެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ
މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އެހެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑު ރަސްކަލާނގެއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ކިބަފުޅުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺿﺮﺑﺖ ﺍﳌﹶﻼﹶﺋﻜﹶﺔﹸ ﺑﹺﺄﹶﺟﻨﹺﺤﺘﻬﺎ ﺧﻀﻌﺎﻧﺎﹰ ﻟﻘﹶﻮﻟﻪ ،ﻛﹶﺄﹶﻧﻪ ﺳﻠﹾﺴِﻠﹶﺔﹲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﹾﻮﺍﻥ،
"ﺇﹺﺫﹶﺍ ﹶﻗﻀﻰ ﺍﷲُ ﺍﻷَﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ 
ﻳﻨﻔﹸﺬﹸﻫﻢ ﹶﺫﻟﻚ)) ،ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹸﺰﻉ ﻋﻦ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻣﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺑﻜﹸﻢ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﺍﳊﹶﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﹶﺒﹺﻴﺮ((
ﻓﹶﻴﺴﺘﻤﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮﹺﻕ ﺍﻟﺴﻤﻊﹺ ،ﻭﻣﺴﺘﺮﹺﻕ ﺍﻟﺴﻤﻊﹺ ﻫﻜﹶﺬﹶﺍ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﹶﻮﻕ ﺑﻌﺾﹴ -ﻭﺻﻔﹶﻪ ﺳﻔﹾﻴﺎﻥﹸ ﺑﹺﻜﹶﻔﱢﻪ ،ﻓﹶﺤﺮﻓﹶﻬﺎ
ﺤﺘﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻠﹾﻘﻴﻬﺎ
ﻭﺑﺪﺩ ﺑﻴﻦ ﺃﹶﺻﺎﺑﹺﻌﻪ -ﻓﹶﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﻜﹶﻠﻤﺔﹶ ﻓﹶﻴﻠﹾﻘﻴﻬﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻪ ،ﺛﹸﻢ ﻳﻠﹾﻘﻴﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻦ ﺗ 
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﹺ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﻜﹶﺎﻫﻦﹺ ،ﻓﹶﺮﺑﻤﺎ ﺃﹶﺩﺭﻛﹶﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻠﹾﻘﻴﻬﺎ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﺎﻫﺎ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺪﺭﹺﻛﹶﻪ،
ﻓﹶﻴﻜﹾﺬﺏ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎﺋﹶﺔﹶ ﻛﹶﺬﹾﺑﺔ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ :ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ ﻗﹶﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ :ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ؟ ﻓﹶﻴﺼﺪﻕ ﺑﹺﺘﻠﹾﻚ ﺍﻟﻜﹶﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ" )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(

މާނައީ" :ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އުޑުގައި ކަމެއްގެ ފައިސަލާކުރައްވާ ހިނދު ،އެކަލާނގެ އެވަޙީބަސްފުޅަށް ﺧﻀﻮﻋﺔ
ތެރިކަން އަދާކުރާ ޙާލު މަލާއިކަތްބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ ފިޔަފުޅުތައް ޖައްސަވައި ތިރިކޮށްލައްވަތެވެ.

އެކަލާނގެ ވަޙީބަސްފުޅުގެ އަޑު ޗޭނުގަނޑެއް ބޮޑު ހިލައެއްގެ މަތީ ދެމުމުން ނިކުންނަ އަޑުފަދައެވެ.
މި ﻛﻴﻔﻴﺔ ގައި އެކަލާނގެ ވަޙީބަސްފުޅު އެބޭކަލުންނާ ހަމައަށް ފޯރައެވެ .އެބޭކަލުންގެ ހިތްޕުޅުތަކުން
ބިރުވެރިކަން

ފިލައިގެންދާ

ހިނދު ،އެބޭކަލުން،
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ތިޔަބޭކަލުންގެ

ތައުޙީދުފޮތް



ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެތެވެ .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ހަމަ
ޙައްޤު ބަސްފުޅެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވޮޑިގެންވާ އެހެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑު

ރަސްކަލާނގެއެވެ .ފަހެ އުޑުގެ ޚަބަރުތައް ސިއްރު ސިއްރުން އަހަންއުޅޭ ޝައިޠާނުން އެބަސްފުޅު

ސިއްރުން ތިބެ އަހަތެވެ .އެ ޝައިޠާނުން ތިބެނީ އެކަކުގެ ކޮނޑުމަތީ އަނެކަކު މިގޮތަށެވެ.

އެސޮރުމެން ތިބޭގޮތް) ،މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި( ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްތިލަފުޅު
އަރިކުރައްވާ ،އިގިލިތައް ފޭކުރައްވާ ސިފަކޮށްދެއްވިއެވެ .ދެން ފަހެ) ،އެންމެ މަތީގައި ހުންނަ(

ޝައިޠާނު )އުޑުގައި އިއްވުނު( ވަޙީބަސްފުޅު އަހައި އެސޮރުގެ ތިރީގައި ހުރި ޝައިޠާނަށް

އެބަސްފުޅު އިއްވައެވެ .ދެން އެޝައިޠާނު އެސޮރުގެ ތިރީގައި ހުރި ޝައިޠާނަށް އެބަސްފުޅު

އިއްވައެވެ .މިގޮތަށް އެއްޝައިޠާނު އަނެއްޝައިޠާނަށް އިއްވަމުން )އެންމެ ތިރީގައި ހުރި ޝައިޠާނު(

ސިޙުރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ކާހިނަށް މިބަސްފުޅު އިއްވައިދެއެވެ .ބައެއްފަހަރު ކާހިނަށް އެބަސްފުޅު
އިއްވައިދިނުމުގެ

ކުރިން

ގިނިހިލައެއް

އެސޮރާ

އަރައިހަމަކޮށް

އެސޮރު

އަންދާލައެވެ.

އަދި

ބައެއްފަހަރު ގިނިހިލަ އަރައިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން ކާހިނަށް އެބަސްފުޅު އިއްވައިދެއެވެ .ދެންފަހެ

އެކާހިނު އެތެދު ޚަބަރާއެކު ސަތޭކަ ދޮގުހަދައެވެ) .ދެން އެތެދު ޚަބަރާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްވުމުން(
މީސްތަކުން ބުނެތެވެ .އެސާޙިރު ނުވަތަ ކާހިނު މިވެނި އެވެނި ދުވަހަކު މިވެނި ޚަބަރެއްނުދޭހެއްޔެވެ؟

ދެންފަހެ ،އުޑުން އެއިވުނު ޚަބަރު ހަމައެކަނި ތެދު ޚަބަރަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ
ގާތުގައި އެސާޙިރު ނުވަތަ ކާހިނު ތެދުވެރިއަކަށްވެއެވެ) .އަދި އެސާޙިރު ނުވަތަ ކާހިނު ހެދި ސަތޭކަ
ދޮގުވެސް އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރެތެވެ"(.

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﻟﻨﻮﺍﺱ ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎﻥﹸ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺍﷲُ  -ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ -ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﹺﺎﻷَﻣﺮﹺ ﺗﻜﹶﻠﱠﻢ ﺑﹺﺎﻟﹾﻮﺣﻲ ﺃﹶﺧﺬﹶﺕ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻣﻨﻪ ﺭﺟﻔﹶﺔﹲ) ،ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺭﻋﺪﺓﹲ
ﺻﻌﻘﹸﻮﺍ ﻭﺧﺮﻭﺍ ﷲِ ﺳﺠﺪﺍﹰ ،ﻓﹶﻴﻜﹸﻮﻥﹸ
ﺷﺪﻳﺪﺓﹲ( ﺧﻮﻓﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﷲِ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺳﻤﻊ ﹶﺫﻟﻚ ﺃﹶﻫﻞﹸ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ 
ﺃﹶﻭﻝﹶ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ،ﻓﹶﻴﻜﹶﻠﱢﻤﻪ ﺍﷲُ ﻣﻦ ﻭﺣﻴﹺﻪ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹶﺭﺍﺩ ،ﺛﹸﻢ ﻳﻤﺮ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳌﹶﻼﹶﺋﻜﹶﺔ ،ﻛﹸﻠﱠﻤﺎ ﻣﺮ
ﺑﹺﺴﻤﺎﺀٍ ،ﺳﺄﹶﻟﹶﻪ ﻣﻼﹶﺋﻜﹶﺘﻬﺎ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺑﻨﺎ ﻳﺎﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﳊﹶﻖ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﹶﺒﹺﻴﺮ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ
ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ،ﻓﹶﻴﻨﺘﻬﹺﻲ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﺑﹺﺎﻟﻮﺣﻲﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻴﺚﹸ ﺃﹶﻣﺮﻩ ﺍﷲُ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ" )ﺍﺑﻦ ﺃﰉ ﺣﺎﰎ ﲝﻮﺍﻟﻪ

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ(
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މާނައީ" :ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ކަމަކަށް ވަޙީކުރެއްވުމަށް އިރާދަކުރައްވާ ހިނދު އެވަޙީބަސްފުޅުން ﻛﻼﻡ
ކުރައްވައެވެ .ހަމައެހިނދު ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް ބިރުގެން އުޑުތަކަށް ގަދަފަދަ ހެލުމެއް އާދެއެވެ .ދެންފަހެ،

އުޑުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެއަޑު އިވިވަޑައިގަތުމުން އެބޭކަލުން ހޭފުޅުނެތިވަޑައިގަނެތެވެ .އަދި ﺍﷲ

ﺗﻌﺎﱃ އަށް ސަޖިދައަށް ތިރިވެވަޑައިގަންނަވަތެވެ .ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްތަށިފުޅު އުފުއްލަވާ
ބޭކަލަކީ ޖިބުރީލުގެފާނެވެ .ދެން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ކަމެއްގެ ވަޙީ އެކަލޭގެފާނަށް

ކުރައްވައެވެ .ދެން ޖިބުރީލުގެފާނު އެހެނިހެން މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ކުރިފުޅުމަތިން ވަޑައިގަނެއެވެ.
ކޮންމެ

ފަހަރަކުވެސް

އުޑެއްގެ

ކައިރިން

ވަޑައިގަންނަވާ

އެއުޑުގެ

އަހުލުވެރިން

ހިނދު

ބަސްފުޅެވެ.

އެކަލާނގެއީ

ސުވާލުކުރައްވަތެވެ .އޭ ޖިބުރީލެވެ! ތިމަންބޭކަލުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ކީކޭތޯއެވެ؟
ޖިބުރީލުގެފާނު

ދަންނަވައެވެ.

މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވާ

އެހެން

އެކަލާނގެ

ހުރިހާ

ވަޙީކުރެއްވީ

އެއްޗަކަށްވުރެ

ހަމަޙައްޤު

ބޮޑު

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ދެން

ހުރިހާ

މަލާއިކަތްބޭކަލުންވެސް ޖިބުރީލުގެފާނު ވިދާޅުވި ފަދައިން ވިދާޅުވެތެވެ .ދެން ފަހެ ޖިބުރީލުގެފާނު
ވަޙީބަސްފުޅާގެން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަމުރުކުރެއްވި ހިސާބަކަށް ވަޑައިގަނެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ސަބާ ސޫރަތުގެ  23ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

މިއާޔަތުގައި ޝިރުކު ބާޠިލުކުރުމުގެ މައްޗަށާއި ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޞާލިހުންނާ ގުޅުންހުރި
ޝިރުކު ބާޠިލުކުރުމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުވެއެވެ .އަދި މިއާޔަތާ ބެހޭގޮތުން ބުނެވެއެވެ.

"ހަމަކަށަވަރުން މިއާޔަތަކީ ހިތުން ޝިރުކުގެ ގަހުގެ މޫތައް ކޮށައިލަދޭ އާޔަތެވެ".
.3

[  Z 9 8 7 65 4ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު.

.4

މަލާއިކަތްބޭކަލުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ އެބަސްފުޅާ މެދު ސުވާލުކުރެއްވި ސަބަބު.

.5

އެބޭކަލުން

ސުވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު

ޖިބުރީލުގެފާނު

އެބޭކަލުންނަށް

އިންނެވެ" .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ މިވެނި އެވެނި ބަސްފުޅެކެވެ".
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ހޭފުޅުނެތިވަޑައިގަތުމުން

.6

މަލާއިކަތްބޭކަލުން

.7

ހުރިހާ އުޑުތަކުގެ އަޙުލުވެރިން ޖިބުރީލުގެފާނާ ސުވާލުކުރައްވާތީވެ ،އެބޭކަލުންނަށް އެކަލޭގެފާނު

.8

އުޑުތަކުގެ އެންމެހާ އަހުލުވެރިންނަށް )ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

ޖިބުރީލުގެފާނުކަން ނަންގަނެވިގެންވުން.

ފުރަތަމަ

އެންމެ

އިސްތަށިފުޅު

އުފުއްލަވަނީ

ޖަވާބުދެއްވައެވެ.

ވަޙީކުރައްވާ

ހިނދު(

ހޭފުޅުނެތުން

ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ) .އެބަހީ އެންމެހާ މަލާއިކަތްބޭކަލުން ހޭފުޅުނެތިވަޑައިގަނެތެވެ .އެކަމުން

އެއްބޭފުޅަކުވެސް އިސްތިސްނާވެގެންނުވެއެވެ(.
.9

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ވަޙީބަސްފުޅުގެ ހައިބަތުގެ ސަބަބުން އުޑުތައް ހެލިގަތުން.

 .10ހަމަކަށަވަރުން

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ވަޙީބަސްފުޅާގެން އެކަލާނގެ އަމުރުކުރެއްވި ހިސާބަކަށް

ވަޑައިގަންނަވާ މަލާއިކަތްބޭކަލަކީ ޖިބުރީލުލްއަމީނެވެ.

 .11ޝައިޠާނުން އުޑުގެ ޚަބަރުތައް ،ސިއްރު ސިއްރުން އަހާ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވުން.
 .12އެ ޝައިޠާނުން އެކަކު އަނެކެއްގެ ކޮނޑަށް އަރައިގެން އުޑާ ހަމައަށް ފޯރައިފުމަށް ދާންދެން
ތިބޭގޮތުގެ ސިފަ ބަޔާންވެގެންވުން.

 .13އެ ޝައިޠާނުންނާ ދިމާއަށް ގިނިހިލަ ފޮނުއްވުން.
 .14ބައެއްފަހަރަށް

އެޝައިޠާނު

ކާހިނަށް

އެޚަބަރު

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ކުރިން

ގިނިހިލައިން

އަދައިގެންދެއެވެ .އަދި ބައެއްފަހަރަށް ގިނިހިލަ އެސޮރާ އަރައިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން ކާހިނަށް
އެޚަބަރުދެއެވެ.

 .15ބައެއްފަހަރު ކާހިނުގެ ބަސްވެސް ތެދުވެގެންވުން.
 .16ކާހިނު އެތެދު ޚަބަރާއެކު ސަތޭކަ ދޮގުހެދުން.
 .17ކާހިނުގެ އެދޮގުތަށް މީސްތަކުން ޤަބޫލުކޮށް ތެދުކުރީ ހަމައެކަނި އުޑުން )ޝައިޠާނުންގެ
ޒަރިއްޔާއިން( އެކާހިނަށް ލިބުނު ޚަބަރު މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ތެދު ޚަބަރަކަށްވީތީއެވެ.
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 .18އިންސާނުންގެ ނަފުސުތައް ބާޠިލުގޮތް ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުން .އެބައިމީހުން އެކާހިނުގެ އެންމެ
ތެދު ޚަބަރެއްގައި ޖެހި އޭނާގެ ސަތޭކަ ދޮގަށް ވިސްނާނުލީ ކީއްވެގެންބާވައެވެ؟

 .19އެ ޝައިޠާނުން އުޑުން އެލިބުނު ޚަބަރު އެކަކު އަނެކެއްގެ ކިބައިން ހާސިލުކޮށް ދަސްކުރެތެވެ.
އަދި އެއިން )އެހެނިހެން ދޮގުތައް ތެދުވުމުގެ މައްޗަށް( އިސްތިދުލާލުކުރެތެވެ.

 .20ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ސިފަފުޅުތައް ﺗﻌﻄﻴﻞ ކުރާ ﺃﺷﻌﺮﻱ ﻓﺮﻗﺔ އާއި ޚިލާފަށް )އިސްވެދިޔަ
ނައްޞުތަކުން( ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ބައެއް ސިފަފުޅުތައް ސާބިތުކުރުން.
 .21ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެކަލާނގެ

ބަސްފުޅު

ވަޙީކުރައްވާ

ހިނދު

)(1

އުޑުތައް

ހެލިގަންނަނީ

އަދި

މަލާއިކަތްބޭކަލުން ހޭފުޅުނެތެނީ އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

.22

އެންމެހާ މަލާއިކަތްބޭކަލުން )ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ވަޙީބަސްފުޅުގެ ހައިބަތު އިޙްސާސްކުރައްވައި( ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ އަށް ސަޖިދައަށް ތިރިވެވަޑައިގަންނަވަތެވެ.

++++++++

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :ﺗﻌﻄﻴﻞ ގެ ލަފްޒީމާނައަކީ ޗުއްޓީކުރުމެވެ .މިސިފައިން މިބައިމީހުން ސިފަކުރެވުނީ ޤުރުއާނާއި

ސުންނަތުން ﺍﷲ އަށް ސާބިތުވެފައިވާ ސިފަފުޅުތައް މިބައިމީހުން ތައުވީލުކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .މިބައިމީހުންގެ

ތަފްޞީލު ދެވަނަ ބާބުގެ ބާރަވަނަ މައްސަލައިގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
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17
ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[Z Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

)ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ(51 :

މާނައީ" :އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެއުރެންނަށް އެއްވެސް

މަދަދުވެރިއަކު

އަދި

ބިރުވެތިވާމީހުންނަށް،

އެއްވެސް

ޝަފާޢަތްތެރިޔަކުނުވާ

ޙާލު،

މަޙްޝަރުކުރެވޭނެކަމަށް

މިޤުރުއާނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަލޭގެފާނު އިންޒާރުކުރައްވާށެވެ .އެއީ އެއުރެން

)ﺍﷲ އަށް( ތަޤުވާވެރިވޭތޯއެވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z hg f e dﺍﻟﺰﻣﺮ(44 :

މާނައީ)" :އޭ ﳏﻤﺪ ގެފާނެވެ!( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޝަފާޢަތްތެރިކަމެއް
ޙައްޤުވެގެންވަނީ ﺍﷲ އަށެވެ) .އެބަހީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާއެކު މެނުވީ
ޝަފާޢަތްތެރިނުވެވޭނެއެވެ .އެދުވަހުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ﺍﷲ އިޒުނަފުޅުދެއްވި ބަޔަކަށެވެ .ޚުދު
އެކަކަށްވެސް އަދިކިއެއްތަ! ރަސޫލަކަށް ،ނަބީއަކަށްވެސް ﺍﷲ ގެ އިޒުނަފުޅު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވަނީސް
ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ލިބިވަޑައިގެން ނުވާނެއެވެ"(.

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z ²± ° ¯ ® ¬ « ªﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(255 :

މާނައީ" :ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާ ނުލައި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟

)އެބަހީ

ހަމައެކަކަށް

އެކަލާނގެ

އިޒުނަފުޅާ

ޝަފާޢަތްތެރިނުވެވޭނެއެވެ"(.
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އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[Z é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

)ﺍﻟﻨﺠﻢ(26 :
މާނައީ:

"އުޑުތަކުގައި

ކިހާގިނަ

މަލާއިކަތްބޭކަލުންވޭހެއްޔެވެ!

ނަމަވެސް

އެބޭކަލުންގެ

ޝަފާޢަތްތެރިކަމަކުން ﺍﷲ ،އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ،ރުހިވޮޑިގެންފި ފަރާތަކަށް ޝަފާޢާތްތެރިވުމަށް

އިޒުނަފުޅުދެއްވުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ،އެއްވެސް ފައިދާއެއްނުކުރެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á
Z )( ' & % $ # " ! Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
)ﺳﺒﺄ(23-22 :

މާނައީ)" :އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!( ކަލޭގެފާނު )މުޝްރިކުންނަށް( ވިދާޅުވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ﺍﷲ

ފިޔަވައި އިލާހުންތަކެއްކަމުގައި ހީކޮށްގެންއުޅުނު ފަރާތްތަކަށް ގޮވައިބަލާށެވެ .އުޑުތަކާއި ،ބިމުން

ޒައްރެއްގެ

މިންވަރުވެސް

އެފަރާތްތަކަށް

މިލްކުވެގެންނުވެއެވެ.

އަދި

އުޑުތަކާއި

ބިން

ހެއްދެވުމުގައްޔާއި ،އެދެތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއް ނުވެއެވެ .އަދި
)އެދެތަނުގެ ކަންތައްތައް ތަދުބީރުކުރެއްވުމުގައި( ﺍﷲ އަށް އެފަރާތްތަކުން މަދަދުވެރިޔަކުވެސް

ނުވެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވުމަށް އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅުދެއްވި ފަރާތަކަށް
މެނުވީ ޝަފާޢަތްތެރިކަމުގެ ފައިދާއެއްނުކުރާނެއެވެ".

ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެންމެހާ

މަޚްލޫޤުންގެ ކިބައިން ،މުޝްރިކުން އެކަމަކުން އިސްތިދުލާލުކުރާ ހުރިހާކަމެއް ނަފީކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ

އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އުޑުތަކާއި ،ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުން
ހިއްސާއެއް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް މަދަދުވެރިޔަކުވާކަން ނަފީކުރެއްވިއެވެ .ދެން އޮތީ

ހަމައެކަނި ޝަފާޢަތްތެރިވުމެވެ .މިކަމުންވެސް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅުދެއްވި ފަރާތަކަށް
މެނުވީ ފައިދާއެއްނުކުރާނެއެވެ .އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.
[ ) Z M L K J Iﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ(28 :
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މާނައީ" :އެބޭކަލުން )އެބަހީ މަލާއިކަތްބޭކަލުން( އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެންފި މީހަކަށް މެނުވީ،

ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެތެވެ".
އެބައިމީހުންގެ

މުޝްރިކުން

ޙައްޤުގައި

ހީކޮށްގެންއުޅުނު

ވެވޭނޭކަމަށް

މިޝަފާޢަތްތެރިކަން

ޤިޔާމަތްދުވަހު އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުގައި ނަފީވެގެންވެއެވެ .އެއީ ޤުރުއާން އެކަން ނަފީކުރެއްވި
ފަދައިންނެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ޚަބަރުދެއްވާފައިވެއެވެ.

"ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު )ޤިޔާމަތްދުވަހު( ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޙަޟްރަތަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ

ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ

އަދިކިއެއްތަ!

އެކަލޭގެފާނު

ފުރަތަމަ

ވަޑައިގަންނަވާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ސަޖިދައަށެވެ .އަދި އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއި
ދެން

ތަޢްރީފުކުރައްވާނެއެވެ".

ދެންނެވޭނެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނަށް

"ކަލޭގެފާނުގެ

އިސްތަށިފުޅު

އުފުއްލަވާށެވެ .އަދި ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާށެވެ .ކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު
އެއްސެވޭނެއެވެ .އަދި އެދިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަކަށް އެދިލައްވާށެވެ .އެކަމެއް ކަލޭގެފާނަށްޓަކައި
ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އަދި

ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

ކަލޭގެފާނުގެ

ޝަފާޢަތް

ޤަބޫލުކުރެއްވޭނެއެވެ ".މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ .އޭﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ!
ކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތްތެރިކަމުން މީސްތަކުންކުރެ އެންމެ ބާއްޖަވެރިވެގެންވާ މީހަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ ހިތުގެއަޑިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ކިޔައިފި މީހާއެވެ".
ﺍﷲގެ އިޒުނަފުޅާއެކު އެޝަފާޢަތްތެރިކަން ޙައްޤުވެގެންވަނީ އިޚްލާޞްތެރި އަޅުންނަށެވެ .ﺍﷲ އަށް

ޝިރުކުކުރާ މީހުންނަކަށް އެ ޝަފާޢަތްތެރިކަން ޙައްޤުވެގެންނުވެއެވެ) .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
މިކަމުގެ

ޙަޤީޤަތަކީ

ދަރުމަވަންތަވެވޮޑިގެންވާ

ހަމަކަށަވަރުން

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ދެން

އީ
ފަހެ

އިޚްލާސްތެރި
އެކަލާނގެ

އަޅުންގެ

މައްޗަށް

ޝަފާޢަތްތެރިވުމަށް

އިޒުނަފުޅުދެއްވި ފަރާތްޕުޅުގެ )އެބަހީ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ( ދުޢާފުޅުގެ ސަބަބުން އެއިޚްލާޞްތެރި
އަޅުންގެ

ފާފަތައް އެކަލާނގެ ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ) .މިގޮތަށް އެކަލާނގެ ކަންތައްކުރެއްވީ(

އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ޢިއްޒަތް ދެއްވުމަށްވެސް މެއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު މަޤާމު މަޙްމޫދު )ޙަމްދު
ލިބިގެންވާ މަޤާމު( ހާސިލުކުރެއްވުމަށްވެސް މެއެވެ.

ދެން ފަހެ ޤުރުއާން ،އެ ޝަފާޢަތެއް ނަފީކުރައްވާފައިވާ ޝަފާޢަތަކީ އޭގައި ޝިރުކު ހިމެނޭ

ޝަފާޢަތެވެ .މިހެން ކަމުން ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި ﺍﷲ ގެ އިޒުނަފުޅާއެކު ޝަފާޢަތްތެރިވުން
84

ތައުޙީދުފޮތް



އެކަލާނގެ ސާބިތުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެ ޝަފާޢަތް ޙައްޤުވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިޚްލާޞްތެރި ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރީންނަށެވެ .ﺃﻫـ.

)(1

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ  :ﻋﻼﹼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ހަވައްތަރެއްގެ ޝަފާޢަތްވެއެވެ.
)(1

ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ :މި ޝަފާޢަތުން ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻟﻌﺰﻡ ގެ ރަސޫލުބޭކަލުންވެސް )ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻧﻮﺡ ،ﻣﻮﺳﻰ،

ﻋﻴﺴﻰ -ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ (-ފަހަތަށްޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އެންމެފަހުން ހުރިހާ

އަޅުތަކުން މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އަރިހަށް އައުމުން އެކަލޭގެފާނު "މަޤާމު މަޙްމޫދު" އަށް ވަޑައިގެން
މަޙްޝަރުގެ

އަޅުތަކުންގެ

މައިދާނުގައި

ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަޅުންނަށެވެ.
)(2

ޢަޛާބުލުއިކޮށް،

ހިސާބުބައްލަވަން

މިޝަފާޢަތް ،ޙައްޤުވެގެންވަނީ ﺍﷲ

ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް
އަށް

ޝިރުކުނުކުރާ

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން.

ރިވާކުރެއްވި

އަބޫހުރައިރާ

ޙަދީޘްފުޅުގައި

މިޝަފާޢަތުގެ

ވާހަކަ

ނަންގަނެވިގެންވެއެވެ.
)(3

އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ﺍﷲ އަށް އުރެދި ،ކޮށްފައިވާ ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން
ނަރަކަ

ވާޖިބުވެފައިވާ

ބަޔަކަށް

އެބައިމީހުން

ސުވަރުގެއަށް

ވެއްދެވުމަށްޓަކައި

އެކަލޭގެފާނު

ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން.
)(4

ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ފާފަވެރިން އެބައިމީހުންގެ އެފާފަތަކަށް ދުނިޔޭގައި ތައުބާނުވުމުގެ
ސަބަބުން ނަރަކައަށް ދާންޖެހިފައި ތިއްބާ އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން.

)(5

ސުވަރުގޭގެ ބައެއް އަހުލުވެރިންނަށް އެބައިމީހުންގެ

ޘަވާބު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި ،ދަރަޖަތައް

މަތިވެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން .މިހުރިހާ ޝަފާޢަތަކީ ﺍﷲ އަށް
ޝިރުކުނުކުރާ އިޚުލާޞްތެރިންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޝަފާޢަތްތަކެވެ.
)(6

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ﺃﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ގެ ޢަޛާބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނު
ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން .މިޝަފާޢަތް ޚާއްޞަވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﺃﺑﻮﻃﺎﻟﺐ އަށެވެ.
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މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ޝަފާޢަތްތެރިވުމާއި ބެހޭގޮތުން ނަންގަނެވުނު އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރު.

.2

ނަފީކުރެވިގެންވާ ޝަފާޢަތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންވެގެންވުން.

.3

ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ޝަފާޢަތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންވެގެންވުން.

.4

ޝަފާޢަތުލްކުބުރާގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުން ،އަދި މި ޝަފާޢަތަށް މަޤާމް މަޙުމޫދޭވެސް ކިއެއެވެ.

.5

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޝަފާޢަތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް ބަޔާންވެގެންވުން .އެއީ

އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އެންމެ
ފުރަތަމަ

އެކަލޭގެފާނު

ސަޖިދައަށެވެ.

ވަޑައިގަންނަވާނީ

ލިބިވަޑައިގަތުމުން ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
.6

ދެން

އެކަލޭގެފާނަށް

އިޒުނަ

އެކަލޭގެފާނުގެ މިޝަފާޢަތުން މީސްތަކުންކުރެ އެންމެ ބާއްޖަވެރިވެގެންވާ މީހާއަކީ ކާކުކަން
ބަޔާންވުން.

.7

ހަމަކަށަވަރުން

އެކަލޭގެފާނުގެ

މިޝަފާޢަތް

ޙައްޤުވެގެންނުވެއެވެ.
.8

ﺍﷲ

މި ޝަފާޢަތުގެ ހަޤީޤަތް ބަޔާންވެގެންވުން.
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18
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ _ ` ) Zl k j ih g f e d c b aﺍﻟﻘﺼﺺ(56 :

މާނައީ)" :އޭ މުހައްމަދުގެފާނެވެ (.ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާހައި މީހަކަށް
ކަލޭގެފާނަކަށް ހިދާޔަތެއްނުދެއްކެވޭނެއެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ﺍﷲ ،އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް

ހިދާޔަތްދައްކަވައެވެ .އަދި ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ މީހުން އެކަލާނގެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ".

ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﹸﺴﻴﺐ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -އެކަލޭގެފާނުގެ ބަފައިކަލުން ﺍﳌﹸﺴﻴﺐ ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺃﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ގެފާނު އަވަހާރަވާން ކައިރިވި ހިނދު ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ ގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ .އެހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ގާތުގައި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﻴﺔ
އާއި އަބޫ ޖަހުލު އިށީނދެގެން ތިއްބެވެ .ދެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނަށް
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻳﺎﻋﻢ ! ﻗﹸﻞﹾ :ﻻﹶ ﺇﹺﻟﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ،ﻛﹶﻠﻤﺔﹰ ﺃﹸﺣﺎﺝ ﻟﹶﻚ ﺑﹺﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲِ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻻﹶ ﻟﹶﻪ :ﺃﹶﺗﺮﻏﹶﺐ ﻋﻦ ﻣﻠﱠﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﹸﻄﱠﻠﺐﹺ؟

ﻓﹶﺄﹶﻋﺎﺩ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﹶﺄﹶﻋﺎﺩﺍ ،ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﱠﺔ ﻋﺒﺪﺍﳌﹸﻄﱠﻠﺐﹺ ،ﻭﺃﹶﺑﻰ ﺃﹶﻥﹾ
ﻳﻘﹸﻮﻝﹶ :ﻻﹶ ﺇﹺﻟﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ" :ﻷَﺳﺘﻐﻔﺮﻥﱠ ﻟﹶﻚ ،ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﺃﹸﻧﻪ ﻋﻨﻚ ."ﻓﹶﺄﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﷲُ
ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠZ> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 [ :
)ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ (113 :ﻭﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﷲُ ﻓﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎﻟﺐﹺj ih g f e d c b a ` _[ :
) "Z l kﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :އޭބޮޑުބޭބޭފުޅާއެވެ! " ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ " މިކަލިމަފުޅުވިދާޅުވާށެވެ .އޭރުން ބޮޑުބޭބޭފުޅަށްޓަކައި
ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި މި ކަލިމަފުޅުން ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކޮށްދެއްވާނަމެވެ .ދެން ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﻴﺔ އާއި
އަބޫ ޖަހުލާ

ދެމީހުން އެތާނގައި ތިބެފައި ބުނެފިއެވެ) .އޭ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ އެވެ!( ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެ
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މިއްލަތުން މޫނުއަނބުރާލަނީތޯއެވެ؟ ދެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަލުންވެސް އެބަސްފުޅު
ތަކުރާރުކުރެއްވުމުން

މިދެމީހުންވެސް

މިދެމީހުންގެ

ބަސް

ތަކުރާރުކޮށްފިއެވެ.

ދެންފަހެ

ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ގެފާނު އެންމެ ފަހުވަގުތު ވިދާޅުވީ އެކަލޭގެފާނު ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެ މިއްލަތުގައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ކިއުމަށް އިންކާރުކުރިއެވެ .ދެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މަނާނުކުރައްވާހާ ހިނދަކު ،ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ބޮޑުބޭބޭފުޅަށް އިސްތިޣުފާރުކުރައްވާނަމެވެ .ދެންފަހެ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ3[ .
) Z> = < ; : 9 8 7 65 4ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ(113 :

މާނައީ" :މުޝްރިކުންނަށް އިސްތިޣުފާރުކުރުން ނަބިއްޔާއަކަށްވެސް އަދި މުއުމިނުންނަކަށްވެސް

ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .އަދި އެއީ ގާތްތިމާގެ މީހުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ ".އަދި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ގެފާނާ ބެހޭގޮތުން މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެe d c b a ` _ [ .
) Zl k j ih g fﺍﻟﻘﺼﺺ (56 :މާނައީ)" :އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!(

ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާހައި މީހަކަށް ކަލޭގެފާނަކަށް ހިދާޔަތެއްނުދެއްކެވޭނެއެވެ.
އެހެނެއްކަމަކު

ﺍﷲ

އެކަލާނގެ

އެދިވޮޑިގަންނަވާ

މީހަކަށް

ހިދާޔަތްދައްކަވައެވެ.

އަދި

ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ މީހުން އެކަލާނގެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

[ _ `  Zc b aމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

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

.3

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ "ﻗﹸﻞﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު .އާދެ!
މިއީވަރަށް މުހިންމު ،އަދި ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ) .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ދުލުން
ކިއުމަކުން ނުފުދޭނެއެވެ .ދުލުން ކިއުމާއި އެކުއެކީ ހިތުން ތަޞްދީޤުވެސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ(.

އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މި ބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު ،ހަމައެކަނި ކަލިމަ ދުލުން
ކިއުމުން މުސްލިމަކަށް ފުދޭނެކަމަށް ބުނެއުޅޭ ޢިލްމުގެ ދަޢުވާދާރުންނާ މުޅިން ޚިލާފެވެ.
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.4

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ އަށް

ﺍﷲُ"

މިކަލިމަފުޅު ވިދާޅުވުމަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވި ހިނދު،

"ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ

އަބޫ ޖަހުލަށާއި އޭނާގެ

އެކުވެރިންނަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މުރާދު ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ) .އެބަހީ
އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިއުމަކަށްނޫނެވެ.
ދުލުން ކިއުމާއި އެކުއެކީ ހިތުން ތަޞްދީޤުވެސްކުރުމަށެވެ .އޭރުން ބާޠިލު ޢިބާދާތުން

އެއްކިބާވެ ހަމައެކަނި ﺍﷲ ގެ ޢިބާދަތަށް ރުޖޫޢަވުން ލާޒިމްވާނެއެވެ .އަބޫ ޖަހުލާއި އޭނާގެ
އެކުވެރިން ،ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ގެފާނަށް ،ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެ މިއްލަތުގެމަތީ ޤާއިމުވެ ހުރުމަށް
ހިތްވަރުދިނީ އެހެންވެގެންނެވެ (.ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ގެ މާނައާއި މަފްހޫމު އަބޫ ޖަހުލަށް
އެނގުނުވަރަށް ނޭނގުނު މީހުންނަށް ﺍﷲ ލަޢުނަތްލައްވާށިއެވެ!
.5

ކީރިތިރަސޫލާ

އެކަލޭގެފާނުގެ

ބޮޑުބޭބޭފުޅު

އިސްލާމްވެވަޑައިގަނޭތޯ

ގަދައަޅައި

ކުރެއްވި

މަސައްކަތްޕުޅު.
.6

ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެފާނާއި އޭނާގެ ސަލަފުން އިސްލާމްވިކަމަށް ހީކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ރައްދު

.7

ކީރިތިރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ގެފާނަށް އިސްތިޣުފާރުކޮށްދެއްވުމާ

ސާބިތުވުން.

އެކުވެސް ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ގެ ފާފައެއް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ފުއްސަވައެއްނުދެއްވިއެވެ .އަދިކިއެއްތަ!
ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ އަށް އިސްތިޣުފާރުކުރެއްވުން އެކަލޭގެފާނަށް މަނާކުރެއްވިއެވެ.
.8

ނުބައި މީހުންނާއެކު އުޅުމުން އިންސާނާއަށް ނުބައި އަސަރުކޮށް އެކަމުގެ ގެއްލުންވުން.

.9

)ކާފިރުކަން މަތީ އިސްވެ ގޮސްފައިވާ( ތިމާގެ ސަލަފުންނާއި ބޮޑުބޮޑެތިން މާތްކުރުމުގައި

ހުރި ގެއްލުމާއި ލޮޚުސާން.
އިސްވެ

ގޮސްފައިވާ(

ތިމާގެސަލަފުންނާއި

.10

)ކާފިރުކަންމަތީ

.11

އިންސާނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ނާރެސްވާކަން ކަށަވަރީ އޭނާގެ ޒިންދަގީގެ ފަހު ވަގުތުކުރާ

އިސްތިދުލާލުކުރުމަކީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ރަސްމެކެވެ.

ބޮޑުބޮޑެތިންގެ

ޒިންދަގީން

ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ) .އެބަހީ އިންސާނާ މަރުވާ ވަގުތު ކުރާޢަމަލުތަކުގެ އިޢުތިބާރު
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ކުރެވުމެވެ.

ކާފިރަކު

މަރުވުމުގެ

ވަގުތުކޮޅެއް

ކުރިން

އިސްލާމްވެއްޖެނަމަ

އޭނާ

ސަލާމަތްވެދާހުއްޓެވެ .އަދި މުސްލިމަކު މަރުވުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން ކާފިރުވެއްޖެނަމަ

ކުރިން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއް ބާޠިލުވެދާހުއްޓެވެ (.އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅު އެއީ

މިކަމުގެ ދަލީލެކެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތު ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ އެކަލިމަފުޅު ކިއުއްވިނަމަ

އޭނާއަށް އެކަލިމަފުޅުގެ ފައިދާކުރީހެވެ.
.12

މަގުފުރެދިގެންވާ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ބޮޑު ޝުބުހައަށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރުން.
)އެބަހީ އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އަރާރުންވުމާއި ޖަދަލުކުރުމުގެ ބުންޔާދަކަށް އެބައިމީހުން
ހަދާފައިވަނީ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ މިކަލިމަފުޅެވެ (.އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިސްވެދިޔަ ހާދިސާގައި

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ އަށް އެކަލިމަފުޅު

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

އެކަލިމަފުޅުގެ މަތިވެރިކަމާއި މަފްހޫމު ރަނގަޅަށް އެނގޭތީއެވެ.

++++++++
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19
އާދަމުގެ ދަރިން ކާފިރުވުމާއި ،އެއުރެންގެ ދީން ދޫކޮށްލުމުގެ އަޞްލު ސަބަބަކީ
ޞާލިޙުންނާ މެދު )އެބޭކަލުންނަށް ޢިއްޒަތްކުރުމާއި ،މާތްކޮށްހިތުމުގައި(
ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުންކަން ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ! " ) Z , + * ) ( ' & % $ #ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(171 :

މާނައީ" :އޭ ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! )އެބަހީ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނޭވެ!( ތިޔަބައިމީހުން،
ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީނުގައި ޙައްދުފަހަނަޅައިނުދާށެވެ .އަދި ﺍﷲ އާ މެދު ޙައްޤު ބަސް މެނުވީ

ނުބުނާށެވެ".

ގ [Z ¢ ¡ ~ } | { z y x w v u
އަދި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ެ
)ﻧﻮﺡ" (23 :އަދި ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ބުންޏެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންގެ އިލާހުންތައް ދޫނުކުރާށެވެ .އަދި ﻭﺩ އާއި ،ﺳﻮﺍﻉ އާއި ،ﻳﻐﻮﺙﹸ އާއި ،ﻳﻌﻮﻕ އާއި،

ﻧﺴﺮ ވެސް ދޫނުކުރާށެވެ ".މިބަސްފުޅާ ބެހޭގޮތުން މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱގެ
ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﻫﺬﻩ ﺃﹶﺳﻤﺎﺀُ ﺭﹺﺟﺎﻝﹴ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﹶﻮﻡﹺ ﻧﻮﺡﹴ ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻫﻠﹶﻜﹸﻮﺍ ﺃﹶﻭﺣﻰ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻣﻬﹺﻢ :ﺃﹶﻥ ﺍﻧﺼﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ
ﻣﺠﺎﻟﺴِﻬﹺﻢ ﺍﻟﺘﱠﻲ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﺠﻠﺴﻮﻥﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﹶﻧﺼﺎﺑﺎﹰ ،ﻭﺳﻤﻮﻫﺎ ﺑﹺﺄﹶﺳﻤﺎﺋﻬﹺﻢ ، ﻓﹶﻔﹶﻌﻠﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﻌﺒﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫﻠﹶﻚ

ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻭﻧﺴِﻲ ﺍﻟﻌﻠﹾﻢ ،ﻋﺒﹺﺪﺕ) "ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(

މާނައީ)" :ﻭﺩ އާއި ،ﺳﻮﺍﻉ އާއި ،ﻳﻐﻮﺙﹸ އާއި ،ﻳﻌﻮﻕ އާއި ،ﻧﺴﺮ (މިއީ ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ

މީސްތަކުންކުރެ ޞާލިޙު އަޅުތަކެއްގެ ނަންތަކެކެވެ .ފަހެ އެބޭކަލުން އަވަހާރަވީ ހިނދު ،އެބޭކަލުންގެ
ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ޝައިޠާނާ ވަސްވާސްދިނެވެ .ތިޔަބައިމީހުން އެބޭކަލުން އިށީނދެއުޅުނު
މަޖިލީސްތަކުގައި އެބޭކަލުންގެ ސޫރަތަކުގައި ބުދުތަކެއް ޤާއިމުކުރާށެވެ .އަދި އެބޭކަލުންގެ ނަންތަކުން
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އެބުދަތަކަށް ނަންދޭށެވެ .ދެންފަހެ އެބައިމީހުން އެކަންތައް އެގޮތަށް ކޮށްފިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް
އެބައިމީހުންގެ ދައުރުގައި އެބުދުތަކަކަށް ބަޔަކު އަޅުކަމެއްނުކުރެއެވެ .ދެން މިބައިމީހުން މަރުވެ

ނެތިދިޔަ ހިނދު ދެން އައި ދައުރުގެ މީސްތަކުން ޢިލްމު ހަދާންނެތި ޖަހާލަތު އެބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް

ވެރިވެ ،އެބުދުތަކަށް އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރަން ފަށައިފިއެވެ".

ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ސަލަފުންގެ އެތައް ބޭކަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ" .އެބޭކަލުން

އަވަހާރަވީ ހިނދު އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައި މީސްތަކުން އެބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތަކުގެ ވަށައިގެން
ތިބެއްޖައޫއެވެ .ދެން އެބޭކަލުންގެ ސޫރަތަކުގައި ބުދުތަކެއް ހެދިއެވެ .ދެންފަހެ އެބައިމީހުންގެ

މައްޗަށް ޒަމާންތަކެއް ވޭތުވެދިއުމަށްފަހު އެބުދުތަކަށް މީސްތަކުން އަޅުކަންކުރަން ފަށައިފޫއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻻ ﺗﻄﹾﺮﻭﻧﹺﻲ ﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶ ﹾﻃﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻋﺒﺪ ،ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ :ﻋﺒﺪ ﺍﷲِ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ) "ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻭﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ޢީސާގެފާނުގެ ތަޢުރީފުކުރުމުގައި ނަޞާރާއިން ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔަ ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ތަޢުރީފުކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިނުދާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ

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

އަދިވެސް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﺇﹺﻳﺎﻛﹸﻢ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ،ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﻫﻠﹶﻚ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻠﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻐﻠﻮ) "ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﻭﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ(

މާނައީ:

"ތިޔަބައިމީހުން

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުން

ރައްކައުތެރިވާށެވެ.

އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން

ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބަކަށްވީވެސް ހަމަ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻫﻠﹶﻚ ﺍﳌﹸﺘﻨﻄﱢﻌﻮﻥﹶ" – "ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﺎ ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ" )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
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މާނައީ" :ކަންކަމުގައި ﺗﻜﹶﻠﱡﻒ އިޚުތިޔާރުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅައިދާ މީހުން ހަލާކުވެއްޖެއެވެ .މިފަދައިން

އެކަލޭގެފާނު ތިންފަހަރު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

މިބާބަށާއި އަންނަނިވި ދެބާބަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނައިފި މީހަކަށް އިސްލާމްދީން ބީރައްޓެހިވެގެން
ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންވެ ފާޅުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ﺍﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި،
މީސްތަކުންގެ

ހިތްތަކުގެ

ތަޞައްވުރުތަކާއި

ޚިޔާލުތަކާއި

ބަދަލުކުރެއްވުމުގައި ،ޢަޖައިބުތައް އޭނާއަށް ފެންނާނެއެވެ.

އެކަލާނގެ

ޝުޢޫރުތައް

.2

ބިންމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ޝިރުކު ދެނެގަތުން ،އެކަންކުރެވުނީ ޞާލިޙުންނަށް

.3

)ބާބަށް

މާތްކޮށްހިތުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިދެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
އެންމެ

ފުރަތަމަ

)ދުނިޔޭގައި(

ބަދަލުކޮށްލެވުނީ

ނަބީބޭކަލުންގެ

ދީނެވެ.

ވިސްނައިލުމުން( އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންވެ ފާޅުވެގެން ދާނެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުން
ރަސޫލުކަމާގެން ފޮނުއްވީ ﺍﷲ ކަން އެނގުމާ އެކުވެސް )މީސްތަކުން އެބޭކަލުންގެ ދީން
ބަދަލުކޮށްލުމުގައި އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ފިކުރެއްނުބެހެއްޓިއެވެ(.

.4

ދީނުގައި އުފެއްދޭ އާކަންތައްތައް މީސްތަކުން ފަސޭހައިން ޤަބޫލުކުރެތެވެ .އެއީ އިސްލާމީ

.5

މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލު މަސްހުނިކޮށްލުމެވެ .މިކަމުގައި ދެކަމެއް ފާޅުވެ

ޝަރީޢަތާއި އިންސާނީ ފިޠުރަތް އެކަން ރައްދުކުރާ ޙާލުވެސް މެއެވެ.
ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.

)(1

ޞާލިޙުންދެކެ ލޯބިވުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން،

)(2

ޢިލްމުގެ

އަޙްލުވެރިންކުރެ ބަޔަކު ހެޔޮއެދިގެން ކުރިކަމެއް ފަހުންއައި ބަޔަކު ،އެބައިމީހުންގެ މުރާދު
މުޅިން ނުބައިކޮށް ވިސްނުން.
.6
.7

ނޫޙު ސޫރަތުގެ  23ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.
އިންސާނާގެ ހިތުގައި ޙައްޤު އުނިވުމާއި ބާޠިލު އިތުރުވުމަކީ ފިޠުރީގޮތުން އިންސާނާގެ
ޠަބީޢަތުގައިވާ ކަމެކެވެ.
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.8

"މީސްތަކުން ދީންދޫކޮށް ކާފިރުވުމުގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ އެބައިމީހުން ދީނުގައި އުފެއްދި

އާކަންތައްތަކެވެ ".ސަލަފުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައިވާ މިބަސްފުޅުގެ ދަލީލު މިބާބުން
ސާބިތުވެއެވެ.
.9

ބިދުޢައިގެ އަންޖާމު ޝައިޠާނާ ރަނގަޅަށް ދަނެއެވެ) .އެބަހީ އެންމެ ފަސޭހައިން އިންސާނާ

މަގުފުރެއްދޭނީ

އިންސާނާއަށް

ބިދުޢަތައް

ދީނުގައި

ހެދުމަށް

ވަސްވާސްދީގެންކަން

ޝައިޠާނާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ (.އަދި އެއީ ބިދުޢަހަދާ މީހާގެ މަޤްޞަދު ކިތަންމެ

ރަނގަޅުކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ.
.10

އުޞޫލީ ޤާޢިދާ ދެނެގަތުން ،އެބަހީ ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ނަހީކުރެއްވުމާއި ،އެކަމުގެ

.11

ހެޔޮ ޢަމަލެއްގެ މަޤްޞަދުގައި ޤަބުރު ވަށައިގެން ތިބުމަކީ ގެއްލުންހުރި ނުރައްކައުތެރި

.12

ދެނެގަތުމާއި ،އެބުދުތައް

އަންޖާމު ދެނެގަތުމެވެ.
ކަމެކެވެ.

