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ަ
ދިސ ަލފ ްިއޔ
ަ
ޝ ްއވލ 2341ހ.
މަޖައްލާގެ މުޝްރިފް:

މުޙައްމަދު ސިނާން

އެހީތެރިން:

އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު
މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
މުޙައްމަދު ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު
ބިލާލު ޢަބްދުއްސައްތާރު

ބަނޑޭރިގަނޑު ޑިޒައިންކުރީ:

www.dhisalafiyyah.net

ޙުސައިން ޢަފީފު

މުޤައްދިމާ

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

c
މުޤައްދިމާ
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ހޭލުންތެރިކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އިސްލާމީ

ފޯރިކޮށްދިނުމުގެ

ނިޔަތުގައި

އަޅުގަނޑުމެން

އިތުރުކޮށް،
ވަނީ

އެދީނުގެ

ޢިލްމު

"ދިސަލަފިއްޔާ"

ގެ

އެންމެ
ނަމުގައި

ޞައްޙަގޮތުގައި
ވެބްސައިޓެއް

ހިންގަންފަށާފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރުން ،މިއަދާހަމައަށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ
އިސްލާމްދީނުގެ

ތަފާތު

އެތައް

ލިޔެވި،

މަޢުޟޫތަކަކަށް

އެލިޔުންތައް

ދިސަލަފިއްޔާގެ

ލޮބުވެތި

ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .މިއިން ކޮންމެ ލިޔުމަކީ ތަފާތު އެތައް މަޢުލޫމާތުތަކަކުން
މުއްސަނދިކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ .ހަމައެފަދައިން ތަފާތު އެތައް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި ،އެތައް
ވަޤުތުތަކެއް އެކަމަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިސައިޓްގައިވާ ލިޔުންތައް
ލިޔެދެއްވި އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާށި! އާމީން.
މިލިޔުންތަކަކީ މިފަދަ އަގުހުރި ލިޔުންތަކެއްކަމުގައި ވުމާއެކު ،އިތުރަށް މިލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ،އޭގެ
އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެގޮތުން ،އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ކޮންމެ
ހިޖުރީ މަހެއްގެ ލިޔުންތައް ޖަމާކޮށް ،މަޖައްލާއެއްގެ ގޮތުގައި ނެރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން
މިމަޖައްލާއަކީ ،ﷲގެ ރަޙްމަތާއި ތަވްފީޤާއެކު ،މިމަޤްޞަދުގެ ދަށުން ނެރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖައްލާއެވެ.
މިގޮތުން

މިސައިޓުގައި،

ޝައްވާލު

2341

ގައި

ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ

ލިޔުންތައް

މިމަޖައްލާގައި

އަޅުގަނޑުމެން އަތުރާފައިވާނީ ކޮންމެ ބައެއްވެސް ވަކިވަކިންނެވެ .އަދި ސިލްސިލާ ލިޔުންތައް ފިޔަވައި،
އެހެން ލިޔުންތައް ކޮންމެ ބައެއްގައިވެސް އަތުރާފައިވާނީ އެލިޔުމެއް ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚުގެ
ތަރުތީބުންނެވެ .ކިޔުންތެރިންގެ ފަސޭހައަކަށް ،ސިލްސިލާ ލިޔުންތައް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްފައިވާނީ،
ތާރީޚު ތަފާތުވިނަމަވެސް އެލިޔުމެއްގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ދަށުންނެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ މިމަޖައްލާގައި ،ސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ލިޔުމުގެ ކުށްތަކާއި ،އިމުލާކުށްތަކާއި،
ނައްޞުތަކުގެ ތަރުޖަމާތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ޙަދީޘްތަކުގެ
މަޞްދަރުތަކާއި ،އެޙަދީޘްތަކުގެ ދަރަޖަތައް ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.
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މުޤައްދިމާ

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

މިމަސައްކަތްތަކާއެކުވެސް ،މިމަޖައްލާގައި ކުށެއް ނުހުންނާނެއެކޭ އަޅުގަނޑުމެން ނުދަންނަވަމެވެ .މިގޮތުން
މިމަޖައްލާއިން ބޮޑުކުށެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،ސައިޓަށް ޚިޔާލުފޮނުއްވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބައި
މެދުވެރިކޮށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ސަމާލުކަމަށް

އެކަމެއް

ގެނެސް

ދެއްވުމަކީ

ވަރަށް

ބޮޑަށް

އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ .މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިމަސައްކަތަށް ލިބޭ ހިތްވަރެއްގެ އިތުރުން ،މިމަޖައްލާ
ފުރިހަމަވުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެކެވެ.
ދުޢާއަކީ

ﷲ

ސުބުޙާނަހޫ

ވަތަޢާލާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

މިމަސައްކަތުގައި

ބަރަކާތްލައްވައި،

މިއީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮކަމުގެ ތިލަފަތް ބަރުކޮށްދޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތުގެ ފައިދާ
ދިސަލަފިއްޔާގެ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނަށް ،އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކޮށްދެއްވުމެވެ.
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ح حَ َ َ َ ح
ََ ح َحَ ََ َ حُ
اء الحك َر َ
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َ
َ
ونسأل الِل أن يعفو عما حصل ّفي ّه ّمن الطأ والق ّص ،وأن ينفعنا والقر
ّ
ّ
ح
َ َ ح ُ َ َ حَ َ ح ح
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واْل َ حم ُد َلِل َبِ الح َعال َميَ،
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َ َ
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ّ
ّّ
اِ ،وأن يوفق ال ّميع ل ّل ّعل ّم ّ ّ
ّ ّ
الصو ّ
ّ
َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ََُ َ ََ
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جع َ
حابه أَ ح َ
ي.
وصّل الِل وسلم لَع ن ّبينا ُممد و
ّّ
ّّ
ّ

***
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ަޢޤީދ

ޢަޤީދާ

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ތަޥްޙީދަކީ އަހަރެމެންގެ ޢަޤީދާއެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު
ތާރީޚް 23 :ޝައްވާލު  21 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ބަހުގެ ގޮތުން ތަޥްޙީދު މި ބަހަކީ (ޥައްޙަދަ ،ޔުޥައްޙިދު) މި ފިޢުލުގެ މަޞްދަރެވެ .އެހެންކަމުން ﷲތަޢާލާގެ
ޥަޙުދާނިއްޔަތުކަމަށް އީމާންވާ ނުވަތަ އެއްކައުވަންތަކުރާ މީހާއަކީ މުޥައްޙިދެކެވެ .އަދި މުޝްރިކުން
ﷲތަޢާލާގެ

ޞިފަފުޅުތަކުގައި

ޛާތުފުޅާއި

ބައިވެރިކުރާ

އަދި

ވައްތަރުކުރާ

ތަކެތިން

އެއިލާހު

އެއްކައުވަންތަކުރާ މީހާއަކީވެސް މުވައްޙިދެކެވެ.
ބހެއްގެ މާނަޔަކީވެސް
ޢަރަބި ބަހުގައި ޥާޙިދު ،އަޙަދު ،އަދި ޥަޙީދުވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ .މިހުރިހާ ަ
މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެއްފަރާތެއްކަން ބުނެދިނުމެވެ .ﷲތަޢާލާއީ އަންދާދު ނުވަތަ ބުދުތަކާއި އަދި
މުޝްރިކުން ޝިރުކު ކުރަންބޭނުން ކުރާ އެއްވެސް އިލާހަކާއި ،އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކާ އެއްވެސް
ޙާލަތެއްގައި އެއްފަދަވެގެންނުވާ އަދި ވައްތަރުވެގެންނުވާ އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ .އެހެންކަމުން ތަވްޙީދުގެ
މާނައަކީ ﷲތަޢާލާއީ އެކައުވަންތަ އިލާހު ކަމާއި އެއިލާހާއި އެއްފަދަވެގެންވާ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނުވާކަން
ދަތުމެވެ .އަދި މިކަން ނޭނގޭމީހާ ،ނުވަތަ އެއިލާހަށް ޝަރީކު ކުރެވޭތަކެތިން އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ
ނުކުރާ މީހާއަކީ ޣައިރު މުޥައްޙިދެކެވެ.
އަދި ޝަރުޢީގޮތުން ތަޥްޙީދުގެ މާނައަކީ "إِفِرِادِ اهلل تِ ِعالِ بِمِا يِتِ ِ
الربِوِبِيِ ِة ،وِالِسِمِاءِ
ص بِهِ منِ الِلِوِهِيِةِ ،وِ ِ
وِالصِفِاتِ" މާނައީ" :ﷲތަޢާލާއަށް ޚާއްސަވެގެންވާ އެއިލާހުގެ އުލޫހިއްޔަތާއި ،އެއިލާހުގެ ރުބޫބިއްޔަތާއި،

އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ،ޞިފަފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ ".އަދި އެހެން ގޮތަކަށް
ބުނާނަމަ

ތަޥްޙީދަކީ

ﷲ

ތަޢާލާގެ

ރުބޫބިއްޔަތާއި،

އުލޫހިއްޔަތާއި،

އެއިލާހުގެ

އިސްމުފުޅުތަކާއި،

ޞިފަފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ ވެގެންވާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.
އާދެ" ،ތަޥްޙީދު" މި އިޞްޠިލާޙު ޢިލްމުވެރިން ނަންގަވާފައިވަނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުންނެވެ .އެހެންކަމުން
މިކަމަށް އެބޭކަލުން ގެންނަވާ ބައެއް ދަލީލުތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާންގެ އަލްއިޚްލާޞް
ސޫރަތުގައި ﷲތަޢަލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ اإلخالص ١ :މާނައީ" :ވިދާޅުވާށެވެ.
އެއިލާހަކީ އެއްކައުވަންތަ އެއްފަރާތެވެ ".އަދި ﷲތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ البقرة ١٦١ :މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އިލާހީ ،އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ.
އެއިލާހު މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އިލާހަކު ނުވެއެވެ .އެއީ ރަޙްމާންވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެވެ".
އަދިވެސް ﷲތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ املائدة ٣١ :މާނައީ:
"ހަމަކަށަވަރުން ،ﷲ އީ ،ތިން އިލާހުންގެ މައްޗަށް އުފެދިވައިވާ އިލާހެކޭ ބުނި މީހުން ކާފަރުވެއްޖެކަން
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ކަށަވަރެވެ .އެއްކައުވަންތަ އިލާހު މެނުވީ ،އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ .އެބައިމީހުން އެބުނާ ބުނުން
ހުއްޓާނުލިނަމަ ،ހަމަކަށަވަރުން ،އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ކާފަރުވި މީހުންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު ލިބޭނެކަން
ކަށަވަރެވެ ".އަދި މި މާނައިގައި ﷲތަޢާލާ ބާވާލައްވާފައިވާ އާޔަތްތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ.
اسِرِضِاهللِعنهماِقِالِِ:لمِاِبعثِالِبِِصّلِِاهللِعليهِوسلِمِمعاذِبنِجب ٍلِإلَِنوِأهلِاْلمنِقالِ
عنِابنِعب ٍ

َلِ((ِ:إنِكِتقدمِلَعِقومٍ ِمنِأهلِالكتابِِ،فليكنِأوِلِماِتدعوهمِإلِأنِيوحِدواِاَّللِتعالِِ،فإذاِعرفواِذلكِ
اتِِفِيومهمِوْللتهمِِ،فإذاِصلِواِفأخِبهمِأنِِاَّللِافَتضِعليهمِ
فأخِبهمِأنِِاَّللِقدِفرضِعليهمَِخسِصلو ٍ
ً
زَكة ِِف ِأموالهم ِتؤخذ ِمن ِغنيِهم ِفَتدِ ِلَع ِفقريهمِِ ،فإذاِأقرِواِبذلك ِفخذ ِمنهمِِ ،وتوقِ ِكرائم ِأموال ِالِاسِ))ِ

(متفق ِعليه) މާނައީ :އިބްނު ޢައްބާސް رضي اهلل عنهما ވިދާޅުވިއެވެ .ނަބިއްޔާ صلَّى اللَّه عليه

وسلَّم،

މުޢާޛު ބުން ޖަބަލް ޔަމަނަށް ފޮނުއްވިއިރު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ވަޑައިގަންނަވަނީ
އަހުލުކިތާބީންގެ ތެރެއިންވާ ބަޔަކު ތިބި ޤައުމަކަށެވެ .އެހެންކަމުން ،އެންމެފުރަތަމަ ކަލޭގެފާނުގެ
މައްޗަށްވަނީ ﷲތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމަށް އެބައިމީހުންނަށް ގޮވާލުމެވެ .އަދި އެބަމީހުން މިކަން
ޤަބޫލުކޮށްފިނަމަ ،އެބަމީހުންގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގަޔާއި ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރުމަށް
ފަސްނަމާދު އެބަމީހުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ވެގެންވާކަމުގައި އެބައިމީހުންނަށް އަންގަވާށެވެ .އަދި
އެބައިމީހުން ނަމާދުކުރާނަމަ ،ދެން އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ﷲތަޢާލާ ޒަކާތް ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާކަމުގެ
ޚަބަރުދެއްވާށެވެ .މި ޒަކާތަކީ އެބައިމީހުންގެ މުއްސަނދިންގެ މުދަލުންނެގި ،އެބައިމީހުންގެ ފަޤީރުނަށް
ރައްދުކުރެވޭ

އެއްޗެކެވެ.

އެބައިމީހުން

އިޤުރާރު

މިކަމަށް

ވެއްޖެނަމަ

ޒަކާތް

ނަންގަވާށެވެ.

އަދި

އެބައިމީހުންގެ މޮޅު މުދާތަކަށް ބިރުވެތިވާށެވެ".

()1

عن ِابن ِعمر ِعن ِالب ِصّل ِاَّلل ِعليه ِوسلم ِقال((ِ:بِن ِاْلسَلم ِلَع َِخس ٍةِ:لَع ِأن ِيِوحد ِاَّلل ِوِقام ِالصَلةِ

وِيتاء ِالزَكة ِوصيام ِرمضان ِواْلج))ِ(رواهِمسلم) މާނައީ :އިބްނު ޢުމަރު ،ނަބިއްޔާ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمގެ
އަރިހުން

ރިވާ

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

"އިސްލާމްދީން

ބިނާވެގެންވަނީ

ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ( .އެއީ) ﷲތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމާއި ،ނަމާދުޤާއިމް ކުރުމާއި ،ޒަކާތް ދިނުމާއި،
ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައާއި ޙައްޖުގެ މައްޗަށެވެ".

()2

ނ މި ބަޔާންވެދިޔަ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ހުރިހާ ނައްޞަކުންވެސް ބަޔާންކޮށްދެނީ ޝަހާދަތުގެ
އެހެންކަމު ް
ގ ޙަޤީޤީ މާނައެވެ .އަދި ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلَّى اللَّه عليه وسلَّمގެ މައްޗަށް
ދެކަލިމައި ެ
ބާވައިލެއްވުނު މި އިސްލާމްދީނަކީ ޙައްޤު ދީންކަން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ .އަދި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި
މިދަލީލުތައް އެއްމާނައެއްގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތަކުރާރުވެގެންވެސް އައިސްފައިވެއެވެ.

()1
()2

صحيح البخاري ،)3431( :ومسلم.)21( :
صحيح مسلم.)26( :
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ބާޔާންވެދިޔާ ދަލީލުތަކުން ދާލީލުކޮށްދޭ ގޮތުގައި ތަވްޙީދަކީ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމައިގެ ޙަޤީޤީ މާނައެވެ .އަދި
އިސްލާމްދީނަކީ ﷲގެ ނަބިއްޔާ މެދުވެރިކުރައްވައި މުޅި އިންސީންނާއި ޖިންނީންނަށް ބާވައިލެއްވި ދީންކަން
ދަލީލުކޮށްދެއެވެ .އަދި މި ދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީނެއް ﷲތަޢާލާ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެކަންވެސް
އެނގިގެންދެއެވެ.
ﷲތަޢާލާ އާލްޢިމްރާން ސޫރަތުގެ  21ވަނަ އާޔަތުގައި ވާޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭼ آل عمران ١١ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ ".އަދިވެސް
އެއިލާހު ޖައްލަ ޝައުނުހް ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ آل عمران ٥٨ :މާނައީ" :ދީނެއްގެ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް އެދޭމީހާ
(ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ،އެމީހާގެ ކިބައިން (އެކަން) ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ހުއްޓެވެ .އަދި ،އާޚިރަތުގައި އޭނާ
ވާހުށީ ،ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ".
ދެން އެނގިލައްވަންވީ ޢިލްމުވެރިން ތަޥްޙީދު ތިން ބަޔަކަށް ބައްސަވާކަމެވެ .އާދެ ،މި ތިން ބަޔަކީ
ތަޥްޙީދުއް ރުބޫބިއްޔާ ،ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ ،އަދި ތަޥްޙީދުލް އަސްމާއި ވައް ޞިފާތިއެވެ .މި ތިން ބައެވެ.
ތަޥްޙިދުއް ރުބޫބިއްޔާ އަކީ ﷲތަޢާލާ ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ .އޭގެ
މިސާލަކީ މަޚްލޫގުން ޚަލްޤު ކުރެއްވުމާއި ،އެއިލާހުގެ މުލްކުވަންތަކަމާއި ،ކަންތައް ތަދުބީރު ކުރެއްވުމާއި،
މަޚްލޫގުން ދިރުއްވުމާއި މަރުގެންނެވުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ .އަދި ތަޥްޙީދުއް ރުބޫބިއްޔާއަށް ދަލީލުކުރާ
ވަރަށްގިނަ ދަލީލުތައް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ﷲ ފިޔަވައި ޚަލްޤު ކުރައްވާ ފަރާތެއް ވާކަމަށާއި ،އެއިލާހު ފިޔަވައި މި ކާއިނާތުގެ
ވެރިފަރާތެއްވާކަމަށާއި ،އެއިލާހު ފިޔަވައި ކަންތައްތައް ރާއްވަވާއި ،ހިންގަވާ އެހެންފަރާތެއްވާކަމަށް
އިޢުތިޤާދު ކޮށްފިމީހާ ނުވަތަ ޤަބޫލުކޮށްފި މީހާ ﷲތަޢާލާގެ ރުބޫބިއްޔަތަށް އީމާންވުމުން އެކަހެރި ވެއްޖެކަން
ކަށަވަރެވެ .އަދި އޭނާ ﷲ ތަޢާލާއަށް ކާފަރު ވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.
މައްކާގެ މުޝްރިކުންވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާއަށް އީމާންވިއެވެ .އަދި މިކަމަށް ދަލީލުކުރާ
ވަރަށްގިނަ އާޔަތްތަކެއް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވެއެވެ.
ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ العنكبوت ٦١ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،އުޑުތަކާއި ،ބިން ހައްދަވައި ،އިރާއި ،ހަނދު
ޚިދުމަތްތެރިކުރެއްވީ ކާކުހޭ ،އެއުރެން ކުރެން (އެބަހީ :މުޝްރިކުން ކުރެން) ކަލޭގެފާނު އައްސަވައިފިނަމަ،
އެއުރެން ﷲ އޭ ދަންނަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ .ފަހެ ،އެއުރެން ޙައްޤުން އެއްކިބާވަނީ ކޮންފަދައަކުން
ހެއްޔެވެ؟" އަދިވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
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ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ العنكبوت ٦١ :މާނައީ" :އަދި
ހަމަކަށަވަރުން ،އުޑުން ފެންބާވައިލައްވައި ،ބިން މަރުވެފައި އޮތުމަށްފަހު ،އެ ފެނުން ބިމަށް ދިރުން ދެއްވީ
ކާކުހޭ އެއުރެން ކުރެން ކަލޭގެފާނު އައްސަވައިފިނަމަ ،ހަމަކަށަވަރުން ،އެއުރެން ﷲ އޭ ދަންނަވާނެކަން
ކަށަވަރެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! حمد ހުރީ ﷲ އަށެވެ .އަދި ކިއެއްތަ! އޭގެތެރެއިން ގިނަމީހުންނަކަށް
(އެކަމެއް) ނުވިސްނެތެވެ ".އަދިވެސް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﭼ الزخرف ٥٣ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،އެއުރެން ހެއްދެވީ ކާކުތޯ ،އެއުރެންނާ ކަލޭގެފާނު
ސުވާލުކުރައްވައިފިނަމަ ،އެއުރެން ބުނާނެކަން ކަށަވަރެވެ .ﷲ އެވެ .ފަހެ ،އެއުރެން ޙައްޤުން އެއްކިބާވަނީ
ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟"
މި އާޔަތްތަކުންވެސް އެނގިގެންދަނީ ކާފަރުންވެސް ﷲތާޢަލާއަކީ ޚަލްޤު ކުރައްވާ ފަރާތްކަމާއި ،ކާއިނާތުގެ
ވެރި ފަރާތްކަމާއި ،އަދި ކަންތައްތައް ތަދުބީރު ކުރައްވަނީ އެއިލާހުކަމަށް އީމާންވާކަމެވެ .އަދި މިއާއެކުވެސް
އެބައިމީހުންގެ އަޅުކަންތަކުގައި ﷲތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ނުކުރުން ވެގެންދިޔައީ އެބައިމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު
ފާފައަށެވެ .އަދި އެބަމީހުންގެ ވިސްނުމުގެ އެންމެ އުނިކަންކަމުގައި މިކަން ވެގެންދިޔައެވެ .ސަބަބަކީ
ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިން ކަމުގައި އެބައިމީހުންވީނަމަ ރުބޫބިއްޔަތުގެ މަތިވެރި ސިފަތަކުން އެބައިމީހުން
މަތިވެރި ކުރި ﷲއަށް އަޅުކަންތައް ކުރުމުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ ކުރަންއެނގުނީހެވެ .އެހެން
ނަމަވެސް އެއިލާހުވަނީ މުޝްރިކުންގެ ހުރިހާ ޝިރުކަކުން ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ ވޮޑިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން
ﷲ ތަޢާލާގެ ރުބޫބިއްޔަތަށް އީމާންވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލާޒިމުވެގެންވަނީ އެއިލާހުގެ އުލޫހިއްޔަތުގައިވެސް
އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ ކުރުމަށެވެ.
ދެން އޮތީ ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔާއެވެ .މީގެ މާނައަކީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އަޅުކަންތަކެއްގައިވެސް އެއިލާހު
އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ .އެއީ ފާޅުގަ ފެންނަގޮތަށް ކުރެވޭ އަޅުކަންތަކާއި ،ނުފެންނަ ގޮތަށް ކުރެވޭ
އަޅުކަންތަކުގައިވެސްމެވެ .އަދި ބަހުންނާއި ޢަމަލުން ވެސްމެވެ .އަދި އެއީ ކޮންމެ ފަރާތެއްކަމުގައި ވިޔަސް،
ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުންނެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ
ކުރައްވާފއިވެއެވެ.

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ اإلسراء ٣١ :މާނައީ" :އެއިލާހު ފިޔަވައި

އެހެންފަރާތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ރައްބު ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ".
އަދިވެސް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ النساء ١٦ :މާނައީ" :އަދި
ތިޔަބައިމީހުން ،ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ! އަދި ،އެއިލާހަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް شريك ނުކުރާހުށިކަމެވެ!"
ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔަތަކީ އަޅުކަންތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމޭވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ބުނެވިދާނެއެވެ.
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އަދި ތަޥްޙީދުގެ މިބަޔަށް ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔާއޭ ކިޔޭ ސަބަބަކީ މިބައިގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް އިލާހުވަންތަކަން
ޚާލިޞްކުރުމާއި ،އަޅުކަންތައް ޚާލިޞްކުރުމާއި ،ލޯބިވެތިވުން އެއިލާހަށް ޚާލިޞްކުރުމާއި ،މަތިވެރިކުރުން
ހިމެނިގެންވާތީއެވެ.
ތަޥްޙީދުގެ މިބަޔަށް ތަޥްޙީދުލް ޢިބާދާއޭވެސް ކިޔައެވެ .މީގެ ސަބަބަކީ އަޅާ ﷲ އަށް އަޅުވެތިވެ އެއިލާހުގެ
އަމުރުތައް ތަންފީޒުކޮށް ނަހީކުރެއްވި ކަންތަކުން ދުރުހެލިވުން މިބައިގައި ހިމެނިގެންވާތީއެވެ .އަދި މިބަޔަށް
ތަޥްޙީދުއް ޠަލަބި ޥަލްޤަޞްދި ޥަލް އިރާދަތި އޭވެސް ކިޔައެވެ .ސަބަބަކީ މި ގޮތަށް ﷲ އެއްކައުވަންކުރާ
އަޅާ ﷲ ގެ ހަޟްރަތުން މެނުވީ ކަމަކަށް އެދި ޤަޞްދު ނުކުރާނެއެވެ .އަދި އޭނާކުރާ ހުރިހާ
އަޅުކަމަކުންވެސް އޭނާ އެދޭނީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޖުހުފުޅު އަދައިގެންނެވެ.
އާދެ ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔަތަކީ ތަޥްޙީދުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން މީސްތަކުން މަގުފުރެދުނު ބައެވެ .ﷲތަޢާލާ
ރަސޫލުން ފޮނުއްވެވީ ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔަތަށްޓަކައެވެ .އަދި ފޮތްތައް ބާވައިލެއްވީ މިކަމަށްޓަކައެވެ .އަދި
މަޚްލޫޤުން

ހެއްދެވީވެސް

މިކަމަށްޓަކައެވެ.

އަދި

ޝަރީޢަތުގެ

ޙުކުމްތައް

ޝަރުޢު

ކުރެއްވީވެސް

މިކަމަށްޓަކައެވެ .ނަބީބޭކަލުންނާއި ،އެބޭކަލުންގެ ޤައުމުތަކުގެ މީސްތަކުންނާ ދެމެދު ހިނގާދިޔަ ހުރިހާ
ކުރިމަތިލުމެއްވެސް ހިނގާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައެވެ .އަދި މީގެ ސަބަބުން ދެކޮޅުވެރިވެގަތް މީހުން
ހަލާކުކުރައްވައި މިކަމަށް އީމާންވީ މުއުމިނުންނަށް ސަލާމަތްކަން ލިބުނެވެ .މިއިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެނގިގެންދަނީ ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަމެވެ.
އެހެންކަމުން އަޅުކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއްގައި ﷲތަޢާލާއާ އެހެންފަރާތަކާ ބައިވެރިކޮށްފިމީހާ
އިސްލާމްދީނުގެ މިއްލަތުން ބޭރުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި އޭނާ އެ ވެއްޓިގެންދަނީ ބޮޑު ފިތުނައެއްގެ ތެރެޔަށެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުން ސަލާމަތްކަމަށް އެދެމެވެ.
އާދެ ،ދެން އޮތީ ތަޥްޙީދުލް އަސްމާއި ޥައްޞިފާތި މިބައެވެ .މާނައީ ،ﷲ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި
ޞިފަފުޅުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ .އަދި އަޅާގެ ހިތުގައި
ﷲތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކުގައި އެއިލާހާ އެއްވެސްފާރާތަކާ އެއްގޮތްވެގެން ނުވާކަމަށް
އިޢުތިޤާދު ކުރުމެވެ .ތަޥްޙީދުލް އަސްމާއި ޥައްޞިފާތި ބިނާވެގެންވަނީ ދެ އަސާސެއްގެ މައްޗަށެވެ.
އެއްވަނަ އަސާސަކީ :އަލް އިޘްބާތު ނުވަތަ ޘާބިތު ކުރުމެވެ .މާނައީ ،ﷲތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި
ޞިފަފުޅުތައް އެއިލާހުގެ ފޮތުގައި ޘާބިތުކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް ޘާބިތު ކުރުމާއި ،އެ އިލާހުގެ ނަބިއްޔާ
އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތައް އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައި ޘާބިތު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް
ޘާބިތު ކުރުމެވެ .މިގޮތަށް ޘާބިތުކުރުމުގައި އެއިލާހުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކަށް
ބަދަލުގެނެސް އޭގެ މާނަ ތައުވީލުކޮށް (އެބަހީ ،އެހެން މާނައަކަށް ބަދަލުކޮށް) އޭގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައި،
އޭގެ ކައިފިއްޔަތު (އެބަހީ ،ގޮތް) ބަޔާންކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.
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ދެވަނަ އަސާސަކީ :އައްތަންޒީހުއެވެ( .އެބަހީ ،ހުސްތާހިރުވަންތަކުރުމެވެ ).ﷲތަޢާލާއީ ހުރިހާ އުނިކަމަކާއި،
ޢައިބުތަކުން

ހުސްޠާހިރުވަންތަވެވޮޑިގެންވާއިލާހުއެވެ.

ޞިފަތަކަކުން
އެއްފަދަވެގެންވާ

ބަރީޢަކުރެއްވި

ޞިފަތަކުން

އެހެންއެއްވެސް

އަދި

އެއިލާހު

ފަރާތެއްނުވެއެވެ.

އެއިލާހު،

އލާހުގެ
އެ ި

ހުސްޠާހިރުވަންތަކުރަންޖެހެއެވެ.
މީގެ

ދަލީލަކީ

ކީރިތި

ނަފުސުފުޅު

އެ

އަދި

އެއިލާހާ

ޤުރުއާނުގައި

ﷲތަޢާލާ

ވަޙީކުރައްވާފައިވާ މިބަސްފުޅެވެ .ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ الشورى ١١ :މާނައީ:
"އެއިލާހާ އެއްފަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއްނުވެއެވެ .އަދި އެއިލާހީ މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ ،މޮޅަށް
ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ ".މި އާޔަތުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ﷲ ތަޢާލާވަނީ އެހެން ފަރާތްތަކާ
އެއްފަދަވުމުން

އެއިލާހުގެ

ޛާތުފުޅު

ހުސްޠާހިރުވަންތަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި

އޭގެފަހުގައި

އެންމެ

ފުރިހަމަވެގެންވާ ގޮތުގައި އެއިލާހަށް އެކަށީވެގެންވާގޮތަށް އެއިލާހަށް ޞިފަފުޅުތަކެއް ޘާބިތުކުރައްވާފައެވެ.

***
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ކުޑަޝިރުކުގެ ނުރައްކާތެރިކަން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު
ތާރީޚް 12 :ޝައްވާލު  21 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

اْلمدِهللِاذليِأوضحِلاِسبيلِاهلدايةِ،وأزاحِعنِبصائرناِظلمةِالغوايةِ،والصَلةِوالسَلمِلَعِ
البِاملصطىفِوالرسولِاملجتىبِ،املبعوثِرمحةِللعاملنيِ،وقدوةِللسالكنيِ،ولَعِآَلِوصحبهِومنِ

تبعهمِبإحسانِإلِيومِادلين.

ﷲތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައި މިވަނީ އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކޮށް ،ހަމައެކަނި އެއިލާހުގެ
ޙަޟްރަތުން ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދިގެން އެއިލާހަށް އަޅުކަންތައް އަދާ ކުރުމަށްޓަކައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ތެރެއިން

އެއްވެސް

މީހަކީ،

އެމީހެއްގެ

ޢަމަލުތައް

ޤިޔާމަތްދުވަހުން

ބާޠިލުވެ

ބޭކާރުވެގެން

ދާން

އެދޭނެމީހެއްނޫނެވެ .ތިމާގެ މުޅި ޢުމުރު އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ،ޢަމަލުތައް ހިސާބު ކުރެވޭ ދުވަހު
އެޢަމަލުތައް ވަޔާއެކު ބުރުވާލެވިގެންދާ ކުނޑިތަކެއް ފަދައިން ވެގެންދިޔުމަށް އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް
ނުވާނެއެވެ .އެހެން ކަމުން ﷲތަޢާލާއަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ޞައްޙަ މަގު ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްމެ
އެނގެންޖެހެއެވެ .އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި އަޅުކަމެއް ޤަބޫލުވެގެންވާ އަޅުކަމަކަށްވަނީ އެ އަޅުކަމެއްގައި
ކޮންކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރުމުންކަން އުނގެނި ދަސްކުރަން ޖެހެއެވެ .ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ
ޙަޟްރަތުގައި ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުވެވުމުގައި ދެޝަރުތެއް ވާކަމުގައި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި
ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ.
އެންމެފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ އިޚްލާސްތެރިކަމެވެ .އެއީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް ނިޔަތް ޚާލިޞްކޮށް،
އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތުން ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދޭ ޙާލު އެ ޢަމަލެއް އަދާކުރުމެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ގެ ވަޙީ
ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ.

ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﭼ البينة ٨ :މާނައީ" :ބާޠިލު މަގުން އެއްކިބާވެތިބެ ﷲ އަށް އަޅުކަން ޚާލިޞްކުރާ ޙާލު ،ﷲ
އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި ،ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމަށާއި  ،ޒަކާތް ދިނުމަށް މެނުވީ އެއުރެންނަށް އަމުރުވެވިގެން
ނުވެއެވެ .އަދި ސީދާވެގެންވާ ދީނަކީ އެއީ އެވެ".
ދެވަނަ ޝަރުތަކީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތަށް އެ ޢަމަލެއް ކުރުމެވެ .އުއްމުލް
ނ ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
މުއުމިނީ ް
ً
ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ(( .منِ ِعِمل ِعمَل ِليس ِعِليه ِأمِرنِاِفِهِو ِردِ))ِ(رواهِمسلم) މާނައީ" :ތިމަން
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ކަލޭގެފާނު ގެ ސުންނަތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއްކޮށްފި މީހާގެ ޢަމަލަކީ ރައްދުކުރެވިގެންވާ (ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ)
ޢަމަލެކެވެ".

()1

ވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞާލިހު ޢަމަލުތައް ،އެއީ ﷲތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުވެގެންވާ ޢަމަލުތަކަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައި ލާޒިމުކުރާ އެއްޝަރުޠުކަމުގައިވާ އިޚްލާސްތެރިކަން އަލްބައްޔިނާ ސޫރަތުގެ ފަސްވަނަ

އާޔަތުން ބަޔާންވެއެވެ .އިޚްލާސްތެރިކަމުގެ އިދިކޮޅު ސިފައަކީ ا ِّلريَاء

އރިޔާ)
(އަ ް

އެވެ.

އެބަހީ،

ދެއްކުންތެރިކަމެވެ .ދެއްކުންތެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރާމީހާ އެ ޢަމަލުކުރަނީ ،ތިމާގެ އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން

މީސްތަކުން ތިމާއަށް މަދަޙަޘަނާ ކިޔުމަށެވެ .އަދި މީސްތަކުންގެ ތަޢުރީފު ޙާޞިލުކުރަމަށެވެ .މިފަދަ
ޢަމަލުތަކަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ،އެ ޢަމަލުކުރާ މީހާއަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި
ކުރާނެ ޢަމަލުތަކެއް ނޫންކަން ކަށަވަރެވެ .އަދި އެޢަމަލުތަކަކީ ހިސާބުގެ ދުވަހުގައި ފައިދާއެއްނެތް ގޮތުގައި
ވަޔާބުރުވާލެވޭނޭ ޢަމަލު ތަކެއްކަމުގައި ވެގެންދާނެކަމުގައި އެކަލާނގެ ވަނީ ޚަބަރު ދެއްވާފައެވެ .ﷲ ތަޢާލާ
ވަހީކުރެއްވިއެވެ .ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ الفرقان ٣١ :މާނައީ" :އަދި
ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުން ކުރި ކަންތައްތައް ތިމަން އިލާހު ބައްލަވައި ،އެ ޢަމަލުތައް ވަޔާ
ބުރައިގެންދާ ކުނޑިފުއްތަކެއް ފަދައިން ލައްވާހުށީމެވެ ".އާދެ ،މިއާޔަތުގައި މިވަނީ ދެއްކުންތެރިކަމާއެކު
ދުނިޔެމަތީގައި ޢަމަލުތައް ކޮށްއުޅުނު މީހުންގެ ވާހަކައެވެ .މި އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި އިބްނި ކަޘީރު
ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ" .ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މީސްތަކުންގެ ހެޔޮ
ޢަމަލުތަކާއި ނުބައި ޢަމަލުތައް ހިސާބުކުރައްވާ ހިނދު އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވާ
އެހެންފަރާތް ތަކަކަށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުކުރުމުގައި ބައިއެޅި މީހުން ނުވަތަ އެބައިމިހުންގެ ނިޔަތުގައި
ޝިރުކު ކުރި މީހުންނަކަށް އެ ޢަމަލުތަކުން ލިބޭނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ .އެހެނީ އެބައިމީހުން ވަނީ
ޝަރުޢުގައި ޢަމަލުތައް ޤަބޫލު ވެވުމުގެ ދެޝަރުތުން ކުރެ ޝަރުތެއް ދޫކޮށްލާފައެވެ .އެއީ އެހެންޏާ
އިޚްލާސްތެރި ކަމެވެ .ނުވަތަ ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތަށް ތަބާވުމެވެ".

()2

މައްސަލައަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެކެވެ .ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް ސަމާލުކަން ނުދެވިފައިވާ
ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ .ސަބަބަކީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ މި ނުބައި ޢަމަލުގެ ތެރެއަށް ޝިރުކު
ވަދެގެންދާތީއެވެ .އަދި ހަމަ އެފަދައިން މުނާފިޤުންގެ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގަވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މިސިފަ
ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ .ހަމަ އެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް ޚާލިޞްކުރަންޖެހޭ އަޅުކަމެއްގައި އެހެންފަރާތެއް ބައިވެރި
ކުރެވޭތީއެވެ .ދުނިޔެވީ މަންފާތަކެއް ޙާޞިލުކުރުން ޤަސްތު ކޮށްގެން ،ﷲ ތަޢާލާއަށް ޚާލިޞްކުރަންޖެހޭ
އަޅުކަމެއް އަދާކުރާ މީހަކަށް އެއިލާހުގެ ރުހިވޮޑިގަތުމެއްނުލިބޭނެއެވެ .ދުނިޔެމަތީގައި އޭނާ އެ އެދުނު އެދުން
ފުދުނުކަމުގައިވިޔަސް (މީސްތަކުންގެ ކިބައިން ތަޢުރީފާއި މަދަޙަޘަނާ ލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސް) އާޚިރަތުގައި
އެ ޢަމަލަށް ބޭނުންޖެހޭ ހިނދު ލިބޭނޭ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނޯންނާނެއެވެ .ﷲތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި
()1
()2
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ވެއެވެ .ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ هود ١٦ - ١٨ :މާނައީ" :ދުނިޔޭގެ
ދިރިއުޅުމާއި އެދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރި ކަމަށް އެދޭމީހާ ދަންނާށެވެ .އެއުރެންގެ ޢަމަލުތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ
އެއުރެންނަށް އެތާންގައި ހަމައަށް ފުއްދަވައި ދެއްވާހުށީމެވެ .އަދި އެއުރެންނަށް އެތާންގައި އުނި
ނުކުރެއްވޭހުއްޓެވެ .އެއުރެންނީ އާޚިރަތުގައި ނަރަކަނޫން އެހެންތަނެއް އެއުރެންނަށް ނުވާ މީހުނެވެ .އަދި
އެއުރެންކުޅަ ޢަމަލުތައް ،އެތާނގައި ބޭކާރު ވެގެންވެއެވެ .އަދި އެއުރެން ކޮށްއުޅުނު ކަންތައް ބާޠިލުވެގެން
ވެއެވެ".
ދެއްކުންތެރި ކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާމެދު ރަޙްމަތުގެ ނަބިއްޔާވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް

"الشرك
ވަރަށްބޮޑަށް އިންޒާރުދެއްވާފައެވެ .މި ނުރައްކާތެރި ޢަމަލު އެކަލެގެފާނު ސިފަކުރައްވާފައި ވަނީ ِّ
الَفي" ގެ ގޮތުގައެވެ .އެބަހީ ،ފޮރުވިފައިވާ ޝިރުކުގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެނީ މިއީ ނިޔަތުން ކުރެވޭ
ޝިރުކެކެވެ .މިކަން ކުރާ މީހާގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނުވަތަ އޭނާގެ ހިތުގައިވާ އެއްޗެއް އެހެންމީހަކަށް

ނޭނގޭނެއެވެ .އަބޫ ސަޢީދު ރިވާކުރައްވާފައިވާފައި ވެއެވެ .މާތް ނަބިއްޔާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވި އެވެ(( .أالِ

أخِبكم ِبماِهو ِأخوف ِعليكم ِعنديِمن ِالمسيح ِادلجال؟)) ِقالواِ :بّل ِياِرسول ِاهلل! ِقالِ((ِ :الِّشك ِاْلِفِ،
ل)) މާނައީ" :މަސީޙުއްދައްޖާލަށްވުރެ
يقوم ِالرجل ِفيصِّل ِفُيين ِصَلته ِلما ِيرى ِمن ِنظر ِرج ٍِ
ތިޔަބައިމީހުންނާއި މެދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ބިރުވެތިވާ ކަމެއްގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުނަށް ދެއްވަންތޯއެވެ!"

ވ އެވެ"" .الشِّرك الَفي" (ފޮރުވިފައިވާ
ނ ޙަދީޘްކުރެއް ި
ނ ދެއްނެވިއެވެ .އާ އެކެވެ .ދެން އެކަލެގެފާ ު
ޞަޙާބީ ް
ނ ނަމާދު ކުރާތަން ބަލަން ހުރިކަން
އދި ބަޔަކު އޭ ާ
ހކު ނަމާދު ކުރަންފަށައެވެަ .
ޝިރުކު) އެވެ .މީ ަ
އެނގުމުން އެނަމާދު އިތުރަށް ޒީނަތްތެރި ކުރެއެވެ.".