)އެކިއެކި

ސޫރަތަކުގައި(

ބުދުތައްހެދުން

މަނާކުރެވިފައިވާކަން

ނައްތައިލުމުގައިވާ ޙިކުމަތް ދެނެގަތުން.
.13

ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ކަންތައްކުރިގޮތުގެ ވާހަކަ
ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމާއި ،އަދި މީސްތަކުން އެކަމުން ޣާފިލުވެފައިވުމާ އެކުވެސް އެކަމަކީ

ސަމާލުވާން ޟަރޫރީ ކަމެއްކަމުގައި ދެނެގަތުން.
 .14އެންމެބޮޑަށް

ޢަޖައިބުވެގެންވާ

މައްސަލައަކީ:

ތަފްސީރު

ފޮތްތަކުންނާއި

ޙަދީޘްފޮތްތަކުން

ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންގެ ވާހަކަ އެއުރެން ކިޔާ އަދި އެވާހަކަ ރަނގަޅަށް ވިސްނާ

އަދި އެބައިމީހުންނާއި ،އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކާއި ދެމެދު ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ހުރަސްވެވޮޑިގެންވީކަންވެސް

ރަނގަޅަށް ދަނެގެންވާ ޙާލު ،ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އެޞާލިޙުންގެ ޤަބުރުތައް
ކައިރީގައި އެބޭކަލުންގެ ސޫރަތަކުގައި ބުދުތައްހަދައިގެން އެކުރި އަޅުކަން އެއީ އެންމެމާތް

އަޅުކަންކަމުގައި އެއުރެން އިއުތިޤާދުކުރީމައެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ
ރަސޫލާ މަނާކުރައްވާފައިއެވާ ކަމަކީ ލެއާއި މުދާ ޙަލާލުކުރާފަދަ ކުފުރެއް ކަމުގައިވެސް

އެއުރެން އިޢުތިޤާދުކުރެއެވެ.
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 .15ހަމަކަށަވަރުން އެބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރިމީހުން ،އެބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރީ ހަމައެކަނި ﺍﷲ ގެ
ޙަޟްރަތުގައި

އެބައިމީހުންނަށް

ޞަރީޙަވެ ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.

ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނެކަމުގެ

އެބުދުތައް

މަޤްޞަދުގައިކަން

 .16އެބައިމީހުން ހީކުރީ އެޞާލިޙުންގެ ސޫރަތަކުގައި ބުދުތައް ހެދި ޢިލްމުވެރިން ،އެބުދުތައް ހެދީ،

އެތަކެއްޗަށް އަޅުކަންކުރަންކަމަށެވެ) .ނަމަވެސް އެ ޢިލްމުވެރިން އެބުދުތައް ހެދީ އެޞާލިޙުންގެ
ހަނދާނަކަށެވެ .އަޅުކަންކުރާކަށްނޫނެވެ(.

 .17ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ "ﻻ ﺗﻄﹾﺮﻭﻧﹺﻲ ﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶﻃﹾﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ" "ޢީސާގެފާނުގެ

ތަޢުރީފުކުރުމުގައި ނަޞާރާއިން ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔަފަދައިން ،ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ތަޢުރީފުކުރުމުގައި

ހައްދުފަހަނަޅައިނުދާށެވެ".

މިޙަދީޘްފުޅުގައި

ބޮޑުވެގެންވާ ބަޔާނަކާއި ނަސޭހަތެއްވެއެވެ .ފަހެ ،ﺍﷲ

)މުސްލިމުންނަށްވާ(

ގެ ރިސާލަތު ފުރިހަމަގޮތުގައި

މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި މާތްރަސޫލާ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މައްޗަށް ﺍﷲ
ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލައްވާނދޭވެ!

 .18ކަންކަމުގައި

ތަކުލީފު

ހައްދުފަހަނަޅައިދާ

އިޚުތިޔާރުކޮށް

މީހުން

ބަޔާންކޮށްދެއްވައި އެކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނަސޭޙަތް.

 .19ހަމަކަށަވަރުން

ޢިލްމު

ހަނދާންނެތިއްޖައުމަށް

ދާންދެން

އެބުދުތަކަކަށް

ހަލާކުވެއްޖެކަން
މީސްތަކުން

އަޅުކަމެއްނުކުރެއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ޢިލްމުގެ ވުޖޫދުގެ ޤަދަރާއި މަޢުރިފާ އަދި ޢިލްމު

ނެތިދިއުމުގެ ގެއްލުމާއި ލޮޚުސާންފާޅުވެ ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.
 .20ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމު ނެތިދިއުމުގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވެގެންދިއުމެވެ.
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20

ހެޔޮލަފާ މީހެއްގެ ޤަބުރުކައިރީގައި ﺍﷲ

އަށް އަޅުކަންކުރާމީހާއާ މެދު އައިސްފައިވާ

ހަރުކަށި ވަޢީދުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު .ދެން ފަހެ ،އޭނާ އެޤަބުރުގައިވާ މީހާއަށް
އަޅުކަންކޮށްފިނަމަ އަދިވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި

އުއްމުސަލަމާ

އެކަމަނާއަށް

ފެނިވަޑައިގަތް

ޙަބުޝްކަރައިން

ނަޞާރާއިންގެ

ފައްޅިއަކާއި ،އެތާނގައިވާ ފޮޓޯތަކުގެ ވާހަކަ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް ނަންގަތުމުން

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﺎﺕ ﻓﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺑﻨﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺒﺮﹺﻩ ﻣﺴﺠﹺﺪﺍﹰ ﻭﺻﻮﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﹾﻚ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ،ﺃﹸﻭﻟﺌﻚ ﺷﺮﺍﺭ ﺍﳋﹶﻠﹶْﻖﹺ ﻋﻨﺪ ﺍﷲِ" ) ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ހެޔޮލަފާމީހަކު މަރުވުމުން އެމީހާގެ ޤަބުރުގެ މަތީގައި އެބައިމީހުން
މިސްކިތެއް ބިނާކުރެތެވެ .އަދި އެތާނގައި އެބައިމީހުން އެފޮޓޯތައް ކުރަހަތެވެ .އެބައިމީހުންނަކީ
ﺍﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ މަޚްލޫޤުންނެވެ".

ފަހެ އެބައިމީހުން އެއްފަހަރާ ދެފިތުނައިގައި ޖެހިއްޖެއެވެ .އެއްފިތުނައަކީ އެބައިމީހުން ޞާލިޙުންގެ

ޤަބުރުތައް އަޅުކަންކުރާ ޖަގަހަތަކަކަށް ހެދުމުގެ ފިތުނައެވެ .އަނެއް ފިތުނައަކީ އެޖަގަހަތަކުގައި
އެޞާލިޙުންގެ ބުދުތައް ހެދުމުގެ ފިތުނައެވެ.
އަދިވެސް

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަމަނާ

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ އާލާސްކަންފުޅު
ޖެހިވަޑައިގެންނެވި

ހިނދު

އެކަލޭގެފާނުގެ

މޫނުފުޅުމަތީގައި

)ތަކުލީފު

އިޙްސާސްވެލައްވާލެއް

ބޮޑުކަމުން( ސާލުކޮޅެއް އަޅުއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ .ދެންފަހެ ނޭވާފުޅު ހާސްވެލައްވާ ހިނދު މޫނުފުޅުން

ސާލުކޮޅު ކަޝްފުކުރައްވައެވެ .ފަހެ ،އެކަލޭގެފާނު އެޙާލުފުޅުގައި އޮންނަވާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
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"ﻟﹶﻌﻨﺔﹸ ﺍﷲِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﺍﺗﺨﺬﹸﻭﺍ ﻗﹸﺒﻮﺭ ﺃﹶﻧﺒﹺﻴﺎﺋﻬﹺﻢ ﻣﺴﺎﺟﹺﺪ "ﻳﺤﺬﺭ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ .ﻭﻟﹶﻮﻻﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹸﺑﺮﹺﺯ
ﻗﹶﺒﺮﻩ ،ﻏﹶﻴﺮ ﺃﹶﻧﻪ ﺧﺸﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﺨﺬﹶ ﻣﺴﺠﹺﺪﺍﹰ" )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ޔަހޫދިންނާއި ،ނަޞާރާއިންގެ މައްޗަށް ﺍﷲ

ގެ

ލަޢުނަތްހުއްޓެވެ.

އެބައިމީހުން،

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

އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން ބިރުވެތިކުރެއްވުމެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު މީސްތަކުން
މިސްކިތަކަށް ހަދައިފާނެކަމުގެ ބިރުނުވާނަމަ )އެހެނިހެން ޞަހާބީންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ފަދައިން(

އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅުވެސް ފާޅުކުރެއްވުނީހެވެ) .އެބަހީ އެކަލޭގެފާނުވެސް ފަސްދާނުވެޑުވުނީހީ
އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނާއެކު ﺍﻟﺒﻘﻴﻊ ގައެވެ(.
އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺟﻨﺪﺏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺒﺠﻠﻲ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ.

"ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺑﺮﺃﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﻲ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﺧﻠﻴﻞﹲ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻗﹶﺪ ﺍﺗﺨﺬﹶﻧﹺﻲ ﺧﻠﻴﻼﹰ ﻛﹶﻤﺎ ﺍﺗﺨﺬﹶ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻼﹰ ،ﻭﻟﹶﻮ
ﻛﹸﻨﺖ ﻣﺘﺨﺬﹰﺍ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﺧﻠﻴﻼﹰ ﻻﺗﺨﺬﹾﺕ ﺃﹶﺑﺎﺑﻜﹾﺮﹴ ﺧﻠﻴﻼﹰ ،ﺃﹶﻻﹶ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻠﹶﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺨﺬﹸﻭﻥﹶ ﻗﹸﺒﻮﺭ
ﺃﹶﻧﺒﹺﻴﺎﺋﻬﹺﻢ ﻣﺴﺎﺟﹺﺪ ،ﺃﹶﻻﹶ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺘﺨﺬﹸﻭﺍ ﺍﻟﻘﹸﺒﻮﺭ ﻣﺴﺎﺟﹺﺪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﺃﹶﻧﻬﺎﻛﹸﻢ ﻋﻦ ﹶﺫﻟﻚ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ޚަލީލަކުވުމުން ﺍﷲ ގެ
ޙަޟްރަތަށް ބަރީއަވެވަޑައިގެންވަމެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ،އިބްރާހީމްގެފާނު ޚަލީލެއްކަމުގައި

ހެއްދެވި ފަދައިން ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް ޚަލީލެއްކަމުގައި ހައްދަވައިފިއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު،
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުން މީހަކު ޚަލީލެއްކަމުގައި ހައްދަވާނަމަ ޚަލީލެއްކަމުގައި ހެއްދެވީހީ

އަބޫބަކުރުގެފާނެވެ .ދަންނާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިންވީ މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަބީންގެ

ޤަބުރުފުޅުތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ހެދޫއެވެ .ދަންނާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ،ޤަބުރުތައް މިސްކިތްތަކަކަށް

ނުހަދާށެވެ .ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަން މަނާކުރައްވަމެވެ.

)(1

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ޢަރަބި ބަހުގައި ޤަބުރަކީ މައްޔިތާ ފަސްދާނުލެވޭ ވަޅެވެ .ދިވެހިންގެ ޢުރުފުގައި ޤަބުރު

ކިޔައިއުޅެނީ

މައްޔިތާއަށެވެ.

ނަމަވެސް

މިބާބުގެ

އަޅުގަނޑު

ނައްޞުތައް

ތަރުޖަމާ

ކުރުމުގައި

ޤަބުރު

އިސްތިޢުމާލުކުރީ ޢަރަބީގެ މާނައިގައެވެ .ޚަލީލުނެގިފައިވަނީ ﺧﻠﹼﺔ ންނެވެ .ޚަލީލުގެ މާނައަކީ އިންސާނާ ހިތުގެ =
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ފަހެ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެންމެފަހު ދުވަސްވަރުގައި

ޤަބުރުތައް ،އަޅުކަންކުރާ ޖަގަހަތަކަކަށް ހެދުން މަނާކުރެއްވިއެވެ .ދެން އެކަން ކުރާމީހުންނަށް

އެކަލޭގެފާނު ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ .އަދި )ދަންނައެވެ (.ޤަބުރުމަތީގައި މަސްޖިދެއް ބިނާނުކުރެވުނު

ނަމަވެސް ޤަބުރުކައިރީގައި ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺎﺋﺸﺔ
ގެފާނުގެ" ،ﺧﺸﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﺨﺬﹶ ﻣﺴﺠﹺﺪﺍﹰ" މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު މަސްޖިދަކަށް
ހަދައިފާނެކަމުގެ ބިރުނުވާނަމަ) ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅުވެސް ޞަޙާބީންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ފަދައިން

ވަކިވެ ،އެނގޭގޮތަށް ހުރީހެވެ (.މިބަސްފުޅުން އެކަން ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެއެވެ .އެހެނީ ޞަޙާބީން
އެކަލޭގެފާނުގެ

ޤަބުރުފުޅުމަތީގައި

އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިސްކިތް

އެހެންކަމުން

ބިނާނުކުރައްވާނެކަން

ނަމާދުކުރުމަށް

އިރާދަކުރެވޭ

އެކަލޭގެފާނަށް

ކޮންމެ

ތަނަކީވެސް

މަސްޖިދެކެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އެތަނެއްގައި ނަމާދުކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނަކަށް މަސްޖިދޭ ކިޔެއެވެ .އެއީ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

"ﺟﻌﻠﹶﺖ ﻟﻲ ﺍﻷَﺭﺽ ﻣﺴﺠﹺﺪﺍﹰ ﻭﻃﹶﻬﻮﺭﺍﹰ" )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ،

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ،ބިންގަނޑު މަސްޖިދެއްކަމުގައްޔާއި ޠަހާރަތުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމުގައި ލެއްވިއެވެ".

)(1

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺭﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﹺﻛﹸﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ﻭﻫﻢ ﺃﹶﺣﻴﺎﺀٌ ،ﻭﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﹸﻭﻥﹶ ﺍﻟﻘﹸﺒﻮﺭ ﻣﺴﺎﺟﹺﺪ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭ

ﺃﺑﻮﺣﺎﰎ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ( މާނައީ" :މީސްތަކުންކުރެ އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ،ދިރިތިއްބާ
އަޑިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެންމެބޮޑަށް ލޯބިވާ މީހާއެވެ .ﺧﻠﹼﺔ އަކީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ލޯބިވުމެވެ .ﺧﻠﹼﺔ ގެ
މަޤާމު ﻣﺤﺒﺔ ގެ މަޤާމަށްވުރެ މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ.

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ޢަރަބިބަހުން ﻣﺴﺠﹺﺪ ކިޔަނީ ސަޖިދަކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ .ޝަރީޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން

މަނާނޫން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .މިސާލަކަށް ﻣﺰﺑﻠﹶﺔ :މީސްތަކުން ކުނިއުކާ ގޮނޑު،

ﻣﺰﺟﺮﺓ:

މީސްތަކުން ޖަނަވާރު ޛަބަޙަކުރާތަން ،ﻣﻘﹾﺒﺮﺓ:

ގަބުރުސްތާނު ،ﻗﹶﺎﺭﹺﻋﺔﹸ ﺍﻟﻄﱠﺮﹺﻳﻖ:

މީސްތަކުން

)މެދުކެނޑުމެއްނެތި( ހިނގާބިނގާއުޅޭ މަގު ،ﺍﳊﹶﻤﺎﻡ :ފާޚާނާ ،ނުވަތަ ފެންވަރާތަން )ގިފިލި( ،ﻣﻌﺎﻃﻦ ﺍﻹِﺑﹺﻞ:
ޖަމަލުކޮށި ،ﻓﹶﻮﻕ ﻇﹶﻬﺮﹺ ﺑﻴﺖ ﺍﷲِ :ކަޢުބާގެ ފުރާޅުކޮޅުމަތި ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ވަނީ މިތަންތާނގައި

ނަމާދުކުރުން މަނާކުރައްވާފައެވެ .މިތަންތަން ފިޔަވައި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނަމާދުކުރެވިދާނެއެވެ .ޤަބުރުސްތާނުގައި

ކަށުނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .އެއީ އެނަމާދުގައި ރުކޫޢެއް ސަޖިދައެއް ނުވާތީއެވެ .ﺍﻫـ.
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އެބައެއްގެ

ހިމެނެއެވެ".

މައްޗަށް

ޤިޔާމަތް

ޤާއިމުވާމީހުންނާއި،

މިސްކިތްތަކަށް

ޤަބުރުތައް

ހަދާމީހުން

)(1

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ހެޔޮލަފާމީހެއްގެ ޤަބުރުކައިރީގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށް ،އެމިސްކިތުގައި ﺍﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާ
މީހާގެ މައްޗަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ވަޢީދު .އަދި

އެކަންކުރާމީހާ ކިތަންމެ ހެޔޮނިޔަތަކުން އެކަންކުރިނަމަވެސް މެއެވެ.
.2

ސޫރަ ކުރެހުމާއި ،ބުދުހެދުން މަނާކުރެވިގެންވުމާއި ،އަދި އެކަމުގައިހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދު.

.3

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ފަހަރު ފަހަރު މަތިން ހަރުކަށިކަމާއެކު އެކަމުގެ

)ޤަބުރުކައިރީގައި މިސްކިތްބިނާކޮށް އެތާނގައި އަޅުކަންކުރުމުގެ( ވަޢީދު ބަޔާންކުރެއްވުމުގައި
)މީސްތަކުންނަށް(

ޢިބްރަތްވެއެވެ.

މީސްތަކުންނަށް

މަނާކުރައްވާފައެވެ.

ފަސްދުވަސްކުރިން

އެކަން

އެކަލޭގެފާނު
ދެން

މީސްތަކުންނަށް

އެންމެ

ފުރަތަމައިންވެސް

އެކަލޭގެފާނު

މަނާކުރެއްވިއެވެ.

އެކަންވަނީ

އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުގެ
އަދި

އެވަރުން

ފުއްދާލެއްވީކީނޫނެވެ .އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގަންނަވަމުންވެސް މީސްތަކުންނަށް އެކަން
މަނާކުރެއްވިއެވެ.
.4

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު ވުޖޫދުވުމުގެވެސް ކުރިން،

.5

ނަޞާރާއިން

އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު މަސްޖިދަކަށް ހެދުން މަނާކުރެއްވިއެވެ.
ޤަބުރުމަތީ

މިސްކިތް

ބިނާކޮށް

އެތާނގައި

އަޅުކަންކުރުމަކީ

އެބައިމީހުންގެ ނަބީންގެ ޤަބުރުފުޅުތަކާމެދު ކަންތައްކުރިގޮތެވެ.

ޔަހޫދީންނާއި

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ .ބިންމަތީގައި "ﺍﷲ" ދުލުންކިޔާ މީހަކު

ހުރިހައި ހިނދަކު ޤިޔާމަތްޤާއިމެއްނުވާނެއެވެ .އެބަހީ ޤިޔާމަތްޤާއިމުވާ ހިނދު ބިންމަތީގައި ދިރިތިބޭނީ އެންމެ
ނުބައި މީހުންނެވެ.

99

ތައުޙީދުފޮތް



.6

ޔަހޫދީންނާއި ،ނަޞާރާއިންގެ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

.7

ޔަހޫދީންނާއި ،ނަޞާރާއިންގެ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތްލެއްވުން.

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތްލެއްވުމުގެ އަޞްލު މަޤްޞަދަކީ މުސްލިމުންވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ
ޤަބުރުފުޅާމެދު އެކަންކޮށްފާނެތީ އެކަމުން އެއުރެން ބިރުވެތިކުރެއްވުމެވެ.

.8

ކީރިތިރަސޫލާގެ ޤަބުރުފުޅު ފާޅުނުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބު މިބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.

.9

ޤަބުރުތައް މަސްޖިދަށް ހެދުމޭ ބުނެވުމުގެ މާނަވެސް މިބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.

 .10ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ޤަބުރުތައް މަސްޖިދަށް ހަދާމީހުންނާއި ،ޤިޔާމަތްޤާއިމުވާ
ހިނދު ދުނިޔޭގައިދިރި ތިބޭމީހުންގެ ވާހަކަ އެއްޙަދީޘްފުޅެއްގައި ﲨﻊ ކުރެއްވިއެވެ .ދެންފަހެ،

އެކަލޭގެފާނު ޝިރުކުފާޅުވެ ،ފެށުމުގެ ކުރިން ޝިރުކާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭ ޒަރީޢާއާއި ޝިރުކުގެ

އަންޖާމު ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ.

 .11ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުގެ ފަސްދުވަސް ކުރިން

ދެއްވިޚުޠުބާގައި ބިދުޢައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ދެމަޒުހަބުގެ

އަހުލުވެރިންނަށް ރައްދުކުރެއްވިއެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ބައެއް ޢިލްމުވެރިން )ރަސޫލާގެ އުއްމަތް

ބައިބައިވެގެންގޮސް އުފެދޭ( ހަތްދިހަ ދެ ފިރުޤާއިން އެދެ މަޒުހަބު އިސްތިސްނާކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެތެރެއިން އެއް މަޒުހަބަކީ ﺭﺍﻓﻀﺔ އޭ ކިޔުނު މަޒުހަބެވެ .އަނެއް މަޒުހަބަކީ ﺟﻬﻤﻴﺔ އޭ
ކިޔުނު މަޒުހަބެވެ .މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ޝިރުކުކުރުމާއި ،ޤަބުރަށް އަޅުކަންކުރަން ފެށުނީ
ﺭﺍﻓﻀﺔ އޭ ކިޔުނު މަޒުހަބުގެ ސަބަބުންނެވެ .އަދި ޤަބުރުތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ

މިސްކިތްތައް ބިނާކުރީވެސް މިބައިމީހުންނެވެ.

)(1

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ﺗﻔﹾﺘﺮﹺﻕ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺛﹶﻼﺙ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ
ﻣﻠﱠﺔﹰ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻠﱠﺔﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓﹰ" ،ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻭﻣﻦ ﻫﻲ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻲ") .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(

މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތް  73ޖަމާޢަތަށް ބައިބައިވެގެން ދާނެއެވެ .އެންމެ ޖަމާޢަތެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ
ޖަމާޢަތްތަކެއް ދާނީ ނަރަކައަށެވެ .ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ .އެ ،ނަރަކައަށް ނުދާ ޖަމާޢަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ،ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން އުޅުއްވިގޮތަށް އުޅުނު މީހުންގެ =
100

ތައުޙީދުފޮތް



 .12ކީރިތިރަސޫލާ އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި ވަގުތުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ތަކުލީފުޖެހިވަޑައިގެންނެވިކަން
ބަޔާންވުން.

 .13ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޚަލީލަކަށްވެވަޑައިގަތުމުގެ ޝަރަފު
ލިބިވަޑައިގަތުން.

 .14ﺧﻠﱠﺔﹸ ގެ މަޤާމު ﻣﺤﺒﺔﹸ ގެ މަޤާމަށްވުރެ މަތިވެރިވެގެންވާކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުން.
 .15ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތްވެގެންވާ ޞަޙާބީއަކީ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ކަން
ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުން.

 .16ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްފުޅުގައި ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ގެފާނުގެ ޚިލާފަތަށް
އިޝާރަތްކުރެއްވުން.

++++++++

ޖަމާޢަތެވެ ".ﺭﺍﻓﻀﺔ އޭ ކިޔުނު ޖަމާޢަތާއި ﺟﻬﻤﻴﺔ އޭ ކިޔުނު ޖަމާޢަތް ،މި ދެޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ ބާޠިލުވެގެންވާލެއް
ބޮޑުކަމުން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންއެވާ ބާޠިލު ހަތްދިހަދެ ޖަމާޢަތުންވެސް
އެއްކިބާކުރެއްވިއެވެ .ﺭﺍﻓﻀﺔ އިންނަކީ

ﺷﻴﻌﺔ އިންގެ ނުބައިވެގެންވާ ޖަމާޢަތެކެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޞަޙާބީންނަށް ހަޑިހުތުރު ނިސްބަތްތައްކުރުމާއި ،އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން ﺑﺮﺍﺀﺓ ގެ އިޢުލާންކުރުން މިއީ

އެބައިމީހުންގެ ޝިޢާރެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަހުލުބައިތުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން

ޞަޙާބީން ކާފިރުކަމަށް މިބައިމީހުން ބުނެއުޅެތެވެ .ﺭﻓﹾﺾ ގެ މާނައަކީ :ދޫކޮށްލުމެވެ .ނުވަތަ މޫނު އަނބުރާލުމެވެ.
މިބައި މީހުންނަށް ﺭﺍﻓﻀﺔ އިންނޭ ކިޔުނު ގޮތަކީ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ އަށް މިބައިމީހުން

ހަނގުރާމައިގެ ބައިޢަތުހިފުމަށްފަހު މިބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް ބުންޏެވެ .އަބޫބަކުރާއި ޢުމަރުގެ ކިބައިން
ބަރީއަވާށެވެ .އަހުރެމެން ކަލޭގެފާނާ އެކުގައި ހަނގުރާމަކުރާނީ އޭރުންނެވެ .ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ އެކަމާ އިންކާރުކުރައްވާ
ވިދާޅުވިއެވެ .އެދެބޭކަލުންނަކީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ދެވަޒީރުންނެވެ .އެދެބޭކަލުންގެ ކިބައިން

އަހުރެން ބަރީއައެއްނުވާނަމެވެ .ދެން މިބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން މޫނުއަނބުރައިލައިފޫއެވެ .އެބައި
މީހުންނަށް ﺭﺍﻓﻀﺔ އިންނޭ ކިޔުނީ މިހެންވެގެންނެވެ .ﺟﻬﻤﻴﺔ އިންނަކީ :ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺻﻔﹾﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﹶﻨﺪﻱ އަށް

ނިސްބަތްވެގެންވާ މީހުންނެވެ .މިބައި މީހުންނަކީ ،ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ޒާތުފުޅަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވެގެންވާ

ހުރިހާ ސިފަފުޅުތަކަކަށް އިންކާރުކުރާމީހުންނެވެ .ﺃﻫـ.
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ޞާލިޙުންގެ ޤަބުރުފުޅުތަކާ މެދު ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުގެ އަންޖާމަކީ ﺍﷲ
ފިޔަވައި އެ ޤަބުރުފުޅުތަކަށް ބުދުތަކެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުކަންވެވުންކަން
ނަންގަތް ބާބު
ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﺗﺠﻌﻞﹾ ﻗﹶﺒﺮﹺﻱ ﻭﺛﹶﻨﺎﹰ ﻳﻌﺒﺪ ،ﺍﺷﺘﺪ ﻏﹶﻀﺐ ﺍﷲِ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﺍﺗﺨﺬﹸﻭﺍ ﻗﹸﺒﻮﺭ ﺃﹶﻧﺒﹺﻴﺎﺋﻬﹺﻢ ﻣﺴﺎﺟﹺﺪ) "ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ

ﰲ ﺍﳌﻮﻃﺄ(

މާނައީ" :އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ތިމަންރަސޫލާގެ ޤަބުރުފުޅު ،އަޅުކަންވެވޭ ބުދަކަށް

ނުހައްދަވާނދޭވެ! އެބައެއްގެ ނަބީންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް މަސްޖިދުތަކަކަށް ހެދިމީހުންގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ގެ
ކޯފާ ގަދަފަދަވެގެންވެއެވެ".

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ Z  ~ } [ -މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި
އެކަލޭގެފާނުގެ ސަނަދުން ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ގެ ކިބައިން ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ގެ ކިބައިން،
ﻣﻨﺼﻮﺭ ،ﳎﺎﻫﺪ ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .މުޖާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻻﹶﺕ" އަކީ ޙައްޖު މޫސުމުގައި

ޙައްޖުވެރިންނަށް ގޮދަނުން ސަރުބަތު ހަދައިގެން ބޯންދޭން އުޅުނު މީހެކެވެ .އޭނާ މަރުވުމުން

މީސްތަކުން )އަޅުކަމުގެ ނިޔަތުގައި( އޭނާގެ ޤަބުރުވަށައިގެން ތިބެއްޖައޫއެވެ.

އަދި ހަމަމިފަދައިން ﺃﺑﻮ ﺍﳉﻮﺯﺍﺀ ،މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ.
"ﻻﺕ" އަކީ ޙައްޖު މޫސުމުގައި ޙައްޖުވެރިންނަށް ގޮދަނުން ސަރުބަތު ހަދައިގެން ބޯންދޭން އުޅުނު

މީހެކެވެ.

އަދިވެސް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.
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"ﻟﹶﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺯﺍﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﹸﺒﻮﺭﹺ ،ﻭﺍﳌﹸﺘﺨﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﹶﺴﺎﺟﹺﺪ ﻭﺍﻟﺴﺮﺝ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ

ﺍﻟﺴﻨﻦ( މާނައީ" :ޤަބުރުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ،ޤަބުރުތަކުގެ މަތީ މަސްޖިދުތައް ހަދާ

އަދި ޤަބުރުތަކުގެ މަތީ ވޮށްތައް ދިއްލާ މީހުންނަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺃﹶﻭﺛﹶﺎﻥﹸ ގެ )ދިރޭ އެއްޗެހީގެ ސޫރައިގައި ހެދިފައިވާ ބުދުތަކުގެ( ތަފްސީރު.

.2

ޢިބާދަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަމެއްވެދާނެކަމަށް ބިރުފުޅުގަތް ކަމަކުން މެނުވީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

.4

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު އަޅުކަންވެވޭ ބުދަކަށް ނުހެއްދެވުމަށް

ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

ﺍﷲ އަށް ދުޢާކުރެއްވުމާ އެކުއެކީ ،ނަބީބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް މަސްޖިދުތަކަކަށް ހެދުމާއި
ބެހޭގޮތުންވެސް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ.

.5

ނަބީބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް މަސްޖިދުތަކަކަށް ހެދި މީހުންގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ކޯފާ

.6

މިބާބުގެ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ،ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގައި ޢަރަބިންގެ އެންމެ

ގަދަފަދަވެގެންވާކަން ބަޔާންވުން.

ބޮޑުބުދު ކަމުގައިވި "ﻻﺕ" އަށް އަޅުކަންކުރަން ފެށުނުގޮތް ދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ.
.7

"ﻻﺕ" އަކީ ހެޔޮލަފާ މީހެއްގެ ޤަބުރެއްކަން ދެނެގަތުން.

.8

"ﻻﺕ" އަކީ އެ ޤަބުރުގައިވާ ހެޔޮލަފާ މީހާގެ ނަމެވެ .އަދި އޭނާއަށް "ﻻﺕ" ކިޔުނު ގޮތްވެސް

ބަޔާންވެގެންވެއެވެ) .އެބަހީ އޭނާއަށް "ﻻﺕ"

ކިޔުނު

ގޮތަކީ

ޙާޖީންނަށް

ސަރުބަތުހަދައިގެން ބޯންދޭން އުޅުނީމައެވެ" .ﻻﺕ" ކިޔަނީ މިކަންކުރާ މީހާއަށެވެ(.
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.9

ޤަބުރުތަކަށް ގިނަގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ލަޢުނަތްލެއްވުން.

 .10ޤަބުރުތަކުގެ މަތީގައި ވޮށްދިއްލާ މީހުންނަށްވެސް )އެކަލޭގެފާނު( ލަޢުނަތްލެއްވުން.

++++++++
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22
ކައުއިތުރުނަބިއްޔާ ،ތައުޙީދުގެ "އިން" ރައްކައުތެރިކުރެއްވުމާއި ޝިރުކާ ހަމައަށް
ވާޞިލުކޮށްދޭ އެންމެހާ މަގުތަކެއް ބަންދުކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ
ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[| } ~  ¡ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
¨ © º¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
» ¼ ½ ¾ ) Zﺍﻟﺘﻮﺑﺔ(129-128 :

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ރަސޫލަކު އަތުވެއްޖެއެވެ.
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖެހޭތަކުލީފުތައް އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބުރަފުޅުވެގެންވެއެވެ .ތިޔަބައިމީހުންނަށް

)ހިދާޔަތްލިބުމުގެ މައްޗަށް( އެކަލޭގެފާނު ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންވެއެވެ .މުއުމިނުންނަށް ހަމްދަރުދީވެ
އޯގާތެރިވެވަޑައިގެންވެއެވެ .ދެންފަހެ ،އެބައިމީހުން ކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރުމުން މޫނު

އަނބުރާލައިފިނަމަ ފަހެ ،ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ﺍﷲ ފުދެއެވެ .އެކަލާނގެއީ

އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަކީލުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ .އެކަލާނގެއީ ބޮޑުވެގެންވާ ޢަރުޝުގެވެރި

ރަސްކަލާނގެއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻻﹶ ﺗﺠﻌﻠﹸﻮﺍ ﺑﻴﻮﺗﻜﹸﻢ ﻗﹸﺒﻮﺭﺍ ،ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻗﺒﺮﹺﻱ ﻋﻴﺪﺍﹰ ،ﻭﺻﻠﱡﻮﺍ ﻋﻠﹶﻲ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺻﻼﹶﺗﻜﹸﻢ ﺗﺒﻠﹸﻐﻨﹺﻲ ﺣﻴﺚﹸ ﻛﹸﻨﺘﻢ"
)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ (
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މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް )އެގެތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ،ސުންނަތްނަމާދުތައްކުރުން
ޤަބުރުސްތާނަކަށް

ދޫކޮށްލައި(

އަދި

ނުހަދާށެވެ.

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ޤަބުރުފުޅު

ޢީދުކުރެވޭ

ތަނެއްކަމުގައި ނުހަދާށެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަވާށެވެ.

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ތިޔަބައިމީހުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި

ވީނަމަވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޯރާނެއެވެ ".އަދި ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނަށް ،މީހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ގެ

ޤަބުރުފުޅު

ފާރުގެ

ވަށައިގެންވާ

އާނގުވަޅަކުން

ވަދެ

އެކަލޭގެފާނުގެ

ޤަބުރުފުޅުކައިރީގައި ދުޢާކުރަން ހުއްޓައި ފެނިވަޑައިގެން އެކަން މަނާކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ކިބައިން އަހުރެންގެ ކާފާފުޅު )ﻋﻠﻲ ގެފާނު( ،ކާފާފުޅުގެ ކިބައިން
އަހުރެންގެ ބައްޕާފުޅު ﺣﺴﲔ ގެފާނު

ރިވާކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހި ޙަދީޘްފުޅެއް ތިބާއަށް

ބަޔާންކޮށްދެއްވަންހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻻﹶ ﺗﺘﺨﺬﹸﻭﺍ ﹶﻗﺒﺮﹺﻱ ﻋﻴﺪﺍﹰ ﻭﻻﹶ ﺑﻴﻮﺗﻜﹸﻢ ﻗﹸﺒﻮﺭﺍ ،ﻭﺻﻠﱡﻮﺍ ﻋﻠﹶﻲ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺗﺴﻠﻴﻤﻜﹸﻢ ﻟﹶﻴﺒﻠﹸﻐﻨﹺﻲ ﺃﹶﻳﻦ ﻛﹸﻨـﺘﻢ" )ﺭﻭﺍﻩ ﰲ
ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ(

ނުހަދާށެވެ.

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު ޢީދުކުރެވޭ ތަނެއްކަމުގައި
އަދި

ތިޔަބައިމީހުންގެ

)އެގެތަކުގައި

ގެތައް

ޤުރުއާން

ކިޔެވުމާއި

ސުންނަތް

ނަމާދުތައްކުރުން ދޫކޮށް( ޤަބުރުސްތާނަކަށް ނުހަދާށެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ
މައްޗަށް

ޞަލަވާތްކިޔަވާށެވެ.

އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން

ތިޔަބައިމީހުން

)ތިމަންކަލޭގެފާނަށްކުރާ(

ސަލާމްތައް ތިޔަބައިމީހުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވީނަމަވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޯރާނެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ތައުބާ ސޫރަތުގެ  129 ،128ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތް ޝިރުކުން އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ދުރުވެ
އެއްކިބާވުމަށް ދެއްވައިފައިވާ ﺣﻜﻢ އާއި އިރުޝާދު.

.3

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަހުރެމެންނަށް )އެބަހީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ

މީސްތަކުންނަށް

ހިދާޔަތްލިބުމުގެ

މައްޗަށް(

އޯގާތެރިކަމާއި ހަމްދަރުދީ ބަޔާންވެގެންވުން.
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.4

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޤަބުރުފުޅަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އެންމެމާތް ޢަމަލުތަކުގެ

ތެރެއިންވާ ޢަމަލެއްކަމަށްވުމާއެކުވެސް

ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާކުރެއްވުން.

ޚާއްޞަގޮތަކަށް

ވަކި

އެކަލޭގެފާނުގެ

ޤަބުރުފުޅަށް

.5

ޤަބުރަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ގިނަކުރުން މަނާކުރެއްވުން) .އެއީ ފަހަރެއްގައި އެކަން ޝިރުކަކާ

.6

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ހަމައަށް ގޮސްފާނެތީއެވެ(.

ގޭގައި

ސުންނަތް

ނަމާދުކުރުމުގެ

މައްޗަށް

ބާރުފުޅުއެޅުއްވުން.
ހަމަކަށަވަރުން

.7

އެހެނީ

.8

ޞަލަވާތާއި ސަލާމާ ބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ

ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.

ނަމާދުނުކުރެވޭނެކަން

ޤަބުރުސްތާނުގައި

ޞަޙާބީންގެ

އަރިހުގައި

ސަބަބަކީ ،މީހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ކިޔަވާ ޞަލަވާތާއި ކުރާ ސަލާމް އެކަލޭގެފާނުގެ

އަރިހަށް ފޯރުމެވެ .އެއީ އޭނާ ކިތަންމެ ދުރުގައިހުރެ އެކަންކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނަށް މިކަން ފޯރާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅާ ކައިރިވެގެން ކަމުގައި
ހީކުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތެވެ.

.9

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ބަރުޒަޚުގެ ޢާލަމުގައިވާކަން ސާބިތުވުން) .އަދި އެކަލޭގެފާނު
ބަރުޒަޚުގެ ޢާލަމުގައި އޮންނެވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް( އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންގެ

ޢަމަލުތަކުގެ

ތެރެއިން

އެކަލޭގެފާނުގެ

އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ހުށައެޅެއެވެ.

މައްޗަށް

ކިޔެވޭ

++++++++
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23
ހަމަކަށަވަރުން މިއުއްމަތުގެ ބަޔަކު ބުދަށް އަޅުކަންކުރާނެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
) Z Ú Ù Ø × Ö Õ Ôﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(51 :

މާނައީ" :ފޮތުން )އެބަހީ ތައުރާތުން( ހިއްސާއެއް ދެވުނު މީހުން )ޔަހޫދީން( ކަލޭގެފާނު

ދެކިވަޑައިނުގަންނަވަންތޯއެވެ؟ ބުދަށާއި ،ޝައިޠާނަށް އެބައިމީހުން އީމާންވެތެވެ .އަދި ކާފިރުންނަށް

)އިޝާރާތްކޮށް( ބުނެތެވެ .މިބައިމީހުންނަކީ މުއުމިނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ ބައެކެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ W V U T S R Q P O N ML K J I H G F E D
) Z YXﺍﳌﺎﺋﺪﺓ(60 :

މާނައީ)" :އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ (.ކަލޭގެފާނު )ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް( ވިދާޅުވާށެވެ!
ތިޔަބައިމީހުން އަހުރެމެންގެ މައްޗަށް ތިޔަބަޔާންކުރާ ޢައިބުތަކަށްވުރެ ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި

އަންޖާމުގެގޮތުން ނުބައިވެގެންވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ތިމަންކަލޭގެފާނު ބުނެދެއްވަންހެއްޔެވެ؟ އެއީ ﺍﷲ
އެބަޔަކަށް

ލަޢުނަތްލެއްވުމާއި ،އެބަޔަކުދެކެ

ކޯފާވެވޮޑިގެންވުމާއި ،އެބައެއްގެ

ތެރެއިން

ބަޔަކު

ރާމާމަކުނުތަކަކަށާއި ،އޫރުތަކަކަށް ހެއްދެވުމާއި ،އަދި އެބައެއްގެ ތެރެއިން ޠާޣޫތަށް އަޅުކަންކުރާ
ބަޔަކު ލެއްވުމެވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ < = > ? @ ) Z C B Aﺍﻟﻜﻬﻒ(21 :
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މާނައީ)" :ކަހުފުބާގައިގެ މީހުން ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި އަވަހާރަވީ ހިނދު އެބައިމީހުންނާމެދު
ކަންތައްކުރާނެގޮތާ

ބެހޭގޮތުން

މީސްތަކުންގެ

ބަސް

އިޚުތިލާފުވެގެންއުޅެއްޖައޫއެވެ.

އެހިނދު(

ކަހުފުބާގައިގެ މީހުންގެ މުޢާމަލާތަށް ގަދަވެގަތް މީހުން ބުނެފޫއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން

އެބައިމީހުންގެ )ޤަބުރުތަކުގެ( މަތީގައި މަސްޖިދެއް ބިނާކުރާހުށީމުއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ރިވާކުރެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺿﺐ ﻟﹶﺪﺧﻠﹾﺘﻤﻮﻩ ،"ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ:
"ﻟﹶﺘﺘﺒﹺﻌﻦ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻠﹶﻜﹸﻢ ،ﺣﺬﹾﻭ ﺍﻟﻘﹸﺬﱠﺓ ﺑﹺﺎﻟﻘﹸﺬﱠﺓ ،ﺣﺘﻰ ﻟﹶﻮ ﺩﺧﻠﹸﻮﺍ ﺟﺤﺮ 
ﻳﺎﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﻓﹶﻤﻦ؟" )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :އެއްދުނީގެ ވަރަފަތް އަނެއްދުނީގެ ވަރަފަތާ އެއްގޮތްވެ ބަރާބަރުވީފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން،
ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުންގެ ގޮތްތަކާ ތަބާވާނެތެވެ) .އެބަހީ އެބައިމީހުން ކޮށްއުޅުނު
ޢަމަލުތައް

ހަމަ

ތިޔަބައިމީހުންވެސް

ކުރާނެތެވެ(.

އެބައިމީހުން

ﺿﺐ


އެއްގެ

ހަރަށް

ވަންކަމުގައިވީނަމަ ތިޔަބައިމީހުންވެސް އެހަރަށް ވަންނާނެތެވެ ".ޞަޙާބީން ދަންނަވައިފިއެވެ .އޭ
ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! )ކުރީގެ މިސްތަކުންނޭ ވިދާޅުވުމުގައި( ކަލޭގެފާނުގެ މުރާދަކީ ޔަހޫދީންނާއި

ނަޞާރާއިންތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ)" .އެބައިމީހުންނޫން( ދެން ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟"

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺛﻮﺑﺎﻥ ރިވާކުރެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺯﻭﻯ ﻟﻲ ﺍﻷَﺭﺽ ﻓﹶﺮﺃﹶﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﹺﻗﹶﻬﺎ ﻭﻣﻐﺎﺭﹺﺑﻬﺎ ،ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﺳﻴﺒﻠﹸﻎﹸ ﻣﻠﹾﻜﹸﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﻭﹺﻱ ﻟﻲ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻭﺃﹸﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﻜﹶﻨﺰﻳﻦﹺ :ﺍﻷَﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷَﺑﻴﺾ ،ﻭﺇﻧﻲ ﺳﺄﹶﻟﹾﺖ ﺭﺑﻲ ﻷُﻣﺘﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﻬﻠﻜﹶﻬﺎ ﺑﹺﺴﻨﺔ ﺑﹺﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ
ﺤﻤﺪ !ﺇﹺﻧﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﹶﻗﻀﻴﺖ
ﻳﺴﻠﱢﻂﹶ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻋﺪﻭﺍﹰ ﻣﻦ ﺳﻮﻯ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻬﹺﻢ ،ﻓﹶﻴﺴﺘﺒﹺﻴﺢ ﺑﻴﻀﺘﻬﻢ ،ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺭﺑﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻳﺎﻣ 
ﹶﻗﻀﺎﺀً ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻻﹶ ﻳﺮﺩ ،ﻭﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺘﻚ ﻷُﻣﺘﻚ ﺃﹶﻻﱠ ﺃﹸﻫﻠﻜﹶﻬﻢ ﺑﹺﺴﻨﺔ ﺑﹺﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺃﹶﻻﱠ ﺃﹸﺳﻠﱢﻂﹶ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻋﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﻯ
ﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻬﹺﻢ ،ﻓﹶﻴﺴﺘﺒﹺﻴﺢ ﺑﻴﻀﺘﻬﻢ ،ﻭﻟﹶﻮﹺ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﺑﹺﺄﹶﻗﹾﻄﹶﺎﺭﹺﻫﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻬﻠﻚ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﻭﻳﺴﺒﹺﻲ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎﹰ" )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﱪﻗﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﺯﺍﺩ" :ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﺧﺎﻑ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﺍﻷَﺋﻤﺔﹶ ﺍﳌﹸﻀﻠﱢﻴﻦ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻗﹶﻊ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻟﹶﻢ
ﻳﺮﻓﹶﻊ ﺇﹺﱃ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻭﻻﹶ ﺗﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﹾﺤﻖ ﺣﻲ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﺑﹺﺎﳌﹸﺸﺮﹺﻛﻴﻦ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻌﺒﺪ ﻓﺌﺎﹶﻡ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻲ
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ﺍﻷَﻭﺛﹶﺎﻥﹶ ،ﻭﺇﹺﻧﻪ ﺳﻴﻜﹸﻮﻥﹶ ﻓﻲ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻛﹶﺬﱠﺍﺑﻮﻥﹶ ﺛﹶﻼﺛﹸﻮﻥﹶ ،ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﹶﻧﻪ ﻧﺒﹺﻲ ،ﻭﺃﻧﺎﹶ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﹺﻴﲔ ،ﻻﹶ ﻧﺒﹺﻲ ﺑﻌﺪﻱ،
ﻭﻻﹶ ﺗﺰﺍﻝﹸ ﻃﹶﺎﺋﻔﹶﺔﹲ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳊﹶﻖ ﻣﻨﺼﻮﺭﺓﹰ ،ﻻﹶ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺬﹶﻟﹶﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺄﹾﺗﻲ ﺃﹶﻣﺮ ﺍﷲِ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ"
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ބިން ކުރުޖައްސަވާލައްވާ ކުޑަކޮށް ދައްކަވައި

ލެއްވިއެވެ .އެހިނދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ބިމުގެ މަޝްރިޤާއި މަޣްރިބު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ .އަދި
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ހަމަކަށަވަރުން

ﺳﻠﻄﻨﺔ،

އުއްމަތުގެ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

ބިންކުރުޖެއްސެވި

ދައްކަވައިލެއްވުނު ހިސާބަށް ފޯރާނެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެ ޚަޒާނާ ދެއްވުނެވެ .އެއީ

ރަތާއި ،ހުދެވެ) .ރަތުގެ މުރާދަކީ ފާރިސްކަރައިގެ ކިސްރާގެ ޚަޒާނާތަކެވެ .ހުދުގެ މުރާދަކީ ރޫމުގެ
ޤައިޞަރުގެ ޚަޒާނާތަކެވެ .އެބަހީ ފާރިސްކަރައާއި ރޫމުކަރަ ފަތަޙަވެ އެދެތަނުގެ ވެރިކަމާއި ޚަޒާނާތައް
މުސްލިމުންނަށް

މިލްކުވާނެއެވެ(.