()1

އަޅުކަންތަކުގެ ތެރެއަށް ޝިރުކު ވަދެގެން ދަނީ މިފަދައިންނެވެ .ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމް

ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ(( .إنِِأخوفِماِأخافِعليكمِالِّشكِالصغرِ))ِقالواِ:وماِالِّشكِالصغرِياِرسولِاهلل؟ِ

قال((ِ:الرياءِ،يقول ِاَّلل ِعزِوجل ِلهم ِيوم ِالقيامة ِإذاِجزي ِالاس ِبأعمالهم ِاذهبواِإل ِاذلِين ِكنتمِتراءون ِِفِ
اء)) ِ(رواه ِابن ِماحه) މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ
ادلنيا ِفِانظروا ِهل َِتدون ِعندهم ِجز ًِ
މައްޗަށް ބިރުފުޅުވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިރުފުޅުވަޑައިގަންނަވަނީ ކުޑަ ޝިރުކާ
މެދުގައެވެ ".ޞަހާބީން ދެންނެވިއެވެ .ކުޑަ ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ! ޙަދީޘް
ކުރެއްވިއެވެ" .ދެއްކުންތެރިކަމެވެ .ޤިޔާމަތްދުވަހު މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތަކަށް ޖަޒާދެއްވާ ނިންމެވުމަށްފަހުގައި
މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާނެއެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ދުނިޔެމަތީގައި ދެއްކުމަށް ކަންތައް ކުޅަމީހުންގެ ގާތަށްގޮސް
އެމީހުންގެ ފަރާތުން ދަރުމައެއް ލިބޭތޯ ބަލާށެވެ".

()2

()1
()2
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ޢަޤީދާ

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އވެ(( .قال ِاهلل ِتبارك ِوتعالِِ :أنا ِأغَن ِالِّشَكء ِعن ِالِّشك ِمن ِعملِ
އވި ެ
ޘކުރެ ް
އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީ ް
ً
َل ِأْشك ِفيه ِمِع ِغريي ِتركته ِوْشكهِ)) ِ(رواه ِمسلم) މާނައީ" :ﷲތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.
عم ِ
ހަމަކަށަވަރުން ޝިރުކު ކުރާ މީހުންގެ ޝިރުކަކަށް ﷲ ބޭނުންފުޅުވޮޑިގެން ނުވެއެވެ .ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ
(އެބަހީ؛ އަޅުކަން ކުރާމީހާ) އެއަޅުކަމުގައި ތިމަން އިލާހާއި އެހެން އެއްޗެއް ބައިވެރިކޮށްފި ނަމަ
އެމީހާއާއި ،އެމީހާ ކުރި ޝިރުކާ ތިމަން އިލާހު ދޫކޮށް ލައްވާހުށީމެވެ".

()1

ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބުބެއްލެވޭ މީހުންނަކީ ދެއްކުންތެރިކަމާއެކު ހެޔޮޢަމަލުތައްކޮށް އުޅުނު
މީހުންނެވެ .ދެއްކުންތެރިކަމާއެކު ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކޮށް އުޅޭމީސްތަކުންނާމެދު ޤިޔާމަތްދުވަހުން ކަންތައްތައް

ވެގެންދާނެ ގޮތާމެދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ(( .إن ِأولِ
ٌ
الاسِيقَضِيومِالقيامةِعليهِرجلِاستشهدِ،فأِتِبهِ،فعرفهِنعمهِفعرفهاِ،قالِ:فمِاِعملَِفيها؟ِقالِ:قاتلَِ
فيك ِحَّتِاستشهدتِ.قالِ:كذبَِ،ولكنك ِقاتلَ ِلن ِيقال ِجر ٌ
يءِ،فقد ِقيلِ.ثم ِأمر ِبه ِفِسحب ِلَع ِوجههِ
ٌ
حَّتِألِقِِفِالارِ.ورجلِتعلمِالعلمِوعلمهِ،وقرأِالقرآنِ،فأِتِبهِ،فِعرفهِنعمهِفعرفهاِ،قالِ:فماِعملَِفيها؟ِ
قالِ :تعلمَ ِالعلم ِوعلمته ِوقرأت ِفيك ِالقرآنِ .قالِ :كذبَِ ،ولكنك ِتعلمَ ِالعلم ِْلِقال ِلال ٌمِ ،وقرأتِ
ٌ
ٌ
القرآن ِْلقال ِهو ِقارئِ ،فقدِ ِقيلِ .ثم ِأمر ِبه ِفسحب ِلَع ِوجهه ِحَّت ِألِق ِِف ِالارِ .ورجل ِوسع ِاَّلل ِعليهِ،

يلِ
وأعطاه ِمن ِأصناف ِالمال ُِكهِ،فأِت ِبه ِفعرفه ِنعمه ِفعرفهاِ،قالِ:فماِعملَ ِفيها؟ِقِالِ:ماِتركَِ ِمن ِسب ٍ
ٌ
ُتب ِأن ِينفق ِفيهاِإال ِأنفقَ ِفيهاِلكِ.قالِ:كذبَِ،ولكنك ِفعلَ ِْلقال ِهو ِجوادِ،فقِد ِقيلِ.ثم ِأمر ِبهِ

فسحب ِلَع ِوجهه ِثم ِألِق ِِف ِالارِ)) ِ(رواه ِمسلم) މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން
އެންމެފުރަތަމަ ހިސާބު ބެއްލެވޭހުށީ ޝަހީދުވި މީހެއްގެ އެވެ .އޭނަ ގެނެވޭނެއެވެ .ދެން (ޝަހީދެއްގެ
ދަރަޖަ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި) އޭނާއަށް ދެއްވުނު ނިޢުމަތްތައް ހަނދާންކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން އެނާ
ހަނދާންވާނެއެވެ .ބުނެވޭނެ އެވެ .އެ ނިޢުމަތްތަކާމެދު ކަލޭ ކަންތައްކުރި ގޮތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެނާ
ޖަވާބުދޭނެއެވެ .ތިމަންނަ ޝަހީދުވަންދެން އިބަ އިލާހުގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރީއެވެ .އޭނައަށް
ބުނެވޭނެއެވެ .ކަލޭ ތިހެދީ ދޮގެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ކަލޭ ހަނގުރާމަކުރީ ކަލޭތީ ބަޠަލެކޭ ނުވަތަ ކެރޭ މީހެކޭ
މީސްތަކުން ބުނުމަށްޓަކައެވެ( .ދުނިޔެމަތީގައި) މީސްތަކުން ކަލޭތީ ބަޠަލެކޭ ކިޔާ އުޅުނެވެ .ދެން އޭނާ
މޫނުވަތަށް ދަމާފައި ގެނައުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުގައި ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލާލެވޭނެއެވެ .އަދި
(ދެވަނަމީހަކީ) ޢިލްމު އުނގެނި އެ ޢިލްމު އުނގަންނައިދޭން އުޅުނު މީހެކެވެ .އަދި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން
އުޅުނު ޤާރީއެކެވެ .އޭނާ ގެނެވޭނެއެވެ .ދެން އޭނާއަށް ދެއްވުނު ނިޢުމަތްތައް ހަނދާންކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި
އެކަން ހަނދާންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާއަށް ބުނެވޭނެއެވެ .އެ ނިޢުމަތްތަކާމެދު ކަލޭ ކަންތައްކުރި ގޮތަކީ
ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެނާ ޖަވާބުދޭނެއެވެ .ތިމަންނަ އިލްމު އުނގެނި އެޢިލްމު އުނގަންނައިދިނީ އެވެ .އަދި އިބަ
އިލާހައްޓަކައި ޤުރުއާން ކިޔެވީމެވެ .އެއަށްފަހު އޭނައަށް ބުނެވޭނެ އެވެ .ކަލޭ ތިހެދީ ދޮގެވެ .އެހެނެއްކަމަކު
ކަލޭ ޢިލްމު އުނގެނުނީ މީސްތަކުން ކަލޭތީ ޢާލިމެކޭ ބުނޭތޯއެވެ .އަދި ކަލޭ ޤުރުއާން ކިޔަވާ އުޅުނީ ކަލޭތީ
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ޤާރީ އެކޭ ބުނެއުޅުމަށްޓަކައެވެ .ދެން ބުނެވޭނެއެވެ .ދުނިޔެމަތީގައި މީސްތަކުން ކަލޭ އެދުނު ގޮތަށް
ޤާރީއެކޭ ،ޢާލިމެކޭ ބުނެއުޅުނެވެ .ދެން އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމާފައި ގެނައުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުގައި
ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލާލެވޭނެއެވެ .އަދި (ތިންވަނަމީހަކީ) ﷲތަޢާލާ ތަނަވަސްކަން ދެއްވާ ތަފާތު
ބާވަތްބާވަތުގެ

މުދާ

ދެއްވި

މީހެކެވެ.

އޭނާ

ގެނެވޭނެއެވެ.

ދެންއޭނާއަށް

ދެއްވުނު

ނިޢުމަތްތައް

ހަނދާންކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން ހަނދާންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާއަށް ބުނެވޭނެއެވެ .އެ ނިޢުމަތްތަކާމެދު
ކަލޭ ކަންތައްކުރި ގޮތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެނާ ޖަވާބުދޭނެއެވެ .އިބަ އިލާހު އެމަގަކުން ހޭދަކުރައްވަން
ރުހިވޮޑިގެންނެވި އެއްވެސް މަގެއް ތިމަންނަ އިބައިލާހަށްޓަކައި ހޭދަނުކޮށް ދޫނުކުރަމެވެ .ދެން އޭނައަށް
ބުނެވޭނެއެވެ .ކަލޭ ތިހެދީ ދޮގެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ކަލޭ ތިކަންކުރީ މީސްތަކުން ކަލެއަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއީ
ދީލަތި މީހެކޭބުނުމަށްޓަކައެވެ .ދުނިޔެމަތީގާ މީސްތަކުން ކަލޭތީ ދީލަތި މީހެކޭ ކިޔާ އުޅުނެވެ .ދެން އޭނާ
މޫނުވަތަށް ދަމާފައި ގެނައުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުގައި ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލާލެވޭނެއެވެ".

()1

ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތައް ޠާހިރު ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެގެން
އައިސްފައި ވެއެވެ .ދުޢާ އަކީ މިނުބައި އަދި ބިރުވެރި ޢަމަލުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމުގެ ތަޥްފީޤު ﷲތަޢާލާ
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ދެއްވުމެވެ.

وأصِّلِلَعِالبِالكرمِحممدِبنِعبدِاهللِ– ِصّلِاهللِعليهِوسلمِ– ِوماَِكنِمنِصوابِفمنِ

اهللِعزِوجلِوماَِكنِمنِخطأِفمِنِومنِالشيطان.

***
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ތަޥްޙީދުގެ ބައިތަށް ކުރުގޮތަކަށް
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު
ތާރީޚް 16 :ޝައްވާލު  13 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

 .2ތަޥްޙީދުއް ރުބޫބިއްޔާ :ﷲ ތަޢާލާ އަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ރައްބުވަންތަ އިލާހުކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ.
އަދި އެންމެހާ ތަކެއްޗެއް ޚަލްޤު ކުރައްވާ އެތަކެއްޗަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އެތަކެތި އެއިލާހަކަށް މިލްކުވެވޮޑިގެންވާ
އިލާހުކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ .އަދި އެއިލާހަކީ އެންމެހާ ތަކެއްޗަށް ދިރުން ދެއްވައި މަރުގެންނަވާ އަދި
އެންމެހާ ތަކެއްޗަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ކުރަނިވި ގޮތްތަކާއި ދަތިއުނދަގޫ ގޮތްތަށްވެސް މެދުވެރި ކުރައްވަވާ
އަދި ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ހަމައެކަނި ފަރާތްކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ .އަދި ހުރިހާ
ކަމެއްގެ

އަމުރުވަނީ

އެއިލާހަށެވެ.

އަދި

ހުރިހާ

ހެވެއްވަނީ

އެއިލާހުގެ

އަތްޕުޅުގައެވެ.

އެއިލާހީ

ކޮންމެކަމަކަށްމެ ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ .އަދި މިކަންތައްތަކުގައި އެއިލާހާ ބައިވެރިވެގެންވާ އެއްވެސް
ފަރާތެއް ނުވެއެވެ .އަދި މީގެތެރޭގައި ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައިމިންވަރަށް އީމާންވުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
 .1ތަޥްޙީދުލް އަސްމާއި ވައްޞިފާތި (ﷲ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު
އެއްކައުވަންތަ ކުރުން) :އެއިލާހީ ކޮންމެކަމަކަށްމެ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ އަދި ކޮންމެކަމެއް މޮޅަށް
ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހުކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ .އަދި އެއިލާހީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ ތާއްޔަށްޖެހުމެއްނުވާ އަދި
އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވުމެއްވެސް ނުވާ އިލާހުކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ .އެއިލާހުގެ އިރާދަފުޅާނުލައި އެއްވެސްކަމެއް
ނުވާކަމަށާއި،

އެއިލާހީ

ޙިކްމަތްވަންތަ

އެންމެ

އިލާހުކަމަށް

އިޤުރާރުވުމެވެ.

އަދި

އެއިލާހީ

އައްސަވާވޮޑިގެންވާ ،ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ ،އޯގާވަންތަ ،ރަޙީމްވަންތަ ،ޢަރުޝި މަތީގައި އިސްތިވާވެވޮޑިގެންވާ
ލހަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ .އަދި އެއިލާހުގެ މުލްކުގެ
އިލާހެވެ .މުލްކުވަންތަކަމުގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް އެއި ާ
މައްޗަށް ފުރިހަމަ އާރާއިބާރު އެއިލާހަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ .އަދި އެއިލާހީ ޤުއްދޫސްވަންތަ ،ހުރިހާ
އުނިސިފަތަކަކުން ހުސްޠާހިރުވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ،ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންނަށް އަމާންކަން ދެއްވާ ،ހުރިހާ
މަޚްލޫޤުން ބަލަހައްޓަވާ ،ރައްކާތެރިކަންދެއްވާ ،ޢިއްޒަތްލިބިވޮޑިގެންވާ ،ޖައްބާރުވަންތަ ،އަދި ކިބްރިޔާވަންތަ
އިލާހެވެ.

އަދި

މުޝްރިކުން

ހުސްޠާހިރުވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ.

އަދި

ޝިރުކުކޮށްއުޅޭ
މިނޫންވެސް

ތަކެއްޗާއި،
ﷲތަޢާލާގެ

ކަންތަކުން

އިސްމުފުޅުތަކާއި

އެއިލާހު

ޞިފަފުޅުތަކަށް

ބަދަލުގެނައުމަކާއިނުލައި ،އަދި އުނިކުރުމަކާއިނުލައި ،އަދި އޭގެވައްތަރު ބަޔާންކުރުމަކާއިނުލައި ،އަދި
އެއްވެސް އެއްޗަކާ އަޅާކިޔުމެއްނެތި އީމާންވުމެވެ.
 .4ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ :ތަޥްޙީދުގެ މިބައި ބިނާވެގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަންތައް ޚާލިޞްކުރުމުގެ
މައްޗަށެވެ .ލޯބިވެތިވުމާއި ،ބިރުވެތިވުމާއި ،ކަންކަމަށް އުއްމީދުކުރުމާއި ،ވަކީލުކުރުމާއި ،ﷲ ތަޢާލާގެ
ރަޙުމަތަށް އެދުމާއި ،ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވުމާއި ،ކަންކަމަށްއެދި ދުޢާކުރުމުގައި ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް
ދެންނެވުމެވެ .އަދި ފާޅުގަޔާއި ސިއްރުގައި ކުރެވޭ އަޅުކަންތަކުގައިވެސް އިޚްލާޞްތެރިވުމެވެ .އެއިލާހަށް
އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު ނުވެއެވެ .ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،އަދި މިނޫންވެސް އަޅުކަންތަކުގައި އެހެން
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އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ .އަދި ކުއްތަން ކުރެވިގެންވާ މަލާއިކަތެއް
ކަމުގައިވިޔަސް އަދި އެއިލާހު ފޮނުއްވި ރަސޫލުބޭކަލަކު ކަމުގައިވިޔަސް ،އެއްވެސް އަޅުކަމެއްގައި އެއިލާހާ
ބައިވެރިކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .ﷲތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الفاحتة:
 ٨މާނައީ" :އަޅަމެން އަޅުކަންކުރަނީ ،ހަމައެކަނި އިބައިލާހަށެވެ .އަދި އަޅަމެން ވާގިއެދެނީ،

ހަމައެކަނި

އިބައިލާހުގެ ޙަޟުރަތުންނެވެ ".މި އާޔަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ތަޥްޙީދުލް އުލޫހިއްޔާއެވެ.
އެއީ އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ .މިއީ ދީނުގެ ފެށުމާއި ދީނުގެ ނިމުން
ވެސްމެވެ .އަދި ދީނުގެ ބޭރުފުށާއި އެތެރެފުށަކީވެސް މިއީއެވެ .އަދި މިއީ ރަސޫލުބޭކަލުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ

އަދި އެންމެފަހުގެ ދަޢުވަތުވެސްމެވެ .އަދި ال إله إال اهلل ގެ މާނައަކީވެސް މިއީއެވެ.

***
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ނިޔަތް އިޚްލާޞްތެރިކުރުން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު
ތާރީޚް 17 :ޝައްވާލު  16 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އަޅުގަނޑުމެން މިދުނިޔޭގައި ވޭތުކުރަމުންމިދާ ދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލެއްވެސް ﷲ ތަޢާލާ
ޤަބޫލުކުރެއްވުމުގެ ދެ ޝަރުޠެއް ވެއެވެ .އެއީ ކުރާ ޢަމަލުގައި އިޚްލާސްތެރިވުމާއި ،އެ ޢަމަލަކީ ރަސޫލުﷲ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ ޢަމަލެއްކަމުގައިވުމެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު
ނިޔަތް އިޚްލާސްތެރި ކުރުމަކީ ކުރާޢަމަލުގައި އިޚްލާސްތެރިވުމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.
ބައެއްމީހުން

ހެޔޮޢަމަލުކުރަނީ

އެމީހުންގެ

ނިޔަތުގައި

ދުނިޔެވީ

ކޮންމެވެސް

ފައިދާއެއް

އޮތުމުގެ

ސަބަބުންނެވެ .ނުވަތަ ދުނިޔެވީ ކޮންމެވެސް ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާޞިލުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ .މިފަދައިން
ޢަމަލު ކުރާމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ހުރިބައެއްނޫނެވެ .މިފަދައިން ޢަމަލު
ކުރާމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ

ﮗ ﭼ هود ١٦ - ١٨ :މާނައީ" :ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމާއި ،އެ ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް

އެދޭމީހާ (ދަންނާށެވެ!) އެއުރެންގެ

ޢަމަލުތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް އެތާނގައި ހަމަޔަށް

ފުއްދަވައި ދެއްވާހުށީމެވެ .އަދި އެއުރެންނަށް އެތާނގައި އުނި ނުކުރައްވާހުށްޓެވެ .އެއުރެންނީ އާޚިރަތުގައި
ނަރަކަ ނޫން އެހެންތަނެއް އެއުރެންނަށް ނުވާ މީހުންނެވެ .އަދި އެއުރެންކުޅަ ކަންތައް އެތާނގައި،
ބޭކާރުވެގެންވެތެވެ.

އަދި

އެއުރެން

ކޮށްއުޅުނު

ކަންތައް

ބާޠިލު

ވެގެންވެތެވެ".

މިއާޔަތުން

އެނގިގެންދާގޮތުގައި ތިމާކުރާ ޢަމަލަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އެކަނި ޚާލިޞްކޮށްގެން ކުރާޢަމަލެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ
އެ ޢަމަލަކީ ކުރިޔަސް ބާޠިލުވެގެންވާ ޢަމަލެވެ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޢަޚަކު
ނުވަތަ އުޚްތަކުވެސް އެބޭފުޅެއްގެ ޢަމަލު ހަމައެކަނި ދުނިޔެވީ ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ބިރުވެރި ކަމަކީ އާޚިރަތުގައި ނަރަކައިގެ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުގެ ގޯތީގައި ،ﷲ
ތަޢާލާ އަށް ޢަމަލުތައް ޚާލިޞްނުކުރާ މީހުން ތިބެންޖެހޭކަމެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ

ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ހާދީޘެއް ބަލާލަމާ ހިންގަވާށެވެ .عن ِعِمر ِبن ِاْلطاب ِرِض ِاهلل ِعنهِ ،قالِ :سمعَِ

ئ ِماِنوىِ،فمن َِكنَ ِهجرتهِ
رسول ِاهلل ِصّل ِاهلل ِعليه ِو ِسلم ِيقول((ِ:إنماِالعمال ِبالياتِ،وِنماِلُك ِامر ٍ

إل ِاهلل ِورسوَل ِفهجرته ِإِل ِاهلل ِورسوَلِ،ومن َِكنَ ِهجرته ِإل ِدنياِيصيبهاِأو ِامرأةٍ ِيَتوجهاِفهجرته ِإل ِمِاِ
هاجر ِإْله)) ِ(متفق ِعليه) މާނައީ :ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު رضي هللا عنه ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލުﷲ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާތީ ތިމަން އަޑުއެހީމެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ޢަމަލުތައް
ބިނާވެގެންވަނީ ނިޔަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަނީ އެމީހަކު ނިޔަތްގަތް ކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށްޓަކައި ހިޖުރަކޮށްފިމީހާގެ ހިޖުރަވަނީ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ
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ރަސޫލާއަށްޓަކައެވެ .އަދި ދުނިޔެއަށްޓަކައި ނުވަތަ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށްޓަކައި ހިޖުރަ ކޮށްފި
މީހެއްނަމަ އެމީހަކަށްވަނީ އެމީހަކު އެ ހިޖުރަ ކުރި ކަމެކެވެ".