ވެރިރަސްކަލާނގެ

ޙަޟްރަތުން

ހަލާކުކޮށްނުލެއްވުމަށާއި،

އަދި

ހަމަކަށަވަރުން

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުގެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ތިމަންކަލޭގެފާނު ،ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތް

އާންމު

މީސްތަކުންގެ

ތަދުމަޑުކަމަކުން

ރަށްތަކާއި

މުދާތައް

ހަލާކުކުރާނޭ ދުޝްމިނަކު އެއުރެންގެ ތެރެއިން ފިޔަވައި އެއުރެންގެ މައްޗަށް ވެރިނުކުރެއްވުމަށް

އެދިދެންނެވީމެވެ .ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .އޭ މުޙައްމަދެވެ!

ތިމަން ﺍﷲ

ފައިސަލާއެއްކުރައްވައިފި

އެފައިސަލާ

ހިނދު

އަނބުރާ

ރައްދެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ﺍﷲ ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ކަލޭގެފާނު ތިޔަ އެދިވަޑައިގަތް އެދިވަޑައިގަތުން

އިޖާބަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ .އެބަހީ އާންމު ތަދުމަޑުކަމަކުން އެއުރެން ހަލާކުނުކުރައްވާހުށީމެވެ .އަދި
އެއުރެންގެ ރަށްތަކާއި ،މުދާތައް ހަލާކުކުރާނޭ ދުޝްމިނަކު އެއުރެންގެ ތެރެއިން ފިޔަވައި އެއުރެންގެ

މައްޗަށް ވެރިއެއްނުމެކުރައްވާހުށީމެވެ .ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގެ މީހުން އެއުރެންނާ ޚިލާފަށް
ޖަމާވީނަމަވެސް މެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެއުރެން އެކަކު އަނެކަކު ހަލާކުކޮށް ހައްޔަރުވެސް

ކުރާނެތެވެ ".މި ހަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިމާމު މުސްލިމެވެ .އަދި ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﻗﺎﱐ ވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ
)ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ( ގައި މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އަދި އިތުރަށް ރިވާކުރެއްވިއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުގެ މައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ބިރުފުޅުގަންނަނީ މަގުފުރައްދާނެ އިމާމުންތަކެއް ވެދާނެތީއެވެ.
އަދި އެއުރެންގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރުވެސް ކަނޑި އުފުލައިލެވިއްޖެނަމަ ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް އެކަނޑި

މަނައެއްނުވާނެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުން ޖަމާޢަތެއް މުޝްރިކުންނާ އެކުވެ ،އަދި ހަމަ
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުން ޖަމާޢަތްތަކެއް

ބުދަށް އަޅުކަންކޮށްފުމަށް

ދާންދެން

ޤިޔާމަތެއް

ޤާއިމެއްނުވާނެއެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގައި ތިރީސް ކައްޛާބުންވާނެއެވެ.
ކޮންމެ

ކައްޛާބަކުވެސް

ނަބީކަމަށް

ދަޢުވާކުރާނެއެވެ.
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ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު އެއްވެސް ނަބިއްޔަކުނުވެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުން )ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން( ނަޞްރު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ޙައްޤުގެ މަތީ ދެމިތިބޭނެތެވެ .އެއުރެން
ނިކަމެތިކޮށްލަންއުޅޭ ބައެއްގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް އެއުރެންނަކަށް ނުވާނެއެވެ .އެއީ ﺍﷲ ގެ

ޙުކުމްފުޅު އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ) .އެބަހީ އެބައިމީހުންގެ މަރު އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ.

ނުވަތަ ޤިޔާމަތް ޤާއިމުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ"(.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ނިސާ ސޫރަތުގެ  51ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

މާއިދާ ސޫރަތުގެ  60ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

ކަހުފު ސޫރަތުގެ  21ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.4

އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައަކީ :ބުދަށާއި ޝައިޠާނަށް އީމާންވުމުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން
ބަޔާންވުމެވެ .އެއީ ހަމައެކަނި ބުދާއި ޝައިޠާނާއާ ދޭތެރޭގައި ޔަޤީންކުރުންހޭ؟ ނުވަތަ ބުދަށާއި

ޝައިޠާނާއަށް ނަފުރަތްތެރިވެ އެދެސޮރުންގެ ބާޠިލުކަން ދެނެގެންވީނަމަވެސް އެދެސޮރުންނަށް
އަޅުކަންކުރާ މީހުންނާ މުވާފިޤުވުންހޭ؟
.5

އެބައެއްގެ ކާފިރުކަން ޚުދު އެނގޭ ކާފިރުންނާމެދު މުއުމިނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އެބައިމީހުންނަށް
ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ ކަމަށް ޔަހޫދީން ބުނެފައިވާ ބުނުން.

.6

މިބާބުގައި ގަސްދުކުރެވިގެންވާ މައްސަލައަކީ ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މިބައިމީހުން މިއުއްމަތުގައި

ވާނޭކަމެވެ.

އެއީ

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

އަބޫސަޢީދު

ރިވާކުރެއްވި

ޙަދީޘްފުޅުގައި

ސާބިތުވެގެންވާ ފަދައިންނެވެ.
.7

މިއުއްމަތުން އެތައްބައިވަރު ބަޔަކު ބުދަށް އަޅުކަންކުރާނެ ވާހަކަ ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުން.

.8

އެންމެ އަޖައިބުވެގެންވާ މައްސަލައަކީ )މިއުއްމަތުން( ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ބަޔަކު ނިކުތުމެވެ.
މިސާލަކަށް ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ އެވެ .މީނާވެސް ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކުރީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަކިޔާ

މިއުއްމަތުގެ ފަރުދެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޙާލުގައެވެ .އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަކީ
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ޙައްޤު

ރަސޫލާކަމާއި

ހަމަކަށަވަރުން

ޤުރުއާނަކީ

މުޙައްމަދުގެފާނަކީ

ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.

އޭނާގެ

ޙައްޤު

ފޮތްކަންވެސް

އެންމެފަހުގެ

މިހުރިހާ

ކަމެއްގައި

ޤަބޫލުކުރާ

ނަބިއްޔާކަމަށް

އިދިކޮޅުކަން

ހާލުގައެވެ.

އަދި

އެޤުރުއާނުގައި

ފާޅުވެގެންވާ

އިރުވެސް

މީސްތަކުން އޭނާގެ ބަސްތެދުކުރިއެވެ .ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކުރީ ޞަޙާބީންގެ އެންމެ
ފަހުގެ ދައުރުގައެވެ .އަދި އޭނާއަށް މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައިގަނޑެއް ތަބާވިއެވެ.

.9

އިސްވެދިޔަ އުއްމަތްތަކުން ޙައްޤު އެއްކޮށް ނެތިގެންދިޔަފަދައިން މިއުއްމަތުން ޙައްޤު އެއްކޮށް
ނެތިގެންނުދާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ،އަދިކިއެއްތަ! )ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން( ޙައްޤުގެ މަތީ
ބަޔަކުމީހުން ދެމިތިބޭނެތެވެ.

 .10ޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންގެ އެންމެބޮޑު ނިޝާނަކީ ،އެއުރެންގެ އަފްރާދުން މަދުވެގެންވުމާ އެކުވެސް
އެއުރެންނާ

ޚިލާފުވެ

އެއުރެން

ނިކަމެތިކޮށްލަންއުޅޭ

ބައެއްގެ

އެއްވެސް

ގެއްލުމެއް

އެއުރެންނަކަށް ނުވާނެކަމެވެ.
 .11ހަމަކަށަވަރުން އެޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިން ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް ދެމިތިބުން އެއީ ޝަރުޠެކެވެ.
 .12އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘުފުޅުން އަންނަނިވި ބޮޑެތި ނިޝާންތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
§

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ މަޝްރިޤާއި މަޣްރިބު ކައިރިކޮށް

ދައްކަވައިލެއްވިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން .އަދި އެކަމުގެ މަޤްޞަދުވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޚަބަރުދެއްވި ގޮތަށް ކަންތައްވެގެންދިޔައެވެ .އެއީ ބިންގަނޑުގެ ދެކުނާއި،

އުތުރު

ފިޔަވައެވެ.

ޛިކުރެއްނުކުރައްވައެވެ(.

)އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން

އެކަލޭގެފާނު

ދެކުނާއި ،އުތުރުގެވާހަކަ

§

އެކަލޭގެފާނަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ދެ ޚަޒާނާ ދެއްވިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން.

§

އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށްޓަކައި ދެ ދުޢާ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އިޖާބަކޮށްދެއްވި ކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން.

§

އެކަލޭގެފާނުގެ ތިންވަނަ ދުޢާ އިޖާބަނުކޮށްދެއްވި ކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން.

§

އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މައްޗަށް ކަނޑި އުފުލައިލެވިއްޖެނަމަ )ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް( އެކަނޑި
މަނާނުވާނެކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން.

112

ތައުޙީދުފޮތް



§

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކު ހަލާކުކޮށް އަދި އެކަކު އަނެކަކު ހައްޔަރުކޮށް

§

އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މައްޗަށް މަގުފުރައްދާނޭ އިމާމުންތަކެއް ވާނޭކަމުގެ ބިރުފުޅުގަތުން.

§

މިއުއްމަތުން ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކުރާނެ ބަޔަކު ފާޅުވާނޭކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން.

§

ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ނަޞްރުލިބިގެންވާ ޖަމާޢަތެއް )ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް( ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގެ

އުޅޭނޭކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން.

ޚަބަރުދެއްވުން .މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެކަލޭގެފާނު ޚަބަރުދެއްވިގޮތަށް ވެގެން ދިޔައެވެ .އެއީ
ބުއްދީގެގޮތުން މިހުރިހާ ކަމެއްވުމަކީ ވަރަށް ދުރުގައިވާކަމެއް ކަމުގައިވުމާއެކުވެސް މެއެވެ.

.13

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ،

.14

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ،

އެކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުގެ

މައްޗަށް

ހަމައެކަނި

ބިރުފުޅުގަންނަނީ މަގުފުރައްދާނޭ އިމާމުންތަކެއް ވެދާނެތީކަމުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވުން.
)އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން( ބުދަށް

އަޅުކަންކުރުމުގެ މާނައާއި މަފްހޫމުގެ މައްޗަށް ހުޝިޔާރުކުރެއްވުން.

++++++++
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24
ާބ
ސިޙުރާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބ ު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ _ ` ) Z ih g f e d c b aﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(102 :

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން އެސިޙުރު ހާސިލުކޮށްފިމީހާއަށް އާޚިރަތުގައި އެއްވެސް ނަސީބެއްނުވާނެކަން

އެބައިމީހުންނަށް )އެބަހީ އަހުލު ކިތާބީންނަށް( ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) ZÑ Ð Ïﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(51 :

މާނައީ" :އެބައިމީހުން )އެބަހީ ޔަހޫދީން( ﺟﹺﺒﺖ އާއި ޠާޣޫތަށް އީމާންވެއެވެ".
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺮ ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
ﺤﺮ ،ﻭﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕ :ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ(
ﳉﺒﺖ :ﺍﻟﺴ 
"ﺍ 
މާނައީ" :ﺟﹺﺒﺖ އަކީ ސިޙުރެވެ .އަދި ޠާޣޫތަކީ ޝައިޠާނެވެ".
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺟﺎﺑﺮ ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
"ﺍﻟﻄﱠﻮﺍﻏﻴﺖ ﻛﹸﻬﺎﻥﹲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻨﺰﹺﻝﹸ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸِ ،ﰲ ﻛﹸﻞﱟ ﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ(

މާނައީ" :ޠާޣޫތުންނަކީ އެބައެއްގެ ގާތަށް ޝައިޠާނާ އަންނަ ކާހިނުންނެވެ .މީގެ ކާހިނަކު ކޮންމެ

ޤަބީލާއެއްގައިވެސް ވެއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ރިވާކުރެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
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"ﺍﺟﺘﻨﹺﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﹸﻮﺑﹺﻘﹶﺎﺕ ،"ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻳﺎﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻭﻣﺎ ﻫﻦ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﹺﺎﷲِ ،ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ،ﻭﻗﹶﺘﻞﹸ ﺍﻟﻨﻔﹾﺲﹺ
ﺤﺼﻨﺎﺕ
ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﷲُ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﳊﹶﻖ ،ﻭﺃﹶﻛﹾﻞﹸ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻭﺃﹶﻛﹾﻞﹸ ﻣﺎﻝﹺ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢﹺ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﱢﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺰﺣﻒ ،ﻭﻗﹶﺬﹾﻑ ﺍﳌﹸ 
ﺍﻟﻐﺎﻓﻼﹶﺕ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﺎﺕ) "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ:

"ހަލާކުރަނިވި

ހަތްކަމަކުން

ތިޔަބައިމީހުން

ދުރުވެ

ރައްކައުތެރިވާށެވެ".

ޞަޙާބީން

ދަންނަވައިފިއެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އެއީ ކޮން ހަތްކަމެއްތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ
ﺍﷲ އާ ޝަރީކުކުރުމާއި ،ސިޙުރުހެދުމާއި ،ﺍﷲ ޙުރުމަތްތެރިކުރެއްވި ނަފުސެއް ޙައްޤަކާނުލައި

ޤަތުލުކުރުމާއި ،ރިބާކެއުމާއި ،ޔަތީމުންގެ މުދާ ކެއުމާއި ،ކާފިރުންނާ ހަނގުރާމަކުރެވޭ ދުވަހު
ފުރަގަސްދީ ފިލުމާއި ،މުއުމިނު ޢިއްފަތްތެރި އަންހެނުންނަށް )ޒިނޭގެ( ތުހުމަތުކުރުމެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺟﻨﺪﺏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﻣﺮﻓﻮﻉ ސަނަދަކުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ) .އެބަހީ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ކިބަފުޅުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ(.
"ﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﹺ ﺿﺮﺑﺔﹲ ﺑﹺﺎﻟﺴﻴﻒ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ(

މާނައީ" :ސިޙުރުހަދާމީހާގެ ޙައްދަކީ ކަނޑިން އޭނާ ޤަތުލުކޮށްލުމެވެ) ".މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ ﺇﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ އެވެ .އަދި ވިދާޅުވިއެވެ .ޞައްޙަގޮތަކީ މި ޙަދީޘް ﻣﻮﻗﻮﻑ ވެގެންވުމެވެ .އެބަހީ މިއީ
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺟﻨﺪﺏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ގެ ބަސްފުޅެކެވެ(.
އަދި ﺑﺠﺎﻟﹶﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲِ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
"ﻛﹶﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﱠﻄﹶﺎﺏﹺ :ﺃﹶﻥ ﺍ ﹾﻗﺘﻠﻮﺍ ﻛﹸﻞﱠ ﺳﺎﺣﺮﹴ ﻭﺳﺎﺣﺮﺓ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻘﹶﺘﻠﹾﻨﺎ ﺛﹶﻼﺙﹶ ﺳﻮﺍﺣﺮ) "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(

މާނައީ" :ޢުމަރުގެފާނު މިފަދައިން ލިޔުއްވިއެވެ .ސިޙުރުހަދާ ކޮންމެ ފިރިހެނަކާއި ސިޙުރުހަދާ ކޮންމެ

އަންހެނެއް ޤަތުލުކުރާހުށިކަމެވެ .ﲜﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން އަހުރެމެން ސިޙުރުހަދާ
ތިން އަންހެނުން ޤަތުލުކުރީމުއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޙަފްޞާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ﺤﺮﺗﻬﺎ ،ﻓﹶﻘﹸﺘﻠﹶﺖ) " ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ(
" ﺃﹶﻧﻬﺎ ﺃﹶﻣﺮﺕ ﺑﹺﻘﹶﺘﻞﹺ ﺟﺎﺭﹺﻳﺔ ﻟﹶﻬﺎ ﺳ 

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،އެކަމަނާއަށް ސިޙުރުހެދި އެކަމަނާގެ އަޅުއަންހެނަކު ޤަތުލުކުރުމަށް އެކަމަނާ
އަމުރުކުރެއްވިއެވެ .ދެންފަހެ އެއަޅުއަންހެނާ ޤަތުލުކޮށްލެވުނެވެ".
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އަދި

ހަމައެފަދައިން

)ސިޙުރުހަދާމީހަކު

ކިބައިންވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.

ޤަތުލުކޮށްލުން(

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ޖުންދުބުގެ

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން

ތިންބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސިޙުރުވެރިން ޤަތުލުކުރުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  102ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ނިސާ ސޫރަތުގެ  51ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

ﺟﺒﺖ އާއި ޠާޣޫތުގެ ތަފްސީރު .އަދި އޭގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤު.

.4

ހަމަކަށަވަރުން ޠާޣޫތު ،ޖިންނީންގެ ތެރެއިންވެސް އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވެސް ވެއެވެ.

.5

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މަނާކުރެވިފައިވާ ،ހަލާކުކުރަނިވި ހަތްކަންތައް ދެނެގަތުން.

.6

ހަމަކަށަވަރުން ސިޙުރުހަދާ މީހާއަކީ ކާފިރެކެވެ.

.7

ތައުބާ ލައިދިނުމަކާ ނުލައި ސިޙުރުވެރިޔާ ޤަތުލުކޮށްލުން.

.8

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺮ ގެފާނުގެ ދައުރުގައި މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ސިޙުރުވެރިން

)(1

އުޅުނުއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހުންވާނީ ކިހިނެއްބާވައެވެ!

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ގެ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻗﻮﻝ ގައިވަނީ ތައުބާލައިދިނުމަކާ ނުލައި ސިޙުރުވެރިޔާ ޤަތުލުކޮށްލެވޭނެ

ކަމަށެވެ .އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީވެސް މިއެވެ .އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ގެ އެއް ﻗﻮﻝ ގައިވާ ގޮތުން

ސިޙުރުވެރިޔާއަށް ތައުބާލައިދެވޭނެއެވެ .އޭނާ ތައުބާވެއްޖެނަމަ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ .ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ގެ ﻣﻮﻗﻒ

އަކީވެސް

މިއެވެ.

އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން

ސިޙުރުވެރިޔާގެ

ފާފަ

ޝިރުކުކުރާ

މީހާގެ

ފާފައަކަށްވުރެ

ބޮޑުވެގެންނުވެއެވެ .ޝިރުކުކުރާމީހާއަށްވެސް ތައުބާލައިދެވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ ތައުބާ ޤަބޫލުވެސްކުރެވެއެވެ .

އެހެންކަމުން ފިރުޢައުނުގެ ސިޙުރުވެރިންގެ އީމާންކަމާއި ތައުބާ ޞައްޙަވެގެންވިއެވެ .ﺍﻫـ.
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25
ސިޙުރުގެ ބައެއް ބާވަތުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ގެ ކިބައިން ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻋﻮﻑ ގެ ކިބައިން ،ﻋﻮﻑ ،ﺣﻴﺎﻥ ﺑﻦ
ﻋﻼﺀ ގެ ކިބައިން ،ﺣﻴﺎﻥ ،ﻗﹶﻄﹶﻦ ﺑﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ގެ ކިބައިން ،ﻗﻄﻦ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ﻗﹶﺒﻴﺼﺔ ގެ

ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އެއްސެވިއެވެ.

ﳉﺒﺖ"
"ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻌﻴﺎﻓﹶﺔﹶ ﻭﺍﻟﻄﱠﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﱢﻴﺮﺓﹶ ﻣﻦ ﺍ 

މާނައީ:

"ހަމަކަށަވަރުން

ދޫނި

އުދުއްސައިގެން

ފާލުބެލުމާއި،

ބިންމަތީ

ރަމަލުޖެހުމާއި ،ބަދުފާލުބެލުމާއި މިކަންކަމީ ސިޙުރުގެ ތެރެއިންވާ ކަންކަމެވެ".

ރޮނގުއަޅައިގެން

ﻋﻮﻑ ވިދާޅުވިއެވެ.

ﳉﺒﺖ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﳊﹶﺴﻦ :ﺭﻧﺔﹸ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ"
"ﺍﻟﻌﻴﺎﻓﹶﺔﹸ :ﺯﺟﺮ ﺍﻟﻄﱠﻴﺮﹺ""-ﻭﺍﻟﻄﱠﺮﻕ :ﺍﳋﹶﻴﻂﹸ ﻳﺨﻂﱡ ﺑﹺﺎﻷَﺭﺽﹺ" " -ﻭﺍ 
"ﻋﻴﺎﻓﺔ އަކީ :ދޫނި ފައްސައިގެން ފާލުބެލުމެވެ .ﻃﺮﻕ އަކީ :ބިންމަތީގައި ރޮނގުއެޅުމެވެ) .އެބަހީ
ރަމަލުޖެހުމެވެ (.ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ވިދާޅުވިއެވެ .ﺟﺒﺖ އަކީ :ޝައިޠާނާގެ ހަޅޭލެވުމެވެ".
)ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ އާއި ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ރިވާކުރެއްވީ
ހަމައެކަނި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޙަދީޘްބަސްފުޅެވެ .ﻋﻮﻑ ގެ ބަސްފުޅެއް
ަނ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ގައެވެ(.
ރިވާނުކުރައްވައެވެ .މިބަސްފުޅު ރިވާވެގެންވަނީ ހަމައެކ ި
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻣﻦﹺ ﺍ ﹾﻗﺘﺒﺲ ﺷﻌﺒﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡﹺ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺍ ﹾﻗﺘﺒﺲ ﺷﻌﺒﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﹺ ،ﺯﺍﺩ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﺅﺩ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ(

117

ތައުޙީދުފޮތް



މާނައީ" :ނުޖޫމީ ޢިލްމުން ބައެއް އުނގެނެފިމީހާ ދަންނައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ސިޙުރުން ބައެއް

އުނގެނެފިއެވެ.

އިތުރަށް

އުނގެނުނު

ވަރަކަށް

ސިޙުރުން

އުނގެނެވޭ

ވަރުވެސް

އިތުރުވެ

ފާފަބޮޑުވަމުން ދާނެއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ) .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ(.

"ﻣﻦ ﻋﻘﹶﺪ ﻋﻘﹾﺪﺓﹰ ،ﺛﹸﻢ ﻧﻔﹶﺚﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺳﺤﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺳﺤﺮ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺷﺮﻙ ،ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻭﻛﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ"
)ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(

މާނައީ" :ގޮށެއްޖަހައި އެއަށް ފުމެލައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ސިޙުރުހަދައިފިއެވެ.

އަދި ސިޙުރުހަދައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ .އަދި

)ގައިން

ތަނެއްގައި ތަވީދެއްގެ ގޮތުން( އެއްޗެއް އެލުވައިފި މީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާ އެއެލުވި އެއްޗަކާ އޭނާ
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ) .އެބަހީ ﺍﷲ ގެ މަދަދާއި ރަޙްމަތުން އޭނާ މަޙުރޫމުވާނެއެވެ"(.

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﺃﹶﻻﹶ ﻫﻞﹾ ﺃﹸﻧﺒﺌﹸﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻀﻪ ؟ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔﹸ :ﺍﻟﻘﹶﺎﻟﹶﺔﹸ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ދަންނާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ﻋﻀـﻪ

އަކީ

ކޮންއެއްޗެއްކަން

ބުނެދެއްވަންހެއްޔެވެ؟ އެއީ ދެބައޮޑުވުމެވެ .އެބަހީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި )މީހުންގެ( ވާހަކަތައް

ފެތުރުމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﹶﺴِﺤﺮﺍﹰ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ:

"ބަސްމޮށުންތެރިކަމުގައިވެސް

ސިޙުރުގެ

އަސަރުހުރެއެވެ".

އެބަހީ

އަދީބުންގެ

ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި ފަޞާޙަތްތެރިކަމުގައި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކާއި ޝުޢޫރުތައް ދަމައިގަންނަފަދަ
ބާރެއްހުރެއެވެ.
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މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ދޫނި އުދުއްސައިގެން ފާލުބެލުމާއި ،ރޮނގުއަޅައިގެން ރަމަލުޖެހުމާއި ،ބަދުފާލުބެލުން މިއީ

.2

ﻋﻴﺎﻓﺔ އާއި ﻃﺮﻕ ގެ ތަފްސީރު.

.3

ނުޖޫމީ ޢިލްމަކީ ސިޙުރުގެ ބާވަތެކެވެ.

.4

ގޮށްޖަހައި އެއަށް ފުމުންވެސްވަނީ ސިޙުރުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ހައްތާވެސް ސިޙުރުގެ ތެރެއިންވާ ކަންކަމެވެ.

.5

ދެބައޮޑުވުންވެސްވަނީ

ތެރެއިންނެވެ.

ސިޙުރުގެ

)އެބަހީ

ނިކުންނަ ފަސާދަތައް ނިކުމެއެވެ(.
.6

ބައެއް ފަޞާޙަތްތެރިކަންވެސް ވަނީ ސިޙުރުގެ ތެރެއިންނެވެ.

++++++++
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26
ބުރަންމާނީންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަނބިކަނބަލަކު )އެބަހީ ﺣﻔﺼﺔ ގެފާނު( އެކަލޭގެފާނުގެ

ކިބަފުޅުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﻦ ﺃﹶﺗﻰ ﻋﺮﺍﻓﺎﹰ ﻓﹶﺴﺄﹶﻟﹶﻪ ﻋﻦ ﺷﻲﺀٍ ﻓﹶﺼﺪﻗﹶﻪ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻢ ﺗﻘﹾﺒﻞﹾ ﻟﹶﻪ ﺻﻼﺓﹸ ﺃﹶﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎﹰ" )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ބުރަންމާނީއެއްގެ ގާތަށް އައިސް ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް އޭނާބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށް

ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާގެ ސާޅީސް ދުވަހުގެ ނަމާދު )ﺍﷲ

ގެ

ދަރުބާރުގައި(

ޤަބޫލުނުވެވޭހުއްޓެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ކިބައިން
ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺤﻤﺪ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ(
"ﻣﻦ ﺃﹶﺗﻰ ﻛﹶﺎﻫﻨﺎﹰ ﻓﹶﺼﺪﻗﹶﻪ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻣ 

މާނައީ" :ކާހިނެއްގެ ގާތަށް އައިސް އެކާހިނު ބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ.
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ،މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ޝަރީޢަތަށް އޭނާ ކާފިރުވެއްޖެއެވެ".

އަދިވެސް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
ﺤﻤﺪ) "ﻟﻸﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ،ﻭﻗﺎﻝ
"ﻣﻦ ﺃﹶﺗﻰ ﻋﺮﺍﻓﺎﹰ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﺎﻫﻨﺎﹰ ﻓﹶﺼﺪﻗﹶﻪ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻣ 
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ ،ﻭﻷﰊ ﻳﻌﻠﻲ ﺑﺴﻨﺪ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ(

މާނައީ" :ބުރަންމާނީއެއްގެ ގާތަށް ނުވަތަ ކާހިނެއްގެ ގާތަށް އައިސް އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށް
ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ،މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު

ޝަރީޢަތަށް އޭނާ ކާފިރުވެއްޖެއެވެ) ".މިޙަދީޘްފުޅު ރިވާކުރެއްވީ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ އާއި ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ އާއި

ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ އާއި ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

އާއި ﺍﳊﺎﻛﻢ އެވެ .އަދި ﺍﳊﺎﻛﻢ ވިދާޅުވިއެވެ .ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގެ

ޝަރުޠުގެ މައްޗަށް މިޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ .އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ އެކަލޭގެފާނުގެ ﻣﺴﻨﺪ ގައި
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ﻗﻮﻝ އެއް ،ހަމަ މިޙަދީޘްފުޅުގެ ޢިބާރާތުން

ﺟﻴﺪ ﺳﻨﺪ އަކުން ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ

ނަޤުލުކުރެއްވިއެވެ(.

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻟﹶﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﹶﻴﺮ ﺃﹶﻭ ﺗﻄﹸﻴﺮ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻭ ﺗﻜﹶﻬﻦ ﺃﹶﻭ ﺗﻜﹸﻬﻦ ﻟﹶﻪ ،ﺃﹶﻭ ﺳﺤﺮ ﺃﹶﻭ ﺳﺤﺮ ﻟﹶﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺃﹶﺗﻰ ﻛﹶﺎﻫﻨﺎﹰ ﻓﹶﺼﺪﻗﹶﻪ
ﺤﻤﺪ) " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴﺪ(
ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﻤﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻣ 

މާނައީ" :ބަދުފާލުބަލާ މީހާއާއި ،ބަލުވާ މީހާ ،ކަހާނަތުކަންކުރާ މީހާއާއި ،ކުރުވާ މީހާ ،ސިޙުރުހަދާ
މީހާއާއި ،ހަދުވާ މީހާ ،އަހަރުމެންގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ .އަދި ކާހިނެއްގެ ގާތަށް އައިސް އޭނާ

ދައްކާވާހަކަ ތެދުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ،ﳏﻤﺪ ގެފާނުގެ މައްޗަށް
ބާވައިލެއްވުނު ޝަރީޢަތަށް ކާފިރުވެއްޖެއެވެ".

އަދި ހަމަ މިޙަދީޘްފުޅު ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ އެކަލޭގެފާނުގެ "ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ"

ގައި މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ﺣﺴﻦ ﺳﻨﺪ އަކުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެކަމަކު "ﻣﻦ ﺃﹶﺗﻰ
ﻛﹶﺎﻫﻨﺎﹰ" އިން ފެށިގެން ނިޔަލަށް ޛިކުރެއްނުކުރައްވައެވެ.
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .ﻋﺮﺍﻑ އަކީ :މީސްތަކުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ

ޢިލްމު އެމީހެއްގެ ކިބައިގައިވާކަމަށް ދަޢުވާކޮށް އޭގެ ޒަރީޢާއިން ގެއްލިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި

ވީތަނާއި ،އަދިވެސް މިފަދަ އެނޫން ޚަބަރުތައްދޭ މީހާއެވެ.

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވިއެވެ .ﻋﺮﺍﻑ އަކީ :ކާހިނެވެ .އަދި ކާހިނަކީ :މުސްތަޤުބަލުގައި

ވާންހުރި ޣައިބުގެ ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރުދޭ މީހާއެވެ.

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވިއެވެ .ﻋﺮﺍﻑ އަކީ :މީސްތަކުންގެ ހިތުގައިވާ ކަންތައްތައް ބުނެދޭ
މީހާއެވެ.

އަދި ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .ﻋﺮﺍﻑ އަކީ :ﻛﺎﻫﻦ އަށާއި ﻣﻨﺠﻢ އަށާއި،
ރަމަލުޖަހާ މީހާއަށާއި ،މިގޮތަށް ޣައިބުގެ ކަންތައް އޭގެކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކިޔާ ޖާމިޢު

ނަމެކެވެ.
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺃﹶﺑﺠﺪ ގެ އަކުރުތައް ލިޔެ ނުޖޫމީ ޢިލްމު ހާސިލުކުރާ
ބަޔަކާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެން ދެކޭގޮތުގައި ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަންތައްކުރާ

މީހުންނަކަށް އެއްވެސް ނަސީބެއްނުވެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ކާހިނެއްގެ ބަސްތެދުކުރުމާއި ،ޤުރުއާނަށް އީމާންވުން ،މިދެކަންތައް އެކުއެކީ ޖަމާއެއްނުވާނެއެވެ.

.2

ކާހިނެއްގެ ބަސް ތެދުކުރުމަކީ ކުފުރެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުން.

.3

ކަހާނަތުކަންކުރުވާ މީހާގެ ނަންގަނެވުން.

.4

ބަދުފާލުބަލުވާ މީހާގެ ނަންގަނެވިގެންވުން.

.5

ސިޙުރުހަދުވާ މީހާގެ ނަންގަނެވިގެންވުން.

.6

ﺃﲜﺪ ގެ އަކުރުތައް ލިޔެ ނުޖޫމީ ޢިލްމު އުނގެނޭ މީހާގެ ނަންގަނެވިގެންވުން.

.7

ﻛﺎﻫﻦ އާއި ﻋﺮﺍﻑ އާއި ދެމެދުގައިހުރި ފަރަގު ބަޔާންވުން.

++++++++
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ސިޙުރުމުގުރި )ސިޙުރުބާޠިލުކުރާ ފަންޑިތަ( އާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް
ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ސިޙުރުމުގުރިއާ
ބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ ސުވާލުކުރެވުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞﹺ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﺑﺴﻨﺪ ﺟﻴﺪ ﻭ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ(

މާނައީ" :އެއީ ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ".

ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .ސިޙުރުމުގުރިއާ ބެހޭގޮތުން "ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ"

އާ

ސުވާލުކުރެވުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ އެބާވަތުގެ
ހުރިހާ ކަމަކަށް ނުރުއްސަވައެވެ.

ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ،-ﻗﺘﺎﺩﺓ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެން ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -އަށް ދެންނެވީމެވެ .ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ
މީހެއްގެ ކިބައިން ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ގާތަށް ދިއުމުން މަނާވެގެންފައިވާ މީހެއްގެ ކިބައިން އެކަން

ޙައްލުކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އޭނާ އެކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފަންޑިތަހެދިދާނެހެއްޔެވެ؟

ﺳﻴﻌﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަން ކުރުމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ .އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުން އެކަމުން އެދެނީ އިޞްލާޙަށެވެ .ފަހެ އެކަމަކުން ފައިދާއެއްވާ ކަމެއް

މަނާވެގެންނުވެއެވެ .ﺍﻫـ.

ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކިބައިން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި ސިޙުރުވެރިޔަކަށެވެ".
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ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻧﺸﺮﺓ" :ސިޙުރުމުގުރިއަކީ ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ

ކިބައިން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުމެވެ .މީގެ ދެބާވަތެއްވެއެވެ.

) (1ޖެހިފައިވާސިޙުރު ހަމައެފަދަ ސިޙުރަކުން ރަނގަޅުކުރުން .މިއީ ޝައިޠާނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ
ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ .ފަހެ މިގޮތަށް ސިޙުރު ރަނގަޅުކޮށްދޭ މީހާއާއި ،ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާ

ޝައިޠާނާ ލޯބިވާ މިޢަމަލުކޮށްގެން އެސޮރުގެ ގާތްކަން ހާސިލުކުރެއެވެ .ދެން އެސޮރު އުފަލުން

ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކިބައިން އެކަން ދުރުކޮށްދެއެވެ .ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ
ބަސްފުޅު ދަލީލުކުރަނީ ﻧﺸﺮﺓ ގެ މިބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.
) (2ޖެހިފައިވާސިޙުރު

މަތުރައިގެންނާއި،

ﺍﺳﺘﻌﺎﺫﺓ

ކޮށްގެންނާއި،

ބޭސްފަރުވާކޮށްގެންނާއި،

ހުއްދަވެގެންވާ ދުޢާތައްކޮށްގެން ރަނގަޅުކުރުން ،މިގޮތް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ޖެހިފައިވާސިޙުރު ،ސިޙުރުން ރަނގަޅުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

.2

ﻧﺸﺮﺓ ގެ މަނާވެގެންވާ ވައްތަރާއި ،ހުއްދަވެގެންވާ ވައްތަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު ،މިފަރަގުގެ
ސަބަބުން ﻧﺸﺮﺓ ހުއްދަވެގެންވޭތޯ؟ ނުވަތަ ނުވޭތޯ؟ މިކަމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބާކީވެ
ނޯންނާނެއެވެ.
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ބަދުފާލުބެލުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z 8 7 6 5 4 3 2 1 0ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ(131 :

މާނައީ" :ދަންނާށެވެ .އެބައިމީހުންގެ ސުންޕާކަންވަނީ ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި މުޤައްދަރުވެގެންނެވެ.

އެކަމަކު އެބައިމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން އެކަން ނުދަނެތެވެ".

)(1

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z k j i h gf e dc b aﻳﺲ(19 :

މާނައީ" :އެ ރަސޫލުބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ .ތިޔަބައިމީހުންގެ ސުންޕާކަންވަނީ ތިޔަބައިމީހުންނާ

އެކުގައެވެ.

)ތިޔަބައިމީހުން

ތިޔަބައިމީހުން

ތިމަންބޭކަލުންނަށް

ސުންޕާވާކަމަށް

ބުނެ

އިންޒާރުތައްދީ

ތިޔައުޅެނީ(

ތިމަންބޭކަލުންގެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ސަބަބުން

ތިމަންބޭކަލުން

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :މިއާޔަތުގެ ފުރިހަމަ ﻣﻔﻬﻮﻡ ޙާޞިލުވާނީ މިއާޔަތުގެ ކުރީކޮޅުގެ މާނަވެސް ދެނެގަތުމުންނެވެ .
"ފިރުޢައުނުގެ އާލުންނަށް ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ބުނެތެވެ .މިއީ އަހުރެމެންގެ މޮޅުކަމާއި އަހުރެމެންގެ
ބާއްޖަވެރިކަމުން އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު ތަނަވަސްކަމެކެވެ .އަދި އެބައިމީހުންނަށް މުސީބާތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް
ޖެހިއްޖެނަމަ

އެއީ

މޫސާގެފާނާއި،

މޫސާގެފާނަށް

ތަބާވިމީހުންގެ

ސަބަބުން

އެބައިމީހުންނަށް

ޖެހުނު

ސުންޕާކަމެއްކަމުގައި ދެކެތެވެ) .މިކަމުގެ ޖަވާބުގައި ﺍﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ( ދަންނާށެވެ .އެއީ މޫސާގެފާނާއި މޫސާގެ

ފާނަށް ތަބާވީ މީހުންގެ ކިބައިން އެބައިމީހުންނަށް ޖެހުނު ސުންޕާކަމެއް ނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އެކަމަކީ ﺍﷲ
ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެބައިމީހުންގެ ތަޤްދީރުގައި ލިޔެވިގެންވާކަމެކެވެ.
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ނަސޭހަތްދެއްވީމާހެއްޔެވެ؟ ކަންއޮތީ އެހެނަކުންނޫނެވެ .ޙަޤީޤަތުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ )އުރެދުމުގައި(
ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ބައެކެވެ".

)(1

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻻﹶ ﻋﺪﻭﻯ ﻭﻻﹶ ﻃﻴﺮﺓﹶ ﻭﻻﹶ ﻫﺎﻣﺔﹶ ﻭﻻﹶ ﺻﻔﹶﺮ) "ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :އެއްވެސް ބައްޔެއް އޭގެ ޒާތުގައި އެކެއްގެ ގައިން އަނެކެއްގެ ގަޔަށް އެރުމުގެ

އަސަރެއްނުވެއެވެ .އަދި ބަދުފާލުގައި އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއްނުވެއެވެ .އަދި ބަކަމޫނުގައި ނުބައި
ޚަބަރެއްގެ އަސަރެއްނުވެއެވެ .އަދި ޞަފަރުމަސް )ސުންޕާ މައްސަރެއްކަމުގައި( ނުވެއެވެ".

)(2

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :މިއާޔަތުގެ މަފްހޫމުވެސް ރަނގަޅަށް ހާސިލުވާނީ މިއާޔަތުގެ ކުރީގައިވާ ފަސްއާޔަތަށް ވިސްނާލުމުންނެވެ.

އެފަސް އާޔަތުގެ ޚުލާޞާއަކީ މިއެވެ" .އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ! ކަލޭގެފާނު ،ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންނަށް
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ގެ މިސާލުޖައްސަވައިދެއްވާށެވެ .އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ތިމަން ﺍﷲ ތިން ރަސޫލުބޭކަލުން
ފޮނުއްވީމެވެ) .އެއީ ﺻﺎﺩﻕ އާއި ﻣﺼﺪﻭﻕ އާއި ﴰﻌﻮﻥ  -ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ -އެވެ (.މި ބޭކަލުން އެބައިމީހުންގެ

ގާތަށް ވަޑައިގެން އެބައިމީހުންނަށް ﺗﺒﻠﻴﻎ

ކުރެއްވުމުން

އެބައިމީހުން

އެރަސޫލުބޭކަލުންނަށް

ބުންޏެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަބަބުން އަހުރެމެން ސުންޕާވެއްޖެކަމުގައި އަހުރެމެން ދެކެމުއެވެ .އެހެންކަމުން ތިޔަބައިމީހުން
ތިޔަކުރާތަބްލީޣު

ހުއްޓައިނުލައިފިނަމަ

ތިޔަބައިމީހުން

ރަޖަމުކުރާހުށީމުއެވެ.

އަދި

އަހުރެމެންގެ

ފަރާތުން

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބެއްޖެހޭނެއެވެ .އެހިނދު އެރަސޫލުބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ .ތިޔަބައިމީހުންގެ
ސުންޕާކަމަކީ ތިމަންބޭކަލުންގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖެހިގެންއުޅޭ ކަމެއްނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އެއީ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުފުރާއި އުރެދުމުގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖެހިގެންއުޅޭ ކަމެކެވެ .ތިޔަބައިމީހުން
ތިމަންބޭކަލުންނަށް އިންޒާރުތައްދީ ތިމަންބޭކަލުންގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުން ސުންޕާވާކަމަށް ބުނެ ތިޔައުޅެނީ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ތިމަންބޭކަލުން

ނަސޭހަތްދެއްވީމާހެއްޔެވެ؟

ކަންއޮތީ

އެހެނަކުންނޫނެވެ.

ޙަޤީޤަތުގައި

ތިޔަބައިމީހުންނަކީ އުރެދުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ބައެކެވެ.
) (2ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :މިޙަދީޘްފުޅުގައި ނަފީކޮށްފައި އެވަނީ ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ ޢަޤީދާތަކެވެ .އެޒަމާނުގައި މީސްތަކުންގެ

ޢަޤީދާގައިވާ ގޮތުން ބަލިއޭގެ ޒާތުގައި ގައިންގަޔަށް އަރައެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަން

ނަފީކުރެއްވިއެވެ .ދަންނައެވެ .ބަލިއޭގެ ޒާތުގައި ގައިންގަޔަކަށް ނާރާނެއެވެ .ނަމަވެސް ބަލީގައި ﺍﷲ ގައިންގަޔަށް

އެރުމުގެ ސަބަބުލެއްވިއެވެ .އެކަލާނގެ ތަޤްދީރުފުޅުގެ ދަށުން މެނުވީ އެއްވެސް ބައްޔެއް ގައިންގަޔަކަށް
ނާރާނެއެވެ .އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ ނުބައިކަމަކަށް ވާސިލުވާނެ އެންމެހައި ސަބަބަކުން

ރައްކައުތެރިވުމަށެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﹶﺠﺬﹸﻭﻡﹺ ﻛﹶﻤﺎ ﺗﻔﺮ= 
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އިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތައް އިތުރުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻭﻻﹶ ﻧﻮﺀَ ﻭﻻﹶ ﻏﹸﻮﻝﹶ"

މާނައީ:

")ކަންތައްތައްވުމުގައި(

ތަރިއެއްގެ

އެއްވެސް

އަސަރެއްނުވެއެވެ.

އަދި

ދެޔޯއެއްގެ

ވުޖޫދެއްވެސް ނުވެއެވެ".

)(1

ﻣﻦ ﺍﻷَﺳﺪ "މާނައީ" :ސިންގާގެ ކިބައިން ތިބާ ރައްކައުތެރިވުމަށް ފިލާފަދައިން ޖުޒާމްބަލިޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކިބައިން

ރައްކައުތެރިވުމަށް ދުވެފިލާށެވެ ".އެބަހީ ޖުޒާމްބަލީގައި ﺍﷲ ގައިންގަޔަށް އެރުމުގެ ސަބަބުލެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް
އޭގެ ޒާތުގައި ޚުދު ގައިންގަޔަށް އަރަނީކީ ނޫނެވެ .ﺍﷲ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވާނޭ ހުރިހާ ކަމެއްވަނީ އެމީހެއްގެ

ތަޤްދީރުގައި ލިޔުއްވާފައެވެ .މިސާލަކަށް އަލިފާނަށް ފުންމާލުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ .ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް

އެނގޭނޭ ފަދައިން

އަލިފާނަށް ފުންމައިލުމަކީ

މަރުވުމުގެ

ސަބަބެކެވެ.

އެސަބަބުން ދުރުވެގަތުމަށް ވަނީ

އަމުރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެކު ﺍﷲ ވަނީ ކޮންމެ ނަފުސެއްގެ އަޖަލުވެސް ލިޔުއްވާފައެވެ .ﻃﻴﺮﺓ އަކީ
ބަދުފާލު ބެލުމެވެ .ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގައި މީހަކު ވިޔަފާރި ދަތުރަކު ދާންވުމުން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެންވެސް

ކަމެއްކުރަންވުމުން

ދޫނި

އުދުއްސައިލައެވެ.

ވާތްފަރާތަށް

ދޫނި

ހިނގައްޖެނަމަ

އެކުރަންއުޅޭ

ކަންތައް

ސުންޕާވެގެންވާކަމަށް ދެކި އެކަންކުރުން ހުއްޓައިލައެވެ .ނުވަތަ ގޮވައިލައި ދޫންޏެއްގެ ވައްތަރުން ބަދުފާލު
ބަލައެވެ .މިކަންތައް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ނަފީކުރެއްވިއެވެ .ﻫﺎﻣﺔ އަކީ ،ބަކަމޫނެވެ .ޖާހިލިއްޔަ

ޒަމާނުގައި މީހެއްގެ ގޭގެ ފުރާޅުމައްޗަށް ރޭގަނޑު ބަކަމޫނެއް އައިސް ޖައްސައިފިނަމަ އޭނާ ބުނެއެވެ .ސަހަރޯއެވެ!

އެސޮރު އެދިނީ އަހުރެން މަރުވަން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރެވެ .ނުވަތަ އަހަރެންގެ ގޭގެ އަހުލުވެރިޔަކު މަރުވަން އުޅޭކަމުގެ
ޚަބަރެވެ .މިކަން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ނަފީކުރެއްވިއެވެ .ޞަފަރަކީ މުޙައްރަމްމަހާ ޖެހިގެން އަންނަ

މައްސަރެވެ .ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ އަހުލުވެރިން މި މައްސަރަކީ ސުންޕާވެގެންވާ މައްސަރެއް ކަމުގައި ދެކެތެވެ .
އެބައިމީހުންގެ ކައިވެންޏެއް ،ނުވަތަ ވިޔަފާރި ދަތުރެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމެއް ޞަފަރުމަހާ ދިމާވެއްޖެނަމަ
އެކަމެއް ފަސްކުރެއެވެ .މިކަންވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ނަފީކުރެއްވިއެވެ .އެބަހީ ކަމެއްގައި
ބަރަކާތްލެއްވުމާއި ނުލެއްވުން އެއީ ﺍﷲ ތަޢާލާގެ ﻓﻌﻞ ފުޅެކެވެ .ދޫންޏެއް އުދުއްސައިގަންނަ ގޮތަކުން ނުވަތަ

ގޮވައިލާ ގޮތަކުން ނުވަތަ މައްސަރެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމަކުން ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ

މީހެއްގެ ސުންޕާކަމަކަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ .ﺍﻫـ.

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ އަހުލުވެރިން އިޢުތިޤާދުކުރާ ގޮތުގައި މީސްތަކުންނަށާއި ބިމަށް ތަރީގެ

އަސަރުކުރެއެވެ.

ﻏﻮﻝ އަކީ :ދެޔޯއެވެ .ނުވަތަ ފުރޭތައެވެ .ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ އަހުލުވެރިން ދެކޭގޮތުގައި ފުރޭތާގެ ވުޖޫދުވެއެވެ .

އެބައިމީހުން އިޢުތިޤާދުކުރާ ގޮތުގައި ފުރޭތައަކީ ސަހަރާތަކުގައި އުޅޭ ޖިންނީންގެ ވައްތަރެކެވެ .ސަހަރާތަކުގައި

ދަތުރުފަތުރުކޮށްއުޅޭ މީހުންނަށް އެކި ސިފަސިފައިގައި މިފުރޭތަފެނެއެވެ .ދެން އެސޮރު އެބައިމީހުނަށް =
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻻﹶ ﻋﺪﻭﻯ ﻭﻻﹶ ﻃﻴﺮﺓﹶ ،ﻭﻳﻌﺠﹺﺒﻨﹺﻲ ﺍﻟﻔﹶﺄﹾﻝﹸ" ،ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻔﹶﺄﹾﻝﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺍﻟﻜﹶﻠﻤﺔﹸ ﺍﻟﻄﹶﻴﺒﺔﹸ" )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :އެއްވެސް ބައްޔެއް އޭގެ ޒާތުގައި އެކެއްގެ ގައިން އަނެކެއްގެ ގަޔަށް އެރުމުގެ
އަސަރެއްނުވެއެވެ .އަދި ބަދުފާލުގައި އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއްނުވެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

ލޮބުވެތިވެގެންވަނީ

ހެޔޮފާލެވެ.

ޞަޙާބީން

ދެންނެވިއެވެ.

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ހެޔޮވެގެންވާ ރިވެތި ކަލިމައެވެ".