()1

މި ޙަދީޘުން އެނގިގެންދަނީ އެމީހަކު

އެކުރި ޢަމަލެއް ބިނާވެގެންވަނީ އެމީހެއްގެ ނިޔަތުގެ މައްޗަށްކަމެވެ .ކުރާ ކަމަކީ އެއްކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް
ތަފާތުނިޔަތުގައި މީސްތަކުން ކަންތައް ކުރާކަން މި ޙަދީޘުން އެނގިގެންދެއެވެ .އަދި ޢަމަލުން ލިބޭ ޘަވާބު
ޢަމަލުގެ

މައްޗަށްއެކަނި

ބަރޯސާނުވެ

ނިޔަތުގެ

މައްޗަށްވެސް

ބިނާވެގެންވާކަން

މި

ޙަދީޘްފުޅުން

އެނގިގެންދެއެވެ.
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އެހެން ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އެކަލޭގެފާނު އުއްމަތަށް ވަރަށް

ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަޔެއް ކިޔާދެއްވާފައިވެއެވެ .މި ޙަދީޘްފުޅުގައި ވެއެވެ(( .إن ِأول ِالاس ِيقَض ِيوم ِالقيامةِ
ٌ
عليه ِرجل ِاستشهدِ،فأِتِ ِبهِ،فعرفه ِنعمه ِفعرفهاِ،قالِ:فماِعملَ ِفيها؟ِقالِ:قاتلَ ِفيك ِحَّت ِاستشهدتِ.
قالِ :كذبَِ ،ولكنك ِقاتلَ ِلن ِيقال ِجر ٌ
يءِ ،فقد ِقيلِ .ثم ِأمر ِبه ِفسحب ِلَع ِوجهه ِحَّتِ ِألِق ِِفِ ِالارِ.
ٌ
ورجلِتعلمِالعلمِوعلمهِ،وقرأِالقرآنِ،فأِتِبهِ،فعرفهِنعمهِفعرفهاِ،قالِ:فماِعملَِفيها؟ِقالِ:تعلمَِالعلمِ
ٌ
وعلمته ِوقرأت ِفيك ِالقرآنِ.قالِ:كذبَِ،ولكنك ِتِعلمَ ِالعلم ِْلقال ِلال ٌمِ،وقرأت ِالقرآن ِْلقال ِهو ِقارئِ،
ٌ
فقد ِقيلِ.ثم ِأمر ِبه ِفسحب ِلَع ِوجهه ِحَّت ِألِق ِِف ِالارِ.ورجل ِوسع ِاَّلل ِعليهِ،وأِعطاه ِمن ِأصناف ِالمالِ

يلُِتبِأنِينفقِِفيهاِإالِأنفقَِ
ُكهِ،فأِتِِبهِفعرفهِنعمهِفعرفهاِ،قالِ:فماِعملَِفيها؟ِقالِ:ماِتركَِمنِسب ٍ
ٌ
فيها ِلكِ .قالِ :كذبَِ ،ولكنك ِفعلَ ِْلقال ِهو ِجوادِ ،فقد ِقيلِ .ثم ِأمر ِبِه ِفسحب ِلَع ِوجهه ِثم ِألِق ِِفِ
الارِ)) ِ(رواه ِمسلم) މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެންމެފުރަތަމަ ހިސާބު ބެއްލެވޭހުށީ
ޝަހީދުވި މީހެއްގެ އެވެ .އޭނަ ގެނެވޭނެއެވެ .ދެން (ޝަހީދެއްގެ ދަރަޖަ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި) އޭނާއަށް
ދެއްވުނު ނިޢުމަތްތައް ހަނދާންކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން އެނާ ހަނދާންވާނެއެވެ .ބުނެވޭނެ އެވެ .އެ
ނިޢުމަތްތަކާމެދު ކަލޭ ކަންތައްކުރި ގޮތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެނާ ޖަވާބުދޭނެއެވެ .ތިމަންނަ ޝަހީދުވަންދެން
އިބައިލާހުގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރީއެވެ .އޭނައަށް ބުނެވޭނެއެވެ .ކަލޭ ތިހެދީ ދޮގެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ކަލޭ
ހަނގުރާމަކުރީ ކަލޭތީ ބަޠަލެކޭ ނުވަތަ ކެރޭ މީހެކޭ މީސްތަކުން ބުނުމަށްޓަކައެވެ( .ދުނިޔެމަތީގައި)
މީސްތަކުން ކަލޭތީ ބަޠަލެކޭ ކިޔާ އުޅުނެވެ .ދެން އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމާފައި ގެނައުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.
އެގޮތުގައި ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލާލެވޭނެއެވެ .އަދި (ދެވަނަމީހަކީ) ޢިލްމު އުނގެނި އެ ޢިލްމު
އުނގަންނައިދޭން އުޅުނު މީހެކެވެ .އަދި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން އުޅުނު ޤާރީއެކެވެ .އޭނާ ގެނެވޭނެއެވެ .ދެން
އޭނާއަށް ދެއްވުނު ނިޢުމަތްތައް ހަނދާންކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން ހަނދާންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާއަށް
ބުނެވޭނެއެވެ .އެ ނިޢުމަތްތަކާމެދު ކަލޭ ކަންތައްކުރި ގޮތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެނާ ޖަވާބުދޭނެއެވެ .ތިމަންނަ
އިލްމު އުނގެނި އެޢިލްމު އުނގަންނައިދިނީ އެވެ .އަދި އިބަ އިލާހައްޓަކައި ޤުރުއާން ކިޔެވީމެވެ .އެއަށްފަހު
އޭނައަށް ބުނެވޭނެ އެވެ .ކަލޭ ތިހެދީ ދޮގެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ކަލޭ ޢިލްމު އުނގެނުނީ މީސްތަކުން ކަލޭތީ
ޢާލިމެކޭ ބުނޭތޯއެވެ .އަދި ކަލޭ ޤުރުއާން ކިޔަވާ އުޅުނީ ކަލޭތީ ޤާރީ އެކޭ ބުނެއުޅުމަށްޓަކައެވެ .ދެން
()1

صحيح البخاري )6671( :وهذا لفظه .ومسلم.)2113( :
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ބުނެވޭނެއެވެ .ދުނިޔެމަތީގައި މީސްތަކުން ކަލޭ އެދުނު ގޮތަށް ޤާރީއެކޭ ،ޢާލިމެކޭ ބުނެއުޅުނެވެ .ދެން އޭނާ
މޫނުވަތަށް ދަމާފައި ގެނައުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުގައި ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލާލެވޭނެއެވެ .އަދި
(ތިންވަނަމީހަކީ) ﷲތަޢާލާ ތަނަވަސްކަން ދެއްވާ ތަފާތު ބާވަތްބާވަތުގެ މުދާ ދެއްވި މީހެކެވެ .އޭނާ
ގެނެވޭނެއެވެ .ދެންއޭނާއަށް ދެއްވުނު ނިޢުމަތްތައް ހަނދާންކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން ހަނދާންވާނެއެވެ.
އަދި އޭނާއަށް ބުނެވޭނެއެވެ .އެ ނިޢުމަތްތަކާމެދު ކަލޭ ކަންތައްކުރި ގޮތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެނާ
ޖަވާބުދޭނެއެވެ.

އިބައިލާހު

އެމަގަކުން

ހޭދަކުރަން

ރުހިވޮޑިގެންނެވި

އެއްވެސް

މަގެއް

ތިމަންނަ

އިބައިލާހަށްޓަކައި ހޭދަނުކޮށް ދޫނުކުރަމެވެ .ދެން އޭނައަށް ބުނެވޭނެއެވެ .ކަލޭ ތިހެދީ ދޮގެވެ .އެހެނެއްކަމަކު
ކަލޭ ތިކަންކުރީ މީސްތަކުން ކަލެއަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއީ ދީލަތި މީހެކޭބުނުމަށްޓަކައެވެ .ދުނިޔެމަތީގާ
މީސްތަކުން ކަލޭތީ ދީލަތި މީހެކޭ ކިޔާ އުޅުނެވެ .ދެން އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމާފައި ގެނައުމަށް
އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުގައި ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލާލެވޭނެއެވެ )1(".މި ޙަދީޘުގައި މިވާ ތިން
މީހުންވެސް ބިމުގައި ދާމާގެންގޮސް މޫނުވަތަށް ނަރަކަޔަށް އެއްލާލެވުނީ އެބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ

ޢަމަލުގައި އިޚްލާޞްތެރި ނުވުމުންނެވެ .ނަމަވެސް އެމީހުން ކުރި ޢަމަލު ތަކަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ وجه
ފުޅަށް( )2އެދި އެކަންތައް ކޮށްފިކަމުގައި ވަނީނަމަ ގިނަގުނަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ދެއްވާ ކަންކަމެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ﷲ އަށް ޚާލިޞް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް
ބާޠިލު ކުރެއްވީއެވެ.

***

()1
()2

صحيح مسلم.)2113( :
ނ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި
ފޅެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަ ީ
މނު ު
ﷲ ތަޢާލާގެ وجه ފުޅަކީ އެއިލާހުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޫ

ފޅުތައް ސާބިތު ކުރުމެވެ.
ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ސިފަ ު
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ސިޙުރާއި ،ކާހިނުކަމާއި ،އަތްބެލުމުގެ ނުބައިކަން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު
ތާރީޚް 17 :ޝައްވާލު  16 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ސިޙުރަކީ ކުފުރެކެވެ .ބޮޑުވެގެންވާ ހަތް ފާފައިގެ ތެރެއިންވާ ފާފައެކެވެ .ސިޙުރު ހަދާމީހާ އިސްލާމްދީނުގެ
މިއްލަތުން ބޭރުވެގެންދެއެވެ .ސިޙުރުވެރިޔަކަށް ސިޙުރުން ކުޑަމިންވަރެއްވެސް ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝިރުކު
ކުރުމަކާއިނުލާ ނެހެދޭނެއެވެ .ސިޙުރުގައި އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ކުފުރުގައި އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ.
ސިޙުރަކީ އޭގައި އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުވާކަމެއްކަމުގައި ﷲތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާން
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެ އިލާހު ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ البقرة١٠٣ :
މާނައީ" :އެއުރެން އެ އުނގެނެނީ އެއުރެންނަށް ގެއްލުންދޭ ،އަދި އެއުރެންނަށް މަންފާއެއް ނުކުރާ
ކަންތަކެވެ ".އަދިވެސް ﷲތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ طه ٦١ :މާނައީ:
"އަދި ސިޙުރުވެރިޔާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ގެނައި ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާއަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެއެވެ ".ސިޙުރު
ހަދާމީހާއަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ކާފަރުވެގެންވާ މީހެކެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ البقرة ١٠٣ :މާނައީ " :ސުލައިމާންގެފާނު
ކާފަރުވެވަޑައެއް ނުގަނެއެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ،އެ ޝައިޠާނުން ކާފަރު ވިއެވެ .އެއުރެން މީސްތަކުންނަށް
ސިޙުރު އުނގަންނައި ދިނުމުންނެވެ .އަދި ބާބިލް ގައިވާ ހާރޫތު އާއި ،މާރޫތުއާ ދެ މަލާއިކަތުންގެ މައްޗަށް
ބާވައިލެއްވި ތަކެއްޗާވެސް (އެއުރެން ތަބަޢަ ވިއެވެ ).ތިމަންމެން ވާކަން ކަށަވަރީ (އީމާންކަން ކަންހުރި
މިންވަރެއް ބެއްލެވުމުގެ ގޮތުން މެދުވެރި ކުރައްވާފައިވާ) އިމްތިޙާނެއް އެއް ކަމުގައޭ ،ފަހެ (އެ
ދަސްކޮށްގެން) ކާފަރު ނުވާށޭ ވިދާޅުވެ (ނަޞީޙައް ދެއްވުމަށް ފަހުގައި) މެނުވީ ،އެއްވެސް މީހަކަށް އެ ދެ
މަލާއިކަތުން އުނގަންނަވައެއް ނުދެއްވަތެވެ".
ސިޙުރުވެރިޔާގެ

()1

ޙުކުމަކީ ޤަތުލު ކުރުމެވެ .އަދި ސިޙުރު ހަދައިގެން އޭނާހޯދާ ފައިސާއަކީ ނަޖިސްވެގެންވާ

ޙަރާމް މުދަލެވެ .ޖާހިލުންނާއި އަނިޔާވެރިންނާއި އީމާންކަން ބަލިކަށިމީހުން ސިޙުރުވެރިން ގާތަށް ދަނީ
އެމީހުންބޭނުންވާ މީހަކަށް ގޯނާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މީހުންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމަށްޓަކައެވެ .އަދި
ބައެއްމީހުނަށް ސިޙުރު ޖެހުމުން ސިޙުރުން ސިޙުރު ބާޠިލް ކުރުމަށްވެސް ސިޙުރުވެރިން ގާތަށް ދެއެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް ހަނދާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ރައްކާތެރި ކަމަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް އެކަނި ދެއްވޭނެ
ކަމެއް ކަމެވެ .ސިޙުރު ޖެހުމުން އަޅުގަނޑުމެން ޝިފާހޯދަން ޖެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ ޝަރުޢު ކުރެއްވި
ޒިކުރުތަކާއި އެއިލާހުގެ ކަލާމްފުޅު ކީރިތި ޤުރުއާނުންނެވެ.

( )1ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ސިޙުރުވެރިންނަށް ކިޔައި އުޅެނީ ފަންޑިތަވެރިންނެވެ.
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އަދި ކާހިނުންނާއި( )1އަތްބަލާމީހުންނަކީ

()2

ﷲ ތަޢާލާއަށް ކާފަރުވެގެންވާ ބަޔެކެވެ .އެމީހުން ޣައިބުގައިވާ

ކަންތައް އެނގޭކަމުގެ ދަޢުވާ ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޣައިބުގައިވާ
އެއްވެސް ކަމެއް އެނގިގެން ނުވެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙިކުރައްވާފއިވެއެވެ .ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﭼ األنعام ٨١ :މާނައީ" :އަދި ޢައިބުގެ ތަޅުދަނޑިތައްވަނީ ،އެއިލާހުގެ ޙަޟުރަތުގައެވެ .އެއިލާހު
މެނުވީ ،އެކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގެންނުވެތެވެ".

ކާހިނުންނާއި އަތްބަލާމީހުން މިފަދަ ދަޢުވާތައް ކުރަނީ

ޙާޖަތް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ މުދާތައް ނުޙައްޤުން ކެއުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އެމީހުން އެކި އެކި
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ރަމަލު ޖެހުމާއި އަތްބެލުމާއި ތަށި ދުއްވުމާއި ފުޅި އެނބުރުމާއި
މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ މީހަކު އެއް ފަހަރު ތެދެއް ހަދައިފިނަމަ
 11ފަހަރު ދޮގުހަދާނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ގާތަށް ދާމީހުން ހަނދާންހުންނަނީ ހަމައެކަނި
އެމީހުން ތެދުހަދާ ފަހަރެވެ .އެހެންކަމުން މި ދޮގުވެރިންގެ ގާތަށް ކައިވެނީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލު
ކުރުމަށާއި ،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކަންތައް ވާންއޮތްގޮތް ބެލުމަށާއި ،މުސްތަޤުބަލުގައި ޙަޔާތުގައި
ކަންހިނގާނެގޮތް ބެލުމަށާއި ،ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ބައެއްމީހުން ގޮސްހަދައެވެ .މިގޮތަށް ދިޔުމަކީ
ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ.
ސިޙުރުވެރިންނާއި ،ކާހިނުންނާއި ،އަތްބަލާމީހުންގެ ގާތަށް ދާމީހުން އެމީހުންގެ ގާތަށް ދަނީ އެމީހުން ދައްކާ
ވާހަކައާއި ކުރާކަންތައް ތެދުކުރާ ޙާލުގައި ކަމަށްވަނީނަމަ ،އެ ދާ މީހުންނަކީ ﷲ ޢައްޒަ ވަޖައްލަ އަށް
ކާފަރު ވެގެންވާ މުޝްރިކުންނެވެ .މީގެ ދަލީލަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މި
ً
ً
ޙަދީޘްފުޅެވެ(( .منِأَتَِكهناِأوِعرافاِفصدقهِبماِيقولِفقدِكفرِبماِأنزلِلَعِحمم ٍد))ِ(رواهِأمحد) މާނައީ:
"ކާހިނެއްގެ

ގާތަށް

ނުވަތަ

ގާތަށްގޮސް

އަތްބަލާމީހެއްގެ

އެމީހުން

ދައްކާވާހަކަ

ތެދުކޮށްފިމީހާ

މުޙައްމަދުގެފާނު މައްޗަށް ބާވާލެއްވި ތަކެއްޗަށް (އެބަހީ ،ޝަރީޢަތަށް) ކާފަރުވެއްޖެއެވެ".

()3

އަދި

އެމީހުން

ގާތަށް

ދާ

މީހާ

އެދަނީ

އެމީހުން

ކުރާކަންތައް

ތެދުކުރުމަކާނުލައި

އެމީހުންގެ

ތަޖުރިބާއަށްޓަކައި ކަމަށްވާނަމަ އެ މީހަކު ކާފަރު ނުވާނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ނަމާދު 31
ދުވަސް ވަންދެން ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ހުއްޓެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
ً
ً
َلِعنَِشءٍِلمِتقبلَِلِصَلةِأربعنيِْلل ِة))ِ(رواهِمسلم) މާނައީ:
افاِفسأ ِ
ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .منِأَتِعرِ ِ
"އަތްބަލާމީހެއްގެ ގާތަށްގޮސް ކަމާކާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްފިމީހާގެ ނަމާދު  31ރޭ ވަންދެން ޤަބޫލް

( )1ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކަހާނަތުކަން ކޮށްއުޅެނީވެސް ސިޙުރުވެރިންނެވެ.

اف" އޭ ކިޔޭ މީހުންނަށެވެ .ޢައްރާފުންނަކީ
"عَّر ُ
( )2މި ލިޔުމުގައި "އަތްބަލާމީހުން" މާނަކޮށްފައިވަނީ ޢަރަބި ަބހުގައި َ

ށ ބުނެދޭމީހުނެވެ.
ނ ް
މުސްތަޤުބަލުގައި ވާނެ ކަންތައް އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކޮށް މީހުން ަ
()3

مسند أمحد ،)1346( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة.})4473( :
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ނުކުރެއްވޭ ހުއްޓެވެ )1(".އަދި މި ނަމާދުތައް ކުރުން އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ .އަދި
ތައުބާވުންވެސް ވާޖިބު ވެގެންވެއެވެ.