ހެޔޮފާލަކީ

ކޮބައިތޯއެވެ؟

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުގައި ބަދުފާލުގެ ނަންގަނެވުމުން ފަހެ،
އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺃﹶﺣﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﹶﺄﹾﻝﹸ ،ﻭﻻﹶ ﺗﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭﺃﹶﻯ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﹾﺮﻩ ﻓﹶﻠﹾﻴﻘﹸﻞﹾ :ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﻳﺄﹾﺗﻲ ﺑﹺﺎﳊﹶﺴﻨﺎﺕ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ،
ﻭﻻﹶ ﻳﺪﻓﹶﻊ ﺍﻟﺴﻴﹺﺌﺎﹶﺕ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ،ﻭﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ ﹸﻗﻮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﻚ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ(

މާނައީ" :އޭގެ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވަނީ ހެޔޮފާލެވެ .އަދި އެހެޔޮފާލު މުސްލިމަކު )ކުރަންއުޅޭ ކަމަކުން(

މަނާއެއްނުކުރެއެވެ .ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް އޭނާ ނުރުހޭކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ ،އޭނާ
މިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެވެ .އޭ ހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި

ހެޔޮކަންތައްތައް ގެނަސްދޭނެ އެހެންފަރާތެއްނުވެއެވެ .އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި ނުބައި
ކަންތައްތައް ހުއްޓުވޭނެ އެހެން ފަރާތެއްވެސްނުވެއެވެ .އަދި ހެޔޮ ކަމެއްކުރުމުގެ

ބާރެއްވެސް އަދި

ނުބައި ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ".
މަގުއޮޅުވާލައި އެބައިމީހުން ނެތިކޮށްލައެވެ .މިބައިމީހުންގެ މި ޢަޤީދާ

ނަފީކުރެއްވިއެވެ .ﺍﻫـ.

)(1

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ބަދުފާލަކީ އަބަދުވެސް ﺍﷲ އާ ދޭތެރޭ ނުބައި ހީތައްކުރުމެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް ހެއުފާލަކީ ﺍﷲ ގެ
ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއި ،ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކުރުމެވެ .އަދި އެއީ ބައެއްފަހަރު ދެރަގޮތެއް މެދުވެރިވީނަމަވެސް މެއެވެ.
ހެއުފާލު ބަލާގޮތަކީ :ބަލިވެއޮތް މީހަކު ﻳﺎ ﺳﺎﱂ! )އޭ ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ މީހާއެވެ!( މީހަކު ގޮވައިލާ އަޑުއަހާ

އެބަލިން ރަގަޅުވުމުގެ އުއްމީދުކުރުން .އަދި ހަމައެފަދައިން ބުރަ މަސައްކަތެއްކުރަންއުޅޭ މީހަކު ﻳﺎ ﺳﻬﻞ! )އޭ

ފަސޭހަކަމާއެވެ!( މީހަކުގޮވައިލާ އަޑުއަހާ އެކަންތައް ފަސޭހަވުމުގެ އުއްމީދުކުރުން .މިއެވެ .ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺻﺢ

ﺳﻨﺪ އަކުން މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ= .
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﺍﻟﻄﱢﻴﺮﺓﹸ ﺷﺮﻙ ،ﺍﻟﻄﱢﻴﺮﺓﹸ ﺷﺮﻙ ،ﻭﻣﺎ ﻣﻨﺎ ﺇﹺﻻﱠ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲَ ﻳﺬﹾﻫﺒﻪ ﺑﹺﺎﻟﺘﻮﻛﱡﻞﹺ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ
ﻭﺟﻌﻞ ﺁﺧﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ (

މާނައީ" :ބަދުފާލުބެލުމަކީ

ޝިރުކެކެވެ .ބަދުފާލުބެލުމަކީ ޝިރުކެކެވެ .އަދި އެކަމުން ކޮންމެވެސް

މިންވަރެއް ހިތަށްނާރާނެ ހަމައެކަކުވެސް އަހުރެމެންތެރެއިން ނުވެއެވެ .އެކަމަކު ﺍﷲ

އަށް

ވަކީލުކުރުމުން އެކަލާނގެ އެކަން ހިތުން ފިލުއްވާދެއްވައެވެ) ".މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ އާއި

ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ އެވެ .އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ މި ޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި "ﻭﻣﺎ ﻣﻨﺎ"

އިން ފެށިގެން ނިޔަލަށް އެއީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ބަސްފުޅެއްކަމަށްވެސް

ވިދާޅުވިއެވެ(.

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﻦ ﺭﺩﺗﻪ ﺍﻟﻄﱢﻴﺮﺓﹸ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺷﺮﻙ ،"ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻓﹶﻤﺎ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺓﹸ ﺫﹶﻟﻚ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﺧﻴﺮ ﺇﹺﻻﱠ
ﺧﻴﺮﻙ ،ﻭﻻﹶ ﹶﻃﻴﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﹶﻃﻴﺮﻙ ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻏﹶﻴﺮﻙ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ(

"ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ބޭނުންފުޅެއްގައި

ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ

ހިނދު ﻳﺎ ﳒﻴﺢ! )އޭ

ކާމިޔާބުލިބިގެންވާމީހާއެވެ!( ﻳﺎ ﺭﺷﻴﺪ! )އޭ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވެގެންވާ މީހާއެވެ!( މިފަދައިން އެއްސެވުމަށް
ލޯބިކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ".

އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެއްވެސް ކަމަކުން ބަދުފާލެއްނުބައްލަވައެވެ .އަދި
އެކަލޭގެފާނު ރަށަކަށް ގަވަރުނަރަކު ފޮނުއްވާއިރު އެމީހެއްގެ ނަން އައްސަވައެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތި

ނަމެއްކަމުގައިވާނަމަ އެނަމަށް އުފާފާޅުކުރައްވައެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ނުރުއްސަވާ ނަމެއްކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ
ނުރުހުންތެރިކަން އެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅުން ފާޅުވެއެވެ .ހެޔޮފާލުބަލާ ގޮތަކީ މިއެވެ.
ދަންނައެވެ .މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ދަރިންނަށް ނަންކިޔާ އިރު ނަންތައް ރިވެތިކުރާ ހުށިކަމެވެ .އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން ބައެއްފަހަރު ނަމުގެ އަސަރު އިންސާނާއަށް ކުރެއެވެ .ﺍﻫـ.
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މާނައީ" :ބަދުފާލުބަލާ ،އެބަދުފާލު އެމީހަކު ކުރަންއުޅޭ ކަމަކުން ހުއްޓުވައިފި ،މީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ

ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ ".ޞަޙާބީން ދަންނަވައިފިއެވެ .ދެން އެކަމުގެ ކައްފާރާއަކީ
ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ތިބާ މިފަދައިން ކިއުމެވެ" .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އިބަރަސްކަލާނގެ ހެޔޮކަން ފިޔަވައި ހެޔޮކަމެއްނުވެއެވެ .އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފާލު
ފިޔަވައި ފާލެއްނުވެއެވެ .އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤު އިލާހަކުނުވެއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺍﻟﻄﱢﻴﺮﺓﹸ ﻣﺎ ﺃﹶﻣﻀﺎﻙ ﺃﹶﻭ ﺭﺩﻙ؟" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ(

މާނައީ" :ތިބާ ލައްވައި ކަމެއްކުރުވާ ނުވަތަ ތިބާ ކަމަކުން ހުއްޓުވާ އެއްޗަކީ އެއީ ބަދުފާލެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

[ Z dc b aއާޔަތާއި އެކުގައި [  Z 4 3 2 1 0އާޔަތުގެ

މައްޗަށްވާ ﺗﻨﺒﻴﻪ.
.2

ބަލިއޭގެ ޒާތުގައި ގައިން ގަޔަށް އެރުން ނަފީކުރުން.

.3

ބަދުފާލު ނަފީކުރުން.

.4

ބަކަމޫނުގެ ކިބައިން ބަލާބަދުފާލު ނަފީކުރުން.

.5

ޞަފަރުމަސް ސުންޕާވެގެންވާކަމުގެ އިޢުތިޤާދު ނަފީކުރުން.

.6

ހެއުފާލު މަނާވެގެންނުވެއެވެ .އަދިކިއެއްތަ! މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.

.7

ހެއުފާލުގެ ތަފްސީރު.

.8

ބަދުފާލަށް ނުރުހިގެންވާ ޙާލު އެކަމުގެ ޚިޔާލު ހިތަށް އައުމަކުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއްނެތެވެ.

އަދިކިއެއްތަ! ﺍﷲ އަށް ވަކީލުކުރުމުން އެކަލާނގެ އެކަން ހިތުންފިލުއްވާދެއްވައެވެ.
.9

ހިތަށް އެކަމުގެ ވަސްވާސް ވަދެއްޖެނަމަ ކުރަންވީޛިކުރު ބަޔާންވުން.
130

ތައުޙީދުފޮތް



.10

ބަދުފާލަކީ ޝިރުކެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުން.

.11

ނުބައިވެގެންވާ ބަދުފާލުގެ ތަފްސީރު.

++++++++
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29
ބިންމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ފަލަކީ ޙާލަތްތަކުން
އިސްތިދުލާލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު

)(1

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -އެކަލޭގެފާނުގެ "ﺻﺤﻴﺢ" ގައި ﻗﺘﺎﺩﺓ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ މިބަސްފުޅު

ރިވާކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

ތަރިތައް ހައްދަވާފައިވަނީ ތިން މަޤުޞަދަކަށްޓަކައެވެ .އުޑު

ޒީނަތްތެރިކުރެއްވުމަށާއި ،ޝައިޠާނުން ރަޖަމުކުރެއްވުމަށާއި) ،އެއްގަމުގަޔާއި ،ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރާ

މީހުން( މަގު ހޯދާ ޢަލާމާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ފަހެ ،މިތިން މަޤްޞަދު ފިޔަވައި އެތަރިތަކާ މެދު
އެހެން ގޮތަކަށް ތައުވީލުކޮށްފި މީހާ ކުށްކޮށްފިއެވެ .އަދި )ހުރިހާ ހެއުކަމަކުން( އޭނާގެ ޙިއްސާ އޭނާ
ބަރުބާދުކޮށްލައިފިއެވެ.

އަދި

ތަކުލީފުލިބިގެންފިއެވެ ".ﺍﻫـ.

އޭނާއަށް

އެކަމުގައި

އެއްވެސް

ޢިލްމެއްނުވާ

ކަމެއްގެ

އަދި ﻗﺘﺎﺩﺓ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ހަނދުގެ މަންޒިލްތަކުގެ ޢިލްމު ހާސިލުކުރުމަށް ރުހިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.
އަދި ﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -އެ ޢިލްމު ހާސިލުކުރުމުގެ ހުއްދައެއްނުދެއްވައެވެ) .މިދެބޭކަލުންގެ
ކިބައިން މިދެ ﻗﻮﻝ ރިވާކުރެއްވީ ﺣﺮﺏ- ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -އެވެ(.
އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ އާއި ﺇﻣﺎﻡ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ ހަނދުގެ މަންޒިލްތަކުގެ ޢިލްމު
ހާސިލުކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވިއެވެ.

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :މިބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ތަރިތަކާއި ،ހަނދުގެ މަންޒިލްތަކުން ފާލުބެލުމާއި ،ނުޖޫމީ ޢިލްމު

ހާސިލުކުރުމާބެހޭ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކެވެ.
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"ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ ﻻﹶ ﻳﺪﺧﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ :ﻣﺪﻣﻦ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ،ﻭﻗﹶﺎﻃﻊ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ،ﻭﻣﺼﺪﻕ ﺑﹺﺎﻟﺴﺤﺮﹺ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ
ﺻﺤﻴﺤﻪ(

މާނައީ" :ތިންމީހަކު ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެއެވެ .އެއީ ) (1ރާބުއިން މަތީ ދެމިހުންނަ މީހާ )(2

ރަޙިމުގެ ގުޅުންކަނޑާ މީހާ ) (3ސިޙުރު ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރާ މީހާއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ތަރިތައް ހެއްދެވުމުގެ ޙިކުމަތް.

.2

އެ ޙިކުމަތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ވިސްނައިފި މީހާގެ މައްޗަށް ރައްދު.

.3

ހަނދުގެ މަންޒިލްތަކުގެ ޢިލްމު ހާސިލުކުރުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވާ އިޚްތިލާފު
ބަޔާންވެގެންވުން.

.4

ސިޙުރަކީ ބާތިލު އެއްޗެއްކަން އެގިގެންވުމާއެކުވެސް އެސިޙުރު ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރާ މީހާގެ
މައްޗަށްވާ ވަޢީދު.

++++++++
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30
ތަރިތަކުގެ ސަބަބުން ވާރޭވެހޭކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ
ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z ; : 9 8ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ(82 :

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ރިޒުޤަށް ޝުކުރުއަދާކުރުން ކަމުގައި ތިޔަހެދީ އެރިޒުޤުދެއްވި ފަރާތް
ދޮގުކުރުންހެއްޔެވެ؟"
އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺃﹶﺭﺑﻊِ ﰲ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﺍﳉﹶﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻﹶ ﻳﺘﺮﻛﹸﻮﻧﻬﻦ :ﺍﻟﻔﹶﺨﺮ ﺑﹺﺎﻷَﺣﺴﺎﺏﹺ ،ﻭﺍﻟﻄﱠﻌﻦِ ﰲ ﺍﻷَﻧﺴﺎﺏﹺ ،ﻭﺍ ِﻹﺳﺘﺴﻘﹶﺎﺀُ
ﺑﹺﺎﻟﻨﺠﻮﻡﹺ ،ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺣﺔﹸ" ،ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﺍﻟﻨﺎﺋﺤﺔﹸ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ ﺗﺘﺐ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﺗﻘﹶﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎﻝﹲ ﻣﻦ ﻗﹶﻄﺮﺍﻥ،
ﻭﺩﺭﻉ ﻣﻦ ﺟﺮﺏﹴ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ:

"ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ހަރުލައިފައިވެއެވެ.

އެކަންތައް

އުއްމަތުގެ

މީސްތަކުންގެ

އެބައިމީހުން

ކިބާގައި

ދުލެއްނުކޮށްލާނެތެވެ.

ޖާހިލިއްޔަތުގެ
އެއީ

ހަތަރުކަމެއް

ޙަސަބުވެރިކަމަށް

ފަޚުރުވެރިވުމާއި ،އެކަކު އަނެކަކުގެ ނަސަބަށް ޢައިބުކިޔުމާއި ،ތަރިތަކުގެ ސަބަބުން ވާރޭވެހޭކަމަށް

އިޢުތިޤާދުކުރުމާއި ،މީހަކު މަރުވުމުން ތެޅިފޮޅެ ރޮއި ހަޅޭލެވުމެވެ .އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .މީހަކު
މަރުވުމުން ތެޅިފޮޅެ ރޮއި ހަޅޭލަވާ އަންހެނާ މަރުވެމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައުބާނުވެއްޖެނަމަ

ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އެއަންހެނާގެ ގާގައި ކަތުރާނުގެ ލިބާހަކާއި ކަސްއަޅުވާ ދަހަނާއެއްވާ ޙާލު )ﺍﷲ ގެ
ޙަޟްރަތަށް( ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳉﹸﻬﻨﹺﻲ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺣﺪﻳﺒﹺﻴﺔ ގައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ވާރޭވެހުނު ރެއެއްގައި އަހުރެމެންނާގެން
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ފަތިސްނަމާދުކުރެއްވިއެވެ .ދެން ސަލާމްދެއްވުމަށްފަހު މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައި
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻫﻞﹾ ﺗﺪﺭﻭﻥﹶ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺑﻜﹸﻢ؟" ﻗﹶﺎﻟﻮﺍ :ﺍﷲُ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺃﹶﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﹺﻲ
ﻭﻛﹶﺎﻓﺮ ،ﻓﹶﺄﹶﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻣﻄﺮﻧﺎ ﺑﹺﻔﹶﻀﻞﹺ ﺍﷲِ ﻭﺭﺣﻤﺘﻪ ،ﻓﹶﺬﹶﻟﻚ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﹺﻲ ﻛﹶﺎﻓﺮ ﺑﹺﺎﻟﻜﹶﻮﻛﹶﺐﹺ ،ﻭﺃﹶﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ:
ﻣﻄﺮﻧﺎ ﺑﹺﻨﻮﺀِ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﺬﹶﺍ ،ﻓﹶﺬﹶﻟﻚ ﻛﹶﺎﻓﺮ ﺑﹺﻲ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻜﹶﻮﻛﹶﺐﹺ" )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ)" :ދެންމެ( ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ކީކޭކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް

އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ .އެކަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﺍﷲ އެވެ.
އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ތިމަން ﺍﷲ ގެ
އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ތިމަން ﺍﷲ އަށް އީމާންވީ ބަޔަކާއި ،އަދި ތިމަން ﺍﷲ އަށް ކާފިރުވީ ބަޔަކު
މިއަދު

ހެނދުންކޮށްފިއެވެ.

ދެންފަހެ،

އަހުރެމެންނަށް

ވާރޭވެހުނީ

ﺍﷲ

ގެ

ރަޙުމަތާއި

ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމުންނޭ ބުނިމީހުން ދަންނައެވެ .ފަހެ އެބައިމީހުންނަކީ ތިމަން ﺍﷲ އަށް އީމާންވެ،

ތަރިއަށް ކާފިރުވެގެންވާ މީހުންނެވެ .އަދި އަހުރެމެންނަށް ވާރޭވެހުނީ މިވެނި އެވެނި ތަރިއެއްގެ

ސަބަބުންނޭ ބުނިމީހުން ދަންނައެވެ .އެބައިމީހުންނަކީ ތިމަން ﺍﷲ އަށް ކާފިރުވެ ،ތަރިއަށް
އީމާންވެގެންވާ މީހުންނެވެ".

އަދި ހަމަ މިމާނާގައިވާ ޙަދީޘްފުޅެއް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން އިމާމު
ބުޚާރީއާއި

އިމާމު

މުސްލިމު

ރިވާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި

އެޙަދީޘްފުޅުގައި

މިފަދައިންވެއެވެ.

"އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ބުންޏެވެ .ހަމަކަށަވަރުން މިވެނި ތަރިއެއް ތެދުބުނެފިއެވެ".

ދެންފަހެ ﺍﷲ މިއާޔަތްތައް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ.

[% $ # " ! Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
& '()*5 43210/.-, +
) Z ; : 9 8 7 6ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ(82-75 :

މާނައީ" :ތަރިތަކުގެ މަންޒިލްތައް ގަންދެއްވައި ވަޙީކުރައްވަމެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ

މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ ހުވައެކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން މިޤުރުއާނަކީ ލައުޙުލްމަޙްފޫޡުގައި )ލިޔެވިގެން( ވާ މާތް

ޤުރުއާނެކެވެ .އެ ލައުޙުލްމަޙްފޫޡުގައި ޠާހިރުވެގެންވާ ބަޔަކު )އެބަހީ މަލާއިކަތުން( މެނުވީ

ނުބީހެއެވެ) .މިޤުރުއާނަކީ( ޢާލަމްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ބާވައިލެއްވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.
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ތިޔަބައިމީހުން

ފަރުވާކުޑަތިޔަކުރަނީ

މިޤުރުއާނަށްހެއްޔެވެ؟

އަދި

ތިޔަބައިމީހުން

ޝުކުރުއަދާކުރުން ކަމުގައި ތިޔަހެދީ އެރިޒުޤުދެއްވި ފަރާތް ދޮގުކުރުންހެއްޔެވެ؟"

ރިޒުޤަށް

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ވާޤިޢާ ސޫރަތުގެ  82ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ޖާހިލީކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރުކަންތަކުގެ ނަންގަނެވުން.

.3

އެހަތަރުކަންތަކުން ބައެއްކަންތަކަކީ ކުފުރެއްކަން ބަޔާންވުން.

.4

ހަމަކަށަވަރުން ކުފުރުގެ ތެރެއިން މިއްލަތުން ބޭރުނުވާފަދަ ކުފުރުވެސްވެއެވެ.

.5

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ "ﺃﹶﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﹺﻲ ﻭﻛﹶﺎﻓﺮ "މިބަސްފުޅުން އެނގުނު އެއްޗަކީ އެރޭގައި
ުނ ﺍﷲ އަށް ކާފިރުވީވެސް ﺍﷲ އެރޭގައި
ބައެއްމީހުން ﺍﷲ އަށް އީމާންވެ ،އަދި ބައެއް މީހ ް

ލެއްވިނިޢުމަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.
.6

މިތާނގައި އީމާންކަމުގެ ޙަޤީޤަތަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނުން.

.7

މިތާނގައި ކުފުރުގެ ޙަޤީޤަތަށްވެސް ރަނގަޅަށް ވިސްނުން) .އެބަހީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ﺭﺑﻮﺑﻴﺔ ގެ

.8

"ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺻﺪﻕ ﻧﻮﺀُ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﺬﹶﺍ" "ހަމަކަށަވަރުން މިވެނި އެވެނި ތަރިއެއް ތެދުބުނެފިއެވެ".

.9

"ﻫﻞﹾ ﺗﺪﺭﻭﻥﹶ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺑﻜﹸﻢ؟" "ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ކީކޭކަން

އިޤުރާރަށް ކުޑަވެސް އުނިކަމެއް އައިސްފިނަމަ އީމާންކަން ނަފީވެގެންދިއުމެވެ(.
އެބައިމީހުންގެ މިބުނުމަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނުން.

ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟" ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މިބަސްފުޅުން

ސާބިތުވަނީ

ޢިލްމުވެރިޔާ

މައްސަލައެއް

ބަޔާންކޮށްދޭއިރު

)ކިޔަވާކުއްޖާ

އެމައްސަލައަށް

ހުޝިޔާރުކުރުވުމަށްޓަކައި( އެމައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ފުރަތަމަ ކިޔަވާކުއްޖާއާ ސުވާލުކުރުން
ހުއްދަކަމެވެ.

 .10މީހަކު މަރުވުމުން ތެޅިފޮޅި ރޮއި ހަޅޭލަވާ އަންހެނާގެ މައްޗަށް ހުރި ވަޢީދު.
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31
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z XW V U T S R Q P O N Mﺍﻟﺒﻘﺮ(165 :
މާނައީ" :މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ﺍﷲ ފިޔަވައި )އެކަލާނގެއަށް( ޝަރީކުންތަކެއްހަދާ ބަޔަކުވެއެވެ.
ﺍﷲ ދެކެ ވާންޖެހޭ ލޯބިފަދައިން އެޝަރީކުންތައްދެކެ އެބައިމީހުން ލޯބިވެތެވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[U T S R Q P O N ML K
a` _^]\[ZY XWV
) Z l k j i h gf e d c bﺍﻟﺘﻮﺑﺔ(24 :
މާނައީ:

")އޭމުޙައްމަދުގެފާނެވެ!(

ވިދާޅުވާށެވެ.

ކަލޭގެފާނު

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ބަފައިންނާއި،

ދަރިންނާއި ،އަޚުންނާއި ،އަނބިންނާއި ،ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ،އަދި ތިޔަބައިމީހުން ހޯދާފައިވާ
މުދަލާއި ،އަދި އެވިޔަފާރިއަކާ މެދު ނުހިނގައި ގެއްލުން ވެދާނެކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުންތިޔައުޅޭ

ވިޔަފާރިއާއި ،އަދި

ތިޔަބައިމީހުން

ރުހިގެންވާ

ގެތައް

)މިހުރިހާ

ފަރާތްތަކާއި

ތަކެއްޗެއް(

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ،ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއާއި އަދި އެކަލާނގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށްވުރެ
ބޮޑަށް

ލޮބުވެތިކަން

ބޮޑުވެގެންވާނަމަ ،ﺍﷲ،

އެކަލާނގެ

ﺣﻜﻢ

ފުޅު

)އެބަހީ

ޢަޛާބު(

ގެނެސްދެއްވައިފުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބޭށެވެ .އަދި ފާސިގު ބަޔަކަށް
ﺍﷲ ހިދާޔަތްނުދައްކަވާނެއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
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"ﻻﹶﻳﺆﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﺣﺐ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﻟﹶﺪﻩ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ) "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :އެމީހެއްގެ ދަރިންނާއި ،މައިންބަފައިންނާއި އަދި އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް

އެމީހަކަށް

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ލޮބުވެތިވެއްޖައުމަށް

ދާންދެން

ތިޔަބައިމީހުންކުރެ

އެކަކުވެސް

އީމާނެއްނުވެއެވެ".
އަދިވެސް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺛﹶﻼﺙﹲ ﻣﻦ ﻛﹸﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﺪ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﺣﻼﹶﻭﺓﹶ ﺍ ِﻹﻳﻤﺎﻥ :ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺍﷲُ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺃﹶﺣﺐ ﺇﹺﻟﻴﻪِ ﳑﺎ ﺳﻮﺍﻫﻤﺎ ،ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﺐ
ﺍﳌﹶﺮﺀَ ﻻﹶ ﻳﺤﺒﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﷲِ ،ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹾﺮﻩ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﻮﺩِ ﰲ ﺍﻟﻜﹸﻔﹾﺮﹺ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﻧﻘﹶﺬﹶﻩ ﺍﷲُ ﻣﻨﻪ ،ﻛﹶﻤﺎ ﻳﻜﹾﺮﻩ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹾﺬﹶﻑِ ﰲ
ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ" )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ތިންކަމެއް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފިނަމަ އޭގެ ސަބަބުން އީމާންކަމުގެ ފޮނިކަން
އޭނާއަށް އިޙުސާސްވާނެއެވެ .އެއީ ) (1އެމީހަކަށް ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އެހެން ހުރިހާ
ފަރާތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ލޮބުވެތިވުން (2) .މީހަކު ދެކެ ލޯބިވާއިރު ހަމައެކަނި ﺍﷲ އަށްޓަކައި
އޭނާދެކެ ލޯބިވުން (3) .ﺍﷲ އެމީހަކު ކުފުރުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު ،އޭނާ އަލިފާނަށް

އެއްލައިލެވުމަށް ނުރުހޭފަދައިން އެކުފުރަށް އަލުން އެނބުރި އައުމަށް ނުރުހުން .މިއެވެ".

އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވަނީ "މިތިން ކަންތައް އޭނާގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފުމަށް ދާންދެން
އީމާންކަމުގެ ފޮނިކަން އޭނާއަކަށް އިޙުސާސެއްނުވާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺐِ ﰲ ﺍﷲِ ،ﻭﺃﹶﺑﻐﺾِ ﰲ ﺍﷲِ ،ﻭﻭﺍﻟﹶﻰ ِﰲ ﺍﷲِ ،ﻭﻋﺎﺩﻯ ِﰲ ﺍﷲِ ،ﻓﹶﹺﺈﻧﻤﺎ ﺗﻨﺎﻝﹸ ﻭﹺﻻﹶﻳﺔﹸ ﺍﷲِ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ،ﻭﻟﹶﻦ

ﻳﺠﹺﺪ ﻋﺒﺪ ﻃﹶﻌﻢ ﺍ ِﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﹸﺜﺮﺕ ﺻﻼﹶﺗﻪ ﻭﺻﻮﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﻭﻗﹶﺪ ﺻﺎﺭ ﻣﺆﺍﺧﺎﺓﹸ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﻠﻰ
ﺃﹶﻣﺮﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭ ﹶﺫﻟﻚ ﻻﹶ ﻳﺠﺪﻱ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻫﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ(

މާނައީ" :ﺍﷲ އަށްޓަކައި މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެ ،އަދި ﺍﷲ އަށްޓަކައި މީހަކުދެކެ ރުޅިއައިސް ،އަދި ﺍﷲ
އަށްޓަކައި މީހަކުދެކެ ރަޙްމަތްތެރިވެ ،އަދި ﺍﷲ އަށްޓަކައި މީހަކާ ދުޝްމިނުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ.
ފަހެ އެކަންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ﺍﷲ ގެ ރަޙްމަތްތެރިކަން ހާސިލުވާނެއެވެ .އަދި އެމީހެއްގެ

ނަމާދާއި ،ރޯދަކިތަންމެ ގިނަވީ ނަމަވެސް މި ސިފަތައް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ވެއްޖައުމަށް ދާންދެން
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އީމާންކަމުގެ ފޮނިކަން ހަމައެކަކަށްވެސް އިޙްސާސެއްނުވާނެއެވެ .މިއަދު އާންމު މީސްތަކުންގެ

އުޚުއްވަތްތެރިކަންވަނީ ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތަށް އުޚުވަތްތެރިކަން ބާއްވާ
މީހުންނަކަށް

އެބައިމީހުންގެ

އެއުޚުއްވަތްތެރިކަމަކުން

ފައިދާއެއްނެތެވެ".

)ﺍﷲ

ގެ

ޙަޟްރަތުގައި(

އެއްވެސް

ގ [ ) Z z y xﺍﻟﺒﻘﺮﺓ" (166 :ޤިޔާމަތްދުވަހު އެބައިމީހުންގެ މެދުގައިވާ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ެ

އެންމެހާ

ވަސީލަތަކާއި

ގުޅުމެއް

ކެނޑިގެންދާނެއެވެ".

މިބަސްފުޅުގެ

ތަފްސީރުގައި

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ވިދާޅުވިއެވެ .މިއާޔަތުގައި ﺃﺳﺒﺎﺏ ގެ މުރާދަކީ )އެބައިމީހުންގެ
މެދުގައިވާ( ރަޙްމަތްތެރިކަމާއި ،ލޯބިވެރިކަމެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  165ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ތައުބާ ސޫރަތުގެ  24ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

ތިމާގެ ނަފުސާއި ،އަހުލުވެރިންނާއި ،މުދަލަށްވުރެ ބޮޑަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ދެކެ

.4

އީމާންކަން ނަފީވުން އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވުމުގެ މައްޗަކަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ.

.5

އީމާންކަމުގައި ފޮނިކަމެއްވެއެވެ .އިންސާނާއަށް ބައެއްފަހަރު އެފޮނިކަމުގެ އިޙްސާސްވެއެވެ.

ލޯބިވުން.

އަދި ބައެއްފަހަރު އިޙްސާސެއްނުވެއެވެ.
.6

ހިތުގެ އެފަދަ ހަތަރު ޢަމަލު ބަޔާންވުން ،އޭގެ ސަބަބުން މެނުވީ ﺍﷲ ގެ ރަޙްމަތެތެރިކަން
ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ .އަދި ހަމައޭގެ ސަބަބުން މެނުވީ އެކަކަށްވެސް އީމާންކަމުގެ ފޮނިކަން

އިޙްސާސެއްނުވާނެއެވެ.
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.7

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޞަޙާބީ )މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ(
ޙަޤީޤަތާއި

ހާލަތަށް

ވިސްނަވާ

ދެނެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އުޚުވަތްތެރިކަންވަނީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ".
.8

[  Z z y xގެ ތަފްސީރު.

.9

ބައެއް މުޝްރިކުންވެސް ﺍﷲ ދެކެ ވަރަށްބޮޑަށް ލޯބިވެއެވެ.

"މިއަދު

ޢާއްމުގޮތެއްގައި

 .10ތިމާގެ ދީނަށްވުރެ ބޮޑަށް ތައުބާ ސޫރަތުގެ  24ވަނަ އާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އަށްފަރާތްދެކެ
ލޯބިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ހުރި ވަޢީދު.

 .11ﺍﷲ ނޫން ފަރާތެއް ޝަރީކަކުކަމުގައި ހަދައި އެ ޝަރީކު ދެކެވާލޯބި ﺍﷲ ދެކެވާންޖެހޭ ލޯތްބާއި
ބަރާބަރުކުރުން އެއީ ބޮޑުޝިރުކެވެ.

++++++++
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32
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ(175 :

މާނައީ)" :ތިޔަބައިމީހުންނާ ޚިލާފަށް ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު ޖަމާވިކަމަށް ބުނެ އެބައިމީހުންގެ

ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގަންނަވަންއުޅުނު ފަރާތަކީ( އެއީ ޝައިޠާނާއެވެ .އޭނާ ،އޭނާގެ

އެކުވެރިންގެ ކިބައިން )ތިޔަބައިމީހުން( ބިރުގަންނަވައެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް
ބިރުވެތިނުވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުންނަކީ މުއުމިނުން ކަމުގައިވާނަމަ ތިމަން ﺍﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[v u t s r q p o n m l k j i
) Z ¡  ~ } | { zy x wﺍﻟﺘﻮﺑﺔ(18 :

މާނައީ" :ﺍﷲ ގެ މިސްކިތްތައް ޢިމާރާތްކުރާނީ ހަމައެކަނި ،ﺍﷲ އަށާއި އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވެ،
ނަމާދުޤާއިމުކޮށް ،ޒަކާތްދީ ،އަދި ﺍﷲ އަށް މެނުވީ ބިރުވެތިނުވާ މީހުންނެވެ .ފަހެ ،ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ
މީހުންގެ ތެރެއިންވުމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[Z\ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

)ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ(10 :
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މާނައީ" :މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން )ހަމައެކަނި ދުލުން( ބުނާ ބަޔަކުވެއެވެ .އަހަރުމެން ﺍﷲ އަށް
އީމާންވެއްޖައީމުއެވެ .ފަހެ ،ﺍﷲ ގެ މަގުގައި އެބައިމީހުންނަށް )މީސްތަކުންގެ ކިބައިން( ތަކުލީފެއްޖެހޭ
ހިނދު މީސްތަކުންގެ ދުއްތުރާތައް ﺍﷲ ގެ ޢަޛާބުފަދައިން ހަދައިލަތެވެ".

)(1

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺤﻤﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﹺﺯﻕﹺ ﺍﷲِ ،ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﺬﹸﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
"ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻴﻘﲔﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﺿﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﹺﺴﺨﻂ ﺍﷲِ ،ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗ 
ﻟﹶﻢ ﻳﺆﺗﻚ ﺍﷲُ ،ﺇﹺﻥﱠ ﺭﹺﺯﻕ ﺍﷲِ ﻻﹶ ﻳﺠﺮﻩ ﺣﺮﺹ ﺣﺮﹺﻳﺺﹴ ،ﻭﻻﹶ ﻳﺮﺩﻩ ﻛﹶﺮﺍﻫﻴﺔﹸ ﻛﹶﺎﺭﹺﻩ) "ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(

މާނައީ":އީމާންކަމާއި ޢަޤީދާ ބަލިކަށިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިބާ ،ﺍﷲ ކޯފާކޮށްފައި މީސްތަކުން

ރުއްސުމާއި ،ﺍﷲ ދެއްވި ރިޒުގުގެ މައްޗަށް މީސްތަކުންނަށް ތަޢުރީފުކުރުމާއި ،ތިބާއަށް ﺍﷲ ނުދެއްވި
އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް މީސްތަކުންނަށް ހުތުރުބަސް ރައްދުކުރުން ހިމެނެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ގެ

ރިޒުޤު ދަހިވެތި މީހެއްގެ ދަހިވެތިކަމަކަށް ދަމައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ނުރުހޭ މީހެއްގެ ނުރުހުމަކަށް
މަނައެއްނުމެކުރެވޭނެމެއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﻦﹺ ﺍﻟﹾﺘﻤﺲ ﺭﹺﺿﺎ ﺍﷲِ ﺑﹺﺴﺨﻂ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺭﺿﻲ ﺍﷲُ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺃﹶﺭﺿﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻣﻦﹺ ﺍﻟﹾﺘﻤﺲ ﺭﹺﺿﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ
ﺑﹺﺴﺨﻂ ﺍﷲِ ،ﺳﺨﻂﹶ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﻭﺃﹶﺳﺨﻂﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ(
މާނައީ" :މީސްތަކުން ރުޅިވެރިކޮށްފައިނަމަވެސް ﺍﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފިމީހާ
ދަންނައެވެ.

ﺍﷲ

އޭނާއަށް

ރުހިވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ.

އަދި

މީސްތަކުންވެސް

އޭނާއަށް

ރުއްސަވާދެއްވާނެއެވެ .އަދި ﺍﷲ ކޯފާކޮށްފައި މީސްތަކުންގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފިމީހާ
ދަންނައެވެ .ﺍﷲ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި މީސްތަކުންވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް

ރުޅިވެރިކުރައްވާނެއެވެ".

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :މިއާޔަތުގައި ﺍﷲ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެވަނީ ހަމައެކަނި ދުލުން އީމާންކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މުނާފިޤު

ބައެއްގެ ވާހަކައެވެ .އެބައިމީހުންނަށް ﺍﷲ ގެ މަގުގައި މުޞީބާތެއްޖެހިއްޖެނަމަ ﺍﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އައި

ޢަޛާބެއްކަމުގައި ޔަޤީންކޮށް ދީންދޫކޮށްލައި މުރުތައްދުވެތެވެ.
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މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ސޫރަތުގެ  175ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ތައުބާ ސޫރަތުގެ  18ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

ޢަންކަބޫތު ސޫރަތުގެ  10ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.4

އީމާންކަން ބަލިވުމާއި ،ގަދަވުން ސާބިތުވުން.

.5

އީމާންކަން ބަލިވާ ޢަލާމާތްތަކެއްވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ނަންގަނެވުނު ތިން ޢަލާމާތް ހިމެނެއެވެ.

.6

ބިރުވެތިކަން ﺍﷲ އަށް ޚާލިޞްކުރުމަކީ ދީނުގެ ފަރުޟުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ފަރުޟެކެވެ.

.7

ހަމައެކަނި ﺍﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ މީހާގެ ސަވާބު ބަޔާންވުން.

.8

ﺍﷲ އާއެކު އެހެންފަރާތްތަކަށްވެސް ބިރުވެތިވާމީހާއަށް ހުރި ސަޒާ ބަޔާންވުން.

++++++++

143

ތައުޙީދުފޮތް



33
ާބ
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބ ު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z Ô Ó Ò Ñ Ð Ïﺍﳌﺎﺋﺪﺓ(23 :
މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން މުއުމިނުން ކަމުގައިވާނަމަ ހަމައެކަނި ﺍﷲ އަށް ވަކީލުކުރާށެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
) ZG Fﺍﻷﻧﻔﺎﻝ(2 :
މާނައީ" :ޙަޤީޤީ މުއުމިނުންނަކީ ﺍﷲ ގެ ނަންފުޅުގަނެވޭ ހިނދު އެއުރެންގެ ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެންދާ

މީހުންނެވެ .އަދި އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް އެއުރެންގެ މައްޗަށް ތިލާވަތުކުރެވޭ ހިނދު އީމާންކަން

އިތުރުވެގެންދާ

މީހުންނެވެ.

އަދި

ހަމައެކަނި

އެއުރެންގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް

ވަކީލުކުރާ

މީހުންނެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z M L K J I H G Fﺍﻷﻧﻔﺎﻝ(64 :

މާނައީ" :އޭނަބިއްޔާއެވެ! ކަލޭގެފާނަށާއި ،ކަލޭގެފާނަށް ތަބާވި މުއުމިނުންނަށް ﺍﷲ ފުދެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z }| { z y x wﺍﻟﻄﻼﻕ(3 :
މާނައީ" :ﺍﷲ އަށް ވަކީލުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ،ﺍﷲ އޭނާއަށް ފުދިގެންވާނެއެވެ".
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ އަލިފާނަށް އެއްލައިލެވުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއ ެެވ× Ö Õ [ .
 ) ZØﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ" (173 :އަހަރުމެންނަށް ﺍﷲ ފުދިގެންވެއެވެ .އަދި ވަކީލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ
ގޮތުން އެކަލާނގެ ކިހާ ރަނގަޅުހެއްޔެވެ!" އަދި ﳏﻤﺪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް މީސްތަކުން ބުނި
ހިނދު [ ) Z Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ" (173 :ހަމަކަށަވަރުން
ތިޔަބައިމީހުންނާ ޚިލާފަށް މީސްތަކުން )އެބަހީ ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު( ޖަމާވެއްޖައޫއެވެ .ފަހެ،
ތިޔަބައިމީހުން އެބައިމީހުންނަށް ބިރުވެތިވާށެވެ) .މިހެންބުނުމުން( އެބައިމީހުންގެ )މުއުމިނުންގެ(
އީމާންކަން އިތުރުވިއެވެ .އަދި ބުންޏެވެ" Z Ø × Ö Õ Ô [ .އަހަރުމެންނަށް
ﺍﷲ ފުދިގެންވެއެވެ .އަދި ވަކީލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން އެކަލާނގެ ކިހާ ރަނގަޅުހެއްޔެވެ!"

)(1

)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ހަމަކަށަވަރުން ވަކީލުކުރުމަކީ ދީނުގެ ފަރުޟު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ފަރުޟެކެވެ.

.2

ހަމަކަށަވަރުން ވަކީލުކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިންވާ ޝަރުޠެކެވެ.

.3

އަންފާލު ސޫރަތުގެ ދެވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.4

ހަމަ އެސޫރަތުގެ  64ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.5

ﺍﻟﻄﹼﻼﻕ ސޫރަތުގެ  3ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

) (1ﺗﻨﺒﻴﻪ :ވަކީލުކުރުމަކީ ﺍﷲ ލެއްވި ސަބަބުތަކުގައި ހިފައި ތިމާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ހިތުގެ

އަޑިން ﺍﷲ އާ ޙަވާލުކުރުމެވެ .މިސާލަކަށް ރިޒުގު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއެކު ﺍﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން .ﺍﷲ
ރިޒުގު ދެއްވާނެކަމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްނުކޮށް އޮތުން އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .ﺍ ﷲ

ރިޒުގުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި މަސައްކަތްކުރުން ވަނީ ލައްވަވާފައެވެ.
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.6

[  Z Ø × Ö Õމިކަލިމަފުޅުގެ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަން ބަޔާންވުން .އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ އާއި ﳏﻤﺪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި

ވިދާޅުވީ މިކަލިމަފުޅެވެ.

++++++++
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ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z R Q P O N M L KJ I Hﺍﻷﻋﺮﺍﻑ(99 :
މާނައީ" :ﺍﷲ ގެ ތަދުބީރުފުޅުން އެބައިމީހުން އަމާންވެގެންވަނީހެއްޔެވެ؟ )ދަންނާށެވެ!( ގެއްލި

ހަލާކުވެގެންވާ މީހުން މެނުވީ ﺍﷲ ގެ ތަދުބީރުފުޅުން އަމާންވެގެންނެއްނުވެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z K J I H G F E Dﺍﳊﺠﺮ(56 :

މާނައީ)" :އިބްރާހީމްގެފާނު( ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މަގުފުރެދިފައިވާ ބަޔަކު މެނުވީ ﺍﷲ ގެ ރަޙްމަތުން
މާޔޫސްނުވާނެއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ބޮޑެތިފާފައާ ބެހޭގޮތުން
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ ސުވާލުކުރެވުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﹺﺎﷲِ ،ﻭﺍﻟﻴﺄﹾﺱ ﻣﻦ ﺭﻭﺡﹺ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻷَﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﹾﺮﹺ ﺍﷲِ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ(
މާނައީ" :ﺍﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމާއި ،ﺍﷲ ގެ ރަޙްމަތުން މާޔޫސްވުމާއި ،ﺍﷲ ގެ ތަދުބީރުފުޅުން

އަމާންވެގަތުމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﹺ ﺍﻹِﺷﺮﺍﻙ ﺑﹺﺎﷲِ ،ﻭﺍﻷَﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﹾﺮﹺ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻟﻘﹸﻨﻮﻁﹸ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻟﻴﺄﹾﺱ ﻣﻦ ﺭﻭﺡﹺ ﺍﷲِ"
)ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ(
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މާނައީ" :އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ :ﺍﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމާއި ،ﺍﷲ

ގެ

ތަދުބީރުފުޅުން

އަމާންވެގަތުމާއި ،ﺍﷲ ގެ ރަޙުމަތުން އުއްމީދުކަޑައިލުމާއި ،ﺍﷲ ގެ ދަރުމަވަންތަކަމުން މާޔޫސްވުމެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ސޫރަތުގެ  99ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ﺍﳊﺠﺮ ސޫރަތުގެ  56ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

ﺍﷲ ގެ ތަދުބީރުފުޅުން އަމާންވެގެންވާ މީހާގެ މައްޗަށް ހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދު.

.4

ﺍﷲ ގެ ރަޙްމަތުން މާޔޫސްވުމުގެ މައްޗަށް ހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދު.

++++++++
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35

ﺍﷲ ގެ މިންވަރުފުޅަށް ކެތްތެރިވުމަކީ ﺍﷲ

އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރެއިންވާ

ކަމެއްކަން ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z ? > = < ;: 9 8 7 6ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ(11 :
މާނައީ" :ﺍﷲ އަށް އީމާންވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ .ﺍﷲ އެމީހެއްގެ ހިތަށް ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން
ވައްދަވައެވެ .އަދި ﺍﷲ އީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
ﻋﻠﹾﻘﹶﻤﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ" -މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެއީ މުސީބާތެއްޖެހުމުން އެ މުސީބާތަކީ
ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އޭނާއަށް މިންވަރުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަން ދަނެ އެކަމަށް ރުހި ހިތުގެ އަޑިން

ޤަބޫލުކުރާ މީހާއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﺍﺛﹾﻨﺘﺎﹶﻥِ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻫﻤﺎ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﻛﹸﻔﹾﺮ :ﺍﻟﻄﱠﻌﻦِ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐﹺ ،ﻭﺍﻟﻨﹺّﻴﺎﺣﺔﹸ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳌﹶﻴﺖ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :މީސްތަކުންގެ ކިބައިގައިވާ ކުފުރުގެ ދެކަމެއްވެއެވެ .އެއީ )އެކަކު އަނެކަކުގެ( ނަސަބަށް
ޢައިބުކިޔުމާއި) ،މީހަކު މަރުވުމުން( މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ރޮއި ހޭރުމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
ﺿﺮﺏ ﺍﳋﹸﺪﻭﺩ ،ﻭﺷﻖ ﺍﳉﹸﻴﻮﺏ ،ﻭﺩﻋﺎ ﺑﹺﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﹶﺎﻫﻠﻴﺔ) "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(
"ﻟﹶﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ 

މާނައީ)" :މުސީބާތްޖެހޭ ހިނދު( މޫނުމަތީގައިތަޅައި ،ހެދުން ވީދައި ،ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ ގޮވުންތައް

ގޮވާ މީހާ އަހަރުމެންގެ ތެރެއިންނުވެއެވެ".
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺍﷲُ ﺑﹺﻌﺒﺪﻩ ﺍﳋﹶﻴﺮ ﻋﺠﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻌﻘﹸﻮﺑﺔﹶ ِﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺑﹺﻌﺒﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﹶﻣﺴﻚ ﻋﻨﻪ ﺑﹺﺬﹶﻧﺒﹺﻪ ،ﺣﺘﻰ
ﻳﻮﺍﻓﻲ ﺑﹺﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻄﱪﺍﱐ(
މާނައީ" :ﺍﷲ ،އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ހެވަކަށް އިރާދަކުރައްވާ ހިނދު އެއަޅާއަށް )އެއަޅާގެ ފާފަތަކުގެ(

ސަޒާ

ދުނިޔޭގައި

އަވަސްކޮށްދެއްވައެވެ.

)އެބަހީ

އެއަޅާއަށް

ތަފާތު

މުސީބާތްތައްޖައްސަވައި

ފާފަތަކުން އެއަޅާ ޠާހިރުކުރައްވައެވެ .އެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެއަޅާ ﺍﷲ އާ ބައްދަލުކުރާއިރު

ސަޒާލިބޭނޭ އެއްވެސް ފާފައެއް އެއަޅާގެ ކިބައިގައި ނުވުމަށްޓަކައެވެ (.އަދި އެކަލާނގެ އަޅާއަށް
ނުބަޔަކަށް އިރާދަކުރައްވާ ހިނދު އޭނާގެ ފާފަތަކާގެން އޭނާ ބަހައްޓަވައެވެ) .އެބަހީ އޭނާގެ

ފާފަތަކުގެ ސަޒާ ފަސްކުރައްވައެވެ (.އެއީ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އޭނާއަށް އޭނާގެ ފާފަތަކުގެ ސަޒާ

ފުރިހަމައަށް ދެއްވުމަށެވެ".