***

()1

صحيح مسلم.)1141( :
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އިސްލާމީ ޢަޤީދާ
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއަކީ އެއަށްޓަކައި މާތް ﷲ ރަސޫލު ބޭކަލުން ފޮނުއްވައި ،ފޮތްތައް ބާވައިލައްވައި ،މުޅި
ޚަލްޤުތަކުންގެ މައްޗަށް އެ ވާޖިބު ކުރެއްވި ޢަޤީދާއެވެ .ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ الذاريات ٨٣ - ٨٦ :މާނައީ" :ތިމަން ﷲއަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ،
ތިމަން ﷲ ޖިންނީންނާއި ،އިންސީން ނަހައްދަވަމެވެ .އެއުރެންގެ ކިބަޔަކުން ތިމަން ﷲ ރިޒްޤަކަށް
އެދިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަމެވެ .އަދި ކާންދިނުމަކަށްވެސް އެދިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަމެވެ ".ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ اإلسراء ٣١ :މާނައީ" :އެފަރާތަށް މެނުވީ ،ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ނުކުޅައުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ
ވެރިރައްބު ކަނޑައަޅުއްވައި އެންގެވިއެވެ ".ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﭼ النحل ١٦ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،ތިމަން ﷲ ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްމެ ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ.
އެއީ ،ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި ،ބުދުތަކާ ދުރުހެލިވުމަށް އެންގެވުމަށެވެ".
އެހެންކަމުން ،ކޮންމެ ރަސޫލު ބޭކަލަކުވެސް ގޮވައިލެއްވީ މި ޢަޤީދާއަށެވެ .އަދި ހުރިހާ އިލާހީ ފޮތްތަކެއް
ބާވައިލެއްވުނީވެސް ،މި ޢަޤީދާ ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި ،ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި އެފޮތްތަކުގައި
މި

ޢަޤީދާއާ

ފުށުއަރާ

ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ބާޠިލު
އަދި

އެ

ގޮތްތަކުން

ސަލާމަތްވެ

ޢަޤީދާއަށް

އުނިކަން

ރައްކައުތެރިވާނެ

ހުރިހާ

ގޮތެއްވެސް

ހުރިހާ

ކަމެއްގެ

ޚަބަރުވެސް

އަންނާނެ

ދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މުކައްލަފަކަށް ވަނީ މި ޢަޤީދާއަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންތެރިވުމަށް
ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި ޢަޤީދާ ހޯދައި ދަނެގަތުމަކީ އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ މައްޗަށްވާ އެންމެ ބޮޑު ވާޖިބެވެ.
ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ކާމިޔާބު ލިބުން އޮތީ މި ޢަޤީދާ ސީދާ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ .ހުރިހައި ކަމެއް ކުރުމުގެ
ކުރިން އަދި ކިޔަވައި ދަސްކުރުމުގެ ކުރިން މި ޢަޤީދާ ދަނެގަތުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބެވެ .ﭽ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ البقرة٣٨٦ :
މާނައީ" :ފަހެ ،ޝައިޠާނާޔަށް ކާފިރުވެ ﷲ އަށް އީމާންވާމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ،އެމީހާ ،އެންމެ
ވަރުގަދަ ޢަޤީދާގައި ހިފަހައްޓައިފިކަން ކަށަވަރެވެ .ނެތި ދިޔުމެއް އެޔަކަށް ނުވެއެވެ .ﷲ އީ ،މޮޅަށް
އައްސަވާވޮޑިގެންވާ ،މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ".
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އިސްވެދިޔަ އާޔަތުން ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތުގައި މި ޢަޤީދާއިން އަތް ދޫވެއްޖެމީހަކު ،ދެން ހިފަހައްޓައިގެން
ހުންނާނީ

ޝައްކާއި

ބާޠިލުގައި

ކަމެވެ.

އެހެނީ،

ޙައްޤަށްފަހު

ދެން

ވަނީ

މަގުފުރެދުން

ނޫން

ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟
އެހެންކަމުން ،އަޅާގެ ޢަޤީދާއާ ރަސޫލު ބޭކަލުން ގެންނެވި އެއްޗެއްސާއި ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކުގައި ވާ
ކަންތަކާ ސީދާ ވެއްޖެނަމަ ،އަޅާގެ ޢަޤީދާއަކީ ތެދު ޢަޤީދާއެކެވެ .ސާފު ޢަޤީދާއެކެވެ .އެއީ މާތް ﷲ ގެ
ޢަޛާބުން ނަޖާތު ލިބެނިވި ޢަޤީދާއެކެވެ .އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ދިންނެވުން ލިބެނިވި ޢަޤީދާއެކެވެ.
ނަމަވެސް ،މިއާ ޚިލާފަށް ރަސޫލު ބޭކަލުން ގެންނެވި ކަންތަކާއި އިލާހީ ފޮތްތަކުގައި ބާވައިލެއްވުނު
ޙަޤީޤަތްތަކަށް ،އަޅާގެ ޢަޤީދާ ކަސިޔާރު ވެއްޖެނަމަ ،އެއީ ބާޠިލު ޢަޤީދާއެކެވެ .އެ ޢަޤީދާގެ އަހުލުވެރިޔާއަށް
މާތް ﷲ ގެ ޢަޛާބު ޙައްޤުވާ ފަދަ ޢަޤީދާއެކެވެ .އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް އެ އަޅެއްގެ މައްޗަށް
އަބާއްޖަވެރި ވެދާފަދަ ޢަޤީދާއެކެވެ.
އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ ޚަޞާއިޞުތައް:
ހ .ޞައްޙަ ސާފު ޢަޤީދާގެ ސަބަބުން އަޅާގެ ލެޔާއި މުދާ ޙުރުމަތްތެރިވުން.
މާތް ނަބިއްޔާ (ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމް) ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ(( .أمرت ِأن ِأقاتل ِالاس ِحَّتِ

يقولواِ :ال ِإَل ِإال ِاهللِ ،فِإِذِا ِقِالِوا؛ ِال ِإَل ِإال ِاهلل ِعصمِوا ِمِِن ِدِمِاءِهِمِ ِوِأِمِوِالِهِمِ ِإال ِِبقِها)) މާނައީ:

"ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވަނީ މީސްތަކުން ال إله إال اهلل ކިޔައިފުމަށް ދާންދެން އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަ
ކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިގެންނެވެ .އެބައިމީހުން ال إله إال اهلل ކިޔައިފިނަމަ؛ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން
އެބައިމީހުންގެ ލެޔާއި މުދާ ވަނީ ސަލާމަތް ވެގެންނެވެ .އެއީ އޭގައި (ހިފަންޖެހޭ) އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުވާހާ
ހިނދަކުއެވެ".

()1

އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ(( .من ِقالِ:ال ِهلإ ِإال ِاهللِ ،وكفر ِبماِيعبد ِمن ِدون ِاهللِ،حرمِ
އދި މާތް ﷲ ފިޔަވައި
ކޔައިަ ،
ماَل ِودمهِ ،وحسابه ِلَع ِاهللِ)) ِ(متفق ِعليه) މާނައީ" :ال إله إال اهلل ި
އަޅުކަން ވެވޭ އެއްޗެއްސަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހެއްގެ ލެޔާއި މުދަލަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ .އަދި
އެމީހެއްގެ ޙިސާބު ވަނީ މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށެވެ".

()2

ށ .ޤިޔާމަތް ދުވަހު މާތް ﷲ ގެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބުން ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ އަހުލުވެރީންނަށް ނަޖާތު ލިބުން.
ރަސޫލު ﷲ (ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމް) ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ(( .منِلِقِاَّللِالِيِّشكِبهِشيئًا؛ِدخلِ
اْلنةِ،ومن ِمات ِيِّشك ِبه؛ِدخل ِالار)) ِ(رواهِمسلم) މާނައީ" :މާތް ﷲ އާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝިރުކު

()1
()2

صحيح البخاري ،)2411( :ومسلم )12( :من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ،وهذا لفظ مسلم.
صحيح مسلم )14( :من حديث أيب مالك األشجعي عن أبيه رضي اهلل عنه.
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ނުކުރާ ހާލު އެއިލާހާ ބައްދަލުވެއްޖެ އަޅާ ،ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެއެވެ .އަދި ﷲއާ ޝިރުކު ކުރާ ހާލު،
އެއިލާހާ ބައްދަލުވެއްޖެ އަޅާ ،ނަރަކައަށް ވަދެއްޖެއެވެ".

()1

ނ .ޞައްޙަ ސާފު ޢަޤީދާގެ ސަބަބުން އަޅާގެ ކުށް ފާފަތައް ފުހެވިދެއެވެ.
މާތް ނަބިއްޔާ (ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމް) ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ(( .قال ِاهلل ِتعالِ :إنك ِلو ِأتيتِنِ
ً
ً
بقراب ِالرض ِخطاياِ،ثم ِلقيتِن ِال ِتِّشك ِِب ِشيئاِ،لتيتك ِبقرابهاِمِغفرة)) ِ(رواهِالَتمذي) މާނައީ" :މާތް
ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ :އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭ ބިން ފުރޭހައި ވަރަށް

ފާފަތަކާއިގެން

އައި ކަމުގައިވިޔަސް ،ތިމަން ﷲ އާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝިރުކު ނުކުރާ ހާލު ތިމަން ﷲ އާ
ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ ،ބިން ފުރޭހައި ވަރަށް ކަލެއަށް ފުއްސަވާ ދެއްވާހުށީމެވެ".

()2

ރ .ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ ސަބަބުން އަޅާގެ ޢަމަލުތައް މާތް ﷲ ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ.
މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ النحل ١٣ :މާނައީ" :މުއުމިނަކު ކަމުގައިވާ ޙާލު ،ފިރިހެނުންގެ
ތެރެއިންވިޔަސް ،ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތެރެއިންވިޔަސް ،ޞާލިޙު ޢަމަލެއް ކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ،
ހަމަކަށަވަރުން ،އެމީހަކަށް ރަނގަޅު ،ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ،ތިމަން ﷲ ދެއްވާހުށީމެވެ .އަދި
ހަމަކަށަވަރުން،

އެއުރެން

ޢަމަލުކޮށް

އުޅުނު

އެންމެ

ހެޔޮގޮތުގެ

ދަރުމައިން،

އެއުރެންނަށް،

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޖަޒާ ދެއްވާހުށީމެވެ".
ފާސިދު ޢަޤީދާގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ
ހ .ބާޠިލު ޢަޤީދާތަކުން އިންސާނާއަށް ހުރީ ކުރިން ބަޔާން ކުރި ގޮތާ މުޅިން ޚިލާފު ކަންތައްތަކެވެ.
އެގޮތުން ،އަޅާ ކުރާ ޢަމަލުތައް މާތް ﷲ ޤަބޫލު ނުކުރައްވައެވެ .އޭނާގެ ހުރިހައި ޢަމަލުތައް ބާޠިލު
ވެދެއެވެ .އެހެނީ ،މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ .ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الزمر ٦٨ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،ކަލޭގެފާނަށާއި،
ކަލޭގެފާނުގެ ކުރީގެ ރަސޫލުންނަށް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ކަލޭގެފާނު ޝިރުކު ކުރައްވައިފިނަމަ،
ކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލް ވެއްޖައީސްކަން ކަށަވަރެވެ .އަދި އޭރުން ކަލޭގެފާނު ވާހުށީ ގެއްލެނިވެގެންވާ
މީހުންގެ ތެރެއިންކަން ކަށަވަރެވެ".

( )1صحيح مسلم )14( :عن جابر رضي اهلل عنه.
( )2جامع الرتمذي )4331( :عن أنس رضي اهلل عنه ،وحسن الرتمذي ،وحسن شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة:
(.})213
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ األنعام ٥٥ :މާނައީ" :އެބޭކަލުންވެސް (ﷲ އަށް)
ޝަރީކުކުރެއްވިނަމަ ،އެބޭކަލުން ކޮށްއުޅުއްވި ޢަމަލުތައް ބާޠިލު ވީހެވެ".
ށ .ފާސިދު ޢަޤީދާގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ އަޅާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެދެއެވެ .އަދި މާތް ﷲ ގެ
ފުއްސެވުންވެސް އޭނައަކަށް ނުލިބޭ ހުއްޓެވެ .އަދި ދާއިމަށް ނަރަކަޔަށް އެމީހަކު ހުށަހެޅިދެއެވެ.
ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ النساء٨٥ :
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،ﷲ އެއިލާހާ ޝަރީކު ކުރުމުގެ ފާފައެއް ނުފުއްސަވާނެތެވެ .އެނޫން ފާފަތައް،
އެއިލާހު އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް ފުއްސަވަތެވެ .އަދި ،ﷲ އަށް ޝަރީކު ކުރާމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ،
އެމީހާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައަކަށް އަރައިގެންފިކަން ކަށަވަރެވެ".
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ املائدة ٣٣ :މާނައީ:
"ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް ޝަރީކު ކުރާ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން ،ﷲ އެމީހާގެ މައްޗަށް
ސުވަރުގެ ޙަރާމް ކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެމީހަކު އުޅޭނެތަނަކީ ނަރަކައެވެ .އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް (އެބަހީ:
ޝަރީކު ކުޅަ މީހުންނަށް) ނަޞްރު ދޭނޭ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވެއެވެ".
ނ .ފާސިދުގެ ޢަޤީދާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުން ހުއްދަވުން.
ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﭼ األنفال ١١ :މާނައީ" :ފިތުނަވެރިކަމާއި ،ކާފިރު ކަން ހުއްޓި ،މުޅި ދީން ވަނީ ،ﷲއަށްޓަކާ ކަމުގައި
ހިމެނިއްޖައުމަށްދާނދެން ،ތިޔަބައިމީހުން އެ ކާފިރުންނާ ހަނގުރާމަކުރަމުން ގެންދާށެވެ! ފަހެ ،އެއުރެން
ހުއްޓާލައިފިނަމަ

(ދަންނާށެވެ!)

ފަހެ،

ހަމަކަށަވަރުން،

ﷲ

އީ،

އެއުރެންކުރާ

ކަންތައް،

މޮޅަށް

ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން
ލިޔުއްވީ :އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް /ޅ.ނައިފަރު
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  27 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ .ޤުރުއާނަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ .އަދި މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ.
އަދި ތަޤުވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ .އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ހިދާޔަތެވެ .އަދި އަޅުތަކުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ އިލާހީ
ޤާނޫނެވެ .ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެކެވެ .އަދި ކިޔަވައިދިނުމަކީވެސް އަޅުކަމެކެވެ .ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު
ލިބިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އޭނާއަށް ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ .އަދި އޭގެ ޢިލްމުން
މަޙްރޫމް ވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އެތައް ހެވަކުން އޭނާ މަޙްރޫމްވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .رسول اهلل

َ ر ُ ُ ر َ ر َ ََّ
رُ َ
ََّ ُ
آن ْ َو َعل َم ْه)) މާނައީ:
ن ْت َعل َْم ْالق رر ْ
صلّى اهلل عليه وسلّم ،حديث ފުޅުކުރެއްވިއެވެ(( .خْيك ْم ْم ْ

"ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ޤުރުއާން އުނގެނި އެޤުރުއާން އުނގަންނައިދޭ

މީހާއެވެ )1(".ފަޚުރުވެރިވުމެއް ނެތި ޤުރުއާން ރީތިކޮށް ކިޔެވުމަށާއި ތަޖުވީދަށް ކިޔެވުމަށް رسول اهلل صلّى اهلل
ُب بن َك ْعب އަކީ ޞަޙާބީންގެ ތެރޭގައި
عليه وسلّم ވަރަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި أ َي
ހުންނެވި އެންމެ މަޝްހޫރު ޤާރީއެވެ .އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނަށް رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم،
حديث ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން اهلل تعاىل ،ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށް
أب بن كعب ވިދާޅުވިއެވެ" .اهلل تعاىل ހަމަ
ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެّ ".
أب بن كعب ވިދާޅުވިއެވެ" .ޢާލަމްތަކުގެ
ނަންގެންނެވިތޯއެވެ؟" حديثފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އާއެކެވެّ ".
އަހުރެންގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އަހުރެންގެ ނަން ހަމަ ޛިކުރުކުރެވިއްޖެތޯއެވެ؟" حديثފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

أب އެކަމަށް އުފާފުޅު ކުރައްވާ ދެލޯފުޅުން ކަރުނަ އެޅުއްވިއެވެ ".އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި
"އާއެކެވެ ".އެހިނދު ّ

ވެއެވެ ".އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް އުފާފުޅު ކުރައްވާ ކީރިތިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ( .متّفق
عليه) އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅު ،ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަމުގެ މައްޗަށް އިޝާރަތް ކުރެއެވެ .ފަހެ
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މާހިރުކަން ޙާޞިލްކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ދެއްކުންތެރިކަމެއް

އަދި ފަޚުރުވެރިވުމެއް އެކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ .رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،حديث ފުޅު
َ
رُ
آنْ َم َْعْ ََّ
الس َف َر ْةْالرك َرامِْْالر َ َ
َب َر ِْة))ْ(متَّفقْعليه) މާނައީ" :ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި
ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .املا ِه ُْرْبِالق رر ِْ
ِ ِ
މާހިރުމީހާ ވާހުށީ ވަޙީ ލިޔުއްވާ މާތް މަލާއިކަތުންނާ އެކުގައެވެ )2(".ރީތިކޮށް ،ރާގުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ
ޤުރުއާނުގެ އަޘަރު އިތުރު ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ރާގުގައި ކިޔަވާއިރު ނަފްސަށް ތަކުލީފު ދީގެން
ކިޔެވުން ރަނގަޅުވެގެން ނުވެއެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅެވެ .އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު ރިވެތިކޮށް،
()1
()2
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ތަޖުވީދުގެ މަގުން ،ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވެނިކޮށް އަޑުއެއްސެވުމަށް އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ .رسول اهلل
َ َ َ َ ُ َ ر َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ر ُ
آن))ْ(متَّفقْ
ّنْبِالق رر ِْ
بْيتغ ْ
نْ ِِل ِ ْ
ماْأ ِذ ْ
اّللْلَِشءْْ ْ
نْ ْ
صلّى اهلل عليه وسلّم ،حديث ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެْ (( .ماْأ ِذ ْ

عليه) މާނައީ:

"اهلل

ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު

تعاىل،އެކަލާނގެ

ނަބިއްޔާ

އައްސަވައިވޮޑިގެންވާވަރަކަށް

އައްސަވައިވޮޑިނުގަންނަވައެވެ".

()1

ރާގުގައި

ޤުރުއާން

އެހެންއެއްޗަކަށް

ކިޔަވައި

ވިދާޅުވަނިކޮށް

ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު

ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު ރާގެއްނެތިއްޖެނަމަ ޤުރުއާނުން ،މީސްތަކުންގެ

ހިތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ އަޘަރެއް ނުކުރާނެއެވެ .އެއާޚިލާފަށް ތަޖުވީދުގެ މަގުން ތަރުތީލުކޮށް ރީތި
ރާގެއްގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިފިނަމަ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަޘަރުކުރާނެއެވެ .ޤުރުއާން،

ރިވެތިކޮށް ރާގުގައި ކިޔެވުމަށް رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ވަރަށް ބާރުއަޅުއްވާފައި ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ََّ َ ر َ ر َ َ َ ََّ ر ُ
َر
آن)) ْ(رواه ْابلخاري) މާނައީ" :ރިވެތިކޮށް ރާގުގައި
ن ْبِالق رر ِْ
ن ْل ْم ْيتغ ْ
س ْ ِمنا ْم ْ
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ(( .لي َ ْ
ޤުރުއާން ނުކިޔަވާ މީހާ ފަހެ އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ )2(".ފަހެ ޤުރުއާން ރިވެތިކޮށް ކިޔެވޭއިރު

ޤުރުއާން އަޑުއެއްސެވުމަށްޓަކައި މަލާއިކަތްބޭކަލުން ވަޑައިގަނެތެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި أبو سعيد

ض ْي ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްރެއަކު އެކަލޭގެފާނު ބަޤަރާ
ُسْي ُد ابن ُح َ
اخلدري ރިވާކުރެއްވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން أ َ
ވން ފެއްޓެވިއެވެ .އަދި އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްވެސް ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ
ސޫރަތް ކިޔަވާވިދާޅު ާ
ކައިރީގައި ބަނދެފައެވެ .ހަމަ އެހިނދު އަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު ކިޔެވުން
ހުއްޓައިލެއްވިއެވެ .ދެން އަސްވެސް މަޑުމައިތިރި ވެއްޖެއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު އަލުން ކިޔަވަން
ފައްޓަވައިފިއެވެ .ހަމަ އެހިނދު އަނެއްކާ އަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު އަނެއްކާ
ކިޔެވުން ހުއްޓައިލެއްވިއެވެ .ދެން އަސްވެސް އަލުން މަޑުމައިތިރި ވެއްޖެއެވެ .ދެން އަނެއްކާ ކިޔަވަން
ފެއްޓެވިއެވެ .ހަމަ އެހިނދު އަނެއްކާ އަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު އަހުގެ ގާތަށް
ވަޑައިގެން ބައްލަވައިލެއްވިއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފުޅު ،ޔަޙްޔާ ވަނީ އެއަހުގެ ކައިރީގައި ނިދާފައެވެ.

ُسيد ބިރުފުޅުގަތެވެ .ދެން ހަމަ އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު ،އަހުގެ
ދަރިފުޅުގެ ގައިމައްޗަށް އަސް އަރައިފާނެތީ أ َ

ކައިރިން ދަރިފުޅު ދުރުކުރެއްވުމަށް ފަހު އިސްތަށިފުޅު އުފުއްލަވާ އުޑާ ދިމާލަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

އެހިނދު އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ކުޑަ ވިލާކޮޅެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ .އެވިލާކޮޅުގައި ބައްތިތަކެއް

ފަދައިންވާ އެއްޗެހިތަކެއްވެސް ވެއެވެ .ދެން ހެނދުނު ވުމުން އެކަލޭގެފާނު رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ގެ

އަރިހަށް ވަޑައިގެން އެރޭ އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވިއެވެ .رسول اهلل
ضي އެވެ! ކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިވިދާޅުވިނަމައެވެ.
صلّى اهلل عليه وسلّم ،حديث ފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އޭ ابن ُح َ

ُسيد ވިދާޅުވިއެވެ .އެއަސް އަހުރެންގެ ދަރިފުޅު،
އޭ ابن ُح َ
ضي އެވެ! ކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިވިދާޅުވި ނަމައެވެ .أ َ

ޔަޙްޔާގެ ގައިމައްޗަށް އަރައިފާނެތީ އަހުރެން ބިރުގަތީއެވެ .އެކުއްޖާ އޮތީ އަހުގެ ކައިރީގައި ނިދާފައެވެ .އަދި

އަހުރެން އެކުއްޖާ ދުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާގެ ކައިރިއަށް ދިޔައީމެވެ .އަދި އަހުރެން މައްޗަށް ބަލައިލީމެވެ.
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އެހިނދު

އަހުރެންނަށް

ފެނުނީ

ޤުރުއާން

ވިލާކޮޅެއްފަދައިންވާ

އެއްޗެކެވެ.

އޭގައި

ބައްތިތަކެއް

ފަދައިންވާ

އެއްޗެހިތަކެއްވެސް ހުއްޓެވެ .ދެން ލޮލުކޮޅަށް އޮބަންދެން އަހުރެން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީމެވެ .ދެން رسول
اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،حديثފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ
ُسيد ދެންނެވިއެވެ .ނޫނެކެވެ .رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،حديثފުޅުކުރެއްވިއެވެ .އެއީ
ހެއްޔެވެ؟ أ َ
މަލާއިކަތުންނެވެ .އެބޭކަލުން ކައިރިވަމުން އެއައީ ކަލޭގެފާނުގެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަޑު އެއްސެވުމަށެވެ.

ކަލޭގެފާނު ހުޓައި ނުލައްވާ ކިޔަވައިވިދާޅުވިނަމަ ހެނދުނު އެއްވެސް ހުރަހަކާ ނުލައި މީސްތަކުންނަށްވެސް

އެމަލާއިކަތްބޭކަލުން ފެނުނީހެވެ( ".متّفق عليه)

()1

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މުޢްޖިޒާތެކެވެ .ހިތުގެ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެކެވެ .ހިތަށް މަޑުމައިތިރިކަން ގެނެސްދޭ

އެއްޗެކެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި براء بن عازب ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީހަކު ކަހްފު ސޫރަތް ކިޔަވަން ފެށިއެވެ .އެވަގުތު އޭނާގެ ކައިރީގައި ދެ ވާގަނޑުން ބަނދެފައި އޮތް
އަހެއްވެސް އޮތެވެ .ދެންފަހެ ވިލާގަނޑެއް މަތިކޮށްފިއެވެ .އެވިލާގަނޑު ފަހަރެއް ފަހަރަކަށްވުރެ ކައިރިވާން
ފެށިއެވެ .ދެން އެއަސް ތެޅެން ފަށައިފިއެވެ( .އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިވަނިކޮށް) ހެނދުނުވުމުން

އެމީހާ رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّمގެ އަރިހަށް އައެވެ .އަދި އެހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ
ކިޔައިދިނުމުން رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،حديث ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ޤުރުއާނުގެ ސަބަބުން ފޭބި
ހިތްހަމަޖެހުމެވެ.
____________________
މަޞްދަރު :ނަބިއްޔުންގެ ތަރިކަ /އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ،ޅ.ނައިފަރު

***
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ޤުރުއާނުގެ ގޮންޖެހުން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙާރިޘް
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އަދަބިއްޔާތަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލިޔަސް ނުވަތަ ކޮންމެ ބަޔެއްގެ އާދަކާދަޔަށް
ބެލިޔަސް ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމަށާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ދައްކުވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު
އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރި އާލަތެކެވެ .މިޒަމާނުގައި އިންސާނުން ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ލޯބިކޮށް
ކުރިއަރައިގެން ދާފަދައިން ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތުގެ ވެސް ރަން ޒަމާނެއް މި ދުނިޔެވަނީ ދެކެފައެވެ .އެގޮތުން
ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު އަދަބިއްޔާތުގެ ރަންޒަމާނުގައިވެސް،
މިހާރުވެސް އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައިވެސް އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް އަދި ނުވެސް ގެނެވޭނެ ފަދަ ފޮތެކެވެ.
އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމުން ،ހަމައެހެންމެ ޣައިރު މުސްލިމުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކީރިތި
ޤުރުއާނަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތުގެ އެންމެ މަތީފަންތީގެ ފޮތެވެ .ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ކީރިތި
ޤުރުއާނުގައި މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ގޮންޖައްސަވައި ،سورة البقرة ގެ  14އަދި  13ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ

ކުރައްވާފައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ البقرة٣٢ - ٣٢ :
މާނައީ" :ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅާއަށް (އެބަހީ :މުޙައްމަދުގެފާނަށް) ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި
އެއްޗަކާމެދު (އެބަހީ :ޤުރުއާނާމެދު) ތިޔަބައިމީހުން ޝައްކުކަމެއްގައި ވަނީނަމަ ،ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން
އޭގައިވާފަދަ ސޫރަތެއް ނިކަން ގެނެސްބަލާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތެދުވެރިން ކަމުގައި ވަނީނަމަ ،ﷲ
ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަޞްރު ދޭނޭ އެހީތެރިން (ތިބިނަމަ ،އެއުރެން)ނަށް ނިކަން ގޮވައި( ،އެފަދަ
ސޫރަތެއް) ގެނެސްބަލާށެވެ! ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަން ނުކުރެވުނުނަމަ – އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް
ހަމަ ހިލާ އެކަންތަކެއް ނުމެ ކުރެވޭނެއެވެ( – .އެކަން ނުކުރެވުނުނަމަ) ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން ނަރަކަޔަށް
ބިރުވެތިވެ ،ރައްކާތެރިވާށެވެ! އެނަރަކަޔަކީ ،މީހުންނާއި ހިލަ ،އޭގެ ދަރުކަމުގައިވާ ނަރަކައެވެ .އެ ނަރަކަ
ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ،ކާފަރުންނަށްޓަކައެވ".
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ އެންމެހައި އިންސާނުންނާއި އަދި ޖިންނީން ހިމެނޭގޮތަށް
ގޮންޖައްސަވާފައިވަނީ އެފޮތުގައިވާ ސޫރަތްތަކާ އެއްފަދަ އެންމެ ސޫރަތެއް ނުވަތަ އާޔަތެއްނަމަވެސް
ގެނައުމަށެވެ .މިފަދައިން ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް ތަނެއްގައި ބަސް ވަޙީ
ކުރައްވާފައެވެ .ޤުރުއާނުގައި ބަސް އަތުރާލެވިފައިވާ ތަރުތީބާއި ،އޭގައިވާ ފުން މާނައާއި ،އޭގެ ރީތިކަމާ
އަދި

އަސަރާ

އެއްފަދަ

ނުވަތަ

ކޮންމެވެސް

ވަރަކަށް
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މިންވަރުވެސް އެފޮތް ބާވާލެއްވުނުތާ  2311އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވީއިރުވެސް އެއްވެސް ބަޔަކަށް
ގެނެވިފައެއްނުވެއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހުންވެސް ވަނީ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.
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ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް ()2
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 17 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ތަފްސީރުގެ މާނަ
س َر الشيء" ގެ މާނައަކީ އެއްޗެއް
ލުޣަވީ ގޮތުން ތަފްސީރަކީ ބަޔާންކޮށްދިނުން ނުވަތަ ފާޅުވުމެވެ" .فَ َّ
ބަޔާންކޮށްދީފިއެވެ.
އިޞްޠިލާޙީގޮތުން

ތަފްސީރަކީ

ނަބިއްޔާ

ޞައްލަﷲ

މައްޗަށް

އަލައިހިވަސައްލަމަގެ

ބާވައިލެއްވުނު

ﷲތަޢާލާގެ ފޮތް ވިސްނައިދީ އޭގެ މާނަ ބަޔާންކޮށް ،އެއިން ޙިކްމަތްތަކާއި ޙުކުމްތައް ނެރެދޭ ޢިލްމަށް
ކިޔާނަމެކެވެ.
ތަފްސީރު ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ ޙުކުމް
ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު އުނގެނުމަކީ ފަރުޟުކިފާޔަތެއްކަމަށާއި އެއީ ޝަރުޢީ ޢިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
މުހިންމު އެއްޢިލްމު ކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައެވެ.
ތަފްސީރު ޢިލްމު ފެށިގެން އައިގޮތް
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ޤުރުއާނުގެ މާނަ އުނގެނި އެއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް

ޞަޙާބީން ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވިއެވެ .އިބްނު މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ(( .اكنْ
ُ َ ر ُ ََّ ََّ َ ر َ
َ َ
ُ
الرجل ْمنا ْإذا ْ َت َعلََّ َْم ْ َع ر َ
ن)) މާނައީ" :ތިމަންބޭކަލުންގެ
به ََّْ
والع َم ْ
نْ
ف ْمعا ِنيَ ُه ََّْ
حت ْيع ِر ْ
نْ ْ
اوزه ْ
ُي
ْ
لم
ْ
آيات
ْ
ْ
ْ
ش
ْ
لْ ِ
ِ
ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ،ދިހަ އާޔަތް ދަސްކުރައްވައިފިނަމަ ،އޭގެ މާނަ ދަސްކޮށް އެއަށް
ޢަމަލުކޮށްފުމަށް ދާންދެން އިތުރު އާޔަތްތަކެއް ދަސްނުކުރައްވައެވެ )1(".އެހެންކަމުން އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން
ވަރަށްގިނަ ބޭކަލުންވަނީ ތަފްސީރު ޢިލްމުގައި މަޝްހޫރުވެފައެވެ .އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ
އެއްބޭކަލަކީ އަބްދުﷲ ބިން ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާއެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ 'ތަރުޖުމާނުލް ޤުރުއާން
(ގުރުއާން ތަރުޖަމާކުރާމީހާ)'ގެ ލަޤަބުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޞަޙާބީއެވެ .މި ލަޤަބު އެކަލޭގެފާނަށް ދެވުނީ،
ޤުރުޢާނުގެ މާނައާއި އޭގެ ޞައްޙަ ޢިލްމު އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިލައްވާ މިންވަރުންނެވެ .އެހެންނުވާންވީ
ކީއްވެތޯއެވެ؟ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަވަނީ އެކަލޭގެފާނު ފިޤުހުވެރިކޮށްދެއްވައި ތަފްސީރު
ޢިލްމު އުނގަންނަވައި ދެއްވުން އެދި ﷲތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާކުރައްވާފައެވެ.
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އަދި

ހަމައެފަދައިން

މަޝްހޫރުވެފައިވާ

ޤުރުއާން

ބިން

ޢަބްދުﷲ
ޞަޙާބީއެކެވެ.

މަސްޢޫދު

އެކަލޭގެފާނު

ރަޟިޔަﷲ
ވިދާޅުވާކަމުގައި

ޢަންހަކީވެސް

ޢިލްމުގައި

ތަފްސީރު

ވާރިދުވެފައިވެއެވެ" .ކޮންތަނެއްގައި

ބާވައިލެއްވުނު އާޔަތެއްކަމާއި ،ކޮންބަޔަކާ ބެހޭގޮތުން ބާވައިލެއްވުނު އާޔަތެއްކަން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
އެނގިނުލައްވާ އެއްވެސް އާޔަތެއް ޤުރުއާނުގައި ބާވައިލެއްވިފައިނުވެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށްވުރެ
ބޮޑަށް ،ﷲގެ ފޮތް އެނގިލައްވާ ބޭކަލަކު ސަވާރީއެއްގައި ދެވޭހިސާބެއްގައި ވާކަން އެނގިލައްވާނަމަ،
އެބޭކަލެއްގެ އަރިހަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީމުހެވެ".

()1

ޢަބްދުﷲ ބިން ޢައްބާސާއި ،ޢަބްދުﷲ ބިން މަސްޢޫދު (ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމް އަޖްމަޢީން) ފަދަ ޞަޙާބިންގެ
ފަރާތުން ތަބިޢީންގެ އެތައް ބޭކަލުންނެއްވަނީ ތަފްސީރު ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގެންފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި
ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ،ސަޢީދު ބިން ޖުބައިރު ،ޢިކްރިމާ (އިބްނު އައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ އަޅު) ފަދަ
ބޭކަލުން

ހިމެނެއެވެ.

އަދި

އެބޭކަލުން

ވަނީ

ޖެހިގެންއައި

ޖީލުގެ

މީހުންނަށް

އެ

ޢިލްމު

ނަޤުލުކޮށްދެއްވާފައެވެ .ދެން އެބޭކަލުންގެ ފަރާތުން އުގެނިވަޑައިގެންނެވި ޢިލްމުވެރީންތައް ތަފްސީރުފޮތްތައް
ލިޔުއްވެވިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފްސީރު ޢިލްމު އެނގިފައިވަނީ މިފޮތްތަކުންނެވެ.

***
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ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް ()1
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 17 :ޝައްވާލު  16 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ބައެއް މަޝްހޫރު ތަފްސީރު ފޮތްތައް
 .2ތަފްސީރުއްޠަބަރީ :މިފޮތުގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ 'ޖާމިޢުލްބަޔާން ޢަން ތައުވީލި އާޔިލްޤުރުއާން' އެވެ.
ލިޔުއްވީ އަލް އިމާމުލް މުފައްސިރު މުޙައްމަދު ބިން ޖަރީރު އައްޠަބަރީ ރަޙިމަހުﷲއެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ
އެންމެފުރަތަމަ ތަފްސީރު ޢިލްމުގައި ފޮތެއް ލިޔުއްވި ޢިލްމުވެރިޔާއެވެ .އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން 421
ވަނަ އަހަރުގައެވެ .ޞަޙާބީންނާއި ،ތާބިޢީންނާއި ،އަތުބާޢުއްތާބިޢީންގެ ބޭކަލުންގެ ޤައުލުތައް މިފޮތުގައި
ޖަމަޢަކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިންވެސް އެންމެ
އިސް މަރުޖިޢުއަކަށް ބެއްލެވި ފޮތަކީ މިއެވެ.
 .1ތަފްސީރުލް ޤުރްޠުބީ :މިފޮތުގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ 'އަލް ޖާމިޢު ލިއަޙްކާމިލް ޤުރުއާން' އެވެ .ލިޔުއްވީ
އަބޫ ޢަބްދިﷲ މުޙައްމަދު ބިން އަޙްމަދު އަލްއަންޞާރީ އަލްޤުރްޠުބީ ރަޙިމަހުﷲއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން  672ވަނަ އަހަރުގައެވެ .މިފޮތުގައި އާޔަތް ޒިކުރުކުރެއްވުމަށްފަހު ،ޙަދީޘާއި
ސަލަފުންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ރައުޔުން އެ އާޔަތްތައް ތަފްސީރުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެއަށްފަހު އެ އާޔަތްތަކުން
ރއަތްތަކާއި ޢަރަބިބަހުގެ
ނެރެވޭ ފިޤުހީ މައްސަލަތައް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ޤި ާ
ޤަވާޢިދުވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި ތަފްސީރު ހިމެނެނީ ބޮޑެތި ތަފްސީރުފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
 .4ތަފްސީރު އިބްނި ކަޘީރު :މިފޮތުގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ 'ތަފްސީރުލް ޤުރުއާނިލް ޢަޡީމް' އެވެ .ލިޔުއްވީ
އަލްޙާފިޡް

އަލްމުޙައްދިޘް އަލްމުވައްރިޚު

އިސްމާޢީލް

ބިން ކަޘީރު

އައްދިމިޝްޤީ

ރަޙިމަހުﷲއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން  773ވަނަ އަހަރުގައެވެ .މިފޮތަކީ 'ތަފްސީރު ބިލް މައުޘޫރު'
(ޙަދީޘްތަކާއި ސަލަފުންގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ބިނާކޮށް ކުރެވޭ ތަފްސީރު)ގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތެވެ.
ތަފްސީރުއްޠަބަރީ އަށްފަހު ،ތަފްސީރުޢިލްމުގެ އެންމެ މުހިންމު މަރުޖިޢުއަކީ މިފޮތެވެ .ޤުރުއާނުގެ އެހެން
އާޔަތްތަކުންނާއި،

ޙަދިޘާއި،

ޞަޙާބީންނާއި

ސަލަފުންގެ

އެހެންބޭކަލުންގެ

ޤައުލުތަކުން

ޤުރުއާން

ތަފްސީރުކުރެވިފައިވާ ފޮތަކަށް ބަލަން ބޭނުންނަމަ އެންމެ މުހިންމުފޮތަކީވެސް މިފޮތެވެ.
 .3ތަފްސީރު އަލްބަޙްރުލް މުޙީޠު :މިފޮތް ލިޔުއްވީ އަލް އިމާމް އައްނަޙުވީ އަލްމުފައްސިރު މުޙައްމަދު
ބިން ޔޫސުފް ބިން ޢަލީ ބިން ޙައްޔާން އަލްއަންދަލުސީ ރަޙިމަހުﷲ އެވެ .އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެފައިވަނީ
ހިޖުރައިން  737ވަނަ އަހަރުގައެވެ .ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ،ޤިރާއަތްތަކާއި އާޔަތްތައް ބާވައިލެއްވުނު
ސަބަބަތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު މަރުޖިޢަކީ މިފޮތެވެ.
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 .7ފަތުޙުލް ޤަދީރު :ލިޔުއްވީ އަލްއިމާމުލް މުޙައްދިޘުލް ފަޤީހު މުހައްމަދު ބިން ޢަލީ އައްޝަވްކާނީ
ރަޙިމަހުﷲއެވެ .އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން

2171

ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މިފޮތަކީ

އުޞޫލުއްތަފްސީރުގެ އަޞްލުތަކުގެ ތެރެއިން އަޞްލެކެވެ .ކުރީގެ އެހެން ތަފްސީރު ފޮތްތަކުގައިވާ
މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށްވެސް އެކަލޭގެފާނު މިފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ .އާޔަތްތަކާއި އޭގެ މާނަ އަދި ތަފާތު
ޤިރާއަތްތައް ބަޔާންކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ އާޔަތްތަކުން ނެރެވޭ ޙުކުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް
މިފޮތުގައިވެއެވެ.
އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު އެތައް ފޮތްތަކެއް ތަފްސީރު ޢިލްމުގައި ލިޔެވިފައިވެއެވެ.

***
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ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު އައުނަބިއްޔަކުނުވެއެވެ.
ލިޔުއްވީ :އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  27 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122
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َ ََ َََاِهُ هِ ْن ُ َِ هِت
اّلل َعليْ هه َو َسل َم (( :ال تقوم الساعة حّت َل
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ب َبْ هُي)) .قال ُبو عيىس :هذا حُيث حسن صَيح ،قال الشيخ اْبلاين  :صَيح
ال هبيني ،ال َّ ه
މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޘައުބާންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އުއްމަތުން ބައެއް ޤަބީލާތައް ޝިރުކާއި ބައްދަލުކޮށް ،ބުދަށް
އަޅުކަން ކޮށްފުމަށް ދާންދެން ޤިޔާމަތް ޤާއިމު ނުވާނެތެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ
އުންމަތުގައި ތިރީސް (ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި ތިރީހާ ގާތްކުރާ ޢަދަދަކަށް) ދޮގުވެރި ދައްޖާލުން
ފާޅުފާނެތެވެ .އެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއީ ނަބިއްޔެއްކަމަށް ދެކޭނެތެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނީ ނަބީކަން
ޚަތުމުކުރެއްވި ސާހިބާއެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު އައު ނަބިއްޔަކު ނުވެއެވެ".

()1

***
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ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ތަބާވުމުގެ މަތިވެރިކަން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122
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اّلل َعليْ هه َو َسل َم قالُ(( :ك ُ َِ هِت يَُخلون اْلَنة إهال َِ ْن ُب))
اّلل صّل
ض اهللُ عنهُ ،ن رسول ه
ه
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َ ُ َ َُ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ
ََ ْ ََ
َ
َ
َ
ْ
َ
قالوا :يا رسول اهلله وِن يأب؟ قالِ(( :ن ُطاع هِن دخُ اْلنة ،وِن عص هاين فقُ ُب)) .ابلخاري ،باب االعتصام
بالكتاب والسنة
އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން (ސުވަރުގެ ވަނުމަށް) ދެކޮޅުހަދައިފި
މީހަކު މެނުވީ އެންމެންވެސް ސުވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެވެ ".އެހިނދު ޞަހާބީ ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ .އޭ ﷲ
ގެ ރަސޫލާއެވެ .ސުވަރުގެ ވަންނަން ދެކޮޅުހަދާނީ ކާކުތޯއެވެ؟ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
ކިޔަމަންވެއްޖެ (ތަބާވެއްޖެ) މީހާ ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ މީހާ
ސުވަރުގެ ވަންނަން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ".