)(1

އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺿﻲ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺍﻟﺮﺿﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺳﺨﻂﹶ
ﺇﹺﻥﱠ ﻋﻈﹶﻢ ﺍﳉﹶﺰﺍﺀِ ﻣﻊ ﻋﻈﹶﻢﹺ ﺍﻟﺒﻼﹶﺀِ ،ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣﺐ ﻗﹶﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﻼﹶﻫﻢ ﻓﹶﻤﻦ ﺭ 
ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺍﻟﺴﺨﻂﹸ" )ﺣﺴﻨﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ޖަޒާގެ ބޮޑުކަންވަނީ މުސީބާތުގެ ބޮޑުކަމާއެކުގައެވެ) .އެބަހީ މުސީބާތް
ބޮޑުވިވަރަކަށް ލިބޭ އަޖުރުވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ (.އަދި ﺍﷲ ،ބަޔަކުދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ހިނދު

އެބަޔަކު އިމްތިހާނުކުރައްވައެވެ .ފަހެ )އެކަލާނގެ އިމްތިހާނަށް( ރުހިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާއަށް
)ﺍﷲ ގެ( ރުހިވޮޑިގަތުންވެއެވެ .އަދި )އެކަލާނގެ އިމްތިހާނަށް( ނުރުހިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާއަށް
)ﺍﷲ ގެ( ނުރުއްސެވުންވެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ ސޫރަތުގެ  11ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

) (1ﺗﻨﺒﻴﻪ :ދަންނައެވެ .ދުނިޔޭގައި މުސްލިމަކަށް ޖެހޭމުސީބާތަކީ އޭނާ ކެތްތެރިވެ އެކަމުން އަޖުރަށް އެދެފިނަމަ

ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެކެވެ .އެހެންކަމުން މުސީބާތްޖެހުމުން ކެތްތެރިކަން ދޫކޮށް އުއްމީދުކަނޑައިލާކަށް ނުވާނެއެވެ.
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.2

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ މިންވަރުފުޅަށް ރުހި ކެތްތެރިވުންވަނީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

.3

މީހެއްގެ ނަސަބަށް ޢައިބުކިޔުމަކީ ކުފުރުގެ ކަމެކެވެ.

.4

މުސީބާތެއްޖެހޭ ހިނދު މޫނުމަތީގައި ތަޅައި ،ހެދުންވީދައި ،ޖާހިލީ ގޮވުން ގޮވާ މީހާގެ މައްޗަށް

.5

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ހެވަކަށް އިރާދަކުރެއްވުމުގެ ޢަލާމާތް.

.6

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،އެކަލާގެ އަޅާއަށް ނުބަޔަކަށް އިރާދަކުރެއްވުމުގެ ޢަލާމާތް.

.7

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަޅަކުދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުމުގެ ޢަލާމާތް.

.8

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ މިންވަރުފުޅަށް ނުރުހުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ.

.9

މުސީބާތެއްޖެހުމުން އެކަމަށް ރުހުމުގެ ސަވާބު ބަޔާންވުން.

އަށް

އީމާންވުމުގެތެރެއިންނެވެ.

ހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދު.

++++++++

151

ތައުޙީދުފޮތް



36
ދެއްކުންތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ ê é è ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö
) Z î í ì ëﺍﻟﻜﻬﻒ(110 :

މާނައީ)" :އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ
ތިޔަބައިމީހުން

ބާވައިލެއްވެއެވެ.

ފަދައިން

ވެރިރަސްކަލާނގެއާ

އިންސާނަކީމެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

)އިމްތިޔާޒަކީ(

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ބައްދަލުކުރުމަށް

އުއްމީދުކުރާ

އިލާހަކީ
މީހާ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ
އެއްއިލާހެކެވެ.

ދަންނައެވެ.

މައްޗަށް

ފަހެ

ފަހެ ،އޭނާ

ވަޙީ

އެމީހެއްގެ
ޞާލިޙު

ޢަމަލުކުރާހުށިކަމެވެ .އަދި އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ކުރާއަޅުކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް

ޝަރީކުނުކުރާހުށިކަމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.
"ﺃﹶﻧﺎﹶ ﺃﹶﻏﹾﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﹶﺎﺀِ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﺸﺮﻙ ،ﻣﻦ ﻋﻤﻞﹶ ﻋﻤﻼﹰ ﺃﹶﺷﺮﻙ ﻣﻌﻲ ﻓﻴﻪ ﻏﹶﻴﺮﹺﻱ ﺗﺮﻛﹾﺘﻪ ﻭﺷﺮﻛﹶﻪ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :އެންމެހާ ޝަރީކުންކުރެ ،ޝިރުކުން އެންމެބޮޑަށް ފުދިވޮޑިގެންވަނީ ތިމަން ﺍﷲ އެވެ.
ޢަމަލެއްކޮށް އެޢަމަލުގައި ތިމަން ﺍﷲ އާއެކު ތިމަން ﺍﷲ ނޫން ފަރާތެއް ޝަރީކުކޮށްފި މީހާ
ދަންނައެވެ .އޭނާއާއި އޭނާގެ ޝިރުކު ތިމަން ﺍﷲ ދޫކޮށްލައްވާހުށީމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺧﺒﹺﺮﻛﹸﻢِ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﹶﺧﻮﻑ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﹶﺴِﻴﺢﹺ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝﹺ؟" ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﺑﻠﹶﻰ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﺍﻟﺸﺮﻙ
ﺍﳋﹶﻔﻲ ،ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻓﹶﻴﺼﻠﱢﻲ ﻓﹶﻴﺰﻳﻦ ﺻﻼﹶﺗﻪ ،ﳌﺎﹶ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﻈﹶﺮﹺ ﺭﺟﻞﹴ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ(
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މާނައީ" :މަސީޙުއްދައްޖާލަށްވުރެ ބޮޑަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބިރުވެތިވެލައްވާ
ކަމެއްގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވަންހެއްޔެވެ؟ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ .އާދޭހެވެ! އޭ
ﺍﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ! ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ޝިރުކުޚަފީއެވެ) .އޭގެ މިސާލަކީ( މީހަކު ތެދުވެ

ނަމާދުކުރެއެވެ .ދެންފަހެ ،މީހަކު ބަލާތަން ފެނުމުން )އެމީހާއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި( އޭނާގެ ނަމާދު
ޒީނަތްތެރިކުރެއެވެ) .މިއެވެ"(.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ކަހުފު ސޫރަތުގެ  110ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ޞާލިޙުޢަމަލުގެ ތެރޭގައި ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ކުޑަވެސް މިންވަރެއް ވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލު

.3

އެގޮތަށް ޝިރުކާއި މަސްހުނިވެގެންވާ ޞާލިޙުޢަމަލު ރައްދުވެގެންވުމުގެ ބުންޔާދީ ސަބަބަކީ ﺍﷲ

ރައްދުވެގެންވުމާއި މެދު )ބަޔާންވެގެންވާ( ބޮޑު މައްސަލަ.
ﺗﻌﺎﱃ ފުރިހަމައަށް ފުދިވޮޑިގެންވުމެވެ.
.4

އެގޮތަށް ޝިރުކާ މަސްހުނިވެގެންވާ ޞާލިޙުޢަމަލު ރައްދުވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއް
ސަބަބަކީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ހުރިހާ ޝަރީކުންތަކަށްވުރެ ހެޔޮވެ ،މަތިވެރިވެގެންވުމެވެ.

.5

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ މައްޗަށް ،ދެއްކުންތެރިކަން

.6

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަމުގެ ތަފްސީރު ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ މިފަދައިންނެވެ .މީހަކު

އަތުވެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވެލެއްވުން.

ﺍﷲ އަށްޓަކައި ނަމާދުކުރެއެވެ .އެކަމަކު އޭނާ އެނަމާދު ޒީނަތްތެރިކުރަނީ މީހަކު ބަލާތަން

އޭނާއަށް ފެނުމުން އެމީހާއަށް ދެއްކުމަށެވެ.

++++++++
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އިންސާނާ ،އޭނާގެ ޢަމަލުން )ހަމައެކަނި( ދުނިޔެއަށް އެދުމަކީ ޝިރުކުގެ
ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަން ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[W V U T S R Q P O N M L K J I H G
) Z f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y Xﻫﻮﺩ(16 -15 :

މާނައީ" :ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަށާއި ،އެތަނުގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް އެދޭމީހުން ދަންނައެވެ .ތިމަން ﺍﷲ

އެބައިމީހުންނަށް

އެބައިމީހުންގެ

ޢަމަލުތަކުގެ

ބަދަލު

އެތާނގައި

ފުރިހަމައަށް

)ދުނިޔޭގައި(

ދެއްވާހުށީމެވެ .އަދި އެތާނގައި )ދުނިޔޭގައި( އެބައިމީހުންނަށް )އެބައިމީހުންގެ އަޖުރުން( އެއްވެސް
މިންވަރެއް އުންޏެއްނުވާނެއެވެ .އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި އާޚިރަތްދުވަހު ނަރަކަ
ޖަޒާއެއްނުވާ

ފިޔަވައި

އެހެން

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

މީހުންނެވެ.

އަދި

އެބައިމީހުން

އެތާނގައި

)ދުނިޔޭގައި(

ކުރިހުރިހާކަމެއް ބަރުބާދުވެގެންވެއެވެ .އަދި ކޮށްއުޅުނު ހުރިހާ ޢަމަލެއް ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ".

ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺿﻲ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ
"ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭﹺ ،ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢﹺ ،ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﹶﻤﻴﺼﺔ ،ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﹶﻤﻴﻠﹶﺔ ،ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹸﻋﻄﻲ ﺭ 
ﱂﹶ ﻳﻌﻂﹶ ﺳﺨﻂﹶ ،ﺗﻌﺲ ﻭﺍﻧﺘﻜﹶﺲ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺷﻴﻚ ﻓﹶﻼﹶ ﺍﻧﺘﻘﹶﺶ ،ﹸﻃﻮﺑﻰ ﻟﻌﺒﺪ ﺁﺧﺬ ﺑﹺﻌﻨﺎﻥ ﻓﹶﺮﺳﻪِ ﰲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ،

ﺃﹶﺷﻌﺚﹶ ﺭﺃﹾﺳﻪ ،ﻣﻐﺒﺮﺓ ﻗﹶﺪﻣﺎﻩ ،ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻛﹶﺎﻥﹶ ِﰲ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻗﹶﺔ ﻛﹶﺎﻥﹶ ِﰲ
ﺍﻟﺴﺎﻗﹶﺔ ،ﺇﹺﻥ ﺍﺳﺘﺄﹾﺫﹶﻥﹶ ﱂﹶ ﻳﺆﺫﹶﻥﹾ ﻟﹶﻪ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺷﻔﹶﻊ ﻟﹶﻢ ﻳﺸﻔﱠﻊ) "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(

މާނައީ" :ދީނާރާއި ،ދިރުހަމުގެ އަޅާއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ .މަޚުމަލުގެ ސާލާއި ،ޖަރީކުރެވިފައިވާ
ސާލުގެ އަޅާއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ) .އެބަހީ ދުނިޔޭގެ މުދަލާއިގެން އުޅޭ މީހާއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ(.
އޭނާއަށް

)އެތަކެތި(

ލިބިއްޖެނަމަ

ރުހެއެވެ.

އަދި
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ހަލާކުހުއްޓެވެ .އަދި އޭނާ މޫނުވަތަށްޖެހޭހުއްޓެވެ) .އެބަހީ ބަރުބާދުވާހުއްޓެވެ (.އަދި )ދުނިޔޭގެ

މުދަލާގެންއުޅޭ އުޅުމުގައި( އޭނާގެ ގައިން ތަނަކަށް ކައްޓެއް ވަދެއްޖެނަމަ އެކަށި ނުނެގޭހުއްޓެވެ.

އަދި ﺍﷲ ގެ މަގުގައި އެމީހެއްގެ އިސްތަށިގަނޑު ހަޑިވެ ،ފައި ހިރަފުހުން ތަތްތެޅިގެންވާ ހާލު

އެމީހެއްގެ އަހުގެ ލަގަނުގައި ހިފައިގެންހުރި މީހާއަށް އުފާވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަންހުއްޓެވެ .އޭނާ

ފޯރިމަރަން ހުރެއްޖެނަމަ އެކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެއެވެ .އަދި ލަޝްކަރުގެ ފަހަތް ބަލަހައްޓަން

ހުރެއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެއެވެ .އޭނާ )ކަމަކަށް( ހުއްދައަށް އެދެފިނަމަ
އޭނާއަކަށް

ހުއްދައެއްނުލިބެއެވެ.

އަދި

)ކަމަކަށް(

ޝަފާޢަތްތެރިވެއްޖެނަމަ

އޭނާގެ ޝަފާޢަތް

ޤަބޫލެއްވެސްނުކުރެވެއެވެ) ".އެބަހީ އެމީހުންގެ ކިބައިން އޭނާ ކަމަކަށް އެދެފިނަމަ އެބައިމީހުން

އޭނާއަކަށް އެއްވެސް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްނުދޭނެއެވެ .އެއީ އޭނާ ހުރި ސިފައިންނެވެ .ނަމަވެސް
ﺍﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އޭނާއަކީ އަގުހުރި މާތްމީހެކެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ޢަމަލުން އޭނާ

އެދެނީ އާޚިރަތުގެ އަޖުރަށެވެ .ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްނޫނެވެ(.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1
.2
.3

އާޚިރަތަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލުން އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އެދުން.
ﻫﻮﺩ ސޫރަތުގެ  15އަދި  16ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

)ދުނިޔެއަށް ދަހިވެތިވެފައިވާ( މުސްލިމު އިންސާނާއަށް ))ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ،ﻋﺒﺪ
ﺍﳋﻤﻴﺼﺔ(( "ދީނާރާއި ،ދިރުހަމާއި ،އަދި ސާލުގެ އަޅާ" މިފަދައިން ކިއުން.
އަޅާގެ

ތަފްސީރުކުރެވިފައިވަނީ

މިފަދައިންނެވެ.

.4

މިތަކެތީގެ

.5

"ﺗﻌﺲ ﻭﺍﻧﺘﻜﹶﺲ) "އޭނާއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ .އަދި އޭނާ ބަރުބާދުވާހުއްޓެވެ (.ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ

ލިބިއްޖެނަމަ ރުހެއެވެ .ނުލިބިއްޖެނަމަ ނުރުހެއެވެ".

"އެބަހީ

އޭނާއަށް

އެތަކެތި

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވެގެންވުން.
.6

"ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺷﻴﻚ ﻓﹶﻼﹶ ﺍﻧﺘﻘﹶﺶ) "ދުނިޔޭގެ މުދަލާގެން އުޅުމުގައި އޭނާގެ ގައިން ތަނަކަށް ކައްޓެއް

ވަދެއްޖެނަމަ އެކަށި ނުނެގޭހުއްޓެވެ (.އެކަލޭގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުވެސް ބަޔާންވުން.
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.7

އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި ބަޔާންވެގެން ދިޔަ ސިފަތަކުން ސިފަވެގެންވާ މުޖާހިދުގެ ސަނާއާއި
ތަޢުރީފު.

++++++++
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38

ﺍﷲ

ޙަރާމްކުރެއްވި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ޙަލާލުކުރުމުގަޔާއި ،ޙަލާލުކުރެއްވި

އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ޙަރާމްކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރިންނަށާއި އަމީރުންނަށް

ކިޔަމަންވެއްޖެމީހާ ،ފަހެ ﺍﷲ

ފިޔަވައި އެބައިމީހުން ރައްބުންތަކެއް ކަމުގައި

ހަދައިފި ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެން މިބުނަނީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން

)ހަމަބުނާއިރަށް(

ތިޔަބުނަނީ

އަބޫބަކުރުގެފާނާއި

ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ) .މިގޮތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ޙާލަތުވަނީނަމަ( ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް
އުޑުން ހިލަވެހުން ކައިރިވެގެންވެއެވެ".
އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ" .ޙަދީޘްގެ ﺳﻨﺪ އާއި ޙަދީޘް ޞައްޙަކަން

އެނގުމަށްފަހުގައިވެސް ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ

ރައުޔު

ގެ

އިޚްތިޔާރުކުރާ

މީހުންނާމެދު

އަހުރެން

އަޖައިބުވަމެވެ".

އަދި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވަނީވެސް މިފަދައިންނެވެ.
[ ] ^ _ ` ) Z h g f e d c b aﺍﻟﻨﻮﺭ(63 :
މާނައީ" :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޙުކުމްފުޅާ ޚިލާފުވާމީހުން ،އެބައިމީހުންނަށް ފިތުނައެއް

ނުވަތަ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ،ބިރުވެތިވާހުށިކަމެވެ".
ފިތުނައިގެ މުރާދަކީ ކޮބައިކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެގޭހެއްޔެވެ؟

އޭގެ މުރާދަކީ ޝިރުކެވެ .މީހަކު

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ރައްދުކޮށްފިނަމަ ،އޭނާގެ ހިތަށް ބާޠިލުކަންވަދެ،

އޭނާ ހަލާކުވެދިއުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
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މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ މިއާޔަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއްސެވިއެވެ.

[¨ © ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Z Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ

)ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ(31 :

މާނައީ" :އެބައިމީހުން )އަހުލުކިތާބީން( އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ،އަޅުވެރިންނާއި ،ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻦ
ﻣﺮﱘ ،ﺍﷲ ފިޔަވައި ރައްބުންތަކެއް ކަމުގައި ހަދައިފިއެވެ .އެކަމަކު އެންމެ އިލާހަކަށް އަޅުކަންކުރުމަށް
މެނުވީ އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެވިގެންނުވެއެވެ .އެކަލާނގެއީ ،އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤު

އިލާހަކުނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އެބައިމީހުން އެކުރާޝިރުކުތަކުން އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ

ވޮޑިގެންވެއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

އަށް

ދަންނަވައިފީމެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

އަހުރެމެން

ޢިލްމުވެރިންނަށާއި

އަޅުވެރިންނަކަށް

އަޅުކަމެއްނުކުރަމުއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ﺍﷲ ޙަލާލުކުރެއްވި
ކަމެއް އެބައިމީހުން ޙަރާމްކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން އެކަން ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެންހެއްޔެވެ؟

އަދި ﺍﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ކަމެއް އެބައިމީހުން ޙަލާލުކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން އެކަން ޙަލާލުކަމެއް
ކަމުގައި ނުދެކެންހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ .ނޫނެކެވެ .އެކަން އެގޮތަށް ދެކެމުއެވެ.

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ ،އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ

އެއީއެވެ) ".ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬﻱ(

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ނޫރު ސޫރަތުގެ  63ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ތައުބާ ސޫރަތުގެ  31ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.
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.3

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ އިންކާރުކުރެއްވި ޢިބާދަތުގެ މުރާދުގެ މައްޗަށްވާ ﺗﻨﺒﻴﻪ
)އެބަހީ ޢިބާދަތުގެ މުރާދަކީ ހަމައެކަނި ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ވިސްނައިވަޑައިގެންނެވި ގޮތެއްނޫނެވެ.

އަދިކިއެއްތަ! ޢިބާދަތުގެ މާނަ އެއަށްވުރެ ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ(.
.4

)މީހަކު މަޤާމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޢިލްމީގޮތުން ކިތަންމެ މަތިވެރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޙަދީޘްފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހެއްގެ ބަހަކަށް ޢަމަލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިކަމުގައި( މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ،-އާއި ﻋﻤﺮ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ގެ މިސާލު ޖެއްސެވުން .އަދި ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ،-ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ މިސާލުޖެއްސެވުން.
.5

މިއަދު ޙާލަތު ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިހާހިސާބަށެވެ .މިއަދު މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުން

ދެކޭގޮތުގައި

ރާހިބުންނަށް

އަޅުކަންކުރުމަކީ

އެންމެމާތް

ޢަމަލެވެ.

އަދި

އެޢަމަލަށް

ވަލީވެރިކަމޭވެސް ކިޔެއެވެ .އަދި ޢިލްމުވެރިންނަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ އެބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި
ޢިލްމާއި ފިޤުހެވެ .ދެން އެންމެފަހުން ޙާލަތު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ﺍﷲ ފިޔަވައި ،ޞާލިޙުންގެ

ތެރެއިންނުވާ މީހުންނަށްވެސް އަޅުކަންވެވޭ ހިސާބަށެވެ .އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ
ޖާހިލުންނަށް އަޅުކަންވެވޭ ހިސާބަށެވެ.

++++++++
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39
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[! " 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
) Z > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(60 :

މާނައީ" :ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަށާއި ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކަށް

އީމާންވެގެންވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ބަޔަކު ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ އެބައިމީހުންގެ
މައްސަލަ ޠާޣޫތަށް ހުށައަޅައި ޠާޣޫތުލައްވައި ޙުކުމްކުރުވުމަށް އެބައިމީހުން އެދެތެވެ .އެކަމަކު

އެބައިމީހުންނަށް

އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ

އެޠާޣޫތަށް

ކާފިރުވުމަށެވެ.

އަދި

ޝައިޠާނާ

އެދެނީ

އެބައިމީހުން ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރައްދައިލުމަށެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[@ M L K J I H G F E D C B A
[ ZYXWVU TSR QPON
\ ] ^ _ ) Zﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(62-61 :

މާނައީ" :އަދި އެބައިމީހުންނަށް ،ﺍﷲ ގެ ފޮތަށާއި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް

)ޙުކުމްކުރުމަށްޓަކައި( އަންނާށޭ ބުނެވިއްޖެ ހިނދު މުނާފިޤުން ކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން މޫނު

އަނބުރައިލާތަން ކަލޭގެފާނަށް ފެނިލައްވާނެއެވެ .ފަހެ ،އެބައިމީހުން ކުރިޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން
އެބައިމީހުންނަށް މުޞީބާތެއްޖެހޭ ހިނދު އެބައިމީހުންގެ ޙާލު ކިހިނެއްވާނެބާވައެވެ! ދެން އެބައިމީހުން

ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިސް ﺍﷲ ގަންދީ ހުވާކުރާ ޙާލު ބުނާނެތެވެ) .މީސްތަކުންގެ މެދުގައި(

ޞުލްޙައަށާއި ހަމަޖެހުމަށް މެނުވީ އަހުރެމެން ނޭދެމުއެވެ".
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އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z k j i h g f e d c b aﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(11 :

މާނައީ" :އަދި އެބައިމީހުންނަށް ،ބިންމަތީގައި ފަސާދަނުކުރާށޭ ބުނެވޭ ހިނދު އެބައިމީހުން
ބުނާނެތެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީ އިސްލާޙުކުރާ މީހުންނީމުއެވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
) Z ³ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ(56 :

މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބިންމަތީގައި ،އެބިންމަތި އިޞްލާޙުވުމަށްފަހު ،ފަސާދަނުކުރާށެވެ .އަދި
ﺍﷲ އަށް )އެކަލާނގެ ޢަޛާބަށް( ބިރުވެތިވެ) ،އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް( އެދޭ ޙާލު ދުޢާކުރާށެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅު އިޙުސާންތެރިންނާ ކައިރިވެގެންވެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ðﺍﳌﺎﺋﺪﺓ(50 :

މާނައީ" :އެބައިމީހުން އެއެދެނީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޙުކުމަށްހެއްޔެވެ؟ އަދި )ﺍﷲ އަށް( ޔަޤީންކުރާ
ބަޔަކަށް ﺍﷲ އަށްވުރެ ،ޙުކުމްކުރުމުގެގޮތުން ހެޔޮވެގެންވަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟"

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻻﹶ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻫﻮﺍﻩ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺟﹺ ﹾﺌﺖ ﺑﹺﻪ) "ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺠﺔ

ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ(
މާނައީ:

"ތިޔަބައިމީހުންކުރެ

އެކަކުވެސް،

އެމީހަކު

ހިތްއެދޭ

ހުރިހާކަމެއް

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ގެނެސްދެއްވި ޝަރީޢަތާ ތަބާވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ،އީމާންވިކަމުގައި ނުވެއެވެ ".ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ -
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅެކެވެ .އަދި ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﹸﺠﺔ ގައި މިޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަ

ސަނަދާއިއެކު އަހުރެންނާ ހަމައަށް ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ(.
އަދި

ﺇﻣﺎﻡ ﺷﻌﱯ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ-

އަރާރުމެއްހިނގިއެވެ.

މިހެން

މިކަން

ވިދާޅުވިއެވެ.
ހިނގުމުން
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މިމައްސަލައިގެ

ހަމަކަށަވަރުން

ފައިސަލާކުރެއްވުމަށްޓަކައި

އެކަލޭގެފާނު

ރިޝްވަތު

ދާނީ

މުޙައްމަދުގެފާނުގެ

ނުހިއްޕަވާކަން

މީނާއަށް

އަރިހަށެވެ.

އެނގެއެވެ.

އެހެނީ

މުނާފިޤުކަލޭގެ

ބުނެފިއެވެ .އަހުރެމެންގެ މިމައްސަލައިގެ ފައިސަލާކުރުވުމަށްޓަކައި ދާނީ ޔަހޫދީންގެ ގާތަށެވެ .އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން ރިޝްވަތު ހިފާކަން މީނާއަށް އެނގެއެވެ .ދެން ކޮންމެއަކަސް މިދެމީހުން

އެންމެފަހުން އިއްތިފާޤުވީ މައްސަލައިގެ ފައިސަލާ ކުރުވުމަށްޓަކައި ބަނޫޖުހައިނާގެ ބުރަންމާނީއެއްގެ

ގާތަށް ދިއުމަށެވެ .ދެންފަހެ މިއާޔަތްބާވައި ލެއްވިއްޖެއެވެZ .......% $ # " ! [ .
)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) (60 :ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﹼﱪﻱ(

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވިއެވެ" .މިއާޔަތް ބާވައިލެވުނީ )މައްސަލައެއްގައި( އަރައިރުންވީ
ދެމީހުންނާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .ފަހެ އެދެމީހުންކުރެ އެކަކު ބުނެފިއެވެ .އަހަރުމެންގެ މިމައްސަލަ

ހުށައަޅާނީ ރަސޫލާގެ އަރިހަށެވެ .އަނެކަކު ބުނެފިއެވެ .އަހަރުމެންގެ މިމައްސަލަ ހުށައަޅާނީ

)ޔަހޫދީންގެ ސަރުދާރު( ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺃﺷﺮﻑ އަށެވެ) .ދެންފަހެ ،މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ފައިސަލާކުރެއްވުމަށްފަހު އެދެމީހުންކުރެ އެކަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިސަލާއަށް

ނުރުހުމުން( ދެން އެންމެފަހުން މިދެމީހުން ﻋﻤﺮ ގެފާނަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ .އަދި އޭގެ
ތެރެއިން އެކަކު މައްސަލަ ހިނގިގޮތުގެ ވާހަކަ ﻋﻤﺮ ގެފާނަށް

ރަނގަޅަށް ކިޔައިދީފިއެވެ .ފަހެ،

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ފައިސަލާއަށް ނުރުހުނު މީހާއަށް ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަންތައް ހިނގައިދިޔައީ އޭނާ އެބުނިގޮތަށް ހެއްޔެވެ؟ މީނާ ބުނެފިއެވެ .އާއެކެވެ .ހަމައެހެން
ބުނުމާއެކު ޢުމަރުގެފާނު އޭނާގެ ކަރުގައި ކަނޑިން ޖައްސަވައި އޭނާ ޤަތުލުކޮށްލައްވައިފިއެވެ".
)ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺜﹼﻌﻠﱯ(

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:

)(1

 .1ނިސާ ސޫރަތުގެ  60ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު .އަދި ޠާޣޫތުގެ މާނަ ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް
އާޔަތުން މަދަދު ހާސިލުވުން.

) (1ﺗﻨﺒﻴﻪ :މިބާބުގެ މައްސަލަތައް ބައެއް ނުސްޚާތަކުގައި ނަންގަނެވިގެންނެއް ނުވެއެވެ .މިބާބު ތަރުޖަމާކުރުމުގައި

އަޅުގަނޑު އިޚްތިޔާރުކުރީ މައްސަލަތައް ނަންގަނެވިފައިވާ ނުސްޚާއެކެވެ .އެއީ އެހެން ބާބުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން
މިބާބުވެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައެވެ.
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 .2ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  11ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.
 .3ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ސޫރަތުގެ  56ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.
 .4އަލްމާއިދާ ސޫރަތުގެ  50ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.
.5

[ ! "  Z .......% $ #މިއާޔަތް ބާވައިލެއްވުނު ސަބަބާއި ބެހޭގޮތުން ﺇﻣﺎﻡ

ﺷﻌﱯ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅު.

 .6ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ،ދޮގުވެރި އީމާންކަމުގެ ތަފްސީރު.
 .7މުނާފިޤު ކަލޭގެއާ މެދު ޢުމަރުގެފާނު ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ ބަޔާންވުން.
 .8އެމީހަކު ހިތްއެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެނަސްދެއްވި ޝަރީޢަތާ
ތަބާވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެއްވެސް މީހަކަށް އީމާންކަން ހާސިލުނުވުން.

++++++++
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40
ﺍﷲ ގެ ބައެއް އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ބައެއް ސިފަފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރާ މީހާއާ ބެހޭ
ާބ
ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބ ު

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z F E D C B A @ ? > = < ;: 9 8ﺍﻟﺮﻋﺪ(30 :

މާނައީ" :އަދި އެބައިމީހުން )މައްކާގެ މުޝްރިކުން( ރަޙްމާނަށް އިންކާރުކުރެތެވެ .ކަލޭގެފާނު

)އެބައިމީހުންނަށް( ވިދާޅުވާށެވެ) .ތިޔަބައިމީހުން އިންކާރުކުރާ( އެ ރަޙްމާނަކީ ތިމަންރަސޫލާގެ
ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ.

ފިޔަވައި

އެކަލާނގެ

ޙައްޤު

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

އަދި

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ވަކީލުކުރައްވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަތުންވެސްވަނީ
ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ".

އަދި

މާތްﷲ

އެނގޭވަރުގެ

ރުއްސުންލެއްވި

އެއްޗެހި

ޢަލީގެފާނު

ބުނެދޭށެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ.

)މީސްތަކުންނަށް

"މީސްތަކުންނަށް،

ނޭނގޭވަރުގެ

އެބައިމީހުންނަށް

އެއްޗެއް

ބުނެދީގެން(

ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ އެދެނީ ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދޮގުކުރެވުމަށްހެއްޔެވެ؟"
އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ،ﻣﻌﻤﺮ ގެ ކިބައިން ﻣﻌﻤﺮ ،ﺍﺑﻦ ﻃﺎﻭﻭﺱ ގެ ކިބައިން ﺍﺑﻦ ﻃﺎﻭﻭﺱ އެކަލޭގެފާނުގެ
ބައްޕަގެ ކިބައިން ﻃﺎﻭﻭﺱ ،މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ.
އެއްދުވަހަކު މީހަކު ،ﺍﷲ ގެ ސިފަފުޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޙަދީޘްފުޅެއް

އެހި ހިނދު އެޙަދީޘްފުޅަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ތުރުތުރުއަޅައިގަންނަތަން އެކަލޭގެފާނަށް )އެބަހީ
ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ އަށް( ފެނިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ" .މިބައިމީހުން މިގަންނަނީ ކޮންފަދަ ބިރެއްހެއްޔެވެ؟

ﳏﻜﻢ އާޔަތެއް އަހާ ހިނދު މަޑުމައިތިރިކަން އިޙުސާސްކުރެތެވެ .އަދި މުތަޝާބިހު އާޔަތެއް އަހާ

ހިނދު ހަލާކުވެގެންދެތެވެ .ﺍﻫـ".
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އަދި ޤުރައިޝުވަންހައިގެ މީހުން ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﺭﲪﻦ ގެ ޒިކުރުކުރައްވަނިކޮށް
އެހި ހިނދު އެބައިމީހުން އެއިސްމުފުޅަށް އިންކާރުކުރިއެވެ .ދެންފަހެ ،ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެބައިމީހުންނާ
ބެހޭގޮތުން މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ" Z ;: 9 8 [ .އަދި އެބައިމީހުން ރަޙްމާނަށް

އިންކާރުކުރެތެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ އިސްމުފުޅަކަށް ނުވަތަ ސިފަފުޅަކަށް އިންކާރުކުރުމުން އީމާންކަން ނެތިދިއުން.

.2

ﺍﻟﺮﻋﺪ ސޫރަތުގެ  30ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

އަހާ މީހާއަށް ނުވިސްނޭވަރުގެ އެއްޗެހި ބުނެދިނުން ދޫކޮށްލުން.

.4

އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންވުން ،އެއީ އެގޮތަށް މީހަކަށް ނުވިސްނޭވަރު އެއްޗެއް ބުނެދިނުމުން
އެކަންތައް ވެގެންދާނީ ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދޮގުކުރެވޭ ހިސާބަށް އޭނާ ގެންގޮސްދޭ

ކަމަކަށެވެ .އަދި އެއީ އިންކާރުކުރާމީހާ އެދެފަރާތް ދޮގުކުރުމަށް ގަސްތުނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް

މެއެވެ.
.5

ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުޅަކަށް ނުވަތަ ސިފަފުޅަކަށް އިންކާރުކުރި މީހާއަށް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ
ﻋﺒﺎﺱ ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅު ،އެބަހީ އޭނާ ހަލާކުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.

++++++++
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41
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ^ _ ` ) Z d c b aﺍﻟﻨﺤﻞ(83 :

މާނައީ" :އެބައިމީހުން )މައްކާގެ މުޝްރިކުން( ﺍﷲ

ގެ

ނިޢުމަތްތައް

ދެނެތިބޭ

ޙާލުވެސް

އެނިޢުމަތްތަކަށް އިންކާރުކުރެތެވެ .އަދި އެބައިމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކީ )ޙައްޤުގޮތް ޤަބޫލުނުކުރި(
ކާފިރުންނެވެ".
ﳎﺎﻫﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ﺍﷲ ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް އިންކާރުކުރުމުގެ

މުރާދަކީ އިންސާނާ މިފަދައިން ބުނުމެވެ" .މިއީ އަހަރެންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން އަހަރެންނަށް
ވާރުތަވީ މުދަލެވެ".
ﻋﻮﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .އޭގެ މުރާދަކީ ،މީސްތަކުން މިފަދައިން ބުނުމެވެ" .މިވެނި

މީހަކު ނުވާނަމަ އެވެނިކަމެއްނުވީހެވެ".

ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .އޭގެ މުރާދަކީ މީސްތަކުން މިފަދައިން ބުނުމެވެ" .މިކަންތައްވީ

އަހުރެމެންގެ އިލާހުން ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ".

އަދި ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ،-މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳉﻬﲏ
ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ "ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺃﹶﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﹺﻲ ﻭﻛﹶﺎﻓﺮ) "ﺍﳊﺪﻳﺚ(
"ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ތިމަން ﺍﷲ ގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ތިމަން ﺍﷲ އަށް

އީމާންވި ބަޔަކާއި ،ކާފިރުވީ ބަޔަކު މިއަދު ހެނދުންކޮށްފިއެވެ- .މިޙަދީޘްފުޅު އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ".
މިބަސްފުޅުގެ ފަހަތުން ވިދާޅުވިއެވެ" .މިފަދަ ބަސްފުޅުތައް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ވަރަށްވެސް

ގިނައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،އެބައެއްގެ ނުބައިކަން އެބަޔާންކުރައްވާ
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މީހުންނަކީ އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތައް އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް

އެކަލާނގެއާ ޝަރީކުކުރާ މީހުންނެވެ".

ބައެއް ސަލަފުން ވިދާޅުވިއެވެ) .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ނިޢުމަތްތައް އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް

ނިސްބަތްކުރުމުގެ މިސާލަކީ( އެއީ މީސްތަކުންގެ މިފަދަ ބަސްތަކެވެ .ވައިވަރަށްވެސް ހެޔޮވެ،

ރިވެތިވެގެންވެއެވެ .އަދި ކެޔޮޅު ވަރަށްވެސް މޮޅުވެ ،ވިސްނުންތޫނުވެގެންވެއެވެ .އަދިވެސް ގިނަ
މީސްތަކުންގެ ދޫތަކުން ނިކުންނަ މިފަދަ ބަސްތަކެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ނިޢުމަތް ދެނެގަތުމާއި އެނިޢުމަތަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ތަފްސީރު.

.2

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް މިގޮތަށް އިންކާރުކުރެވޭ ކަލިމަތައް ގިނަ މީސްތަކުންގެ ދޫތަކުން

.3

މިފަދަ ބަސްތަކަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ނިޢުމަތަށް އިންކާރުކުރުމޭ ކިއުން.

.4

ހިތުގައި އިދިކޮޅު ދޭތި )އެބަހީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް އިޤުރާރުވުމާއި ،އިންކާރުކުރުން(

ނުކުންނަކަން ދެނެގަތުން.

ޖަމަޢަވުން ސާބިތުވުން.

++++++++
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42
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ « ¬ ® ¯ ) Z ± °ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(22 :

މާނައީ" :ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބޭ ޙާލު ،ﺍﷲ އަށް ޝަރީކުން ނުހަދާށެވެ".
މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺃﻧﺪﺍﺩ" ގެ މުރާދަކީ
ޝިރުކެވެ .އެއީ ކަޅުއަނދިރި ރެއެއްގައި ކަޅުހިލައެއްގެ މަތީ ހިނި ދުވުމަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް

ފޮރުވިގެންވާ ޝިރުކެކެވެ .އަދި އެޝިރުކަކީ ތިބާ މިފަދައިން ބުނުމެވެ" .ﻭﺍﷲِ ،ﻭﺣﻴﺎﺗﻚ ﻳﺎﻓﹸﻼﹶﻥﹸ
ﻭﺣﻴﺎﺗﻲ" )ﺍﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ .އަދި ތިބާގެ ދިރިހުރުން ގަންދީ ބުނަމެވެ .އޭ މިވެނި މީހާއެވެ.

އަދި އަހުރެންގެ ދިރިހުރުން ގަންދީ ބުނަމެވެ (.އަދި ތިބާ މިފަދައިން ބުނުމެވެ" .ﻟﹶﻮﻻﹶ ﻛﹸﻠﹶﻴﺒﺔﹸ ﻫﺬﹶﺍ
ﻷَﺗﺎﻧﺎ ﺍﻟﻠﱡﺼﻮﺹ) "މި ކުޑަކުޑަ ކުއްތާ ނުވާނަމަ އަހުރެމެންގެ ގާތަށް ވަގުން އައީހެވެ (.ނުވަތަ ތިބާ
މިފަދައިން ބުނުމެވެ" .ﻟﹶﻮﻻﹶ ﺍﻟﺒﻂﱡ ِﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻷَﺗﻰ ﺍﻟﻠﱡﺼﻮﺹ) "ގޭގައި އަސްދޫނި ނުވާނަމަ ވަގުން

އައީހެވެ (.އަދި މީހަކު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް މިފަދައިން ބުނުމެވެ" .ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷ ﹾﺌﺖ) "މިއީ ﺍﷲ
އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ .އަދި ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ (.އަދި މީހަކު މިފަދައިން ބުނުމުވެ" .ﻟﹶﻮﻻﹶ ﺍﷲُ
ﻭﻓﹸﻼﹶﻥﹲ" )ﺍﷲ ނުވާނަމަ އަދި މިވެނި މީހަކު ނުވާނަމަ (...
މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ތިބާ )ﺍﷲ އާއެކު( އެއްވެސް މީހަކު ބައިވެރިނުކުރާށެވެ .މިއީ
ހައްތާވެސް ﺍﷲ އާއެކު ޝަރީކުކުރުމެވެ) .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ(

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻣﻦ ﺣﻠﹶﻒ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺷﺮﻙ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ(
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މާނައީ" :ﺍﷲ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ހުވާކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ
ކާފިރުވެއްޖެއެވެ .ނުވަތަ ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ވިދާޅުވިއެވެ.
"ﻷَﻥﹾ ﺃﹶﺣﻠﻒ ﺑﹺﺎﷲِ ﻛﹶﺎﺫﺑﺎﹰ ﺃﹶﺣﺐ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺣﻠﻒ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺﻩ ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ" )ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ(
މާނައީ" :ﺍﷲ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ތެދުހުވައެއްކުރުމަށްވުރެ ﺍﷲ ގަންދީ ދޮގުހުވައެއްކުރުންވެސް

އަހުރެންނަށް ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺧﺬﻳﻔﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻻﹶ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ :ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷﺎﺀَ ﻓﹸﻼﹶﻥﹲ ،ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ :ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﺛﹸﻢ ﺷﺎﺀَ ﻓﹸﻼﹶﻥﹲ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ(
މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން މިފަދައިން ނުބުނާށެވެ" .ﺍﷲ އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެވެ .އަދި މިވެނި މީހަކު
އެދުނު ގޮތެވެ .އެކަމަކު ތިޔަބައިމީހުން މިފަދައިން ބުނާށެވެ .ﺍﷲ އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ.
ދެންމިވެނި މީހަކު އެދުނު ގޮތެވެ".

އަދި

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ" .ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﺑﹺﻚ) "އަހުރެން

ﺍﷲގެ ކިބަފުޅުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެމެވެ .އަދި ތިބާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމަށްއެދެމެވެ(.
މިފަދައިން މީހަކު ބުނުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ .އަދި "ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﺛﹸﻢ ﺑﹺﻚ) "އަހުރެން ﺍﷲ ގެ

ކިބަފުޅުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެމެވެ .ދެން ތިބާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމށް އެދެމެވެ(.

މިފަދައިން މީހަކު ބުނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻟﹶﻮﻻﹶ ﺍﷲَ ﺛﹸﻢ ﻓﹸﻼﻥﹲ"
)ﺍﷲ ނުވާނަމަ ދެން މިވެނި މީހަކު ނުވާނަމަ  (...މިހެން ބުނެވި ދާނެއެވެ .އެކަމަކު "ﻟﹶﻮﻻﹶ ﺍﷲَ
ﻭﻓﹸﻼﹶﻥﹲ" )ﺍﷲ ނުވާނަމަ އަދި މިވެނި މީހަކު ނުވާނަމަ  (...މިހެން ނުބުނާށެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ޝަރީކުންނާ ބެހޭގޮތުން ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  22ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ޞަހާބީން ،ބޮޑުޝިރުކާ ބެހޭގޮތުން ބާވައިލެއްވިފައިވާ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވެތެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އެއާޔަތުގައި ކުޑަޝިރުކުވެސް ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ.
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.3

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ހުވާކުރުމަކީ ޝިރުކެކެވެ.

.4

ﺍﷲ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ތެދުހުވައެއްކުރުން ﺍﷲ ގަންދީ ދޮގުހުވައެއް ކުރުމަށްވުރެވެސް

.5

"ﻭﺍﻭ) "އަދި( މި ލަފުޒާއި "ﺛﹸﻢ) "ދެން( މި ލަފުޒާ ދެމެދުގައިވާ މަޢުނަވީ ފަރަގު) .އެބަހީ

ފާފައިގެ ގޮތުން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.

ﻭﺍﻭގެ ކުރިން ޒިކުރުކުރެވޭ ލަފުޒާއި ފަހުން ޒިކުރުކުރެވޭ ލަފުޒު ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ބަރާބަރު
ވެގެންވެއެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް ،ﰒﹼ ގެ ކުރިން ޒިކުރުކުރެވޭ ލަފުޒު ފަހުން ޒިކުރުކުރެވޭ

ލަފުޒަށްވުރެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން މަތިވެރި ވެގެންވެއެވެ.

++++++++
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43
ﺍﷲ ގަންދީ ހުވާކުރުމަށް ކިފާޔަތުނުކުރި މީހާއާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް
ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻻﹶﺗﺤﻠﻔﹸﻮﺍ ﺑﹺﺂﺑﺎﺋﻜﹸﻢ ،ﻣﻦ ﺣﻠﹶﻒ ﺑﹺﺎﷲِ ﻓﹶﻠﹾﻴﺼﺪﻕ ،ﻭﻣﻦ ﺣﻠﻒ
ﻟﹶﻪ ﺑﹺﺎﷲِ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﺽ ،ﻭﻣﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﺮﺽ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﷲِ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ(
މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ކާބަފައިން

ގަންދީ ހުވާނުކުރާށެވެ.

ﺍﷲ ގަންދީ

ހުވާކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ،އޭނާ ތެދުބުނާހުށިކަމެވެ .އަދި އެމީހަކަށް ﺍﷲ

ގަންދީ

ހުވާކޮށްދެވިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އޭނާ ރުހޭހުށިކަމެވެ .އަދި ނުރުހިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ،

އޭނާ ﺍﷲ އާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނުވެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ކާބަފައިން ގަންދީ ހުވާކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ބަޔާންވުން.

.2

ﺍﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްދެވިއްޖެ މީހާއަށް ރުހުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވުން.

.3

ހުވާކޮށްދެވުމުން އެކަމަށް ނުރުހުނު މީހާގެ މައްޗަށް ވަޢީދު ވާރިދުވުން.

++++++++
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")މިއީ( ﺍﷲ

އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ .އަދި ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ ".މިފަދައިން
ބުނުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻗﺘﻴﻠﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެއްދުވަހަކު ޔަހޫދީއަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އައިސް )މުސްލިމުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް( ބުނެފިއެވެ.

"ﺇﹺﻧﻜﹸﻢ ﺗﺸﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ ،ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ :ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷ ﹾﺌﺖ ،ﻭﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ :ﻭﺍﻟﻜﹶﻌﺒﺔ ،ﻓﹶﺄﹶﻣﺮﻫﻢ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ r ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﹶﻥﹾ
ﺤﻠﻔﹸﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ :ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻜﹶﻌﺒﺔ ،ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ :ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﺛﹸﻢ ﺷ ﹾﺌﺖ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ(
ﻳ 

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ޝިރުކުކުރެތެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ބުނެތެވެ) .މިއީ( ﺍﷲ

އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ .އަދި ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބުނެތެވެ .ކަޢުބާ ގަންދީ

ބުނަމުއެވެ .ދެންފަހެ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެބައިމީހުން ހުވާކުރުމަށް އެދޭ ހިނދު

މިފަދައިން ބުނުމަށް އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ .ކަޢުބާގެ ރައްބު ގަންދީ ބުނަމުއެވެ.

އަދި މިފަދައިން ބުނުމަށްވެސް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ) .މިއީ( ﺍﷲ އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ .ދެން
ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް ދަންނަވައިފިއެވެ" .ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷ ﹾﺌﺖ) "މިއީ( ﺍﷲ
އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެވެ .އަދި ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަތްގޮތެވެ .ދެން ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ

ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ތިބާ،

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ތިޔަހެދީ

ﺍﷲ

އަށް

ޝަރީކަކު

ކަމުގައިހެއްޔެވެ؟ )ތިބާ މިފަދައިން ބުނާށެވެ" (.ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ "ހަމައެކަނި ﺍﷲ އެދިވޮޑިގެންނެވި

ގޮތެވެ.

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އެއްކިހުނުފުޅު އަޚާ ،ﻃﹸﻔﹶﻴﻞ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހަރެންނަށް ޔަހޫދީންގެ ބަޔަކު ގާތަށް އާދެވުނީތީ
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)އެއްރެއަކު( ހުވަފެނެއް ފެނުނެވެ) .އެހުވަފެނުގައި( އަހުރެން އެބައިމީހުންނަށް ދަންނަވައިފީމެވެ.
ތިޔަބައިމީހުން ﻋﺰﻳﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ އަކީ ﺍﷲ ގެ ދަރިކަލެކޭ މިހެން ނުބުނާނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީ

ހާދަރަނގަޅު ބަޔެކެވެ .ދެން އެބައިމީހުން އަހުރެންނަށް ބުނެފިއެވެ .ތިޔަބައިމީހުން "ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷﺎﺀَ
ﺤﻤﺪ) "ﺍﷲ އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެވެ .އަދި މުޙައްމަދުގެފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިގޮތެވެ (.މިހެން
ﻣ 

ނުބުނާނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީވެސް ހާދަރަނގަޅު ބައެކެވެ .ދެން އަހުރެން ނަޞާރާއިންގެ ބަޔަކު
ކައިރިން ދަމުން އެބައިމީހުންނަށް ބުނެފީމެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ އަކީ ﺍﷲ ގެ

ދަރިކަލެކޭ މިހެން ނުބުނާނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ހާދަރަނގަޅު ބައެކެވެ .ދެން އެބައިމީހުން
އަހުރެންނަށް

ބުނެފިއެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން

ﺤﻤﺪ "މިހެން
"ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷﺎﺀَ ﻣ 

ނުބުނާނަމަ

ތިޔަބައިމީހުންނަކީވެސް ހާދަރަނގަޅު ބައެކެވެ .ދެން ފަހެ ،ހެނދުންވުމުން ބައެއްމީހުންނަށް

އެހުވަފެން އަހުރެން ކިޔައިދީފީމެވެ .ދެން އަހުރެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް

އައިސް އެކަލޭގެފާނަށް އެހުވަފެން ކިޔައިދިނުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެއްވެސް މީހަކަށް ތިބާ
އެހުވަފެން ކިޔައިދިނިންހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ .އާދޭހެވެ .ދެންފަހެ) ،އެކަލޭގެފާނު

ތެދުވެވަޑައިގެން( ﺍﷲ އަށް ޙަމްދާއި ތަޢުރީފުކުރައްވާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ! އެއަށް ފަހު

ދަންނާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ޠުފައިލު ހުވަފެނެއް ދެކެފިއެވެ .އަދި އެހުވަފެން ބައެއް މީހުންނަށް
ކިޔައިވެސްދީފިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނެއުޅޭ ޖުމްލައަކީ މިވެނި އެވެނި ކަމަކާހުރެ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން މަނާނުކުރެވުނު ޖުމްލައެކެވެ .ވީމާ )މިއަށްފަހު(

ﺤﻤﺪ "މިފަދައިން ނުބުނާށެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ތިޔަބައިމީހުން
ތިޔަބައިމީހުން "ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷﺎﺀَ ﻣ 
"ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ" މިފަދައިން ބުނާށެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ޔަހޫދީން ،ކުޑަޝިރުކު ދެނެގަތުން.