()1

***
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ދަރިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވުން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 18 :ޝައްވާލު  13 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122
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َل َك ك هه ْم)) .قال :ال .قال(( :اتقوا اّلل
اّلل -صّل اهلل عليه وسلمُ(( :-فْلت هذا به َو ه
صُق هِت ،فقال ل رسول ه
ْ ُ
َْ َ ُ ْ ََ َ َ َ َََ ْ َ َ َ ََ
الصُقة( .رواه ابلخاري ِف اهلَة باب  ،21ومسلم ِف اهلَات باب
َواع هُلوا هِف ُوال هدكم)) .فرجع ُ هِب فرد َهلك
كراهة َفضيُ بْض اْوالد ِف اهلَة ،واللفظ ل).
ޙަދީޘްގެ މާނަ
ﷲ ތަޢާލާ ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާން ބިން ބަޝީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ބައްޕަގެ މުދަލުން ބައެއް،
ބައްޕަ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޞަދަޤާތްކުރެއްވިއެވެ .އެހިނދު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަންމަ ޢަމްރަތު ބިންތު
ރަވާޙާ ދެންނެވިއެވެ( .ތިކަމުގެ މައްޗަށް) ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ހެކި ނުކުރާހާހިނދަކު،
ތިމަންނާ ތިކަމަކަށް ނުރުހެމެވެ .ދެން ،ބައްޕަ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ހެކިކުރެއްވުމަށްޓަކާ
ދިޔުމުން ،އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާގެ ހުރިހާދަރިންނާމެދު ތިފަދައިން ކަންތައް ކުރިންހެއްޔެވެ؟
(ހުރިހާ ދަރިންނަށްވެސް ތިފަދައިން ޞަދަޤާތްކުރިން ހެއްޔެވެ؟)" ދެން ބައްޕަ ނޫނެކޭ ބުނުމުން
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވާށެވެ!"
ދެންފަހެ ،ބައްޕަ އައިސް އެ ޞަދަޤާތް އަނބުރާ ގެންދެވިއެވެ.

()1

ތަފްޞީލީ މާނަ
ދަރިންނަށް އެއްޗިހި ދިނުމުގައިވެސް އަދި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ޢަދުލުވެރިވެ ،ހުރިހާ ދަރިންގެ
މެދުގައި ހަމަހަމަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ .އެއީ ﷲ އާއި
އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ احلجرات ٩ :މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުން
ޢަދުލުވެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ،ޢަދުލުވެރިންދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެ ".އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ
َْ َ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ُْ َ ْ َ ْ
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ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .إهن المق هس هطني هعن
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ٍ
َ ْ َ َٰ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َْ
اّلَن َْ هُلون هِف حك هم ههم وُه هلي ههم وِا ولوا)) (رواه مسلم وغريه) މާނައީ:
الرح هن و هِكتا يُي هه ي همني ،ه

"ޤިޔާމަތްދުވަހު ،ޢަދުލުވެރިން ވާނޭކަން ކަށަވަރީ ،ރަޙުމާންވަންތަ އިލާހުގެ ކަނާއަތް ފަރާތްޕުޅުގައި ނޫރުން
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ހެދިފައިވާ

ޙަދީޘް

އެއިލާހުގެ

މިންބަރުތަކެއްގައެވެ.

ދެއަތްޕުޅަކީވެސް ކަނާއަތެވެ )1(.އެބައިމީހުންނަކީ

އެމީހުން

ޙުކުމްކުރާއިރާއި ،އެމީހުންގެ އަހުލުންގެ މެދުގައްޔާއި ،އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުންގެ މެދުގައި
ޢަދުލުވެރިވާމީހުންނެވެ".

()2

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ

ޢިލްމިވެރިންގެ ރައުޔުތަކުގެތެރެއިން ،ޞައްޙަ ވަރުގަދަ ރައުޔުގައިވަނީ،
ْ ُ
َ َ ُ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ބަސްފުޅު (( َات ُقوا َ َ
اّلل َواع هُلوا هِف ُ ْوال هدك ْم)) "ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! އަދި

ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވާށެވެ!" ގައި އައިސްފައިވާ އަމުރަކީ ވާޖިބުގެ ދަރަޖައަށްދާ
އަމުރެއްކަމުގައެވެ .މިއީ އިމާމުލް ބުޚާރީ އާއި އިމާމް އަޙްމަދާއި އިސްޙާޤާއި ޘައުރީ (ރަޙިމަހުމުﷲ) އާއި
އަދި

މިނޫން

އެހެން

ބޭކަލެއްގެ

އެތައް

ރައުޔެވެ.

މިކަމުގެ

ސަބަބެއްކަމުގައި

ބަޔާންވެފައިވަނީ

މައިންބަފައިން ،އެމީހުންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި ހުރިހާ ދަރީންވެސް ހަމަހަމަވުމަށް އެދޭފަދައިން،
އެދަރީންނަށް ކަންތައް ކޮށްދިނުމުގައިވެސް ހަމަހަމަ ވާންޖެހޭނެކަމަށެވެ .އެއީ މި ޙަދީޘްގައި ހަމަހަމަ
ކުރުމަށް އައިސްފައިވާތީއެވެ.
އެހެންވީމާ ،މިއާއިޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ ތައުބާވާންޖެހެއެވެ .އަދި އެހެންދަރީންނަށް ނުދޭ އެއްޗެއް
އެއްވެސް ދަރިއަކަށް ދީފައިވާނަމަ އެއެއްޗެއް އަނބުރާގެންދަންވާނެއެވެ .ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވި ކަމަށް ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި އައިސްފައިވެއެވެ(( .فَلَيْ َس يَ ْصلُ ُح َه َذا َوِ ْ
ين
ه
َ َ
َ َْ
ََْ ْ
ُ
ال ُش َه ُُ إهال َلَع َحَ)) فأر هدده .މާނައީ" :ތިއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ޙައްޤުގޮތުގައި
ކުރެވޭކަމަކަށް

މެނުވީ

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ހެކިވެ

(އެއްބަސްވެ)

ވަޑައެއްނުގަންނަވާނަމެވެ.

ފަހެ

އެ

އަނބުރާގެންދާށެވެ ".ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ މިފަދައިން ޙަދީޘް ކުރެއްވުމާއެކު ،އެ މާތް
ޞަޙާބީ އެ އަނބުރާގެންދެވިއެވެ.

()3

ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ޢަމަލުވެސް ހުންނަންވާނީ މިފަދައިންނެވެ .ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ

އަމުރެއް

އައުމާއެކު

އެއަށް

ބޯލަނބައި،

އެ

އަމުރު

ތަންފީޒު

ކުރުމުގައި

އަވަސްވެގަންނަންވާނެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭼ األحزاب ٦٣ :މާނައީ" :އަދި ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ)

ކަމަކަށް

ނިޔާކުރައްވައިފިހިނދު،

މުއުމިނު

ފިރިހެނަކަށްވެސް،

އަދި

މުއުމިނު

އަންހެނަކަށްވެސް( ،އެއާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ) އިޚްތިޔާރެއް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ".

ވން އެއީ
ވއްޖެނަމަ ،އެއައިސްފައި އޮތް ގޮތަށް ،އީމާން ު
ޘބިތު ެ
( )1ﷲ ތަޢާލާގެ ސިފަފުޅުތައް ،ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން ާ
ނ
ގ ޢަޤީދާއެވެ .އެ ސިފަފުޅުތަކުގެ ވައްތަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ .އެހެންކަމު ް
އަހްލުއްސުންނަތި ވަލް ޖަމާޢަތު ެ
އެއިލާހުގެ ދެއަތްޕުޅޭ ބުނެވުމުން އެއީ އިންސާނުންގެ އަތް ކަހަލަ އަތްޕުޅެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިގެން ނުވާނެއެވެ.
()2
()3
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މި ޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް
 .2އުޚުއްވަތްތެރިކަން

ގެއްލި

ރުޅިވެރިކަން

އުފެދި،

ދަރީން

މައިންބަފައިންނަށް

ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ވެދާނެ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން.
 .1ހިބައިން އެއްޗިހި ދޭއިރު ބަޔަކު ހެކި ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްކަން.
 .4ހުއްދަ ނޫންކަމެއްގައި މީހަކު އެދުނަސް ،ހެކިވުން ހުއްދަ ނުވާނޭކަން.
 .3ދަރިންގެ ތެރެއިން ވަކި ކުއްޖެއްދެކެ އެހެން ކުދިންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިވިޔަސް ،ހުރިހާ
ކަމެއްގައިވެސް އެމީހުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެކަން.
 .8ސުވާލުކުރާމީހާގާތު ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ތަފްޞީލު އެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްކަން.
 .8ޙައްޤު އެނގުމާއެކު އެއަށް ތަބަޢަވުމުގެ މުހިންމުކަން.
 .7ދީނާއި ޚިލާފަށް ދެވިފައިވާ އެއްޗެހި އަނބުރާ ނަގަން ޖޭހޭނެކަން.
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َ ْ َ َْ ْ ََ َْ
ض اهللُ َعنْ ُه َما قَ َال :قَ َال َر ُس ْو ُل اهلله َص ُّّل اهلل َعلَيْه َو َسلَ َ
َع ْن َعَْ هُ اهلله ب ْن َع ْم ُرو َر ه َ
َب الكَاِه هر ُن
ن
إ
((
:
م
ك
ُ
ن
ِ
ه
ه
ه
ه
ه
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
الر ُ
الر ُجُ ،فيَ ُس ل
اَليْه؟ قال((:ي َ ُس ل
الر ُجُ َو َ
الر ُج ُُ َو َ
جُ ُبَا َ
ب َ
اَليْ هه)) .هَيُْ :يَا َر ُس ْول اهللهَ ،وكيْف يَل َْ ُن َ
يَلْ َْ َن َ
ب
ه
ه
ه
ه
ََ ُ َ َ ُ ل َُ ُ ََ ُ ل ُ ُ
ب ُ َِه)) صَيح ابلخاري:كتاب اْدب :باب ال يسب الرجُ واَليه.
ُباه ،ويسب ُِه فيس
ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަމްރު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .މީހަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްދިނުމަކީ އެންމެބޮޑު
ފާފަތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ ".އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ .މީހަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް
ލަޢުނަތްދީ ހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .މީހަކު އެހެންމީހެއްގެ ބައްޕައަށް ހުތުރުއެއްޗެއް ބުނުމުން އެމީހާ އޭނާގެ ބައްޕައަށް
ހުތުރުއެއްޗެއް ބުނުމެވެ .އަދި އެހެންމީހެއްގެ މަންމައަށް ހުތުރުއެއްޗެއް ބުނުމުން އެމީހާ އޭނާގެ މަންމައަށް
ހުތުރު އެއްޗެއް ބުނުމެވެ".
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ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
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َ َْ َ َ َ
َُْ َ َ َ َ َُ ُْ
َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ َ َ
َ َ
َ ْ َ ْ َََُْ
َ
َ
َ
اّلي نف هْي بهي هُهه ال َُخلون اْلنة
عن ُ هِب هريرة ر هض اهلل عنه قال :قال رسول اهلله صّل اهلل علي هه وسلم (( :و ه
َ
َ
ْ
َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ل ْ َ َ َ َ ُ ُُّ ُ ْ َ َ
َْ ُ
َش ٍء إ َذا َف َْلْتُ ُم ْو ُه َََابَبْتُ ْم؟ ُف ُش ْوا َ
لَع َ ْ
السَل َم بَينك ْم)).
حّت َْ هِنوا ،وال َْ هِنوا حّت َابواُ ،وال ُدلكم
ه
(رواه مسلم  53 /12الووي ،كتاب هاِليمان ،باب بيان َُّه ال يُخُ اْلنة إال املِْنون).
ޙަދީޘްގެ މާނަ

ﷲ ތަޢާލާ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލާ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސު އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ
ފަރާތް ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ .އީމާންކަން ފުރިހަމަ ވެއްޖައުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ސުވަރުގެ
ނުވަންނަހުއްޓެވެ .އަދި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ލޯބި ކޮށްފުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންގެ އީމާންކަން
ފުރިހަމަ

ނުވާހުއްޓެވެ.

އެކަމެއް

ކުރުމުން

ތިޔަބައިމީހުންގެ

މެދުގައި

ލޯބި

އުފެދިގެންދާނޭކަމެއް

ތިމަންކަލޭގެފާނު ބަޔާންކޮށް ދެއްވަމުތޯއެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ސަލާމް ފަތުރާށެވެ".

()1

ތަފްޞީލީ މާނަ
މި ޙަދީޘްގައި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ،ޞަޙާބީންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައިވަނީ ވަރަށް
މުހިންމު ކަމެކެވެ .ފަހެ އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސުފުޅުވާ އިލާހު ،ﷲ ސުބުޙާނަހޫ
ވަތަޢާލާ ،ގަންދެއްވައި އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވަނީ ،އީމާންވާންޖެހޭ ގޮތަށް އީމާންވެއްޖެއުމަށް ދާންދެން
އެއްވެސް މީހަކު ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެ ކަމުގައެވެ .އެއަށްފަހު އިމާންކަން ،ޞާލިޙު ޢަމަލުކުރުން
ލާޒިމުކުރާކަމުގައި ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ .އެއިތުރުވުމުން އީމާންކަންވެސް އިތުރުވެގެންދެއެވެ .އެ މަދުވުމުން
އީމާންކަންވެސް ބަލިކަށިވެގެންދެއެވެ .އެއަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވަނީ
މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައި ލޯބިކުރުމަކީވެސް އީމާންކަމުގެ ތެރެއިންވާކަމެއް ކަމުގައެވެ.
އަދި

އެކަންތައް

ޙާޞިލު

ކުރާނޭގޮތް

ބަޔާންކޮށްދެއްވައި

ޙަދީޘްކުރައްވަނީ

މުޖުތަމަޢުގައި

ސަލާމް

ފެތުރުމަށެވެ .ދަންނަ މީހުންނާއި ނުދަންނަ މީހުންނަށްވެސް ސަލާމްގޮވައި ހެދުމަށެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ނ އެންމެ
ލ ދެންނެވުނެވެ .އިސްލާމްކަމުގެ (ޢަމަލުތަކުގެ) ތެރެއި ް
ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ސުވާ ު
ُ
َ
َ
ُْ ُ َ َ َ ََْ َ َ َ ََ
لَع َِ ْن َع َرفْ َ
ހެޔޮވެގެންވާކަމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ(( .تط هْم الطْام وتقرُ السَلم
ت َو َِ ْن ل ْم
َْ ْ
تْ هرف)) (رواه مسلم) .މާނައީ" :ދަންނަމީހުންނާއި ނުދަންނަ މީހުންނަށް ކާންދީ(ޞަދަޤާތްކޮށް) އެމީހުންނަށް
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ސަލާމް ގޮވައިހެދުމެވެ )1(".އަދި ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ޠަބަރާނީ
َ َ َ ََُُ
َْ َ
الط َْ َ
امَ ،وَُفْ ُش ْ
އައިސްފައިވެއެވެْ َُ(( .طْ ُم ْ
َ
اْلنان)) މާނައީ(" :މީސްތަކުންނަށް
وا
ث
ر
و
َ
م
َل
الس
ا
و
ا
و
ه
ه
()2
ޞަދަޤާތްކޮށް) ކާންދޭށެވެ .އަދި ސަލާމް ފަތުރާށެވެ .އޭރުން ސުވަރުގެ ލިބޭހުއްޓެވެ".
މިގޮތަށް

ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ

މުޅި

އިސްލާމީ

މުޖުތަމަޢުގައި

ރިވާކުރައްވާފައިވާ

ޙަދީޘެއްގައި

ލޯތްބާއި

އެކުވެރިކަން

އަޚުވަންތަކަމާއި

ފެތުރިގެންދާނެއެވެ.
މި ޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް
 .2ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ހުވާކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްކަން.
 .1މުއުމިނަކު ނޫނީ ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެކަން.
 .4މުއުމިނުންގެ މެދުގައި ލޯތްބާއި އެކުވެރިކަން އުފެދޭ ކަންތައްކުރުމަކީ ވާޖިބު ކަމެއްކަން.
 .3ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައާއި މުޖުތަމައުގައިވެސް ލޯތްބާއި އެކުވެރިކަން އުފެދިގެން ދިއުމުގެ
އެންމެބޮޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ސަލާމްކުރުން ހިމެނޭކަން.

***

()1

صحيح البخاري ،)21،16( :ومسلم.)41( :

( )2الطرباين ،واألحاديث املختارة للضياء املقدسي)111( :

يف مسند عبداهلل بن احلاث ،،وصححه شيخ األلباين {سلسلة

األحاديث الصحيحة.})2388( :
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އަނބިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތިވެރިކަން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 16 :ޝައްވާލު  18 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

َُْ َ َ َ َ َُ ُْ
َ َ
َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُْ ْ َْ ْ َ ً َ ْ
َ ْ َ ْ َََُْ
ح َسنُ ُهمْ
َ
َ
عن ُ هِب هريرة -ر هض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلله صّل اهلل علي هه وسلمُ(( :كمُ المْ هِ هنني إهَماَّا ُ
ُ ُ ً
ُ ُ ً َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ
ارك ْم هل هن َساِه هه ْم خلقا))( .رواه الرتِذي ِف جاِْهِ ،ف الرضاع ،باب  ،22واللفظ ل.
خلقا ،و هخياركم هخي
وقال :حُيث حسن صَيح ،وُبو داود ِف سننهِ ،ف كتاب السنة ،باب .)21

ޙަދީޘްގެ މާނަ
ﷲ ތަޢާލާ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލާ
ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

"މުއުމިނުންގެތެރެއިން

އީމާންކަން

އެންމެފުރިހަމަ

ވެގެންވަނީ ،އެންމެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅުމީހުންނެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތްވެ،
މަތިވެރިވެގެންވަނީ ،ޚުލުޤުގެގޮތުން އަނބީންނަށް އެންމެ ހެޔޮމީހުންނެވެ".

()1

ތަފްޞީލީ މާނަ
މި ޙަދީޘްގައި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ،އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ހިތްވަރު ދެއްވަނީ އެންމެ
މާތް ޞިފަތަކުން ޞިފަލިބިގަތުމަށެވެ .ފަހެ މުއުމިނުންގެ އެންމެ މާތް ޞިފައަކީ ރިވެތި އަޚްލާޤެވެ .ހުރިހާ
އިންސާނުންނާވެސް ރިވެތިގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކޮށް ރިވެތި އަޚްލާޤެއް ދެއްކުމަކީ އީމާންކަން ފުރިހަމަވުމުގެ
ތެރެއިންވާކަމެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް އެމީހުންގެ ތެރެއިންވާ މުއުމިނުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާ ހިނދުގައެވެ .އަދި
ހަމައެހެންމެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަކީވެސް ރިވެތިގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ހެޔޮފޯރުވުމުގައި އިސްކަންދޭންޖެހޭ
ބަޔެކެވެ .އެމީހުންގެ ތެރެއިންވެސް ޚާއްޞަކޮށް އަބީންނަށެވެ .އެހެނީ އެކަނބަލުންނަކީ ބަލިކަށި ބަޔެކެވެ.
ރިވެތި އަޚްލާޤަކީ ،އެހެން ޢަމަލަކުން އިންސާނާއަށް ވާޞިލުނުވެވޭނެފަދަ މަތިވެރި ދަރަޖަތަކަށް އޭނާ
ވާޞިލުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

( )1جامع الرتمذي )2281( :واللفظ له ،وسنن أيب داود ،)3863( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة:
(.})163
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

މި ޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް
 .2ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން.
 .1އީމާންކަން ފުރިހަމަވުން ވަނީ ރިވެތި އަޚްލާޤެއް ލިބުމުންކަން.
 .4އެންމެ ރަނގަޅުބަޔަކީ އެބައިމީހުންގެ އަނބީންނަށް އެންމެހެޔޮ މީހުންކަން.

***

48

www.dhisalafiyyah.net

ޙަދީޘް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ވަރިވެގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަނބިމީހާއަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

َ
َ َ ْ ْ ََُ َ
ْ َ
ْ َْ
َ
الب َص َّل اهلل َعلَيْه َو َسلَمَ
َ
ت بهن قي هس بهن شم ٍ
ه
عن ابن عَاس رض اهلل عنهما قال :جاءت امرُة ثابه ه
اس إهَل ه
ْ ْ ََ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َْ ََ َ َُ ُْ
َ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َْ ُ ََ َ
ت هِف هدي ٍن وال خل ٍَ ،هإال أين ُخاف الكفر ،فقال رسول اهلله صّل اهلل
اب
اّللِ ،ا َُّ هقم لَع ث ه ٍ
فقالت :يا رسول ه
َ
َ
َ
َ
ََُ ْ
ََ َ ْ ََ ْ َََ ْ َ َْ َ َ َُ َ َ ََ
َْ ُ
ارَ َها( .رواه ابلخاري ِف الطَلق
رتدَ َن َعليْ هه َح هَُقتَه؟)) فقالت :نْم .فردت علي هه ،وُمره فف
َعليْ هه َو َسل َم(( :ف

باب .)21

ޙަދީޘުގެ މާނަ
ﷲ ތަޢާލާ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބިން ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ޘާބިތު ބިން ޤައިސް
ބިން ޝައްމާސްގެ އަނބިމީހާ ،ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ.
އޭ ﷲގެ ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ) އެވެ! ޘާބިތުގެ ދީންވެރިކަމާއި އަޚްލާޤަކަށް ،އަހުރެން
ދެކޮޅުހަދައި ޢައިބު ނުބުނަމެވެ .ނަމަވެސް (އޭނަގެ އަންބެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހުރެފިނަމަ) ،ފިރިމީހާގެ
ޙައްޤު

އަދާނުކުރާމީހުންގެ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ

ތެރެއިންވެދާނެކަމަށް

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ބިރުވެތިވަމެވެ.