.2

އިންސާނާގެ ނަފުސު އެދޭނަމަ )ރަނގަޅުގޮތާއި ނުބައިގޮތް( އޭނާއަށް ވިސްނެއެވެ.

.3

)ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އައި މީހާ "ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷ ﹾﺌﺖ "އޭ ބުނުމުން(
އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް ނުރުއްސަވާ "ތިބާ ،ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަހެދީ ﺍﷲ އަށް ޝަރީކަކު
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ކަމުގައިހެއްޔެވެ؟" މިފަދައިން އޭނާއަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވާއިރު "ﻣﺎﱄ ﻣﻦ ﺃﹶﻟﹸﻮﺫﹸ ﺑﹺﻪ ﺳﻮﺍﻙ"

)ކަލޭގެފާނު ފިޔަވައި އަހުރެން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދޭނެ އެހެންފަރާތެއްނުވެއެވެ (.މިބައިތާއި

މިބައިތުގެ ފަހުގެ ދެބައިތު ކިޔާފައިވާ މީހާގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިބާވައެވެ! )އެބަހީ އޭނާ
މުޝްރިކަކަށްވުމުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއްވޭބާވައެވެ!(

.4

"ﻣﺎﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺷ ﹾﺌﺖ "ފަދަ ކަލިމަތައް ބޮޑުޝިރުކުގެ ތެރެއިން ނުހިމެނެއެވެ .އެއީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ" .ތިޔަބައިމީހުން

ތިޔަބުނެއުޅޭ ޖުމްލައަކީ މިވެނި އެވެނި ކަމަކާހުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން

މަނާނުކުރެވުނު ޖުމްލައެކެވެ".
.5

ހަމަކަށަވަރުން ރަނގަޅު ހުވަފެނަކީ ވަޙީގެ ވައްތަރެކެވެ.

.6

ބައެއްފަހަރު ،ބައެއްޙުކުމް ޝަރުޢުވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ރަނގަޅު ހުވަފެންވެއެވެ.

++++++++
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ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވައިފި މީހާ ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ

އަށް ތަކުލީފުދީފި

ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ ; < = > ? @ Z Q P O N ML K J I H GF E D C B A

)ﺍﳉﺎﺛﻴﺔ(24 :

މާނައީ" :އަދި އެބައިމީހުން )މުޝްރިކުން( ބުންޏެވެ .އަހުރެމެންގެ މިދިރިއުޅުން ދުނިޔޭގެ
ދިރިއުޅުން ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ) .މިތާނގައި( އަހަރުމެން )އެއްބަޔަކު( ދިރި ،އަދި އަހުރެމެން

)އަނެއްބަޔަކު( މަރުވެދަނީއެވެ .އަދި ޒަމާން މެނުވީ އަހުރެމެން ހަލާކުކޮށް ނެތިކޮށެއްނުލައެވެ .އަދި

އެކަމުގެ އެއްވެސް ޢިލްމެއް އެބައިމީހުންނަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ) .އެކަމުގައި ނުބައި( ހީތަކެއްކުރާ
ބަޔަކު ކަމުގައި މެނުވީ އެބައިމީހުންނުވެއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.
"ﻳﺆﺫﻳﻨﹺﻲ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ،ﻳﺴﺐ ﺍﻟﺪﻫﺮ ،ﻭﺃﹶﻧﺎ ﺍﻟﺪﻫﺮ ،ﺃﹸﻗﹶﻠﱢﺐ ﺍﻟﱠﻴﻞﹶ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ) "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
މާނައީ" :އާދަމުގެ ދަރިޔާ ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވައި ތިމަން ﺍﷲ އަށް ތަކުލީފުދެއެވެ.
އެހެނީ ތިމަން ﺍﷲ އީ ޒަމާނެވެ) .އެބަހީ( ރޭދުވާ ތަކުރާރުކުރައްވަނީ ތިމަން ﺍﷲ އެވެ".
އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

"ﻻﹶ ﺗﺴﺒﻮﺍ ﺍﻟﺪﻫﺮ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻫﺮ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިނުގޮވާށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ އީ
ޒަމާނެވެ) .އެބަހީ ޒަމާނުގައި ހިނގާ ހުރިހާކަމެއް ތަދުބީރުކުރައްވަނީ އެކަލާނގެއެވެ"(.
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މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުން މަނާކުރެވިފައިވުން.

.2

ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުމަށް ،ﺍﷲ އަށް ތަކުލީފުދިނުމޭ ކިއިފައިވުން.

.3

"ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻫﺮ) "ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ އީ ޒަމާނެވެ (.މިބަސްފުޅަށް ވިސްނައި

.4

ބައެއްފަހަރު އިންސާނާ ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވައެވެ .އެއީ އޭނާގެ ހިތުން އެކަން

ފިކުރުކުރުން.

ގަސްތުނުކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ.

++++++++
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ﻗﹶﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﹸﻀﺎﺓ )ޤާޟީންގެ ޤާޟީ( ފަދަ ލަޤަބުދިނުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺧﻨﻊ ﺍﺳﻢﹴ ﻋﻨﺪ ﺍﷲِ ﺭﺟﻞﹲ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻷَﻣﻼﹶﻙ ،ﻻﹶ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ނަމެއްކިޔައިފައިވާ މީހަކީ
އެމީހަކަށް "ﻣﻠﻚ ﺍﻷَﻣﻼﹶﻙ) "ރަސްކަލުންގެ ރަސްކަލާ( މިނަންކިޔައިފައިވާ މީހާއެވެ .ﺍﷲ ފިޔަވައި
ޙަޤީޤީ ރަސްކަލަކުނުވެއެވެ".

ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻣﻠﻚ ﺍﻷَﻣﻼﹶﻙ "ގެ ތަރުޖަމާއަކީ" :ޝަހެންޝާހު" އެވެ.
އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

"ﺃﹶﻏﹾﻴﻆﹸ ﺭﺟﻞﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺃﹶﺧﺒﺜﹸﻪ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ޤިޔާމަތްދުވަހު ﺍﷲ ގެ ހަޟްރަތުގއި އެންމެ ކޯފާ ލިބިގެންވާ މީހަކީ އަދި އެންމެ
ހަޑިހުތުރުވެގެންވާ

މީހަކީ

)އެމީހަކަށް "ﻣﻠﻚ

ﺍﻷَﻣﻼﹶﻙ"

މިނަންކިޔައިފައިވާ

މީހާއެވެ"(.

ޙަދީޘްފުޅުގައިއެވާ ﺃﹶﺧـﻨﻊ ގެ މާނައަކީ :އެންމެ ނިކަމެތިވެގެންވާ މީހާ ނުވަތަ އެއްޗެވެ.

މިބާބުން ނެރެވުނު މައްސަލަތައް:
.1

"ﻣﻠﻚ ﺍﻷَﻣﻼﹶﻙ "މިނަންކިޔުން މަނާވެގެންވުން.

.2

ހަމަކަށަވަރުން "ﻣﻠﻚ ﺍﻷﻣﻼﻙ" ގެ މާނަދޭހަވާ އެހެނިހެން ނަންތައްކިޔުންވެސް މަނާވެގެންވެއެވެ.
އެއީ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިފަދައިންނެވެ.
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.3

"ﻣﻠﻚ ﺍﻷَﻣﻼﹶﻙ "އާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ނަންތައްނުކިއުމަށް ޝަރީޢަތުން އަޅައިފައިވާބާރު

ދެނެގަތުން .އެއީ ހިތުން އޭގެމާނަ ގަސްތުނުކުރެވޭކަން ޔަޤީންވުމާއެކުވެސް މެއެވެ .މިފަދަ

ނަންތައްކިޔުން މަނާވެގެންވަނީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް މިފަދަ ނަންތައް ޚާއްޞަ ވެގެންވާތީއެވެ.
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ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކަށް އިޙުތިރާމުކުރުމާއި ،އެކަލާނގެއަށްޓަކައި ނަން
ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ" .އެކަލޭގެފާނުގެ ﻛﹸﻨﻴﺔ
ނަންފުޅަކަށް ﺃﺑﻮ ﺍﳊﹶﻜﹶﻢ އޭ ކިޔޭކަމުގައިވިއެވެ .ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނަށް
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺤﻜﹶﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﹶﺮﺿﻲ
"ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻫﻮ ﺍﳊﹶﻜﹶﻢ ،ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺍﳊﹸﻜﹾﻢ ،"ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺇﹺﻥﱠ ﻗﹶﻮﻣﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺧﺘﻠﹶﻔﹸﻮﺍ ِﰲ ﺷﻲﺀٍ ﺃﹶﺗﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶ 
ﻛﻼﹶ ﺍﻟﻔﹶﺮﹺﻳﻘﹶﻴﻦﹺ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﻣﺎ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻫﺬﹶﺍ! ﻓﹶﻤﺎ ﻟﹶﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﹶﺪ؟" ﹸﻗﻠﹾﺖ :ﺷﺮﻳﺢ ،ﻭﻣﺴﻠﻢ ،ﻭﻋﺒﺪﺍﷲِ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ:
"ﻓﹶﻤﻦ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮﻫﻢ؟" ﹸﻗﻠﹾﺖ :ﺷﺮﻳﺢ ،ﻗﹶﺎﻝﹶَ" :ﺃﹶﻧﺖ ﺃﹶﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢﹴ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ(
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ އީ ﺣﻜﹶﻢ އެވެ .އަދި ﺣﻜﻢ ވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ
ޙަޟްރަތަށެވެ ".ފަހެ ،ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން

ކަމަކާ އިޚްތިލާފުވެއްޖެނަމަ )އެކަމުގެ ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި( އަހުރެންގެ ގާތަށް އާދެއެވެ .ދެން

އަހުރެން އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ފައިސަލާކޮށްދެމެވެ .ފަހެ އެފައިސަލާއަށް ދެބައިމީހުންވެސް
ރުހެތެވެ .ފަހެ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔައީ ކިހާ ރަނގަޅު

ގޮތެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ ތިބީ ކޮންކޮން ދަރިންނެއްހެއްޔެވެ؟" އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ .ﺷﺮﻳﺢ
އ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ އެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެކުދިންގެ ތެރެއިން
އާއި ﻣﺴﻠﻢ އާ ި
އެންމެބޮޑީ

ކާކުހެއްޔެވެ؟"

އަހުރެން

ދަންނަވައިފީމެވެ.

"ﺷﺮﻳﺢ"

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ފަހެ) ،މީގެފަހުން( ކަލޭގެފާނަކީ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ އެވެ".
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މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ ގެ

.2

ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ނަން ބަދަލުކުރުން.

.3

ﻛﹸﻨﻴﺔ ނަންކިޔުމަށްޓަކައި އެންމެބޮޑު ދަރިފުޅުގެ ނަން އިޚްތިޔާރުކުރުން.

އިސްމުފުޅުތަކަށާއި

ސިފަފުޅުތަކަށް

އިޙުތިރާމްކުރުން.

އެއީ

އެހެން

މީހަކަށް

އިސްތިޢުމާލުކުރާއިރު އޭގެ މާނަ ގަސްތުނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ.
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48
ﺍﷲ ގެ ޛިކުރު އެއެއްޗެއްގައިވާ އެއްޗަކަށާއި ،ޤުރުއާނަށާއި ،ރަސޫލާއަށް
މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

[_ ^ ] \ [ ZY X W V U T S
`) Zﺍﻟﺘﻮﺑﺔ(65 :

މާނައީ" :ކަލޭގެފާނު )އެމުނާފިޤުން އެދައްކާވާހަކަތަކާ މެދު( އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ

އެބައިމީހުން

ބުނާނެތެވެ.

ހަމައެކަނި

އަހުރެމެން

މުނިފޫހިފިލުވައި

މަޖާކުރީއެވެ.

ކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ފުރައްސާރަކުރަނީ ﺍﷲ އަށާއި ،އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށާއި ،އެކަލާނގެ
ރަސޫލާއަށްހެއްޔެވެ؟"

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ އާއި ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ އާއި ،ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ އާއި ،އަދި ﻗﺘﺎﺩﺓ -
ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ -ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ) .މިއެންމެ ބޭކަލުންގެ ރިވާޔަތްތައް ލަފުޒީގޮތުން

ތަފާތުވިޔަސް މަފްހޫމުގެ ގޮތުން އެއްގޮތެވެ (.ތަބޫކުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު މުނާފިޤަކު ބުނެފިއެވެ.

މިޤާރީން ފަދަ އަމިއްލަ އެދުންބޮޑު ،ދޮގުވެރި ،ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތު ފިނޑިބަޔަކު އަހުރެން

ނުދެކެމެވެ .އޭނާގެ މުރާދަކީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނެވެ.

ފަހެ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ

އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކަލޭ ދޮގުބުނެފިއެވެ .އަދި

ކިއެއްތަ! ކަލެއަކީ މުނާފިޤެކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް
ކަލޭގެ ޚަބަރުދޭހުށީމެވެ .ދެންފަހެ ﻋﻮﻑ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް

އެކަލޭގެފާނަށް
އެކަލޭގެފާނު

ޚަބަރުދެއްވުމަށްޓަކައި

ޚަބަރުދެއްވުމުގެ

ވަޑައިގެންނެވި

ކުރިން

)އެމުނާފިޤު

ހިނދު

އެކަލޭގެފާނަށް

ކަލޭގެއާ

ފެނިވަޑައިގަތީ

ބެހޭގޮތުން(

ޤުރުއާން

ބާވައިލެއްވިފައިވާތަނެވެ .ދެން ފަހެ ،އެމުނާފިޤު ކަލޭގެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް

އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެއިރު

އެކަލޭގެފާނު

)ލަޝްކަރާގެން
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އަދި

ފައްޓަވައިފިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

އިންނެވީ

އެކަލޭގެފާނުގެ

ޖަމަލުކޮޅުގެ

މައްޗަށް

ޤާފިލާގެ

ވާހަކަދައްކައި

މަޖާކުރީއެވެ-.

މާތްﷲ

ސަވާރުވެވަޑައިގެންނެވެ .ފަހެ ،އެމުނާފިޤު ކަލޭގެ ބުނެފިއެވެ .އޭﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ! އަހުރެމެން
ހަމައެކަނި

ދަތުރު

ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި

ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޖަމަލުކޮޅުގެ

ވާފަށުގައި އެމުނާފިޤު ކަލޭގެ އެލިގަނެގެންވަނިކޮށް މިހާރުވެސް އަހުރެންނަށް ފެންނަފަދައެވެ -.އަދި

ހިލަތައް އޭނާގެ ފައިގައި ޖެހި އޭނާގެ ފައި ފުރޮޅައިހަދައެވެ .އަދި އެހާލުގައި އޭނާ )ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް( ބުނަމުންގެންދިޔައެވެ .އަހުރެމެން ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވައި
މަޖާކުރީއެވެ .ފަހެ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އޭނާ އަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަމުންގެންދެވިއެވެ.

[ \ ] ^ _ ` Zg f e d c b a
"ތިޔަބައިމީހުން

ފުރައްސާރަކުރަނީ

ރަސޫލާއަށްހެއްޔެވެ؟

ﺍﷲ

ޢުޛުރުނުދައްކާށެވެ.

އަށާއި،

އެކަލާނގެ

ހަމަކަށަވަރުން

އާޔަތްތަކަށާއި،

ތިޔަބައިމީހުން

އެކަލާނގެ

އީމާންވުމަށްފަހު

ކާފިރުވެއްޖައީމުއެވެ ".އެކަލޭގެފާނު އޭނާއާ ދިމާއަށް އެނބުރި ބައްލަވައިވެސްނުލައްވައެވެ .އަދި

އިތުރު އެއްޗެއް އޭނާއަށް ވިދާޅުވެސްނުވެއެވެ) .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﹼﱪﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ(

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

މިބާބުން ސާބިތުވި އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ :ﺍﷲ އަށާއި ،އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށާއި،

އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށާއި ،ރަސޫލާގެ ޞަޙާބީންނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި މީހާއަކީ ކާފިރެއްކަން
ބަޔާންވުމެވެ.
.2

އެކަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ތައުބާ ސޫރަތުގެ  65ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރަކީ މިއެވެ.

.3

ދެބައޮޑުވުމާއި ،ﺍﷲ އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ހެޔޮބަސްބުނުމާ ދެމެދު ވާފަރަޤު.

.4

ﺍﷲ އެކަމަކަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ޢަފޫކުރެއްވުމާ ﺍﷲ ގެ ޢަދާވަތްތެރިންގެ މައްޗަށް ހަރުކަށިވުމާ

)އެބަހީ އެމީހަކީ ކާފިރެކެވެ(.

ދެމެދު ވާފަރަޤު.
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.5

ޢުޛުރުތަކުގެ ތެރެއިން ޤަބޫލުކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ބައެއް ޢުޛުރުވެއެވެ.

++++++++
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49
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[[\]^_`kjihgfedc ba
Z { z y x w v u t s rq p o n m l
)ﻓﺼﻠﺖ(50 :

މާނައީ" :އޭނާއަށް ޖެހުނުތަކުލީފަށްފަހު ތިމަން ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ރަޙްމަތެއްގެ ރަހަ ،ތިމަން ﺍﷲ

އޭނާއަށް ދައްކަވައިފިނަމަ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ބުނެއެވެ .މިއީ އަހުރެންނަށް މިލްކުވެގެންވާ
އަހުރެންގެ ޙައްޤެކެވެ .އަދި ޤިޔާމަތްޤާއިމުވާނެ ކަމަކަށް އަހުރެން ޔަޤީނެއްނުކުރަމެވެ .އަދި
ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އަހުރެން އަނބުރައި ގެންދެވިއްޖެނަމަ

ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައިވެސް އަހުރެންނަށް ފާގަތިކަން ލިބިގެންވެއެވެ .ފަހެ ކާފިރުވީ
މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުން ކުޅަޢަމަލުތަކުގެ ޚަބަރު ތިމަން ﺍﷲ ދެއްވާހުށީމެވެ .އަދި ގަދަފަދަ
ޢަޛާބުގެ ރަހަވެސް އެބައިމީހުންނަށް ދައްކަވާހުށީމެވެ".

ﳎﺎﻫﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ" -ﻫﺬﹶﺍ ﻟﻲ "ގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻫﺬﹶﺍ ﺑﹺﻌﻤﻠﻲ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﻣﺤﻘﹸﻮﻕ ﺑﹺﻪ "އެބަހީ

މިތަނަވަސްކަމާއި ފާގަތިކަން އަހުރެންނަށް ލިބުނީ އަހުރެންގެ މަސައްކަތުންނެވެ .އަދި މިކަން
ޙައްޤުވެގެންވަނީވެސް އަހުރެންނަށެވެ.

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ "ﻫﺬﺍ ﱄ" ގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻳﺮﹺﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻱ" އޭނާގެ
މުރާދަކީ މިއީ އަހުރެންގެ އަމިއްލަ މުދަލެވެ.

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅު [ ! " ) Z '& % $ #ﺍﻟﻘﺼﺺ) (78 :ޤާރޫނު ބުންޏެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން މިމުދާތައް އަހުރެންނަށް ލިބުނީ އަހުރެންގެ ކިބައިގައިވާ ޢިލްމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ(.
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މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރުގައި ﻗﺘﺎﺩﺓ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻠﹾﻢﹴ ﻣﻨﻲ ﺑﹺﻮﺟﻮﻩ ﺍﳌﹶﻜﹶﺎﺳﺐﹺ"

)ޤާރޫނު ބުންޏެވެ .މިމުދާތައް އަހުރެންނަށް ލިބުނީ( އާމްދަނީ ހޯދޭނޭ ގޮތްތައް އަހުރެންނަށް

އެނގުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .އަދިއެހެން ޢިލްމުވެރިން މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻋﻠﹶﻰ

ﻋﻠﹾﻢﹴ ﻣﻦ ﺍﷲِ ﺃﹶﻧﻲ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻫﻞﹲ" )ޤާރޫނު ބުންޏެވެ .މިމުދާތައް އަހުރެންނަށް ލިބުނީ( އަހުރެންނަކީ
މިމުދާވެރިކަމާ އެކަށީގެންވާ މީހެއްކަން ﺍﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާތީއެވެ.

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއްސެވިއެވެ.
"ހަމަކަށަވަރުން ބަނީއިސްރާއީލުގެ ތިންމީހަކު ވިއެވެ .އެމީހުންކުރެ އެކަކީ ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ

މީހެކެވެ .އަނެކަކަކީ ތަލަވެފައިވާ މީހެކެވެ .އަދި އަނެކަކީ ކަނުވެފައިވާ މީހެކެވެ .ފަހެ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

މިތިންމީހުން އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމަށް އެދިވޮޑިގެން އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް މަލާއިކަތަކު ފޮނުއްވިއެވެ.
ދެންފަހެ

މަލާއިކަތާ

ދަންނަވައިފިއެވެ.

އެންމެ

ތިބާއަށް

ފުރަތަމަ

އެންމެ

ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ

ލޮބުވެތިކަން

ބޮޑުވެގެންވަނީ

މީހާގެ

ގާތަށް

ވަޑައިގެން

ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟

އޭނާ

ބުނެފިއެވެ .ރިވެތިކުލައަކާއި ރިވެތި ހަންގަނޑެކެވެ .އަދި މީސްތަކުން އަހުރެންގެ ކިބައިން

ހުތުރުކަން އިޙުސާސްކުރާ ސިފަ ފިލައިދިއުމެވެ .ދެން ފަހެ މަލާއިކަތާ އޭނާގެ ގައިގައި އަތްޕުޅު

ބީއްސަވައިލުމުން އޭނާގެ ކިބައިން ހުތުރުކަން ފިލައިހިނގައްޖެއެވެ .ދެން އޭނާއަށް ރިވެތި ކުލައަކާއި

ރިވެތި

ހަންގަނޑެއް

ދެވިއްޖެއެވެ.

މަލާއިކަތާ

ދަންނަވައިފިއެވެ.

ދެން

ތިބާއަށް

އެންމެ

ލޮބުވެތިކަންބޮޑު މުދަލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުނެފިއެވެ .ޖަމަލެވެ .ނުވަތަ ގެރިއެވެ) .ޙަދީޘްގެ
ރާވީ ﺇﺳﺤﺎﻕ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -އަށް މިދެ ލަފުޒާ ބެހޭގޮތުން ޝައްކުވެވަޑައިގަތެވެ (.ދެންފަހެ ،މާބަނޑު
ޖަމަލެއް އޭނާއަށް ދެވިއްޖެއެވެ .އަދި މަލާއިކަތާ ދުޢާކޮށްދެއްވިއެވެ" .ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚ ﻓﻴﻬﺎ" ﺍﷲ އެ

ޖަމަލުގައި ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ! ދެންފަހެ މަލާއިކަތާ ތަލަވެފައިވާ މީހާގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން

ދަންނަވައިފިއެވެ.

ތިބާއަށް

އެންމެ

ލޮބުވެތިކަން

ބޮޑުވެގެންވަނީ

ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟

އޭނާ

ބުނެފިއެވެ .ރިވެތި ކުލައަކާއި ރިވެތި އިސްތަށިގަނޑެކެވެ .އަދި މީސްތަކުން އަހުރެންގެ ކިބައިން

ހުތުރުކަން އިޙުސާސްކުރާ ސިފަ ފިލައިދިއުމެވެ .ދެން ފަހެ މަލާއިކަތާ އޭނާގެ ގައިގައި އަތްޕުޅު

ބީއްސަވައިލުމުން އޭނާގެ ކިބައިން ހުތުރުކަން ފިލައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ .އަދި އޭނާއަށް ރިވެތި

އިސްތަށިގަނޑެއް ދެވިއްޖެއެވެ .ދެން މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ .ތިބާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަންބޮޑު

މުދަލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުނެފިއެވެ .ގެރި ނުވަތަ ޖަމަލެވެ .ދެންފަހެ ،މާބަނޑު ގެރިއެއް
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އޭނާއަށް ދެވިއްޖެއެވެ .އަދި މަލާއިކަތާ ދުޢާކޮށްދެއްވިއެވެ" .ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚ ﻓﻴﻬﺎ" ﺍﷲ އެ ގެރީގައި
ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ!

ދެންފަހެ މަލާއިކަތާ ކަނުމީހާގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ދަންނަވައިފިއެވެ .ތިބާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަން

ބޮޑުވެގެންވަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުނެފިއެވެ .އަހުރެން މީސްތަކުން ދުށުމަށްޓަކައި ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ،އަހުރެންނަށް އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރައްދުކޮށްދެއްވުމެވެ .ދެން ފަހެ މަލާއިކަތާ އޭނާގެ

ގައިގައި އަތްޕުޅު ބީއްސަވައިލުމުން ﺍﷲ ،އޭނާގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރައްދުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ .ދެން

މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ .ތިބާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަންބޮޑު މުދަލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އޭނާ
ބުނެފިއެވެ .ބަކަރިއެވެ .ދެންފަހެ ،މާބަނޑު ބަކަރިއެއް އޭނާއަށް ދެވިއްޖެއެވެ .ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް

ފަހު

ޖަމަލާއި

ގެރި

ވިހައިފިއެވެ.

އަދި

ބަކަރިވެސް

ވިހައިފިއެވެ.

ދެންފަހެ

ކުރިން

ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ މީހާގެ ޖަމަލުތައް ގިނަވެ އޭނާއަށް ޖަމަލުގެ ވާދީއެއް މިލްކުވެއްޖެއެވެ .އަދި

ކުރިން ތަލަވެފައިވާ މީހާގެ ގެރިތައް ގިނަވެ ،އޭނާއަށް ގެރީގެ ވާދީއެއް މިލްކުވެއްޖެއެވެ .އަދި
ކުރިން ކަނުވެފައިވާ މީހާގެ ބަކަރިތައް ގިނަވެ ،އޭނާއަށް ބަކަރީގެ ވާދީއެއް މިލްކުވެއްޖެއެވެ .ދެން

މަލާއިކަތާ

ކުރިން

ބަރަޞްބަލި

ޖެހިފައިވާ

މީހާގެ

ގާތަށް

އޭނާގެ

އެސޫރާގައި

ވަޑައިގެން

ދަންނަވައިފިއެވެ .އަހުރެންނަކީ މިސްކީނަކީމެވެ .އަހުރެންގެ ދަތުރުޒާދު ހުސްވެ ވަސީލަތްތައް
ކެނޑިއްޖެއެވެ .މިއަދު ﺍﷲ ގެ މަދަދުފުޅުންނާއި ދެން ތިބާގެ މަދަދުން މެނުވީ އަހުރެންނަކަށް

ރަށަކަށް ވާޞިލެއްނުވެވޭނެއެވެ .ތިބާއަށް ރީތިކުލައަކާއި ރީތިހަންގަނޑަކާއި ،މުދާ ދެއްވިފަރާތް
މެދުވެރިކޮށް އަހުރެން ރަށާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާނޭ ޖަމަލެއް ދިނުމަށް ތިބާގެ

ކިބައިން އެދެމެވެ .ފަހެ އޭނާ ބުނެފިއެވެ .އަހުރެން އަދާކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ޙައްޤުތައްވެއެވެ.

)އެހެންކަމުން އަހުރެންނަކަށް ތިބާއަށް ޖަމަލެއް ދެވޭކަށްނެތެވެ (.މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

އަހުރެންނަށް ތިބާ އެނގޭ ފަދައެވެ .އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި
ތިބާނުވަންހެއްޔެވެ؟ އޭރު މީސްތަކުން ތިބާގެ ކިބައިން ހުތުރުކަން އިޙްސާސްކުރެތެވެ .އަދި ފަޤީރެއް

ކަމުގައި ތިބާނުވަންހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ،ﺍﷲ ތިބާއަށް މުދާ ދެއްވާ ތިބާ މުއްސަނދިކޮށްދެއްވިއެވެ .ފަހެ،

އޭނާ ބުނެފިއެވެ .މި މުދަލަކީ އަހުރެންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން އަހުރެންނަށް ވާރުތަވީ މުދަލެވެ.
ފަހެ ،މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ .ތިބާއަކީ ދޮގުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާނަމަ ﺍﷲ ،ތިބާގެ ކުރީގެ ޙާލަތަށް

ތިބާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާށިއެވެ! ދެން މަލާއިކަތާ ކުރިން ތަލަވެފައިވާ މީހާގެ ގާތަށް އޭނާގެ އެސޫރާގައި

ވަޑައިގެން ކުރިން ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ މީހާއަށް ދެންނެވިފަދައިން ދަންނަވައިފިއެވެ .އޭނާވެސް
186
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ޖަވާބުދިނީ ކުރީގެ މީހާ ޖަވާބުދިންގޮތަށެވެ .ފަހެ މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ .ތިބާއަކީ ދޮގުވެރިޔަކު
ކަމުގައިވާނަމަ ﺍﷲ ،ތިބާގެ ކުރީގެ ޙާލަތަށް ތިބާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާށިއެވެ!

ދެން

މަލާއިކަތާ

ކުރީގައި

ކަނުވެފައިވާ

މީހާގެ

ގާތަށް

އޭނާގެ

އެސޫރައިގައި

ވަޑައިގެން

ދަންނަވައިފިއެވެ .އަހުރެންނަކީ މިސްކީނަކީމެވެ .އަދި ދަތުރުވެރިއަކީމެވެ .އަހުރެންގެ ދަތުރުޒާދު

ހުސްވެ ވަސީލަތްތައް ކެނޑިއްޖެއެވެ .މިއަދު ﺍﷲ ގެ މަދަދުފުޅުންނާއި ދެން ތިބާގެމަދަދުން މެނުވީ

އަހުރެންނަކަށް ރަށަށް ވާޞިލެއްނުވެވޭނެއެވެ .ތިބާއަށް ތިބާގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރައްދުކޮށްދެއްވި ފަރާތް
މެދުވެރިކޮށް އަހުރެން ރަށާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ދަތުރު ޒާދެއްގެ ގޮތުން އިސްތިޢުމާލުކުރާނެ

ބަކަރިއެއް ދިނުމަށް ތިބާގެ ކިބައިން އެދެމެވެ .ފަހެ ،އޭނާ ބުނެފިއެވެ .މީގެކުރިން އަހުރެން
ކަނުމީހެއްކަމުގައި

ވީމެވެ.

ފަހެ،

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަހުރެންނަށް

އަހުރެންގެ

ލޮލުގެ

ފެނުން

ރައްދުކޮށްދެއްވިއެވެ .ފަހެ ،ތިބާ ބޭނުންވަރަކަށް ގެންދާށެވެ .އަދި ބޭނުންވަރަކަށް އަހުރެންނަށް
ދޫކޮށްލާށެވެ .ފަހެ ،ﺍﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ .ﺍﷲ އަށްޓަކައި ތިބާ އަހުރެންގެ އަތުން ގެންދިޔަ

އެއްޗަކާއި ދޭތެރޭ އަހުރެން ތިބާއަށް ބަރު ބަހެއްވެސް ނުބުނާހުށީމެވެ .މަލާއިކަތާ ދެންނެވިއެވެ.
ތިބާގެ މުދާ ތިބާގެ އަތުގައި ބަހައްޓާށެވެ .މިއީ ތިޔަބައިމީހުންނާ މެދު ކުރެވުނު އިމްތިޙާނެކެވެ.

ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ތިބާއަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވައިފިއެވެ .އަދި ތިބާގެ ދެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް

ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވައިފިއެވެ) .ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﻓﺼﻠﺖ ސޫރަތުގެ  50ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

[  Z e d cމިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންވުން.

.3

[ "  Z '& % $ #މިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންވުން.

.4

ބަނީއިސްރާއީލް ތިންމީހުންގެ އިސްވެދިޔަ ވާހަކައިގައިވާ މަތިވެރި ޢިބުރަތް.
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50
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Zm l k j ihg f e d c baﺍﻷﻋﺮﺍﻑ(190 :
މާނައީ" :ފަހެ ﺍﷲ ،އެދެމީހުންނަށް )ދެމަފިރިންނަށް( ފުރާފުރިހަމަ ދަރިޔަކު ދެއްވި ހިނދު،

އެކަލާނގެ އެދެއްވި ނިޢުމަތުގައި އެކަލާނގެއާ އެހެން ފަރާތްތަކެއް އެދެމީހުން ޝަރީކުކުރިއެވެ .ފަހެ
ﺍﷲ އެބައިމީހުން އެކުރާޝިރުކުތަކުން މަތިވެރިވެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ".
ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުވަންތަކަން ނިސްބަތްކުރެވޭ ކޮންމެ

ނަމެއް ޙަރާމްވެގެންވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާގުވެގެންވެއެވެ .މިސާލަކަށް ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ
މިފަދަ ނަންނަމެވެ .އެކަމަކު ޙަރާމްވެގެންވާ ނަންތަކުން ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

)(1

އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ވިދާޅުވިއެވެ.
) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެ ނަންފުޅު ޙަރާމްވެގެންވާ ނަންތަކުން ޢިލްމުވެރިން އިސްތިސްނާކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ
ނަންފުޅުގައި ޢަބްދު ހިމެނިފައިވަނީ ﻋﺒﺪﻳﺔ ގެ މާނައިގައި ނޫންކަމަށްވާތީއެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އެކަލޭގެފާނުގެ
ނަންފުޅުގައި ﻋﺒﺪ ހިމެނިފައިވަނީ ﻏﻼﻡ ގެ މާނައިގައެވެ .އެކަލޭގެފާނަށް ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ކިޔުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

ދަންނައެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްލުނަންފުޅަކީ ﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ އެވެ .ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ އަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ

ބައްޕަފަރާތު ބޮޑުބޭބެއެވެ .އެއްފަހަރަކު ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ .އޭރު ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެފާނު ހުންނެވީ

ﺑﻨﻮ ﳒﹼﺎﺭ ގެ އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމަ ފަރާތު ބޮޑުބޭބެއިންގެ ގާތުގައެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ހާޝިމް ކައިވެނި

ބައްލަވައިގަތީ ﺑﻨﻮ ﳒﹼﺎﺭ ގެ އަންހެނަކާއެވެ .ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެފާނަކީ އެދެމީހުންނަށް ލިބިވަޑައިގަތް ބޭކަލެކެވެ .

ދެންފަހެ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބެއިންގެ ގާތުގައި ހުންނަވާ ޒުވާންވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު

އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕަފަރާތު ބޮޑުބޭބެ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ،އެކަލޭގެފާނު ގޮވައިގެން މައްކާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އެދަތުރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނު އިންނެވީ ބޮޑުބޭބެގެ ޖަމަލުގެ ފަހަތަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެންނެވެ .ދަތުރުފުޅުގެ

ސަބަބުން ބޮލާއި ،ޖިސްމުފުޅުވަނީ ހިރަފުހުން ތަތްތެޅިފައެވެ .ދެންފަހެ ،މައްކާގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެކަލޭގެފާނު =
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އާދަމްގެފާނު ،ޙައްވާގެފާނާއެކު އެއްދާންކުރެއްވި ހިނދު ޙައްވާގެފާނު އާލާސްވެ އިންނަވައިފިއެވެ.
އެހިނދު

އެކަމަނާގެ

ގާތަށް

އިބިލީސް

އައިސް

ބުނެފިއެވެ.

އަހުރެންނަކީ

ތިޔަދެކަނބަލުން

ސުވަރުގެއިން ނެރުނު ތިޔަދެކަނބަލުންގެ އެކުވެރިޔާއެވެ .އަހުރެންގެ ބަސްއަހާށެވެ .ނޫންނަމަ

ކަނބުލޭގެ ބަނޑުގައިއެވާ ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި ދަޅުފީނި ފުއްލާގެ ދެދަޅު ލައްވާހުށީމެވެ .އޭރުން

އެދަރިފުޅު ނިކުންނަމުން ކަނބުލޭގެ ބަނޑުފަޅައިލާނެއެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިވެނި އެވެނި
ކަމެއްކުރާނަމެވެ) .މިގޮތަށް އިންޒާރުތައްދީ( އެދެކަނބަލުން ބިރުގަންނަވަމުން ގެންދިޔައެވެ .އަދި

ބުނެފިއެވެ .އެދަރިފުޅަށް ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﺭﺙ އޭ ކިޔާށެވެ .ފަހެ ،އެދެކަނބަލުން އެސޮރުގެ ބަސްއެހުމަށް

އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ ،އެކަމަނާ ދަރިފުޅާގެން ރައްކައުވީއިރު ދަރިފުޅު އޮތީ މަރުވެފައެވެ .ދެން
ދެވަނަފަހަރަށް އާލާސްވެ އިންނަވައިފިއެވެ .ފަހެ އެކަމަނާ އާލާސްވެ އިންނެވުމާއެކު އަނެއްކާވެސް

އެދެކަނބަލުންގެ ގާތަށް އިބިލީސް އަތުވެއްޖެއެވެ .އަދި ހަމަކުރިން ބުނިފަދައިން ބުނެފިއެވެ .ފަހެ
އެދެކަނބަލުން އެސޮރުގެ ބަސް އެހުމަށް އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ .ދެންފަހެ ،އެކަމަނާ ރައްކައުވީއިރު

ދަރިފުޅު އޮތީ މަރުވެފައެވެ .ދެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އާލާސްވެ އިންނަވައިފިއެވެ .އަނެއްކާވެސް

އެދެކަނބަލުންގެ ގާތަށް އިބިލީސް އަތުވެއްޖެއެވެ .އަދި ހަމަކުރިން ބުނިފަދައިން ބުނެފިއެވެ.

ދެންފަހެ ،އެދެކަނބަލުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ދަރިވަންތަކަމުގެ ލޯބި އުފެދިއްޖެއެވެ .އެހެންކަމުން މިފަހަރު

އެދެކަނބަލުންނަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް އެދެކަނަބަލުން ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﺭﺙ އޭ ކިޔައިފިއެވެ .ފަހެd [ ،
 Z ih g f eﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ މިބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ މިއެވެ) .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ( އަދި ހަމަ

ﺇﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ ،ﻗﺘﺎﺩﺓ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ ކިބައިން ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެ

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އާދަމުގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނު ،ﺍﷲ އަށް ކިޔަމަންގަތުމުގައި އެކަލާނގެ އާ

އެހެންފަރާތެއް ބައިވެރިކުރިއެވެ) .އެބަހީ އިބިލީހުގެ ބަސްއެހީއެވެ (.އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން
ކުރުމުގައި

އެކަލާނގެއާ

އަޅުކަންކުރީކީނޫނެވެ"(.

އެހެން

ފަރާތެއް

ބައިވެރިކުރީކީނޫނެވެ.

)އެބަހީ

އިބިލީހަށް

އަދި ހަމަ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ) Z\[Z[ ،ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ) (189 :ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެ

އަޅަމެން ދެކަނބަލުންނަށް ފުރާފުރިހަމަ ދަރިއަކު ދެއްވިފިނަމަ( މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ﳎﺎﻫﺪ -
އެކަލޭގެގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބެގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އެޙާލަތުގައި އިންނަވަނިކޮށް ފެނުނު ހިނދު ،ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެ ﻏﻼﻡ އެއްކަމަށް

ހީކޮށް ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ އޭ ކިޔައި ގޮވަންފަށައިފިއެވެ .އަދި އެނަންފުޅު އެކަލޭގެފާނަށް ހަރުކޮށްފިއެވެ.
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ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ ކިބައިން ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ" .އެބަހީ އާދަމްގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނާ

ދެކަނބަލުންނަށް ލިބޭ ދަރިފުޅު އިންސާނަކަށް ނުވެދާނެތީ އެދެކަނބަލުން ބިރުފުޅުގަތީއެވެ ".އަދި
ﺇﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ މިމާނާގައި ﺣﺴﻦ އާއި ﺳﻌﻴﺪ އާއި މިނޫން ބޭބޭކަލުންގެ ކިބައިން އާޔަތުގެ

ތަފްސީރު ޛިކުރުކުރެއްވިއެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުވަންތަކަން ނިސްބަތްކޮށްގެން ކިޔޭ ހުރިހާނަމެއް ޙަރާމްވެގެންވުން.

.2

ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ސޫރަތުގެ  190ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.
ﺣﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ގެ ﻭﺍﻗﻌﺔ ގައި ނަންގަނެވިގެން

.3

އިސްވެދިޔަ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ އާއި

.4

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ މީހަކަށް ފުރާފުރިހަމަ އަންހެން ދަރިޔަކު ދެއްވުން އެއީ އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ

.5

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް

އެވާޝިރުކަކީ ހަމައެކަނި ނަންކިއުމުގައިވާ ޝިރުކެކެވެ .ޙަޤީޤީ ޝިރުކެއްނޫނެވެ.
ތެރެއިން ނިޢުމަތެކެވެ.

ކިޔަމަންގަތުމުގައި

ކުރެވޭޝިރުކާއި

އެކަލާނގެއަށް

ކުރެވޭޝިރުކާ ދެމެދު ހުރިފަރަގު ސަލަފުން ބަޔާންކޮށްދެއްވުން.

++++++++
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ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
[ ) Z NM L K J I HG F E D Cﺍﻷﻋﺮﺍﻑ(180 :

މާނައީ" :އަދި އެންމެރިވެތި އިސްމުފުޅުތައް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﺍﷲ އަށެވެ .ފަހެ ،އެއިސްމުފުޅުތަކުން،
ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާށެވެ .އަދި އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލްޙާދުކުރާ މީހުން
ތިޔަބައިމީހުން ދޫކޮށްލާށެވެ".

)(1

ﺇﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ ،މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި

އިލްޙާދުކުރުމުގެ މުރާދަކީ ޝިރުކުކުރުން ކަމުގައި ނަޤުލުކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ހަމަ އިބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .މުޝްރިކުން އެބައިމީހުންގެ ﻻﹶﺕ އަށް
އިލާހުގެ ލަފުޒުން ނަންދިނެވެ .އަދި ﻋﺰﻯ އަށް ﻋﺰﻳﺰ ގެ ލަފުޒުން ނަންދިނެވެ) .ﺍﷲ ގެ

އިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލްޙާދުކުރުމުގެ މުރާދަކީ މިއެވެ(.

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :އިލްޙާދުގެ މާނައަކީ އެއްފަރާތަށް ލަންބައިލުމެވެ .ބާޠިލު ޢަޤީދާތަކުގެ އަހުލުވެރިން ހަތަރު

ގޮތަކަށް ﺍﷲ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލްޙާދުކުރެތެވެ (1) .އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުން

ބާޠިލު އިލާހުންތަކަށް ނަންދިނުން .މިސާލަކަށް މުޝްރިކުން އެބައިމީހުންގެ ﻻﹶﺕ އަށް ﺍﷲ ގެ ލަފުޒުން

ނަންދިނުން ﻋﺰﻯ އަށް ﻋﺰﻳﺰ ގެ ލަފްޒުން ނަންދިނުން (2) .އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ސިފަފުޅުތަކަށް ތިމާގެ
ފަރާތުން އިތުރުކުރުން .މިސާލަކަށް ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިނުވާ ނަމެއް ނުވަތަ ސިފައެއް

އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްކުރުން (3) .އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުން އުނިކުރުން .މިސާލަކަށް
އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުންނާއި ސިފަފުޅުތަކުން ތިމާރުހޭ ނަންފުޅުތަކެއް ނުވަތަ ސިފަފުޅުތަކެއް އެކަލާނގެއަށް
ޚާއްޞަކޮށް

އެނަންފުޅުތަކާއި

ސިފަފުޅުތަކަށް

ނުރުހުން.

ސިފަފުޅުތަކުން
)(4

އެކަލާނގެ

އެކަލާނގެއަށް
ސިފާތީ

ދުޢާކުރުން.

އިސްމުފުޅުތައް

އަދި

ބާކީ

ތައުވީލުކުރުން.

އިސްމުފުޅުތަކަށާއި
ނުވަތަ

ސިފާތީ

އިސްމުފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރުން .ނުވަތަ އެކަލާނގެ ސިފާތީ އިސްމުފުޅުތައް މަޚްލޫޤުންނާ ވައްތަރުކަމަށް ބުނުން .

މިސާލަކަށް ﻣﻌﺘﺰﹺﻟﹶﺔ ،ﺃﹶﺷﻌﺮﹺﻳﺔ ،ﺟﻬﻤﻴﺔ ،ﻣﺎﺗﺮﹺﻳﺪﻳﺔ ފަދަ ބާޠިލު ﻓﺮﻗﺔ ތަކުގެ އަހުލުވެރިން ކަންތައްކުރާ ގޮތެވެ .ﺍﻫـ.
191

ތައުޙީދުފޮތް



މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ އަށް އިސްމުފުޅުތައް ލިބިވޮޑިގެންވާކަން ސާބިތުވުން.

.2

އެކަލާނގެއަށް

.3

އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިގެންވުން.

.4

ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރާ ޖާހިލު މުލްޙިދުންނާއި ގުޅުންކަނޑައިލުން.

.5

ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލްޙާދުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީރު.

.6

އިލްޙާދުކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ހުރި ވަޢީދު.

ސާބިތުވުން.

ލިބިވޮޑިގެންވާ

އިސްމުފުޅުތަކަކީ

އެންމެރިވެތި

++++++++
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"ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ" މިފަދައިން ނުބުނެވޭނެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހުރެމެން ރަސޫލާއާއެކު ނަމާދުކުރާއިރު" ،ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ،ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹸﻼﹶﻥ ﻭﻓﹸﻼﹶﻥ"
)ﺍﷲ ގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުން ސަލާމަތްކަންހުއްޓެވެ .މިވެނި އެވެނި މީހެއްގެ
މައްޗަށްވެސް

ސަލާމަތްކަންހުއްޓެވެ(.

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

މިފަދައިން

ކިޔާކަމުގައިވީމުއެވެ.

ފަހެ

ރަސޫލާ

"ﻻﹶ ﺗﻘﹸﻮﻟﻮﺍ :ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲِ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ"
މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން "ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ" މިފަދައިން ނުކިޔާށެވެ .އެހެނީ ﺍﷲ އީ ޚުދު ސަލާމަތްކަން

ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ) ".ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ސަލާމުގެ ތަފްސީރު ބަޔާންވުން.

.2

ސަލާމަކީ މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކަށް އަރުވައިއުޅޭ ވެދުމެކެވެ.

.3

ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ މިކަލިމަ ﺍﷲ ގެ ޒާތުފުޅަށް އެކަށީގެންނުވެއެވެ.

.4

މިކަލިމަ އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅަށް އެކަށީގެންނުވި ސަބަބު ބަޔާންވުން.

.5

ﺍﷲ އަށް އެކަށީގެންވާ ވެދުމާއި ސަލާމް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އުއްމަތަށް
އުގަންނައިދެއްވުން .އެއީ "ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕِ ﷲِ ﻭﺍﻟﺼﻠﹶﻮﺍﹶﺕ ﻭﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ "އެވެ.
++++++++
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"އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ
މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!" މިފަދައިން ބުނުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻻﹶ ﻳﻘﹸﻞﹾ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ :ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮﻟﻲ ﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﹾﺌﺖ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺭﺣﻤﻨﹺﻲ ﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﹾﺌﺖ ،ﻟﻴﻌﺰﹺﻡﹺ ﺍﳌﹶﺴﺄﹶﻟﹶﺔﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻﹶ ﻣﻜﹾﺮﹺﻩ ﻟﹶﻪ"
)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް މިފަދައިން ދުޢާނުކުރާހުށިކަމެވެ" .އޭ ހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ!

އިބަރަސްކަލާނގެ

ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި

އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ

ރަސްކަލާކޮ!

މިއަޅާއަށް

އިބަރަސްކަލާނގެ

ފާފަ

ފުއްސަވާނދޭވެ!

އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ

އޭ

މިއަޅާއަށް

ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ!" )އަދިކިއެއްތަ!( އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރުން ހަރުދަނާކުރާހުށިކަމެވެ .އެހެނީ
ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ".

އަދި ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
"ﻭﻟﻴﻌﻈﱢﻢﹺ ﺍﻟﺮﻏﹾﺒﺔﹶ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻﹶ ﻳﺘﻌﺎ ﹶﻇﻤﻪ ﺷﻲﺀٌ ﺃﹶﻋﻄﹶﺎﻩ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭއެދުން ބޮޑުކުރާހުށިކަމެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ
ދެއްވާ އެއްޗެއް އެކަލާނގެއަށް ބޮޑުވެގެންނުވެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ދުޢާކުރުމުގައި އިސްތިސްނާކުރުން މަނާކުރެވިގެންވުން.

.2

އެކަން މަނާކުރެވުމުގެ ސަބަބު ބަޔާންވުން.
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.3

ދުޢާކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުން.

.4

ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭއެދުން ބޮޑުކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވުން.

.5

އެކަމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ ސަބަބު ބަޔާންވުން.

++++++++
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"އަހުރެންގެ އަޅުފިރިހެނާ އަދި އަހުރެންގެ އަޅުއަންހެނާ" މިފަދައިން
ާބ
ބުނެގެންނުވާނެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބ ު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻻﹶﻳﻘﹸﻞﹾ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ :ﺃﹶﻃﹾﻌﻢ ﺭﺑﻚ ،ﻭﺿﻰﺀ ﺭﺑﻚ ،ﻭﻟﹾﻴﻘﹸﻞﹾ :ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻣﻮﻻﹶﻱ ،ﻭﻻﹶ ﻳﻘﹸﻞﹾ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ :ﻋﺒﺪﻱ ﻭﺃﹶﻣﺘﻲ،
ﻭﻟﹾﻴﻘﹸﻞﹾ :ﻓﹶﺘﺎﻱ ﻭﻓﹶﺘﺎﺗﻲ ﻭﻏﹸﻼﹶﻣﻲ" )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ،ތިބާގެ ރައްބަށް ކާންދޭށެވެ .ތިބާގެ ރައްބު

ވުޟޫކުރުވާށެވެ.

މިފަދައިން ނުބުނާހުށިކަމެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އަހުރެންގެ ސަރުދާރު ،އަހުރެންގެ ވެރިމީހާ މިފަދައިން
ބުނާހުށިކަމެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު އަހުރެންގެ އަޅުފިރިހެނާ ،އަދި އަހުރެންގެ

އަޅުއަންހެނާ މިފަދައިން ނުބުނާހުށިކަމެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އަހުރެންގެ ޚާދިމު ،އަހުރެންގެ ޚާދިމާ،
އަހުރެންގެ ޣުލާމު މިފަދައިން ބުނާހުށިކަމެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
" .1ﻋﺒﺪﻱ ﻭﺃﹶﻣﺘﻲ" )އަހުރެންގެ އަޅުފިރިހެނާ އަދި އަހުރެންގެ އަޅުއަންހެނާ( މިފަދައިން ބުނުން
މަނާކުރެވިގެންވުން.

 .2އެއްވެސް ޣުލާމަކު އޭނާގެ ވެރިމީހާއަށް ﺭﺑﻲ )އަހުރެންގެ ރައްބޭ( ނުބުނާށެވެ .އަދި އެއްވެސް
ޣުލާމަކަށް "ﺃﹶﻃﹾﻌﻢ ﺭﺑﻚ) "ތިބާގެ ރައްބަށް ކާންދޭށެވެ (.މިފަދައިން ބުނެވިގެންނުވާނެއެވެ.

 .3ޣުލާމުންގެ ﻣﺎﻟﻚ ންނަށް "ﻋﺒﺪﻱ" އަދި "ﺃﹶﻣﺘﻲ" ގެ ބަދަލުގައި "ﻓﹶﺘﺎﻱ ،ﻓﹶﺘﺎﺗﻲ ،ﻏﹸﻼﹶﻣﻲ"
މިފަދައިން ބުނުމަށް ތަޢުލީމުދެވިފައިވުން.
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 .4ޣުލާމުންނަށް ،ﺭﺑﻲ ގެ ބަދަލުގައި "ﺳﻴﺪﻱ" އަދި "ﻣﻮﻻﹶﻱ"

މިފަދައިން

ބުނުމަށް

ތަޢުލީމުދެވިފައިވުން.

 .5އަޞްލު

މަޤްޞަދުގެ

މައްޗަށް

ހުޝިޔާރުކުރުވުން.

ސާބިތުކުރުމެވެ.

++++++++
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ﺍﷲ މެދުވެރިކޮށް ސަލާންޖަހައިފިމީހާ ހުސްއަތާ ފޮނުވައިލައިގެންނުވާނެ ވާހަކަ
ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﻦ ﺳﺄﹶﻝﹶ ﺑﹺﺎﷲِ ﻓﹶﺄﹶﻋﻄﹸﻮﻩ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺫﹶ ﺑﹺﺎﷲِ ﻓﹶﺄﹶﻋﻴﺬﹸﻭﻩ ،ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎﻛﹸﻢ ﻓﹶﺄﹶﺟﹺﻴﺒﻮﻩ ،ﻭﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺇﹺﻟﹶﻴﻜﹸﻢ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﹰ
ﻓﹶﻜﹶﺎﻓﺌﹸﻮﻩ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﺠﹺﺪﻭﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﹶﺎﻓﺌﹶُﻮﻧﻪ ﻓﹶﺎﺩﻋﻮﺍ ﻟﹶﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻭﺍ ﺃﹶﻧﻜﹸﻢ ﻗﹶﺪ ﻛﹶﺎﻓﹶﺄﹾﺗﻤﻮﻩ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ

ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ(

މާނައީ" :ﺍﷲ މެދުވެރިކޮށް މީހަކު ސަލާންޖަހައިފިނަމަ ،ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއަށް )ކޮންމެވެސް

އެއްޗެއް( ދޭހުށިކަމެވެ .އަދި ﺍﷲ މެދުވެރިކޮށް މީހަކު ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެފިނަމަ ފަހެ

ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއަށް ރައްކައުތެރިކަންދޭހުށިކަމެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް މީހަކު ދަޢުވަތެއް

ދީފިނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭނާގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރާހުށިކަމެވެ.

ހެޔޮކަމެއްކޮށްދީފިނަމަ

ފަހެ

ތިޔަބައިމީހުން

އޭނާއަށް

އެކަމުގެ

އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް މީހަކު
ބަދަލުދޭހުށިކަމެވެ.

ފަހެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ދޭނެ އެއްޗެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއަށް

ދުޢާކޮށްދޭހުށިކަމެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ ބަދަލުދެވިއްޖެކަމަށް ޔަޤީންވެއްޖައުމަށް
ދާންދެނެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ މެދުވެރިކޮށް ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެފި މީހާއަށް ރައްކައުތެރިކަން ދިނުން.

.2

ﺍﷲ މެދުވެރިކޮށް ސަލާންޖަހައިފި މީހާއަށް )ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް( ދިނުން.
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.3

ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރުން.

.4

ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލުދިނުން.

.5

ދުޢާކޮށްދިނުން ފިޔަވައި ބަދަލުގައި އެއްޗެއް ދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންނުވާ މީހާ

.6

"ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަދަލުދެވިއްޖެ ކަމުގައި ޔަޤީންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ދުޢާކޮށްދޭށެވެ".

ދުޢާކޮށްދިނުން އެއީ އެކަމުގެ ބަދަލެވެ.

ކީރިތިރަސޫލާގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން.

++++++++
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ﺍﷲ

ގެ ވަޖުހުފުޅު މެދުވެރިކޮށް ސުވަރުގެއަށް މެނުވީ ނޭދެވޭނެ ވާހަކަ
ނަންގަތް ބާބު

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻻﹶ ﻳﺴﺄﹶﻝﹸ ﺑﹺﻮﺟﻪ ﺍﷲِ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ(
މާނައީ" :ﺍﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅު މެދުވެރިކޮށް ސުވަރުގެ ފިޔަވައި އެހެންއެއްޗަކަށް ނޭދެވޭނެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅު މެދުވެރިކޮށް އެންމެބޮޑު މަޤްޞަދު )ސުވަރުގެ( ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗަކަށް

.2

ﺍﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅުވާކަން ސާބިތުވުން.

އެދުން މަނާކުރެވިގެންވުން.

++++++++
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"ނަމަ" ކިޔުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z XW V U T S R Q P O Nﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ(154 :

މާނައީ)" :އުޙުދުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު( މުނާފިޤުން ބުނެތެވެ .އަހުރެމެންނަށް އެއްވެސްކަހަލަ

އިޚްތިޔާރެއް ލިބިގެންވީނަމަ މިތާނގައި އަހުރެމެން ޤަތުލެއްނުވީހެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ ) Z Y X W V U T S Rﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ(168 :

މާނައީ" :އެ މުނާފިޤުންނަކީ ޚުދު ހަނގުރާމައަށް ނުގޮސްތިބެ )އުޙުދުހަނގުރާމާގައި ޝަހީދުވީ(

އެބައިމީހުންގެ އަޚުންނާ ބެހޭގޮތުން ބުނިމީހުންނެވެ .އެބައިމީހުން އަހުރެމެންގެ ބަސްއެހިނަމަ
ޤަތުލެއްނުވީހެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺍﺣﺮﹺﺹ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﹶﻌﻚ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﹺﺎﷲِ ،ﻭﻻﹶ ﺗﻌﺠﹺﺰﻥﱠ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻﺎﺑﻚ ﺷﻴﺊﹲ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻘﹸﻞﹾ :ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻧﻲ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﻛﹶﺬﹶﺍ
ﻟﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ ،ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻗﹸﻞﹾ :ﻗﹶﺪﺭ ﺍﷲُ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺀَ ﻓﹶﻌﻞﹶ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ )ﻟﹶﻮ (ﺗﻔﹾﺘﺢ ﻋﻤﻞﹶ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :ތިބާއަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ތިބާ ދަހިވެތިވާށެވެ .އަދި ﺍﷲ ގެ ކިބަފުޅުން

މަދަދަށް އެދޭށެވެ .އަދި )ހެޔޮކަންތައް ހާސިލުކުރުމަށް( ނިކަމެތިވެނުގަންނާށެވެ .އަދި ތިބާއަށް
މުސީބާތެއްޖެހިއްޖެނަމަ

ފަހެ،

ތިބާ

މިފަދައިން

ނުބުނާހުށިކަމެވެ.އަހުރެން

މިވެނި

ގޮތަކަށް

ކަންތައްކުރިނަމަ މިވެނި އެވެނި ގޮތަކަށްވީހެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ތިބާ މިފަދައިން ބުނާހުށިކަމެވެ .މިއީ
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ﺍﷲ މިންވަރުކުރެއްވި

ގޮތެވެ.

އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި

ގޮތަށް ކަންތައްކުރެއްވީއެވެ.

ފަހެ

ހަމަކަށަވަރުން "ނަމަ" ކިޔުމަކީ ޝައިޠާނީ ޢަމަލުތައް ހުޅުވައިދޭ ކަމެކެވެ".

)(1

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ސޫރަތުގެ  154ވަނަ އާޔަތާއި 168 ،ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ތިބާއަށް މުސީބާތެއްޖެހިއްޖެ ހިނދު "ނަމަ" ކިޔުން ޞަރީޙަކޮށް މަނާކުރެވިފައިވުން.

.3

ނަމަކިޔުން މަނާވުމުގެ ސަބަބު ބަޔާންވުން .އެބަހީ ،ނަމަކިޔުމަކީ ޝައިޠާނީ ޢަމަލުތައް

.4

ﺍﷲ ގެ ކިބަފުޅުން މަދަދަށް އެދުމާއެކު ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދަހިވެތިވުމަށް

.5

އެއާ ޚިލާފަށް )ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމުން( ނިކަމެތިވެގަތުން މަނާކުރެވިފައިވުން.

ހުޅުވައިދޭ ކަމަކެވެ.

އަމުރުކުރެވިފައިވުން.

++++++++

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :ދަންނައެވެ .ފާއިތުވެ ގޮސްފައިވާ އެއްވެސްކަމަކަށް ނަމަކިއުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .އެއީ

މުސީބާތެއްވިޔަސް ،ނުރުހޭކަމެއްވިޔަސް އަދި އެނޫން އެހެންކަމެއް ވިޔަސްމެއެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މިންވަރަށް
އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ .ވޭތުވެގޮސްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނަމަކިޔުން
ދަލީލުކުރަނީ މިންވަރަށް އީމާންނުވުމުގެ މައްޗަށެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ވެދާނޭކަމަކަށް ނަމަކިއުމަކީ
ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް އެނަމަކިޔާ ކަމަކީ ހުއްދަކަމެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ .މިސާލަކަށް ބަލިމީހަކު

އަހުރެންނަށް މިބަލި ރަނގަޅުވާނެ ނަމައެވެ .ބުނުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ .ﺍﻫـ.
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ވަޔަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުން މަނާވެގެންވާކަން ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻻﹶ ﺗﺴﺒﻮﺍ ﺍﻟﺮﻳﺢ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭﺃﹶﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﺗﻜﹾﺮﻫﻮﻥﹶ ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﻮﺍ :ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﺎ ﻧﺴﺄﹶﻟﹸﻚ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﹺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺢﹺ ﻭﺧﻴﺮﹺ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺧﻴﺮﹺ ﻣﺎ ﺃﹸﻣﺮﺕ ﺑﹺﻪ ،ﻭﻧﻌﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻫﺬﻩ ِﺍﻟﺮﻳﺢﹺ ﻭﺷﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺷﺮ ﻣﺎ ﺃﹸﻣﺮﺕ ﺑﹺﻪ) "ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(

މާނައީ :ތިޔަބައިމީހުން ވަޔަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިނުގޮވާށެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން
ނުރުހޭފަދަ ވަޔެއް އަންނަތަން ފެނިއްޖެ ހިނދު ،ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން މިފަދައިން ދުޢާކުރާހުށިކަމެވެ.

"އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން

މިވައިގެ ހެޔޮކަމާއި ،މިވައިގައިވާ ހެޔޮކަމާއި ،މިވަޔަށް އަމުރުކުރެވިގެންވާ ކަމެއްގެ ހެޔޮކަމުން

ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމުއެވެ .އަދި އަޅަމެން އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މިވައިގެ ނުބައިކަމާއި،
މިވައިގައިވާ

ނުބައިކަމާއި،

މިވަޔަށް

އަމުރުކުރެވިގެންވާ

ކަމެއްގެ

ނުބައިކަމުން

ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމުއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ވަޔަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުން މަނާކުރެވިފައިވުން.

.2

އިންސާނާއަށް ނުރުހޭކަމެއް ފެންނަ ހިނދު ފައިދާދެނިވި ބަސްބުނުމަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައިވުން.

.3

ހަމަކަށަވަރުން ވަޔަކީ ﺍﷲ ގެ އަމުރުފުޅަށް ހިނގާ އެއްޗެއްކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވުން.

.4

ވަޔަށް

ބައެއްފަހަރު

ހެވަކަށް

އަމުރުވެވިގެންވާކަމާއި،

އަމުރުވެވިގެންވާކަން ބަޔާންވުން.
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ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ ED C B A @ ?> = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1
\ [ Z Y XW V U T S R Q P O N ML K J I H G F
] ^ _ ` l k j i h g f ed c b a
) Z s r q p on mﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ(154 :

މާނައީ)" :އުޙުދުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު މުސްލިމުންނަށް މުސީބާތްޖެހުނު ހިނދު( މުނާފިޤުން ،ﺍﷲ އާ

މެދު ޙައްޤުވެގެންނުވާ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ހީކުރުން ހީކުރަމުންގެންދިޔައެވެ .އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ.

އަހުރެމެންނަށް އެއްވެސް އިޚުތިޔާރެއް ލިބިގެންވޭހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .އެންމެހާ
އިޚުތިޔާރެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﺍﷲ އަށެވެ .ކަލޭގެފާނަށް ފާޅުނުކުރާ އެތައްކަމެއް އެބައިމީހުންގެ
ހިތްތަކުގައި

ފޮރުވަތެވެ.

އެބައިމީހުން

ބުނެތެވެ.

އަހުރެމެންނަށް

އެއްވެސް

އިޚްތިޔާރެއް

ލިބިގެންވީނަމަ މިތާނގައި އަހުރެމެން ޤަތުލެއްނުވީހެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ތިޔަބައިމިހުން
ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ވީނަމަވެސް އެބައެއްގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ޤަތުލުވުން ލިޔުއްވައިފައިވާ މީހުން

އެބައިމީހުން ޤަތުލުވާން ހުރިތަންތަނަށް ނިކުމެގެން އައީހެވެ) .އެދުވަހު މިހުރިހާ ހާދިސާތަކެއް

ހިނގީ( ﺍﷲ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ކަންތައްތައް އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ .އަދި
ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ކަންތައްތައް ޚާލިޞްކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ .އަދި ﺍﷲ އީ ހިތްތަކުގައިވާ

ކަންތައްތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[ ) Z ts r q po n m lﺍﻟﻔﺘﺢ(6 :
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މާނައީ)" :އެ މުޝްރިކުންނާއި މުނާފިޤުންނަކީ( ﺍﷲ އާ މެދު ނުބައި ހީކުރުން ހީކުރި މީހުންނެވެ.

)މުއުމިނުންނަށް ޖެހުމަށް އެބައިމީހުން އިންތިޒާރުކުރި( ނުބައި މުސީބާތްތައް ދައުރުވަމުން އަންނަހުށީ

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށެވެ".

ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ފުރަތަމަ އާޔަތާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އާޔަތުގައި ޒިކުރުކުރެވިފައިއެވާ

މުޝްރިކުންނާއި މުނާފިޤުން ކުރި ނުބައިހީގެ ތަފްސީރު މިފަދައިން ކުރެވިފައިވެއެވެ" .އެބަހީ

އެބައިމީހުން ހީކުރެތެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް މަދަދެއްނުކުރައްވާނެއެވެ .އަދި

ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ވަރަށް އަވަހަށް ފޮހެވިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ ".އަދި

މިފަދައިންވެސް ތަފްސީރުކުރެވިފައިވެއެވެ" .އެބަހީ އެބައިމީހުން ހީކުރެތެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި މުސީބާތަކީ ﺍﷲ ގެ ތަޤްދީރުފުޅާއި ޙުކުމްފުޅުން

ޖެހިވަޑައިގަތް މުސީބާތެއްނޫނެވެ".

އަދި މިފަދައިންވެސް ތަފްސީރުކުރެވިފައިވެއެވެ" .އެބަހީ އެބައިމީހުން ﺍﷲ ގެ ޙިކުމަތްފުޅަށާއި،
އެކަލާނގެ ތަޤުދީރުފުޅަށް އިންކާރުކުރެތެވެ .އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ދަޢުވަތު
ފުރިހަމަވާނެކަމަށާއި ،ﺍﷲ ގެ ދީން ހުރިހާ ދީނެއްގެ މައްޗަށް ވެރިވާނެކަމަށްވެސް އިންކާރު
ކުރެތެވެ ".ﻓﺘﺢ ސޫރަތުގައި ޛިކުރުކުރެވިފައިވާ މުޝްރިކުންނާއި މުނާފިޤުން ކުރި ނުބައިހީއަކީ

މިއެވެ .އެބައިމީހުން އެހީކުރި ހީކުރުން ނުބައި ހީކުރުމަކަށްވީ ސަބަބަކީ ހަމަކަށަވަރުން އެ ހީކުރުން

ﺍﷲ ގެ ޒާތުފުޅާ އެކަށީގެންނުވާތީއެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ޙިކުމަތްފުޅާއި ،ﲪﺪ ފުޅާއި ،ތެދުވެރި
ވަޢުދުފުޅާވެސް އެކަށީގެންނުވާތީއެވެ .ފަހެ ﺍﷲ ،ޙައްޤުގެ މައްޗަށް ބާޠިލު ދާއިމީގޮތަކަށް ވެރިކުރައްވާ
އޭގެ ސަބަބުން ޙައްޤު ފޮހެވިގެންދާނެކަމަށް ހީކޮށް ނުވަތަ ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލާނގެ

ޙުކުމްފުޅާއި ތަޤްދީރުފުޅުންވާކަމަށް އިންކާރުކޮށް ނުވަތަ އެޙިކުމަތްފުޅެއްގެ މައްޗަށް ތަޢުރީފުކުރުން
ޙައްޤުވެގެންވާ ފުރިހަމަ ޙިކުމަތްފުޅަކުން އެކަލާނގެ ތަޤުދީރުފުޅުވާކަމަށް އިންކާރުކޮށް އަދިކިއެއްތަ!

މިކަންތައްތަކަކީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ތަޤުދީރުފުޅުން ވާކަންތައްތައް ކަމަށް ހީކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ!
ފަހެ ،އެއީ ކާފިރުން ހީކުރި ހީކުރުމެވެ .ފަހެ ކާފިރުންނަށް އަލިފާނުގެ ޢަޛާބުހުއްޓެވެ.

އަދި މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތަކަށް ކުރާ ކަންތައްތަކުގަޔާއި

އެހެން މީހުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކުގައި ﺍﷲ އާއި މެދު ނުބައި ހީކުރުން ހީކުރެތެވެ .އަދި ﺍﷲ ގެ

ޒާތުފުޅާއި ،އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި އެކަލާނގެ ސިފަފުޅުތަކާއި ،އެކަލާނގެ ޙިކުމަތްފުޅާއި،
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ޙަމްދުފުޅުގެ ސަބަބުތައް ދެނެގެންފި މީހަކު މެނުވީ މިކަމުން ސަލާމަތެއްނުވާނެއެވެ .ފަހެ ،ތިމާގެ

އަމިއްލަ

ނަފުސަށް

ހެވަށް

އެދޭ

ކޮންމެ

އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭހުށިކަމެވެ .އަދި ﺍﷲ

ގެ

ބުއްދިވެރިޔަކު

ޙަޟްރަތަށް

އިސްވެދިޔަ

ކަންތައްތަކަށް

ތައުބާވާހުށިކަމެވެ.

އަދި

ތިމާގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެއާ މެދު ހީކުރެވިފައިވާ ނުބައި ހީތަކުގެ ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެކަލާނގެ
ޙަޟްރަތުން އެދޭހުށިކަމެވެ.

އަދި

މީހަކު

ތަޙުޤީޤުކޮށް

ތިބާ

ތަޤުދީރުގެ

ބަލައިފިނަމަ،

މައްޗަށް

ފާޑުކިޔައި

ތަޤުދީރަށް

މަލާމާތްކުރާތަން އޭނާގެ ކިބައިން ތިބާއަށް ފެންނާނެއެވެ .އަދި ތަޤުދީރުގެ ޝަކުވާކުރަމުން
މިފަދައިން ބުނާތަންވެސް ފެންނާނެއެވެ .މިވެނި ކަމެއްވާންޖެހޭނީ މިވެނި އެވެނި ގޮތަކަށެވެ.

ބައެއްމީހުން މިގޮތަށް މަދުން ޚިޔާލުކުރެތެވެ .އަދި ބައެއްމީހުން ގިނައިން ޚިޔާލުކުރެތެވެ .އަދި

ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލާށެވެ .އަނެއްކާ ތިބާ އެކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވޭހެއްޔެވެ؟

ﻭﺇﹺﻻﱠ ﻓﹶـﺈﹺﻧﹺّــﻲ ﻻﹶ ﺇﹺﺧـﺎﻟﹸﻚ ﻧـﺎﺟﹺـﻴـﺎﹰ.

ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﻨﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺞ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻋـ ﻈﻴﻤـﺔ،

ފަހެ ،ތިބާއެކަމުން ސަލާމަތްވެއްޖެނަމަ ،ތިބާ ސަލާމަތްއެވީ ވަރަށް ބޮޑުކަމަކުންނެވެ .ނޫންނަމަ ތިބާ
އެކަމުން ސަލާމަތްވާނެކަމަކަށް އަހުރެން ޚިޔާލެއްނުކުރަމެވެ.

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ސޫރަތުގެ  154ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.2

ﻓﺘﺢ ސޫރަތުގެ  6ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު.

.3

ގުނައި އަދަދުނުކުރެވޭވަރަށް ނުބައި ހީކުރުމުގެ ވައްތަރުތައްވާކަން އަންގަވާދެއްވާފައިވުން.

.4

ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ،ސިފަފުޅުތައް ދެނެގަތުމާއިއެކު ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުވެސް

ދެނެގެންފިމީހަކު މެނުވީ ނުބައި ހީކުރުންތަކުން ސަލާމަތެއްނުވާނެއެވެ.

++++++++
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60
ތަޤުދީރަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް
ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ ﻧﻔﹾﺲ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮ ﺑﹺﻴﺪﻩ ،ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻷَﺣﺪﻫﻢ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺃﹸﺣﺪ ﺫﹶﻫﺒﺎﹰ ،ﺛﹸﻢ ﺃﹶﻧﻔﹶﻘﹶﻪِ ﰲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻣﺎ ﻗﹶﺒﹺﻠﹶﻪ ﺍﷲُ ﻣﻨﻪ

ﺣﺘﻰ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺪﺭﹺ  -ﺛﹸﻢ ﺍﺳﺘﺪﻝﱠ ﺑﹺﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ :ﺍ ِﻹﻳﻤﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﷲِ ،ﻭﻣﻼﺋﻜﹶﺘﻪ،
ﻭﻛﹸﺘﺒﹺﻪ ،ﻭﺭﺳﻠﻪ ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻡﹺ ﺍﻵﺧﺮﹺ ،ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻘﹶﺪﺭﹺ ﺧﻴﺮﹺﻩ ﻭﺷﺮﻩ) "ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ގެ ފުރާނަ އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ފަރާތް ގަންދެއްވާ ބުނަމެވެ.
އެބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ އަތުގައި އުޙުދުފަރުބަދަޔާ އެއްވަރަށް ރަންހުރެފައި އެރަން ﺍﷲ ގެ މަގުގައި
ހޭދަކުރިނަމަވެސް އޭނާ ތަޤުދީރަށް )މިންވަރަށް( އީމާންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ﺍﷲ ،އޭނާގެ ކިބައިން

އެކަން ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާނެއެވެ .ދެން ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ދަލީލެއްގެގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޙަދީޘްފުޅު ހުށަހެޅިއެވެ .އީމާންކަމަކީ :ތިބާ ﺍﷲ އަށާއި ،އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި،

އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި ،އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށާއި ،އާޚިރަތްދުވަހަށާއި އަދި ހެޔޮމިންވަރަށާއި

ނުބައިމިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﻳﺎﹶﺑﻨﻲ !ﺇﹺﻧﻚ ﻟﹶﻦ ﺗﺠﹺﺪ ﻃﹶﻌﻢ ﺍ ِﻹﻳﻤﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺎ ﺃﹶﺻﺎﺑﻚ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﻴﺨﻄﺌﹶﻚ ،ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺧﻄﹶﺄﹶﻙ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ
ﻟﻴﺼﻴﺒﻚ ،ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭﻝﹶ ﻣﺎ ﺧﻠﹶﻖ ﺍﷲُ ﺍﻟﻘﹶﻠﹶﻢ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ :ﺍﻛﹾﺘﺐ،

ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺭﺏ !ﻭﻣﺎﺫﹶﺍ ﺃﹶﻛﹾﺘﺐ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺍﻛﹾﺘﺐ ﻣﻘﹶﺎﺩﻳﺮ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻲﺀٍ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ،ﻳﺎﺑﻨﻲ !ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﻣﻨﻲ" )ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ(
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"އޭ ދަރިފުޅާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ތިބާއަށް ޖެހެންއޮތް މުޞީބާތެއް ތިބާގެ ކިބައިން ކަސިޔާރުވެ

ނުދާނެކަމާއި އަދި ތިބާއަށް ޖެހެންނެތް މުޞީބާތެއް ތިބާއަށް ނުޖެހޭނެކަން ތިބާ ދެނެގެންފުމަށް

ދާންދެން އީމާންކަމުގެ ރަހަ ތިބާއަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެއްސެވީމެވެ" .ﺍﷲ އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވީ ޤަލަމެވެ .އަދި

އެޤަލަމަށް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ލިޔާށެވެ .ފަހެ ޤަލަމް ދަންނަވައިފިއެވެ .އޭ އަހުރެންގެ ވެރި ރައްބެވެ!
އަހުރެން ލިޔަންވީ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟ ﺍﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ޤިޔާމަތާ ހަމަޔަށް އަންނާނޭ ހުރިހާ

އެއްޗެއްގެ ތަޤްދީރު ލިޔާށެވެ ".އޭ ދަރިފުޅާއެވެ! ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ ".މިޢަޤީދާ ނޫން އެހެން ޢަޤީދާއެއްގެ މަތީ މަރުވެއްޖެމީހާ

ދަންނައެވެ .ފަހެ އޭނާ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ބަރީއަވެގެންވެއެވެ".
އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

"ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭﻝﹶ ﻣﺎ ﺧﻠﹶﻖ ﺍﷲُ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻘﹶﻠﹶﻢ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ :ﺍﻛﹾـﺘﺐ ،ﻓﹶﺠﺮﻯ ِﰲ ﺗﻠﹾﻚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﹺﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﹶﺎﺋﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻡﹺ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ"
މާނައީ" :ﺍﷲ އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވީ ޤަލަމެވެ .އަދި އެ ޤަލަމަށް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ލިޔާށެވެ.

ދެންފަހެ ،ހަމައެވަގުތު ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް ވާންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ޤަލަމް ލިޔެފިއެވެ".

އަދި ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ގެ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻓﹶﻤﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻘﹶﺪﺭﹺ ﺧﻴﺮﹺﻩ ﻭﺷﺮﻩ ﺃﹶﺣﺮﻗﹶﻪ ﺍﷲُ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺭﹺ"

މާނައީ" :ފަހެ ،ހެޔޮމިންވަރަށާއި ،ނުބައިމިންވަރަށް އީމާންނުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ) .ޤިޔާމަތްދުވަހު(
ﺍﷲ ،އަލިފާނުން އޭނާ އަންދައިލައްވާނެއެވެ".

އަދި ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ އާއި ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ގައި ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﻳﻠﹶﻤﻲ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ﺃﹶﺗﻴﺖ ﺃﹸﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﹶﻌﺐﹴ ،ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖِ ﰲ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺷﻲﺀٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹶﺪﺭﹺ ،ﻓﹶﺤﺪﹾﺛﻨﹺﻲ ﺑﹺﺸﻲﺀٍ ،ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺍﷲَ ﻳﺬﹾﻫﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ:
ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻧﻔﹶﻘﹾﺖ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺃﹸﺣﺪ ﺫﹶﻫﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﻗﹶﺒﹺﻠﹶﻪ ﺍﷲُ ﻣﻨﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻘﹶﺪﺭﹺ ،ﻭﺗﻌﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺎ ﺃﹶﺻﺎﺑﻚ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﻴﺨﻄﺌﹶﻚ،
ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺧﻄﹶﺄﹶﻙ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﻴﺼﻴﺒﻚ ،ﻭﻟﹶﻮ ﻣﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻫﺬﹶﺍ ،ﻟﹶﻜﹸﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﺄﹶﺗﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﷲِ ﺑﻦ

ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﻭﺣﺬﹶﻳﻔﹶﺔﹶ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ،ﻓﹶﻜﹸﻠﱡﻬﻢ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺑﹺﻤﺜﹾﻞﹺ ﹶﺫﻟﻚ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ" )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ(
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"އަހުރެން ﺃﹸﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ގެ އަރިހަށް އައިސް )އެކަލޭގެފާނަށް( ދަންނަވައިފީމެވެ .އަހުރެންގެ

ހިތުގައި ތަޤުދީރާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޝައްކުކަމެއްވެއެވެ .ފަހެ ،އެޝައްކުކަން

އަހުރެންގެ ހިތުން ﺍﷲ ދުރުކޮށްދެއްވައިތޯ އަހުރެންނަށް )ތަޤުދީރާ ބެހޭގޮތުން( ކޮންމެވެސް ޙަދީޘެއް
ބަޔާންކޮށްދެއްވާށެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ތިބާ އުޙުދުފަރުބަދަޔާ އެއްވަރަށް ،ﺍﷲ ގެ

މަގުގައި ރަން ހޭދަކުރިނަމަވެސް ތަޤުދީރަށް ތިބާ އީމާންވެ ،އަދި ތިބާއަށް ޖެހެންއޮތް މުޞީބާތެއް
ތިބާގެ ކިބައިން ކަސިޔާރުވެ ނުދާނެކަމާއި ،އަދި ތިބާއަށް ޖެހެންނެތް މުޞީބާތެއް ތިބާއަށް

ނުޖެހޭނެކަން ދެނެގެންފުމަށް ދާންދެން ﺍﷲ ،ތިބާގެ ކިބައިން އެޢަމަލު ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާނެއެވެ .އަދި
މިޢަޤީދާނޫން އެހެން ޢަޤީދާއެއްގެ މަތީ ތިބާ މަރުވެއްޖެނަމަ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާވާހުށީ ނަރަކައިގެ

އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ ".ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﻳﻠﹶﻤﻲ ވިދާޅުވިއެވެ .ދެން އަހުރެން ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ އާއި،

ﺧﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ އާއި ،ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ -އާއި މިބޭބޭކަލުންގެ އަރިހަށް
އަތުވެއްޖައީމެވެ .ފަހެ ،އެހުރިހާބޭކަލުންވެސް ހަމަ އެޙަދީޘްފުޅު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ
ކިބައިން އަހުރެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

މިންވަރަށް އީމާންވުމަކީ ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމެއްކަން ބަޔާންވުން.

.2

މިންވަރަށް އީމާންވުމުގެ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވުން.

.3

މިންވަރަށް އީމާންނުވާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ބަރުބާދުވުން.

.4

ހަމައެކަކަށްވެސް މިންވަރަށް އީމާންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ،އީމާންކަމުގެ ރަހަ ނުލިބޭނޭކަން
އަންގަވައިދެއްވާފައިވުން.

.5

ﺍﷲ އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި މަޚުލޫޤުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވުން.

.6

ހަމައެވަގުތު ޤިޔާމަތާހަމައަށް ވާންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ގަލަން ލިޔުނު ވާހަކަ ބަޔާންވެގެންވުން.

.7

މިންވަރަށް އީމާންނުވާ މީހާގެ ކިބައިން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ބަރީއަވެގެންވުން.
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.8

ޝުބުހަ ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމުވެރިންނާ ސުވާލުކުރުމަކީ ސަލަފުންގެ އާދައެކެވެ.

.9

ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމުވެރިން ،ސަލަފުންގެ އެޝުބުހަ ދުރުކުރެވޭ ފަދަ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ .އަދި

ޖަވާބުގައި އެބޭކަލުން ވިދާޅުވީ ބަސްފުޅު ނިސްބަތްކުރެއްވީ ހަމައެކަނި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށެވެ.

++++++++
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61
ސޫރަކުރަހާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ﺍﷲ ވަޙީކުރައްވައެވެ.

"ﻭﻣﻦ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻢ ﻣﻤﻦ ﹶﺫﻫﺐ ﻳﺨﻠﹸﻖ ﻛﹶﺨﻠﹾﻘﻲ ،ﻓﹶﻠﹾﻴﺨﻠﹸﻘﹸﻮﺍ ﺫﹶﺭﺓﹰ ﺃﹶﻭ ﻟﻴﺨﻠﹸﻘﹸﻮﺍ ﺣﺒﺔ ﺃﹶﻭ ﻟﻴﺨﻠﹸﻘﹸﻮﺍ ﺷﻌﻴﺮﺓﹰ" )ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ:

"ތިމަން

ﺍﷲ

ޚަލްޤުކުރައްވާ

ފަދައިން

ޚަލްޤުކުރަންއުޅޭ

މީހަކަށްވުރެ

ވަކިންބޮޑު

އަނިޔާވެރިއަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ،އެބައިމީހުން ޒައްރެއް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ .ނުވަތަ އޮށްޓަރެއް
ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ .ނުވަތަ ގޮދަންފުކެއް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎﹰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻀﺎﻫﺌﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﺨﻠﹾﻖﹺ ﺍﷲِ" )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
މާނައީ" :ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބުދެވޭނޭ މީހުންނަކީ ﺍﷲ ގެ ޚަލްޤުކުރެއްވުމާ

އެއްގޮތްކުރާމީހުންނެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ.

"ﻛﹸﻞﱡ ﻣﺼﻮﺭﹴ ِﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻳﺠﻌﻞﹸ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻧﻔﹾﺲ ﻳﻌﺬﱠﺏ ﺑﹺﻬﺎ ِﰲ ﺟﻬﻨﻢ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ސޫރަކުރަހާ ކޮންމެ މީހަކުވާހުށީ ނަރަކައިގައެވެ .އަދި އޭނާ ކުރެހި ކޮންމެ ސޫރައެއްގެ
ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ފުރާނައެއް ހައްދަވައިދެވޭނެއެވެ .އޭގެ ޒަރީއާއިން ނަރަކާގައި އޭނާއަށް

ޢަޛާބުދެވޭނެއެވެ".
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އަދިވެސް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺻﻮﺭﺓﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﹸﻠﱢَﻒ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﻔﹸﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ ،ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﻨﺎﻓﺦﹴ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ދުނިޔޭގައި ސޫރައެއް ކުރަހައިފިމީހާ ދަންނައެވެ) .ޤިޔާމަތްދުވަހު( އޭނާއަށް އެސޫރައަށް

ފުރާނައެޅުމަށް ތަކުލީފުޖެއްސޭނެއެވެ .އެކަމަކު އޭނާއަކަށް އެއަކަށް ފުރާނައެއް ނުމެއެޅޭނެމެއެވެ".

އަދި ﺃﺑﻮ ﺍﳍﹶﻴﺎﺝ ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެންނަށް ﻋﻠﻲ ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺑﻌﺜﹸﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﹶﻨﹺﻲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻻﱠ ﺗﺪﻉ ﺻﻮﺭﺓﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﹶﻃﻤﺴﺘﻬﺎ ،ﻭﻻﹶ ﻗﹶﺒﺮﺍ
ﻣﺸﺮﹺﻓﹰﺎ ،ﺇﹺﻻﱠ ﺳﻮﻳﺘﻪ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
"އެކަމެއްކުރުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަހުރެން ފޮނުއްވި ކަމެއްކުރުމަށް އަހުރެން ތިބާ

ނުފޮނުވާނެހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެއްވެސް ސޫރައެއް ފޮހެލައިފައި މެނުވީ ދޫނުކޮށްލުމަށާއި ،އުސްކޮށްހުރި
އެއްވެސް މަހާނައެއް ބިމާ ހަމަކޮށްފައިމެނުވީ ދޫނުކޮށްލުމަށެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ސޫރަކުރަހާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ހަރުކަށި ވަޢީދު.

.2

އެބައިމީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ވަޢީދު އައިސްފައިވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ތަންބީހުކުރެއްވުން.

އެސަބަބަކީ ﺍﷲ އާ މެދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އަދަބުވެރިކަން ދޫކޮށްލުމެވެ .އެއީ ﺍﷲ

ވަޙީކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިންނެވެ" .ތިމަން ﺍﷲ ޚަލްޤުކުރައްވާ ފަދައިން ޚަލްޤުކުރަންއުޅޭ
މީހަކަށްވުރެ ވަކިންބޮޑު އަނިޔާވެރިޔަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟"

.3

ﺍﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައްޗަށާއި މަޚްލޫޤުންގެ ނިކަމެތިކަމުގެ މައްޗަށް ﺗﻨﺒﻴﻪ ކުރެއްވުން.

އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ" .ފަހެ އެބައިމީހުން ޒައްރެއް ނުވަތަ

އޮށްޓަރެއް ނުވަތަ ގޮދަންފުކެއްވެސް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ".
.4

ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބުލިބޭނޭ ބަޔަކީ ސޫރަކުރަހާ މީހުންކަން ޞަރީޙަކޮށް
ބަޔާންވެގެންވުން.
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.5

ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ކޮންމެ ސޫރައަކަށް ފުރާނައެއް ހައްދަވާނެއެވެ .އޭގެ ޒަރީޢާއިން ސޫރަކުރެހި

.6

ހަމަކަށަވަރުން ސޫރަކުރެހިމީހާއަށް އޭނާ ކުރެހިސޫރައަށް ފުރާނައެޅުމަށް ތަކުލީފުޖެއްސޭނެއެވެ.

.7

ސޫރައެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެސޫރަ ފޮހެލުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވުން.

މީހާއަށް ނަރަކައިގައި ޢަޛާބުދެވޭނެއެވެ.

++++++++
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62
ގިނަގިނައިން ހުވާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
[ ) Z ÏÎ Íﺍﳌﺎﺋﺪﺓ(89 :

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ހުވާތައް ރައްކައުތެރިކުރާށެވެ) ".އެބަހީ ބޭކާރު ހުވާތައް

ނުކުރާށެވެ .އަދި ބޭނުމެއްޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ތެދުވެރި ހުވަޔެއް މެނުވީ ނުކުރާށެވެ(.

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ.

"ﺍﳊﹶﻠﻒ ﻣﻨـﻔﹶﻘﹶﺔﹲ ﻟﻠﺴﻠﹾﻌﺔ ،ﻣﻤﺤﻘﹶﺔﹲ ﻟﻠﹾﻜﹶﺴﺐﹺ" )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ހުވަޔަކީ ވިޔަފާރިސާމާނު ވިކުމުގެ ޒަރީޢާއެކެވެ) .އެކަމަކު( އާމްދަނީގެ ބަރަކާތް
ފޮހެވިގެންދާކަމެކެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ ﻻﹶ ﻳﻜﹶﻠﱢﻤﻬﻢ ﺍﷲُ ،ﻭﻻﹶ ﻳﺰﻛﱢﻴﻬﹺﻢ ،ﻭﻟﹶﻬﻢ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺃﹶﻟﻴﻢ :ﺃﹸﺷﻴﻤﻂﹲ ﺯﺍﻥ ،ﻭﻋﺎﺋﻞﹲ ﻣﺴﺘﻜﹾﺒﹺﺮ ،ﻭﺭﺟﻞﹲ ﺟﻌﻞﹶ ﺍﷲَ
ﺑﹺﻀﺎﻋﺘﻪ ،ﻻﹶ ﻳﺸﺘﺮﹺﻱ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﻴﻤﻴﻨﹺﻪ ،ﻭﻻﹶ ﻳﺒﹺﻴﻊ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﻴﻤﻴﻨﻪ) "ِﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ(
މާނައީ:

"ތިންވައްތަރެއްގެ

ﺍﷲ

ބަޔަކުވެއެވެ.

)ޤިޔާމަތްދުވަހު(

އެބައިމީހުންނަށް

ބަސްވަޙީއެއްނުކުރައްވާނެއެވެ .އަދި )ފާފައިން( ޠާހިރެއްނުމެކުރައްވާނެމެއެވެ .އަދި އެބައިމީހުންނަށް

ވޭންދެނިވި ޢަޛާބުހުއްޓެވެ (1) .ޒިނޭކުރާ މުސްކުޅިޔާ (2) .ބޮޑާވެރި ފަޤީރުމީހާ (3) .ތިމާގެ

މުދާކަމުގައި ﺍﷲ ހަދައިފައިވާ މީހާ ،އޭނާ ،އޭނާގެ ހުވައިން މެނުވީ )ސާމާނު( ނުގަނެއެވެ .އަދި

ހުވައިން މެނުވީ )ސާމާނު( ނުވިއްކައެވެ".
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާން ބުނު ޙުޞައިންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺧﻴﺮ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻗﹶﺮﻧﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻠﹸﻮﻧﻬﻢ ،ﺛﹸﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻠﹸﻮﻧﻬﻢ - ،ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻤﺮﺍﻥﹸ :ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ ﺃﹶﺫﹶﻛﹶﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﹶﺮﻧﹺﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ
ﺃﹶﻭ ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ؟  -ﺛﹸﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺑﻌﺪﻛﹸﻢ ﻗﹶﻮﻡ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥﹶ ﻭﻻﹶ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪﻭﻥﹶ ،ﻭﻳﺨﻮﻧﻮﻥﹶ ﻭﻻﹶ ﻳﺆﺗﻤﻨﻮﻥﹶ ،ﻭﻳﻨﺬﹸﺭﻭﻥﹶ ﻭﻻﹶ
ﻳﻮﻓﹸﻮﻥﹶ ،ﻭﻳﻈﹾﻬﺮ ﻓﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﺴﻤﻦ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ބަޔަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ގަރުނުގެ

މީސްތަކުންނެވެ) .އެބަހީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނެވެ (.ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެން އައި
މީސްތަކުންނެވެ) .އެބަހީ ތާބިޢީންނެވެ (.ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެން އައި މީސްތަކުންނެވެ.

)އެބަހީ ތަބާތާބިޢީންނެވެ - (.ޢިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ގަރުނަށް ފަހު ދެގަރުނުގެ ވާހަކަ
ޛިކުރުކުރެއްވިކަމެއް ނުވަތަ ތިންގަރުނުގެ ވާހަކަ ޛިކުރުކުރެއްވިކަމެއް މިހާރު އަހުރެންނަކަށް

ނޭނގެއެވެ-.

)ދެން

އަންނާނެތެވެ.

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ(.

އެބައިމީހުންގެ

ކިބައިން

ދެން

ހެކިބަހަށް

ތިޔަބައިމީހުންނަށްފަހުގައި
ނޭދެވެނީސް

ބަޔަކުމީހުން

ހެކިދޭނެތެވެ.

އަދި

ޚިޔާނާތްތެރިވާނެތެވެ .އަމާނާތްތެރިއެއްނުވާނެތެވެ .އަދި ނަދުރުބުނާނެތެވެ .އެކަމަކު އެނަދުރު

ނުފުއްދާނެތެވެ .އަދި އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ފަލަކަން ފައުޅުވާނެއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻗﹶﺮﻧﹺﻲ ،ﺛﹸﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻠﹸﻮﻧﻬﻢ ،ﺛﹸﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻠﹸﻮﻧﻬﻢ ،ﺛﹸﻢ ﻳﺠﹺﻲﺀُ ﻗﹶﻮﻡ ﺗﺴﺒﹺﻖ ﺷﻬﺎﺩﺓﹸ ﺃﹶﺣﺪﻫﻢ ﻳﻤﻴﻨﻪ
ﻭﻳﻤﻴﻨﻪ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ) "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހުންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ގަރުނުގެ
މީހުންނެވެ .ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެން އައި މީހުންނެވެ .ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެން އައި

މީހުންނެވެ .ދެން )އެބައިމީހުންނަށް ފަހުގައި( ބަޔަކު މީހުން އަންނާނެތެވެ .އެބައިމީހުންކުރެ

މީހެއްގެ ހެކިދިނުން އޭނާގެ ހުވާގެ މައްޗަށް އިސްވެގެންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާގެ ހުވާ އޭނާގެ

ހެކިދިނުމުގެ މައްޗަށް އިސްވެގެންވާނެއެވެ) ".އެބަހީ :އެބައިމީހުން ހުވާކުރުމުގަޔާއި ،ހެކިދިނުމުގައި

އެއްވެސް ފަރުވާތެރިކަމެއް ނުބަހައްޓާނެތެވެ .އަދިކިއެއްތަ! އެއްވެސް ބިރެއް ޖެހިލުމެއްނެތި ހުވާކޮށް
ހެކިދީހަދާނެތެވެ(.
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ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެމެންގެ ބޮޑެތިން ،އަހުރެމެން ކުޑައިރުގައި އަހުރެމެން

ހެކިދީ ހުވާކޮށް ހަދާތީވެ ،އެކަން މަނާކުރުމަށްޓަކައި އަހުރެމެންގެ ގައިގައި ތަޅާހަދަތެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
 .1ހުވާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަޞިއްޔަތްކުރެވިފައިވުން.
 .2ހަމަކަށަވަރުން ހުވަޔަކީ ވިޔަފާރިމުދާ ވިއްކުމުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމަށާއި ،ބަރަކާތް ފޮހެވިގެންދާ
އެއްޗެއްކަމަށް ޚަބަރުދެއްވާފައިވުން.

 .3އެމީހެއްގެ ހުވައިން މެނުވީ ނުގަންނަ އަދި ނުވިއްކާ މީހާއާމެދު ވާރިދުވެފައިވާ ވަޢީދު.
 .4ފާފަތަކަށް

މަގުދައްކާ

ސަބަބުތައް

މަދުވުމާއެކު

ކުރެވޭފާފަ

ބޮޑުވާނޭ

ކަމުގެ

މައްޗަށް

ﺗﻨﺒﻴﻪކުރެވިފައިވުން.
 .5ހުވާކުރުމަށް ނޭދެވެނީސް ހުވާކުރާ މީހުންގެ ނުބައިކަން ބަޔާންވެގެންވުން.
 .6ތިންގަރުނު ނުވަތަ ހަތަރުގަރުނުގެ މައްޗަށް ކައުއިތުރުރަސޫލާ ތަޢުރީފުކުރެއްވުން .އަދި އޭގެ
ފަހުން ވާނޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވުން.

 .7ހެކިބަހަށް ނޭދެވެނީސް ހެކިދޭ މީހުންގެ ނުބައިކަން ބަޔާންވެގެންވުން.
 .8ސަލަފުއްޞާލިޙުން އެބޭކަލުންގެ ދަރިންނަށް ،ހެކިދިނުމާއި ޢަހުދުގެ މަތީ އެބޭކަލުން ޤާއިމުވެ
ތިބުމަށްޓަކައި ،އަދަބުދެއްވާކަމުގައިވުން.

++++++++
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63
ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ޙިމާޔަތްދިނުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[] ^ _ ` i h g f e d c b a
) Z q p o n m lk jﺍﻟﻨﺤﻞ(91 :
މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ﺍﷲ އާ މުޢާހަދާކުރާ ހިނދު ،ﺍﷲ ގެ ޢަހުދު ފުރިހަމަކުރާށެވެ .އަދި
ތިޔަބައިމީހުން

ހުވާތައް

ގަދަކުރުމަށްފަހު

އެހުވާތައް

އުވައިނުލާށެވެ.

އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން

ތިޔަބައިމީހުން ،ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޖާމިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ﺍﷲ ހަދައިފިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
ﺍﷲ ،ތިޔަބައިމީހުން ކުރާކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ".
އަދި

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ބުރައިދަތުގެފާނުގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ބޮޑުލަޝްކަރެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުޑަލަޝްކަރެއްގެ
މައްޗަށް އަމީރަކު ޢައްޔަންކުރައްވާ ހިނދު ،ﺍﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވުމަށާއި ،އޭނާއާ އެކުގައިވާ

އެހެނިހެން

މުސްލިމުންނަށް

ހެޔޮކޮށްހިތުމަށް

އޭނާއަށް

ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ.

ދެން

ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައެވެ.

"ﺍﹸﻏﹾﺰﻭﺍ ﺑﹺﺎﺳﻢﹺ ﺍﷲِ ِﰲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ،ﻗﹶﺎﺗﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﹺﺎﷲِ ،ﺍﻏﹾﺰﻭﺍ ﻭﻻﹶ ﺗﻐﻠﱡﻮﺍ ،ﻭﻻﹶ ﺗﻐﺪﺭﻭﺍ ﻭﻻﹶ ﺗﻤﺜّﻠﹸﻮﺍ ،ﻭﻻﹶ
ﺗﻘﹾﺘﻠﹸﻮﺍ ﻭﻟﻴﺪﺍ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﻴﺖ ﻋﺪﻭﻙ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﺸﺮﹺﻛﲔ ﻓﹶﺎﺩﻋﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺛﹶﻼﹶﺙ ﺧﺼﺎﻝﹴ – ﺃﹶﻭ ﺧﻼﹶﻝﹴ – ﻓﹶﺄﹶﻳﺘﻬﻦ ﻣﺎ
ﺃﹶﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﻞﹾ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﹸﻒ ﻋﻨﻬﻢ .ﺛﹸﻢ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﹺﱃ ﺍﻹِﺳﻼﹶﻡﹺ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﻞﹾ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺛﹸﻢ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ
ﺤﻮﻝﹺ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﹺﻫﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺩﺍﺭﹺ ﺍﳌﹸﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ،ﻭﺃﹶﺧﺒﹺﺮﻫﻢ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﺫﻟﻚ ﻓﹶﻠﹶﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ،ﻭﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘ 
ﺤﻮﻟﹸﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺧﺒﹺﺮﻫﻢ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﻥﹶ ﻛﹶﺄﹶﻋﺮﺍﺏﹺ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﲔ ،ﻳﺠﺮﹺﻱ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳌﹸﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺑﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘ 
ﺣﻜﹾﻢ ﺍﷲِ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ،ﻭﻻﹶ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻬﻢِ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﹺﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﹶﻲﺀِ ﺷﻲﺀٌ ،ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺠﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﻊ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﲔ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺃﹶﺑﻮﺍ
ﻓﹶﺎﺳﺄﹶﻟﹾﻬﻢ ﺍﳉﺰﻳﺔﹶ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﻞﹾ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﹸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺃﹶﺑﻮﺍ ﻓﹶﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻗﹶﺎﺗﻠﹾﻬﻢ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ
217

ތައުޙީދުފޮތް



ﺣﺎﺻﺮﺕ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺣﺼﻦﹴ ﻓﹶﺄﹶﺭﺍﺩﻭﻙ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺠﻌﻞﹶ ﻟﹶﻬﻢ ﺫﻣﺔﹶ ﺍﷲِ ﻭﺫﻣﺔﹶ ﻧﺒﹺﻴﻪ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺠﻌﻞﹾ ﻟﹶﻬﻢ ﺫﻣﺔﹶ ﺍﷲِ ﻭﺫﻣﺔﹶ ﻧﺒﹺﻴﻪ،
ﻭﻟﹶﻜﻦﹺ ﺍﺟﻌﻞﹾ ﻟﹶﻬﻢ ﺫﻣﺘﻚ ﻭﺫﻣﺔﹶ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻚ ،ﻓﹶﺈﹺﻧﻜﹸﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺨﻔﺮﻭﺍ ﺫﻣﻤﻜﹸﻢ ﻭﺫﻣﺔﹶ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻜﹸﻢ ﺃﹶﻫﻮﻥﹸ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ
ﺻﺮﺕ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺣﺼﻦﹴ ﻓﹶﺄﺭﺍﺩﻭﻙ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻨﺰﹺﻟﹶﻬﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﻜﹾﻢﹺ ﺍﷲِ ،ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻨﺰﹺﻟﹾﻬﻢ
ﺗﺨﻔﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔﹶ ﺍﷲِ ﻭﺫﻣﺔﹶ ﻧﺒﹺﻴﻪ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﺎ 
ﻋﻠﹶﻰ ﺣﻜﹾﻢﹺ ﺍﷲِ ،ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺃﹶﻧﺰﹺﻟﹾﻬﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﻜﹾﻤﻚ ،ﻓﹶﹺﺈﻧﻚ ﻻﹶ ﺗﺪﺭﹺﻱ ﺃﹶﺗﺼﻴﺐ ﻓﻴﻬﹺﻢ ﺣﻜﹾﻢ ﺍﷲِ ﺃﹶﻡ ﻻﹶ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :ﺍﷲ ގެ މަގުގައި ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ހަނގުރާމަކުރާށެވެ .ﺍﷲ އަށް ކާފަރުވީ

ކޮންމެ މީހަކާ ހަނގުރާމަކުރާށެވެ .އަދި ޣަނީމާ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިނުވާށެވެ .އަދި ޢަހުދެއްވެފައި

ޚުދު އެޢަހުދު އުވައިނުލާށެވެ .އަދި ޤަތުލުވެފައިވާ މީސްތަކުންގެ ގުނަވަންތައް ނުކަނޑާށެވެ .އަދި

ކުޑަކުއްޖަކު ޤަތުލުނުކުރާށެވެ .އަދި މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން ދުޝްމިނުންނާ ބައްދަލުވާ ހިނދު
އެބައިމީހުންނަށް ތިންކަމަކަށް ދަޢުވަތުދޭށެވެ .އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އެބައިމީހުން ތިބާއަށް
އިޖާބަދީފިނަމަ

ކިބައިން

އެބައިމީހުންގެ

)އެކަން(

ޤަބޫލުކުރާށެވެ.

އަދި

އެބައިމީހުންނާ

ހަނގުރާމަކުރުމުން އެއްކިބާވާށެވެ.
 1އެންމެ ފުރަތަމަ އެބައިމީހުންނަށް އިސްލާމްވުމަށް ދަޢުވަތުދޭށެވެ .ފަހެ އެބައިމީހުން އެކަމުގައި
ތިބާއަށް އިޖާބަދީފިނަމަ އެކަން އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ޤަބޫލުކުރާށެވެ .ދެން އެބައިމީހުންނަށް،

އެބައިމީހުންގެ ރަށްދޫކޮށް މުހާޖިރުންގެ ރަށަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ދަޢުވަތުދޭށެވެ .އަދި އެބައިމީހުން

އެގޮތަށް

ކަންތައް

ކޮށްފިނަމަ،

މުހާޖިރުންނަށް

ލިބޭ

އެބައިމީހުންނަށްވެސް

ޙައްޤުތައް

ލިބޭނެކަމަށާއި މުހާޖިރުންގެ މައްޗަށްވާ ޙައްޤުތައް އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ވާނޭކަމަށް
އެބައިމީހުންނަށް ޚަބަރުދޭށެވެ .ފަހެ ،އެބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ ރަށުން ހިޖުރަކުރުމަށް
އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އެބައިމީހުންވާހުށީ އެބައެއްގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅު ބަރާބަރަށް
ހިނގަމުންދާ

ބަދަވީ

މުސްލިމުންގެ

ގޮތުގައިކަމަށާއި،

އެބައިމީހުން

މުސްލިމުންނާއެކު

ޖިހާދުކޮށްފިއްޔާ މެނުވީ އެބައިމީހުންނަށް ޣަނީމާމުދަލާއި "ﻓﹶﻲﺀ" ގެ މުދަލުން އެއްވެސް

އެއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އެބައިމީހުންނަށް ޚަބަރުދޭށެވެ.

 2ފަހެ ،އެބައިމީހުން އިސްލާމްވުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ،ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ޖިޒީ
ދިނުމަށް

އެދޭށެވެ.

ފަހެ

އެބައިމީހުން

އެކަމަކުގައި

ތިބާއަށް

އިޖާބަދީފިނަމަ،

ފަހެ

އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލުކުރާށެވެ .އަދި އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމުން
އެއްކިބާވާށެވެ.
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 3ފަހެ އެބައިމީހުން ޖިޒީ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ،ފަހެ ،ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދި
އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރާށެވެ .އަދި ތިބާ ކިއްލާއެއްގެ އަހުލުވެރިން ވަށައިލާ ޙިޞާރުކުރާ

ހިނދު އެބައިމީހުން ،ތިބާގެ ކިބައިން ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ޙިމާޔަތާއި އަމާން
ދިނުމަށް އެދެފިނަމަ ،ފަހެ ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ޙިމާޔަތާއި އަމާންނުދޭށެވެ.

އަދިކިއެއްތަ! ތިބާއާއި ،ތިބާއާ އެކުގައިވާ މުސްލިމުންގެ ޙިމާޔަތާއި އަމާން އެބައިމީހުންނަށް
ދޭށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނާއި ،ތިޔަބައިމީހުންނާ އެކުގައިވާ އެހެނިހެން
މުސްލިމުންގެ ޙިމާޔަތާއި އަމާން ތިޔަބައިމީހުން އުވައިލުން ،ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ
ޙިމާޔަތާއި

އަމާން

ކުޑަވެގެންވެއެވެ .އަދި

ތިޔަބައިމީހުން
ތިބާ

އުވައިލުމަށްވުރެ

ކިއްލާއެއްގެ

އަހުލުވެރިން

)ފާފައިގެގޮތުން(

ވަށައިލާ

ލުއިވެފައި

ޙިޞާރުކުރާ ހިނދު

އެބައިމީހުން ތިބާގެ ކިބައިން ﺍﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުން ނެރުމަށް އެދެފިނަމަ،
ފަހެ ،ﺍﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުން ނުނެރޭށެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ތިބާގެ ޙުކުމުގެ
މައްޗަށް އެބައިމީހުން ނެރޭށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނާ މެދު ﺍﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅު
ތިބާއަށް ސީދާވާނެކަމެއް ނުވަތަ ނުވާނެކަމެއް ތިބާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ ގެ ޙިމާޔަތާއި ،އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާގެ ޙިމާޔަތާއި ،މުސްލިމުންގެ ޙިމާޔަތާ މެދުގައިވާ

.2

ދެކަމުންކުރެ ނުރައްކައުތެރިކަން އެންމެ ކުޑަކަމަކަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައިވުން.

.3

"ﺍﻏﹾﺰﻭﺍ ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ِﰲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ" )ﺍﷲ ގެ މަގުގައި ﺍﷲ ގެ އިސްމުފުގެ ބަރަކާތުން

.4

"ﻗﹶﺎﺗﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﹺﺎﷲِ" )ﺍﷲ އަށް ކާފިރުވީ )ކޮންމެ( މީހަކާ ހަނގުރާމަކުރާށެވެ (.ރަސޫލާގެ

ފަރަޤު.

ހަނގުރާމަކުރާށެވެ (.ރަސޫލާގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން.
މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން.

219

ތައުޙީދުފޮތް



.5

"ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻗﹶﺎﺗﻠﹾﻬﻢ) "ﺍﷲ ގެ

.6

ﺍﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ޙުކުމާ ދެމެދުވާ ފަރަޤު.

.7

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޞަޙާބީވެސް ބޭނުންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެފަދަ

ޙަޟްރަތުން

މަދަދަށް

އެދުމާއެކު

އެބައިމީހުންނާ

ހަނގުރާމަކުރާށެވެ (.ރަސޫލާގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން.

ޙުކުމަކުން ޙުކުމްކުރައްވައެވެ .އެކަލޭގެފާނަކަށް ،އެކަލޭގެފާނު އެކުރެއްވިޙުކުމް
ޙުކުމްފުޅާ ދިމާވާނެކަމެއް ނުވަތަ ނުވާނެކަމެއް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ.

++++++++
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މީހަކާމެދު ،ﺍﷲ އޭނާގެ ފާފަ ފުއްސަވައިނުދެއްވާނެކަމަށް ﺍﷲ

ގަންދީ ހުވާކުރުމާ

ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺟﻨﺪﺏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺒﺠﻠﻰ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ :ﻭﺍﷲِ ﻻﹶ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﷲُ ﻟﻔﹸﻼﹶﻥ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲُ ﻏﹶﺰ ﻭﺟﻞﱠ :ﻣﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺘﺄﹶﻟﱠﻰ ﻋﻠﹶﻲ ﺃﹶﻻﱠ ﺃﹶﻏﹾﻔﺮ ﻟﻔﹸﻼﹶﻥ؟ ﺇﹺﻧﻲ
ﻗﹶﺪ ﻏﹶﻔﹶﺮﺕ ﻟﹶﻪ ﻭﺃﹶﺣﺒﻄﹾﺖ ﻋﻤﻠﹶﻚ) "ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :މީހަކު ބުންޏެވެ .ﺍﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ .މިވެނި މީހަކަށް ﺍﷲ ފާފައެއް ނުފުއްސަވާނެއެވެ.

ފަހެ ،ﺍﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .މިވެނި މީހަކަށް ތިމަން ﺍﷲ ފާފަ ނުފުއްސަވާނެކަމަށް ތިމަން ﺍﷲ
ގަންދީ

ހުވާކުރަނީ

ކާކުހެއްޔެވެ؟

)ދަންނާށެވެ(.

ހަމަކަށަވަރުން

ތިމަން

ފުއްސަވައިދެއްވައިފީމެވެ .އަދި ތިބާގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލުކުރައްވައިފީމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ

ގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވާ

ﺍﷲ އޭނާގެ

ފާފަ

ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ

މިފަދައިންނެވެ.

"ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻘﹶﺎﺋﻞﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻋﺎﺑﹺﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ :ﺗﻜﹶﻠﱠﻢ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺔ ﺃﹶﻭﺑﻘﹶﺖ ﺩﻧﻴﺎﻩ ﻭﺁﺧﺮﺗﻪ) "ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ(

މާނައީ" :ﺍﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި މިވެނި މީހަކަށް ﺍﷲ ފާފައެއް ނުފުއްސަވާނެއޭ ބުނި މީހަކީ
އަޅުވެރިއެކެވެ .ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ވިދާޅުވިއެވެ .އޭނާ އެބުނީ އެފަދަ ކަލިމައެކެވެ .އެކަލިމަ އޭނާގެ
ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ބަރުބާދުކޮށްލައިފިއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ﺍﷲ ގެ މައްޗަށް ހުވާކުރުމުން ބިރުވެތިކުރައްވާފައިވުން.
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.2

ނަރަކަ އަހުރެމެންކުރެ މީހަކާ އޭނާގެ ފައިވާނު ވަދަށްވުރެވެސް ކައިރިވެގެންވާކަން ބަޔާންވުން.

.3

ސުވަރުގެވެސް ހަމައެފަދައިން ކައިރިވެގެންވާކަން ބަޔާންވުން.

.4

އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި "ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ ﻟﹶﻴﺘﻜﹶﻠﱠﻢ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺔ ... ﺇﱁ" )ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު އެފަދަ
ކަލިމައެއް ބުނެއެވެ .އޭގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ބަރުބާދުވެ ޖަހަންނަމަ
ޙައްޤުވެގެންވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައިވެގެންދެއެވެ (.މިބަސްފުޅަށްވާ ދަލީލެއްވެއެވެ.

.5

ބައެއްފަހަރު ،އިންސާނާއަށް އޭނާ އިންތިހާދަރަޖައަށް ނުރުހޭ ސަބަބަކުން ފާފަފުއްސެވެއެވެ.

++++++++
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މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް ﺍﷲ

ޝަފާޢަތްތެރިއެއް ކަމުގައި ނުހެދޭނެ ވާހަކަ
ނަންގަތް ބާބު

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻣﻄﹾﻌﻢ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އައިސް
ދަންނަވައިފިއެވެ.

"ﻳﺎﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲِ! ،ﻧﻬﹺﻜﹶﺖ ﺍﻷَﻧﻔﹸﺲ ،ﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﺎﻝﹸ ،ﻭﻫﻠﹶﻜﹶﺖ ﺍﻷَﻣﻮﺍﻝﹸ ،ﻓﹶﺎﺳﺘﺴﻖﹺ ﻟﹶﻨﺎ ﺭﺑﻚ ،ﻓﹶﺈﹺﻧﺎﱠ ﻧﺴﺘﺸﻔﻊ

ﺑﹺﺎﷲِ ﻋﻠﹶﻴﻚ ،ﻭﺑﹺﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹶﻢ :ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍﷲِ! ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍﷲِ! ﻓﹶﻤﺎ ﺯﺍﻝﹶ
ﻳﺴﺒﺢ ﺣﺘﻰ ﻋﺮﹺﻑ ﹶﺫﻟﻚِ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻪ ،ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻭﻳﺤﻚ !ﺃﹶﺗﺪﺭﹺﻱ ﻣﺎ ﺍﷲُ؟ ﺇﹺﻥﱠ ﺷﺄﹾﻥﹶ ﺍﷲِ ﺃﹶﻋﻈﹶﻢ ﻣﻦ
ﹶﺫﻟﻚ ،ﺇﹺﻧﻪ ﻻﹶ ﻳﺴﺘﺸﻔﹶﻊ ﺑﹺﺎﷲِ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﹾﻘﻪ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ(
މާނައީ:

"އޭ

ﷲގެ

ރަސޫލާއެވެ!

ނަފްސުތައް

ހަލާކުވާން

ކައިރިވެއްޖެއެވެ.

ދަރިންނަށް

ބަނޑުހައިހޫނުކަން ޖެހިއްޖެއެވެ .މުދާތައް ބަރުބާދުވެއްޖެއެވެ .ފަހެ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ

ޙަޟްރަތުން އަހަރުމެންނަށް ވާރޭވެއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން

އަހުރެމެން ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ޝަފާޢަތްތެރިއެއް ކަމުގައި ހަދަމުއެވެ .އަދި ﺍﷲ ގެ މައްޗަށް

ކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިއެއް ކަމުގައި ހަދަމުއެވެ .ފަހެ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ! ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ! )ﺍﷲ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! ﺍﷲ ގެ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!(

ފަހެ،

އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ

މޫނުފުޅުތަކުގެމަތިން

އެކަމުގެ

އަސަރު

ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ތަސްބީޙަކިއުއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ .ދެން )އެއަޢުރާބީންގެ

މީހާއަށް( ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ތިބާއަށް ހިތާމަހުއްޓެވެ! ތިބާއަށް ﺍﷲ އަކީ ކޮންފަރާތެއްކަން
އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ގެ މަޤާމާއި މަންޒިލަތު އެއަށްވުރެ މާމަތިވެރިވެގެންވެއެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ޝަފާޢަތްތެރިއެއް ކަމުގައި ނުހެދޭނެއެވެ".
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މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

"ﻧﺴﺘﺸﻔﻊ ﺑﹺﺎﷲِ ﻋﻠﹶﻴﻚ) "އަހުރެމެން ،ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ﺍﷲ ޝަފާޢަތްތެރިއެއް ކަމުގައި

ހަދަމެވެ (.މިފަދައިން ބުނި އަޢުރާބީންގެމީހާގެ މައްޗަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

އިންކާރުކުރެއްވުން.
.2

އަޢުރާބީންގެމީހާ އެބުނި ކަލިމައިގެ ސަބަބުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މޫނުފުޅުގެ

.3

ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަޢުރާބީންގެމީހާ "ﻭﻧﺴﺘﺸﻔﹶﻊ ﺑﹺﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ"

ޙާލަތު ބަދަލުވެގެންދިޔަވަރު ޞަޙާބީންގެ މޫނުފުޅުތަކު މަތިން އެނގި ބަޔާންވެގެންދިޔައެވެ.

)އަހުރެމެން ﺍﷲ ގެ މައްޗަށް ކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިއެއްކަމުގައި ހަދަމުވެ (.މިހެންބުނި
ބުނުމަކަށް އިންކާރެއްނުކުރައްވައެވެ.

.4

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ މިކަލިމަފުޅުގެ ތަފްސީރުގެ މައްޗަށް ހުޝިޔާރުކުރެވިފައިވުން.

.5

ހަމަކަށަވަރުން މުސްލިމުން )އެބަހީ ޞަޙާބީން( ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ލައްވަވައި
)ﺍﷲގެ ޙަޟްރަތުން( ވާރޭއަށް އެދި ދުޢާކުރުއްވަތެވެ.

++++++++

224

ތައުޙީދުފޮތް



66
ކައުއިތުރުނަބިއްޔާ ތައުޙީދުގެ "އިން" ރައްކާތެރިކުރެއްވުމާއި ،ޝިރުކުގެ މަގުތައް
ބަންދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺷﺨﲑ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹾﺖ ﻓﻲ ﻭﻓﹾﺪ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﺎﻣﺮﹴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﺎ :ﺃﹶﻧﺖ ﺳﻴﺪﻧﺎ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﷲُ
ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ،ﻗﹸﻠﹾﻨﺎﹶ :ﻭﺃﹶﻓﹾﻀﻠﹸﻨﺎ ﻓﹶﻀﻼﹰ ،ﻭﺃﹶﻋﻈﹶﻤﻨﺎ ﻃﹶﻮﻻﹰ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺑﹺﻘﹶﻮﻟﻜﹸﻢ ﺃﹶﻭ ﺑﻌﺾﹺ ﻗﹶﻮﻟﻜﹸﻢ ﻭﻻﹶ
ﻳﺴﺘﺠﺮﹺﻳﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺟﻴﺪ(
މާނައީ" :ބަނޫ ޢާމިރުގެ ވަފުދުގައި އަހުރެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް

ދިޔައީމެވެ .ފަހެ އަހުރެމެން ދަންނަވައިފީމެވެ .ކަލޭގެފާނަކީ އަހުރެމެންގެ ސާހިބާއެވެ .ފަހެ

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ޙަޤީޤީ ސާހިބާއަކީ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ އެވެ .އަހުރެމެން
ދަންނަވައިފީމެވެ.

އިޙްޞާންތެރިކަމުގެ

އަދި

ކަލޭގެފާނަކީ

ގޮތުން

މާތްކަމުގެ

އަހުރެމެންކުރެ

ގޮތުން

އެންމެމަތިވެރި

އަހުރެމެންކުރެ
ބޭކަލެވެ.

އެންމެމާތް

ފަހެ

އަދި

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ތިޔަބައިމީހުން މިހާރު ތިޔަބުނާ ގޮތަށް ބުނާށެވެ .ނުވަތަ ތިޔަބުނާ ފަދަ

ގޮތްގޮތަށް ބުނާށެވެ .އަދި ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުން ކެހިވެރިމަޅީގައި ޖެއްސިޔަނުދޭހުށިކަމެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނު ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ބަޔަކުމީހުން
ބުނެފިއެވެ.

ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ!  ،ﻳﺎﺧﻴﺮﻧﺎﹶ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﻴﺮﹺﻧﺎﹶ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎﹶ ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎﹶ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ" :ﻳﺎﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﹸﻮﻟﻮﺍ ﺑﹺﻘﹶﻮﻟﻜﹸﻢ ،ﻭﻻﹶ

ﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲِ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ،ﻣﺎ ﺃﹸﺣﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﻓﹶﻌﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﻮﻕ ﻣﻨﺰﹺﻟﹶﺘﻲ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃﹶﻧﺰﻟﹶﻨﹺﻲ ﺍﷲُ
ﻳﺴﺘﻬﻮﹺﻳﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ،ﺃﹶﻧﺎ ﻣ 
ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺴﻨﺪ ﺟﻴﺪ(

"އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އޭ އަހުރެމެންކުރެ އެންމެހެޔޮ ކަލޭގެފާނެވެ! އަދި އަހުރެމެންކުރެ އެންމެހެޔޮ
ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނޭވެ! އަދި އޭ އަހުރެމެންގެ ސާހިބާއެވެ! އަދި އަހުރެމެންގެ ސާހިބާގެ

ދަރިކަލުންނޭވެ! ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!
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ތިޔަބައިމީހުން )ޢާއްމުކޮށް( ބުނެއުޅޭ ގޮތްގޮތަށް ބުނާށެވެ .އަދި ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ވަސްވާސް ދިނަނުދޭށެވެ .އަހުރެންނަކީ ﳏﻤﺪ އެވެ .ﺍﷲ ގެ އަޅާއެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ.
ﺍﷲ އަހުރެންނަށް ދެއްވި މަޤާމަށްވުރެ ތިޔަބައިމީހުން އަހުރެން މަތިވެރިކުރުމަކަށް އަހުރެން

ނޭދެމެވެ".

)(1

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން މީސްތަކުންނަށް އިންޒާރުދެވިފައިވުން.

.2

އެމީހަކާ ދިމާއަށް "ﺃﹶﻧﺖ ﺳﻴﺪﻧﺎ" )ތިބާއަކީ އަހުރެމެންގެ ސާހިބާއެވެ (.މިފަދައިން ބުނެވިއްޖެމީހާ

.3

ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން ބުނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށްވުމާއެކުވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ

އޭގެ ޖަވާބުގައި ބުނަން އެކަށީގެންވާ ޢިބާރާތް ބަޔާންވެގެންވުން.

ﻭﺳﻠﹼﻢ އެބައިމީހުންނަށް "ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻬﻮﹺﻳﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ" )ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުން ކެހިވެރިމަޅީގައި

ޖެއްސިޔަނުދޭށެވެ (.މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވުން.
.4

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ "ﻣﺎ ﺃﹸﺣﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﻓﹶﻌﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﻮﻕ ﻣﻨﺰﹺﻟﹶﺘﻲ" )ﺍﷲ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

ދެއްވި

މަޤާމަށްވުރެ

ތިޔަބައިމީހުން

ތިމަންކަލޭގެފާނު

އެދިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ (.މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން.

މަތިވެރިކުރާކަށް

ތިމަންކަލޭގެފާނު

) (1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ :އިސްވެދިޔަފަދަ ޢިބާރާތްތަކުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް މުޚާޠަބުކުރުން

ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .އެހެނީ ޝައްކެއްވެސްނެތެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ އަހުރެމެންގެ ސާހިބާއެވެ .އަހުރެމެންކުރެ

އެންމެމާތް އިންސާނާއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ އިބާރާތްތަކުން އެކަލޭގެފާނާ މުޚާޠަބުކުރެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނު
ނުރުއްސެވީ ޝިރުކުގެ އެންމެހައި ދޮރުތަކެއް ބަންދުކުރެއްވުމަށެވެ .އެއީ އެގޮތަށް އެކަލޭގެފާނާ މުޚާތަބުކުރެއްވުމަށް
އެކަލޭގެފާނު ރުއްސަވައިފިނަމަ މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނަށް ﺃﻟﻮﻫﻴﺔ އާއި ﺭﺑﻮﺑﻴﺔ ގެ ދަރަޖަ ދިނުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އެއީ ޢީސާގެފާނާ މެދު ނަޞާރާއިން ކަންތައްކުރި ފަދައިންނެވެ .އެހެންކަމުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ތައުޙީދުގެ "އިން" ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށާއި ޝިރުކުގެ އެންމެހައި ދޮރުތަކެއް ބަންދުކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެފަދަ

ޢިބާރާތްތަކުން އެކަލޭގެފާނާ މުޚާޠަބުކުރެއްވުމަށް ނުރުއްސެވީއެވެ .ﺍﻫـ.
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67
ﺍﷲ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް
ނަންގަތް ބާބު
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
) Z É È Ç Æ ÅÄﺍﻟﺰﻣﺮ(67 :

މާނައީ" :އަދި އެބައިމީހުން ﺍﷲ އަށް ޤަދަރުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ޤަދަރެއްނުކުރިއެވެ .އަދި

ޤިޔާމަތްދުވަހު މުޅިބިންގަނޑުވާހުށީ އެކަލާނގެ މުށްޕުޅުގައެވެ .އަދި އުޑުތައްވާހުށީ އެކަލާނގެ
ކަނާތްޕުޅުގައި

އެބައިމީހުން

ފަތްފަތްޖަހައިލެވިގެންނެވެ.

ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ ،މަތިވެރިވޮޑިގެންވެއެވެ".

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ގެ ކިބައިން

ކުރާޝިރުކުތަކުން

އެކަލާނގެ

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ޔަހޫދީންގެ ޢިލްމުވެރިޔަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އައިސް
ދަންނަވައިފިއެވެ.

ﺻﺒﻊﹴ ،ﻭﺍﻷَﺭﺿﲔ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺻﺒﻊﹴ ،ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺻﺒﻊﹴ،
ﺤﻤﺪ !ﺇﹺﻧﺎ ﻧﺠﹺﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﻳﺠﻌﻞﹸ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺ 
"ﻳﺎﻣ 
ﺻﺒﻊﹴ ،ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺻﺒﻊﹴ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺃﹶﻧﺎ ﺍﳌﹶﻠﻚ ،ﻓﹶﻀﺤﻚ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ
ﺻﺒﻊﹴ ،ﻭﺍﻟﺜﱠﺮﻯ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺ 
ﻭﺍﳌﹶﺎﺀَ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺘﻲ ﺑﺪﺕ ﻧﻮﺍﺟﹺﺬﹸﻩ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﹰ ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﳊﹶﺒﺮﹺ ،ﺛﹸﻢ ﹶﻗﺮﺃﹶ¼ » º ¹ ¸ [ :
½ ¾ ¿ ) Z Á Àﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :އޭ މުޙައްމަދެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން )އަހުރެމެންގެ ފޮތުގައި ލިޔެވިފައިވަނިކޮށް(

ދެކެމުވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ) ،ޤިޔާމަތްދުވަހު( އުޑުތައް އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް ،އަދި ބިންތައް

އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް އަދި ގަސްތައް އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް އަދި ފެން އެއްއިނގިލިފުޅުގެ
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މައްޗަށް އަދި ކިސަޑު އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް އަދި އެންމެހާ މަޚްލޫޤުން އެއްއިނގިލިފުޅުގެ

މައްޗަށް ލައްވަވާނެއެވެ .ދެން ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ .ތިމަންނައީ ރަސްކަލާއެވެ .ފަހެ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެ ޔަހޫދީ ޢިލްމުވެރިޔާގެ ބަސް ތެދުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ،އެކަލޭގެފާނުގެ

ކޮލުދަތްޕުޅުތައް

ފާޅުވެއްޖައުމަށް

ދާންދެން

ހިނިވަރުނަކުރެއްވިއެވެ.

ދެން

މިއާޔަތް

ކިޔަވައި

ވިދާޅުވިއެވެ) .އަދި އެބައިމީހުން ﺍﷲ އަށް ޤަދަރުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ޤަދަރެއްނުކުރިއެވެ.
އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު މުޅިބިންގަނޑުވާހުށީ އެކަލާނގެ މުށްޕުޅުގައެވެ"(.
އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

ﺻﺒﻊﹴ ،ﺛﹸﻢ ﻳﻬﺰﻫﻦ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺃﹶﻧﺎﹶ ﺍﳌﹶﻠﻚ ،ﺃﹶﻧﺎ ﺍﷲُ" )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
"ﻭﺍﳉﺒﺎﻝﹶ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺ 

މާނައީ" :އަދި )ﺍﷲ ،ޤިޔާމަތްދުވަހު( ފަރުބަދަތަކާއި ،ގަސްތައް އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް

ލައްވަވާނެއެވެ .ދެން އެތަކެތި ގުޑުވާލައްވައި ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ .ތިމަންނައީ ރަސްކަލާއެވެ.
ތިމަންނައީ ﺍﷲ އެވެ".
އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

ﺻﺒﻊﹴ ،ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺻﺒﻊﹴ" )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
ﺻﺒﻊﹴ ،ﻭﺍﳌﹶﺎﺀَ ﻭﺍﻟﺜﱠﺮﻯ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺ 
"ﻳﺠﻌﻞﹸ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺ 

މާނައީ" :އެކަލާނގެ )ޤިޔާމަތްދުވަހު( އުޑުތައް އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް ،އަދި ފެނާއި ކިސަޑު

އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް ،އަދި އެންމެހާ މަޚްލޫޤުން އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް ލައްވަވާނެއެވެ".

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻳﻄﹾﻮﹺﻱ ﺍﷲُ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﺛﹸﻢ ﻳﺄﹾﺧﺬﹸﻫﻦ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺃﹶﻧﺎ ﺍﳌﹶﻠﻚ ،ﺃﹶﻳﻦ ﺍﳉﹶﺒﺎﺭﻭﻥﹶ؟ ﺃﹶﻳﻦ
ﺍﳌﹸﺘﻜﹶﺒﺮﻭﻥﹶ؟ ﺛﹸﻢ ﻳﻄﹾﻮﹺﻱ ﺍﻷَﺭﺿﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺛﹸﻢ ﻳﺄﹾﺧﺬﹸﻫﻦ ﺑﹺﺸﻤﺎﻟﻪ ،ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺃﹶﻧﺎ ﺍﳌﹶﻠﻚ ،ﺃﹶﻳﻦ ﺍﳉﹶﺒﺎﺭﻭﻥﹶ؟ ﺃﹶﻳﻦ
ﺍﳌﹸﺘﻜﱠﺒﹺﺮﻭﻥﹶ" )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
މާނައީ" :ﺍﷲ ،ޤިޔާމަތްދުވަހު އުޑުތައް ފަތްފަތްޖައްސަވައިލައްވާނެއެވެ .ދެން އެއުޑުތައް އެކަލާނގެ
ކަނާއަތްޕުޅުން ހިއްޕަވާނެއެވެ .ދެން ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ .ތިމަންނައީ ރަސްކަލާއެވެ) .ބިންމަތީގައި(

ގަދަކަންދައްކަން އުޅުނު ނުލަފާ މީހުންތައް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ )ބިންމަތީގައި( ބޮޑުކަންދައްކަން އުޅުނު
ބޮޑާވެރިން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ދެން އެކަލާނގެ ހަތްބިން ފަތްފަތްޖައްސަވައިލައްވާނެއެވެ .ދެން
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އެބިންތައް

އެކަލާނގެ

ރަސްކަލާއެވެ.

ވާތްޕުޅުން

)ބިންމަތީގައި(

)(1

ހިއްޕަވާނެއެވެ.

ގަދަކަންދައްކަން

ދެން

އުޅުނު

ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ.

ނުލަފާ

މީހުންތައް

ތިމަންނައީ

ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

)ބިންމަތީގައި( ބޮޑުކަންދައްކަން އުޅުނު ބޮޑާވެރިން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟"
އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އަކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﻣﺎ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺍﻷَﺭﺿﻮﻥﹶ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ ﻛﹶﻒ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺨﺮﺩﻟﹶﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻄﹼﱪﻱ(

މާނައީ" :ރަޙްމާނުވަންތަ ﺍﷲ ގެ އަތްޕުޅުގައި ހަތްއުޑާއި ،ހަތްބިން ،ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ

އަތުގައި ރެވިއޮށްޓަރެއްވާ ފަދައިން މެނުވީ ނުވެއެވެ".

އަދި ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .ތިމަންނައަށް ޙަދީޘްބަޔާންކޮށްދެއްވީ ﻳﻮﻧﺲ އެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ތިމަންނަމެންނަށް ޚަބަރުދެއްވީ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިމަންނައަށް

ޙަދީޘް

އެވެ.

ބަޔާންކޮށްދެއްވީ

އެކަލޭގެފާނު
ތިމަންނަގެ

ބަފައިކަލުންނެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﺎ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊِﰲ ﺍﻟﻜﹸﺮﺳﻲ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺪﺭﺍﻫﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﹸﻟﹾﻘﻴﺖِ ﰲ ﺗﺮﺱﹴ"
މާނައީ" :ﺍﷲ ގެ ކުރުސިކޮޅާ އަޅައި ބަލާއިރު ހަތްއުޑު ،އައްޑަނައެއްގެ މައްޗަށް އެއްލައިލެވިފައިވާ

ހަތްދިރުހަމް ފަދައިން މެނުވީ ނުވެއެވެ".

ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺫﹶﺭ ﺍﻟﻐﻔﹶﺎﺭﻱ ވިދާޅުވިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ.

"ﻣﺎ ﺍﻟﻜﹸﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺵﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺤﻠﹾﻘﹶﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺃﹸﻟﹾﻘﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻇﹶﻬﺮﻱ ﻓﹶﻼﹶﺓ ﻣﻦ ﺍﻷَﺭﺽﹺ"
މާނައީ" :ﺍﷲ ގެ ޢަރުޝިއާ އަޅައި ބަލާއިރު އެކަލާނގެ ކުރުސިކޮޅު ،ތަނަވަސް ހުސްބިމެއްގެ މެދަށް

އެއްލައިލެވިފައިވާ ދަގަނޑު ބޮޅެއް ފަދައިން މެނުވީ ނުވެއެވެ".

) (1ﻓﺎﺋﺪﺓ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ﻛﻠﹾﺘﺎ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺮﲪﻦﹺ ﳝِﻴﻦ) "ﺍﷲ ގެ
ދެއަތްޕުޅަކީވެސް ކަނާތްޕުޅެވެ (.ނަމަވެސް އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި އެވަނީ ﺍﷲ ގެ ވާތްޕުޅުވާކަމަށެވެ.
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިދެޙަދީޘްފުޅު ތަޢާރުޟެއްނުވެއެވެ .ހަޤީޤަތަކީ ﺍﷲ ގެ ވާތްޕުޅުވެސް ފުރިހަމަކަމުގެ

ގޮތުން ކަނާތްޕުޅުފަދައެވެ .ފުރިހަމަކަމުގެ ގޮތުން ދެއަތް ފަރަގުވެފައިވަނީ މަޚުލޫޤުންގެ ކިބައިގައެވެ.
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އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދުނިޔެއަށް ފެންނަންއޮތްއުޑާ ޖެހިގެންވާއުޑާ ދެމެދު ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ .އަދި
ކޮންމެއުޑެއް އެއާ ޖެހިގެންވާއުޑާ ދެމެދު ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ .އަދި ހަތްވަނައުޑާ

ކުރުސިކޮޅާ ދެމެދު ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ .އަދި ކުރުސިކޮޅާ ފެންގަނޑާ ދެމެދު

ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ .އަދި ޢަރުޝުވަނީ އެފެންގަނޑުގެ މަތީގައެވެ .އަދި ﺍﷲ

ވޮޑިގެންވަނީ ޢަރުޝުގެ މަތީގައެވެ .ތިޔަބއިމީހުން ކުރާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެކަލާނގެއަށް

ވަންހަނާވެގެންނުވެއެވެ) ".މިރިވާޔަތް ނެރުއްވީ ﺍﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ،ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ގެ ކިބައިން ﲪﺎﺩ ،ﻋﺎﺻﻢ
ގެ ކިބައިން ﻋﺎﺻﻢ ،ﺯﺭ ގެ ކިބައިން ،ﺯﺭ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ގެ ކިބައިންނެވެ(.

އަދި މިރިވާޔަތް މިމާނަގައި ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﻋﺎﺻﻢ ގެ ކިބައިން ﻋﺎﺻﻢ ،ﺃﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ ގެ ކިބައިން ﺃﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ،
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ.
އަދި ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﱠﻫﺒﹺﻲ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ .މި ރިވާޔަތް އެތައް ސަނަދަކުން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އަކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻫﻞﹾ ﺗﺪﺭﻭﻥﹶ ﻛﹶﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ؟" ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ :ﺍﷲُ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺃﹶﻋﻠﻢ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴِﻴﺮﺓﹸ ﺧﻤﺲﹺ ﻣﺎﺋﹶﺔ

ﺳﻨﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﺳﻤﺎﺀٍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﻤﺎﺀٍ ﻣﺴِﻴﺮﺓﹸ ﺧﻤﺲﹺ ﻣﺎﺋﹶﺔ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻛﺜﹶﻒ ﻛﹸﻞﱢ ﺳﻤﺎﺀٍ ﻣﺴِﻴﺮﺓﹸ ﺧﻤﺲﹺ ﻣﺎﺋﹶﺔ ﺳﻨﺔ،
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺵﹺ ﺑﺤﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﹶﺳﻔﹶﻠﻪ ﻭﺃﹶﻋﻼﹶﻩ ﻛﹶﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ،ﻭﺍﷲُ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻓﹶﻮﻕ
ﹶﺫﻟﻚ ،ﻭﻟﹶﻴﺲ ﻳﺨﻔﹶﻰ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺷﻲﺀٌ ﻣﻦ ﺃﹶﻋﻤﺎﻝﹺ ﺑﻨﹺﻲ ﺁﺩﻡ) "ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ(

މާނައީ" :އުޑާއި ބިމާ ދެމެދު ކިހާ ދުރުމިނެއްވާކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އަހުރެމެން

ދަންނަވައިފީމުއެވެ .އެކަން އެންމެމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﺍﷲ އެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެދެމެދުގައި ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ

އުޑަކުން ފެށިގެން އަނެއް އުޑާ ހަމައަށް ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ އުޑެއްގެ
ބޯމިނުގައި ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ.

އަދި ހަތްވަނަ އުޑާއި

ޢަރުޝާ ދެމެދު

ކަނޑެއްވެއެވެ .އެކަނޑުގެ އެންމެއަޑިން ފެށިގެން އެންމެމައްޗާ ހަމައަށް އުޑާއި ބިމާ ދެމެދުގައިވާ
230

ތައުޙީދުފޮތް



ދުރުމިންވެއެވެ .އަދި ﺍﷲ ވޮޑިގެންވަނީ އެޢަރުޝުގެ މަތީގައެވެ .އަދި އާދަމުގެ ދަރިންގެ ޢަމަލުތަކުން

އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެކަލާނގެއަށް ވަންހަނާވެގެންނުވެއެވެ".

މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް:
.1

[ ½ ¾ ¿  Z Á Àﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު.

.2

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނު ޔަހޫދީންގެ ކިބާގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ

ބަޔާންވެދިޔަ ސިފަފުޅުތަކާއި އެފަދަ އެނޫން ކަންތައްތަކުގެ ޢިލްމު ދެމިހުއްޓެވެ .އެބައިމީހުން

ﺍﷲ ގެ އެސިފަފުޅުތަކަކަށް އިންކާރެއްނުކުރެތެވެ .އަދި ﺗﺄﻭﻳﻞ އެއްނުމެކުރޭމެއެވެ.
.3

ޔަހޫދީ ޢިލްމުވެރިޔާ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ސިފަފުޅުތައް
ޛިކުރުކުރި

ހިނދު

އެކަލޭގެފާނު

އެކަން

ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއެވެ.

އަދި

އެކަން

ސާބިތުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްވެސް ބާވައިލެއްވުނެވެ.
.4

ޔަހޫދީ ޢިލްމުވެރިޔާ މިބޮޑުވެގެންވާ ޢިލްމުގެ ޒިކުރުކުރި ހިނދު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

.5

ﺍﷲ ގެ ދެއަތްޕުޅުވާކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވުން .އަދި )ޤިޔާމަތްދުވަހު( އުޑުތައް އެކަލާނގެ

.6

އެކަލާނގެ އެއްއަތްޕުޅަށް ޞަރީޙަކޮށް ވާތްޕުޅެވެ ،ކިއިފައިވުން.

.7

ﺍﷲ އުޑުތަކާއި،

.8

ﺍﷲ ގެ އަތްޕުޅުގައި ހަތްއުޑާއި ،ހަތްބިން ،ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ އަތުގައި ރެވިއޮށްޓަރެއްވާ

ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން.

ކަނާތްޕުޅުގައި ،އަދި ބިންތައް އަނެއް އަތްޕުޅުގައި ވާނޭކަން ބަޔާންވުން.

ބިންތައް

އެކަލާނގެ

ދެއަތްޕުޅުން

ހިއްޕަވާ

ވަގުތު

ޖައްބާރުންނާއި

މުތަކައްބިރުންގެ ނަންގަތުން.
ފަދައިން މެނުވީ ނުވެއެވެ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން.
.9

އުޑުގެ ނިސްބަތުން ކުރުސިކޮޅު ބޮޑުވެގެންވުން.
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 .10ކުރުސިކޮޅުގެ ނިސްބަތުން ޢަރުޝު ބޮޑުވެގެންވުން.
 .11ހަމަކަށަވަރުން ޢަރުޝަކީ ކުރުސިކޮޅެއްނޫނެވެ .އަދި ހަތްއުޑުގެ މަތީގައިވާ ފެންގަނޑެއްވެސް
ނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ! މިއީ ތަފާތުވެގެންވާ ތިނެއްޗެވެ.
 .12ކޮންމެ ދެއުޑެއްގެ ދެމެދުގައި ކިހާ ދުރުމިނެއްވާކަން ބަޔާންވުން.
 .13ހަތްވަނަ އުޑާއި ކުރުސިކޮޅާ ދެމެދުގައި ކިހާ ދުރުމިނެއްވާކަން ބަޔާންވުން.
 .14ކުރުސިކޮޅާއި ފެންގަނޑާ ދެމެދުގައި ކިހާ ދުރުމިނެއްވާކަން ބަޔާންވުން.
 .15ހަމަކަށަވަރުން ޢަރުޝުވަނީ ފެންގަނޑުގެ މަތީގައިކަން ބަޔާންވުން.
 .16އުޑާއި ބިމާ ދެމެދުގައި ކިހާ ދުރުމިނެއްވާކަން ބަޔާންވުން.
 .17ކޮންމެ އުޑެއްގެ ބޯމިނުގައި ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވާކަން ބަޔާންވުން.
 .18ހަތްއުޑުގެ މަތީގައިވާ ކަނޑުގެ އެންމެއަޑިން ފެށިގެން އެންމެމައްޗާއި ހަމައަށް ފަސްސަތޭކަ

އަހަރުގެ ދުރުމިންވާކަން ބަޔާންވުން .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.

ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ގެ ރަޙްމަތާއި ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމުން މިފޮތް ތަރުޖަމާކޮށް ނިމުނީއެވެ.

އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރަނީ ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވައި އަދި އާޚިރަތުގައި

ނަޖާތުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށެވެ .އަދި މިފޮތުގެ ޒަރީޢާއިން ދިވެހިދަރިންނަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ
މަޢުރިފާ ހާސިލުވުމާއި އެންމެހާ އުނިސިފަތަކާއި ޢައިބުތަކުން އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކުރުމުގެ

ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވުމަށެވެ. .
ﻭﺻﻠﻰ 
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