"ކަނބުލޭގެ

ދެންފަހެ

އޭނައަށް،

އޭނަގެ

ރަސޫލާ
ދަނޑު

ޞައްލަﷲ
އަނބުރާ

ރައްދުކުރާނަމުތޯއެވެ؟" އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ .އާދޭހެވެ .އަދި އޭނާ ދަނޑު އަނބުރާ ރައްދުކުރިއެވެ.
އެއަށްފަހު ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އަމުރުކުރެއްވުމުން ޘާބިތު (ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު) އެކަމަނާ
ވަރިކުރިއެވެ.

()1

ތަފްޞީލީ މާނަ
އިސްލާމްދީނުގައި އައިސްފައިވާ ލުއިފަސޭހަތަކަކީ އޭގައި ޙަޔާތުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ޝާމިލުވާއެއްޗެކެވެ.
އަޅުކަންތައް ކަމުގައިވިޔަސް އަދި މުޢާމަލާތްތައް ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.
މި ޙަދީޘުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގި ބަޔާންވެގެންދަނީ ފިރިމީހާއާއެކު ނުއުޅެވޭވަރުގެ ،ޝަރުޢުގައި
ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރުގެ ޢުޛުރެއް އޮވެއްޖެނަމަ ،އެވޭނުގައި ދެމިހުރުމަކީ އަންހެންމީހާއަށް މަޖުބޫރުކަމެއް
ނޫންކަމެވެ.

ފިރިމީހާއަށް،

އެދެމީހުން

އެއްބަސްވާ

އެއްޗެއް

ދިނުމަށްފަހު

ވަރިވުމުގެ

ފުރުސަތު

އަންހެންމީހާއަށް އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އޮތްކަމެވެ .އެއީ އެމީހަކާއެކު ،ﷲއަންގަވާފައިވާގޮތުގައި ދުނިޔަވީޙަޔާތް
ވޭތުކުރަން ފަސޭހަވާނޭފަދަ ބައިވެރިއަކު ،އެދެމީހުންނަށްވެސް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވާތޯއެވެ .މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި
ވަރިނުކޮށް އެއަންހެންމީހާ ގަދަކަމުން ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ފިރިމީހާއަކަށް ނޯންނާނެއެވެ .އޭނާއަށް އޮތީ
ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ.
()1

صحيح البخاري.)8178( :
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"ނަމަވެސް ފިރިމީހާގެ ޙައްޤު އަދާނުކުރާމީހުންގެ ތެރެއިންވެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވަމެވެ ".މިފަދައިން އެކަމަނާ
ވިދާޅުވުމުން އެނގިގެންދަނީ ،ޘާބިތު ބިން ޤައިސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރުވުމާއެކުވެސް
އެކަމަނާ ކެތްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަމެވެ .ނަމަވެސް އެކަމަނާ ވަރިއަށް އެދިލެއްވީ ،ފިރިމީހާއަށް
ހެޔޮކޮށްހިތައި

ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި

ފަރުވާކުޑަކުރެވި،

ފިރީންނަށް

ނުކިޔަމަންތެރިވާ

މީހުންގެތެރެއިން

ވެދާނެކަމަށް ބިރުހީވުމުންކަމެވެ.
އެކަމަނާގެ ވާހަކަ އަޑުއެއްސެވުމަށްފަހު ،ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
"ކަނބުލޭގެ އޭނައަށް ،އޭނަގެ ދަނޑު އަނބުރާ ރައްދުކުރާނަމުތޯއެވެ؟" އެދަނޑަކީ ޘާބިތު ރަޟިޔަﷲ
ޢަންހު

ރަނެއްގެ

ގޮތުގައި

އެކަމަނާއަށް

ދެއްވާފައިވާ

ދަނޑެކެވެ.

ދެން

އެކަމަނާ

އެ

ދަނޑު

ރައްދުކުރެއްވުމުން ،ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަމުރަށް ތަބަޢަވެ ،ޘާބިތު ރަޟިޔަﷲ
ޢަންހު އެކަމަނާ ވަރިކުރިއެވެ.
މިއާއި ޚިލާފަށް ،އެއްވެސް މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ވަރިއަށް އެދޭ އަންހެނުންނާ
َل َ ْ ََ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
الطَلق هِ ْن
ބެހޭގޮތުން ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ(( .أَما امرُ ٍة سألت زوجها
َ ْ َ َْ َ َ َ ٌ َ ََْ َ ُ ْ َ
اِئَة اْلَن هة)) މާނައީ" :އެއްވެސް (މަޤުބޫލު) ޢުޛުރެއްނެތި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ
ري ِا بأ ٍس فَرام عليها ر ه
غ ه

ކިބައިން ވަރިއަށްއެދޭ އަންހެނަކަށް ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ޙަރާމްވާހުއްޓެވެ( .އެބަހީ ނުލިބޭހުއްޓެވެ").

()1

މި ޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް
 .2ފިރިމީހާ ،އެކުގައި އުޅެން ބޭނުންވިޔަސް ،އަނބިމީހާ ވަރިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޚުލްޢުކުރުން
ހުއްދަވެގެންވާކަން( .ޚުލްޢުވަރިޔަކީ ޙަދީޘްގައިވާ ފަދައިން ،އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް އެއްޗެއް ދީގެން،
ރުޖޫޢަނުކުރެވޭގޮތަށް ވެވޭ ވަރިއެކެވެ .އެދެމީހުން އަލުން ގުޅެން ބޭނުންނަމަ ޖެހޭނީ އާ ކައިވެންޏެއް
ކުރާށެވެ).
 .1އަނބިމީހާ ވަރިއަށް އެދިއްޖެހިނދު ،ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ނެގުން ފިރިމީހާއަށް
ހުއްދަވާނެކަން.
 .4އަނބިމީހާ ނުރުހިގެން (ޚުލްޢު)ވަރިއަށް އެދުމުންވެސް އޭނާ ވަރިނުކޮށް ހިފަހައްޓަން އުޅުމަކީ
މުރޫވަތާ ޚިލާފުކަމެއްކަން.
 .3އަނބިމީހާ މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ވަރިކޮށްދިނުން ފިރިމީހާއަށް މަޖުބޫރުވާނެކަން.

***
( )1سنن أيب داود ،)1116( :وجامع الرتمذي ،)2267( :وسنن ابن ماجه ،)1188( :وصححه شيخ األلباين {إرواء الغليل:
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ހިތްހަމަޖެހުން ޙާޞިލުވުމުގެ ސަބަބުތައް
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  16 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

َُْ َ َ َ َ َُ ُْ
َ َ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ
َ َْ َ َ َ َ َ َْ ٌ َ َ َ َ َْ َُْ
َ
َ
اص -ر هض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلله صّل اهلل علي هه وسلمُ(( :ربع هِن السْاد هة :المرُة
عن سْ هُ بهن ُ هِب وق ٍ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ َُ َ َْ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ٌَْ َ َ
الس ْو ُء ،وال َم ْرُ ُة ل
ار ل
الشقاءه :اْل َ ُ
الس ْو ُء،
اسع ،واْلار الصا هلح ،والمركب اله هِنء .وُربع هِن
الص ه
اِلة ،والمسكن الو ه
ْ
َ
َ
َوال ْ َم ْر َك ُ
ب ل
بسنُ صَيح لَع رشط الشيخني).
الس ْو ُءَ ،وال َم ْسك ُن الضي َُ))( .رواه ابن حَان ِف صَيَه
ٍ
ޙަދީޘުގެ މާނަ
ﷲ ތަޢާލާ ރުއްސުންލެއްވި ސަޢުދް ބިން އަބީ ވައްޤާޞްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އުފާވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހަތަރު
ކަމެއްވެއެވެ :ޞާލިޙު އަންބަކާއި ،ތަނަވަސް ގެއަކާއި ،ޞާލިޙު އަވަށްޓެރިއަކާއި ،ފަސޭހަ ސަވާރީއެކެވެ.
އަދި ބަދުނަސީބުކަމުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ކަމެއްވެއެވެ :ގޯސް އަވަށްޓެރިއަކާއި ،ނުރަގަޅު އަންބަކާއި،
އުނދަގޫ ސަވާރީއަކާއި ،ދަތި ގެއެކެވެ".

()1

ތަފްޞީލީ މާނަ
ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް އަރާމާއި އުފަލަށް ލޯބިކުރެއެވެ .އަދި ދަތި އުނދަގޫ ގޮތްތަކުން ސަލާމަތްވާން
ބޭނުންވެއެވެ .މިއީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތެވެ.
މި ހަދީޘްގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ އިންސާނާއަށް އުފަލާއި،
އަރާމާއި ،ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނޭ ބައެއް ކަންތަކެވެ .އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް
އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވަނީ ޞާލިޙު އަންބެކެވެ.
އާދެ ޞާލިޙު އަންބެތް ލިބިއްޖެމީހާއަށް އެއޮތީ ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަންވެސް ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަގު
ފަސޭހަވެފައެވެ .އޭނައަށް އުފަލެއް ލިބޭހިނދު އެއުފަލުގައި އެ އަނބިމީހާ ބައިވެރިވާނެއެވެ .އަދި އޭނައަށް
ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު ހިތްވަރުދީ ކެތްތެރިވުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ އެ ހިތާމާއިގައިވެސް އެ އަނބިމީހާ
ބައިވެރިވާނެއެވެ .ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމަކާ ދިމާލަށް ދާހިނދު އޭނާއަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ހެޔޮމަގަށް
އަޅުވަން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ الروم ١٢ :މާނައީ:
"ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި
ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ
()1

ހަމަތިޔަބައިމީހުންގެ

ހެކިތަކުގެ

ނަފްސުތަކުން

ތެރެއިންވާކަމެކެވެ.

އެއީ

އަނބިން
ތިޔަބައިމީހުން

ހެއްދެވިކަމީ،
އެކަނބަލުންގެ

އެއިލާހުގެ
ފަރާތުން

صحيح ابن حبّان ،)3141( :واحلاكم ،)1863( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة.})161( :
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ހަމަހިމޭންކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ .އަދި އެއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ލޯތްބާއި އޯގާވެރިކަން
ލެއްވިއެވެ .ފިކުރުހިންގާ ބަޔަކަށް އެކަމުގައި ހެކިތަކެއްވާކަން ކަށަވަރެވެ".
ހަމަ އެފަދައިން ގޭގެ އަހުލުންނާއި ،ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް ފުދޭވަރުގެ ތަނަވަސް ގެއެއް
ހުރުމަކީވެސް،

އިންސާނާއަށް

ލިއްބައިދޭ

އުފަލާއިއަރާމު

ކަމެއްކަމުގައި

ޞައްލަﷲ

ރަސޫލާ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ މިޙަދީޘްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ދެން އެއަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ޞާލިހު އަވަށްޓެރިއެއްގެ ވާހަކައެވެ .އާދެ ،ހެޔޮލަފާ
ޞާލިޙު އަވަށްޓެރިއެއް ލިބުމަކީ އިންސާނާއަށް ހަމަޖެހިގެން އުފަލުގައި އުޅެވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި
ނުވެނުދާނެކަމީ ޝައްކެއްވެސް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ .އެހެނީ އެފަދަ އަވަށްޓެރިއެއްގެ ފަރާތުން އޭނައަށް
އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިނުވާނެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހެޔޮގޮތް މިންވަރުވުމަށް
އެދޭފަދައިން އޭނާއަށްވެސް ހެޔޮގޮތް މިންވަރުވުމަށް އެއަވަށްޓެރިއާ އެދޭނެއެވެ .އަދި ބަލިވުމުން އޭނައަށް
ޒިޔާރަތްކުރާނެއެވެ.

އޭނާގެ

ހާލުބަލައި

ހެޔޮފޯރުވައި

އުޅޭނެއެވެ.

އުފަލެއް

އޭނައަށް

ލިބޭ

ހިނދު

އުފާކުރާނެއެވެ .އަދި ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު ހިތާމަކުރާނެއެވެ .މިފަދަ ހެޔޮލަފާ އަވަށްޓެރިއަކު ލިބުމަކީ
ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނަކަށް ދެއްވާނޭ އެންމެ ބޮޑެތި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމެވެ.
ދެން ހަތަރުވަނަ އަދި އެންމެފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ބަޔާންކުރައްވަނީ
ފަސޭހަ ސަވާރީއެއް ލިބުމެވެ.
އަދި މި ހަތަރުކަންތަކާ ޚިލާފަށް ކަންތައްވުމީ ބަދުނަސީބުގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.
މި ޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް
 .2ޞާލިޙުއަނބިމީހާއީ ދުނިޔޭގައި އިންސާނާއަށްލިބޭ އުފާވެރިކަމުގެ ތެރެއިންވާކަމެކެވެ.
 .1ގެދޮރުތަނަވަސްވުމަކީ އުފާވެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭކަމެކެވެ.
 .4ގެއެއް ހޯދާއިރު ރަނގަޅު ،ޞާލިޙު އަވަށްޓެރިންނަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
 .3ފަސޭހަ (އަރާމު) ސަވާރީއެއްލިބުމަކީ އުފާވެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭކަމެކެވެ.
 .3އިންސާނާ

އަބާއްޖެވެރިއަކަށްވުމުގެ

ސަބަބުތަކުގެ

ތެރޭގައި-:

ނުލަފާއަނބިން،

ނުލަފާ

އަވަށްޓެރިން ،އުނދަގޫ ސަވާރީ ،ގެދޮރުގެ ދަތިއުނދަގޫކަން ހިމެނެއެވެ.
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ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އާދަމް ނިޝާން
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  27 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ސުވާލު:
ފުރަތަމަ ފަހަރު ވަރިކޮށްފައި ޢިއްދައިގާ އިންދާ ރުޖޫޢަ ކުރީއެވެ .ޢިއްދަ ހަމަނުވަނީސް ރުޖޫޢަކޮށްފައި
އަނެއްކާ ދިމާވި ކަމަކާ ގުޅިގެން ވަރިކުރީއެވެ .އރުވެސް ފުރަތަމަ ވަރީގެ ޢިއްދަ ހަމަ ނުވެއެވެ .ސުވާލަކީ
މިމުއްދަތުގެ ތެރގައި އަލުން ރުޖޫޢަ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وأصحابه أمجعني.

ކޮންމެއަކަސް މިސުވާލުގެ ޖަވާބަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި މުހިއްމު ދެތިން ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމަވެ .اهلل
އނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
سبحانه وتعاىل ކީރިތި ޤުރު ާ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ النحل ٧٩ :މާނައީ" :ފަހެ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ވިޔަސް އަދި އަންހެނުންގެ
ތެރެއިން ވިޔަސް ޞާލިޙް ހެޔޮ ޢަމަލްތައް ކޮށްއުޅ މީހުން ،އެއީ މުއުމިނެއްކަމުގައި ވާނަމަ އެމީހަކަށް
ރަނގަޅު ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ތިމަން هللا ދައްކަވާ ހުށީމެވެ".
ކައިވެންޏަކީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ ދެމެދު ޝަރުޢީ ގޮތުން ގުޅާލެވ ގުޅާލުމެކެވެ .އެއީ އަބަދުގެއަބަދަށް
ދެމީހުންގެ ޙަޔާތް ވތުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ .އިންސާނުންނަކީ ބަލިކަށި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޚަލްޤު
ކުރެވިފައިވާ ބައެއްކަމުން ދެމަފިރީން ކަމުގައި ވިޔަސް ،ނުވަތަ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާއި ،އެނޫން
މީސްމީހުންގެ ދެމެދުގައިވެސް ،އެކިއެކި މައްސަލަތައް ޖެހުމަކީ އެއީ ނުވެ ނުދާނ ކަމެކެވެ .އަދި
ކިއެއްހެއްޔެވެ .އެއީ އިލާހީ ޤާނޫނުވެސް މެއެވެ.
މިގޮތުން ދެމަފިރިން ރުޅި އައިސް ނުވަތަ މައްސަލަޖެހ ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައި ވަރިފަށަށް އެރުމަކީ އެކަމުގައި
އޮތް ޙައްލެއް ނޫނެވެ .އެފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ދެފަރާތުންވެސް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރުޅި
މައިތިރިކޮށް

ޞުލްޙަވެރި

ވެވތޯ

މަސައްކަތް

ކުރާނީއެވެ.

އެގޮތަށް

ޙައްލުނުވެއްޖެނަމަ

ދެފަރާތުގެ

ޢާއިލާއިންވެސް މީހުން ބައްދަލުވެ މަޝްވަރާކޮށް އެކަމެއް ޙައްލު ކުރެވތޯ ބަލާނީއެވެ .އެގޮތުންވެސް
ޙައްލުނުވެ،

އަދި

އެކީގައި

އުޅުމަކީ

ނާދިރު

ކަމެއްކަމަށް

ދެފަރާތައް

ފެނިއްޖެ

ޙާލަތެއްގައިނަމަ،

ޞުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ދެމީހުން ވަކިވާނީއެވެ.
ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ .ފުރަތަމަ ފަހަރު ވަރި ކުރުމަށްފަހު ޢިއްދައިގެ މުއްދަތުގެ ތެރގައި
(އެބަހީ ،ތިން ޙައިޟު ނިމުމުގެ ކުރިން) ކައިވެނި ރުޖޫޢަކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ ،ޢިއްދަ ކެނޑުނީއެވެ.
އެއަށްފަހު އިތުރަށް ގުނާކަށް ޢިއްދައިގެ މުއްދަތެއް (އެޢިއްދައިގައެއް) ބާކީއެއް ނޯންނާނެއެވެ .އެގޮތުން
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ދެން ހިނގާނީ އަނެއްކާވެސް ކައިވެނިވެފައިވާ މީހެއްގެ ޙުކުމެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ދެން ބާކީ އޮންނާނީ
ދެވަރިއެވެ( .ޢިއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ކައިވެނި ރުޖޫޢައެއް ނުކުރެވނެއެވެ .އރުން ދެން ޖެހނީ
އަލުން އާ ޢަޤުދަކާއިއެކު އާ ކައިވެންޏެއް ކުރާށެވެ).
ފުރަތަމަ ފަހަރު ރުޖޫޢަކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ވަރިކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ ،މިވަރި ކުރި ހިސާބުން
އަންހެންމީހާގެ ޢިއްދައިގެ ދުވަސްތައް (އެބަހީ ،ތިން ޙައިޟު) އަލުން ގުނަން ފެށުނީއެވެ .މިމުއްދަތުގެ
ތެރގައި ކައިވެނި އަލުން ރުޖޫޢަ ކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ .މިގޮތުން މިމުއްދަތު ނިމުމުގެ
ކުރިން ރުޖޫޢަކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އެބެލެވނީ ދެވަނަ ރުޖޫޢު ކަމަށެވެ .އރުން ދެން ބާކީ އޮންނާނީ
އެއްވަރިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވަރިކޮށްފިނަމަ ދެން ރުޖޫޢައެއް ނުކުރެވނެއެވެ .އެއަށްފަހު
ވަރި ކުރި ފިރިހެނާއަށް އެއަންހެންނާއާ ކައިވެނި ކުރެވނީ ،އެއަންހެނާ އނާގެ ޢިއްދަ ހަމަކޮށް ،އަދި
އެއަށްފަހު އެހެން ފިރިހެނަކާ ޞައްޙަ ކައިވެންޏެއްކޮށް ޖިމާޢުވެފައި ވާނަމައެވެ( .މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި

ހަމައެކަނި ފަށްކެނޑުމަށްޓަކައި އިނދެއުޅުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ ).واهلل

أعلم.

***
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ނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް ބިސްމިކިޔުމަކީ ސުންނަތާ ދުރުގޮތް
ލ
ލިޔުއްވީ :އައްޝައިޚު އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަ ީ
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ضي اهلل عنهގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެَ .
( )2أنَس ر ِ
((صليْت َم َع َرسول اّلل
َْ
ُ َ
َ
َ َْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ َ
ْحن الرحيم)) ( َصحيحْ
ان فَلَ ْم أَ ْس َم ْع أَ َح ًدا منْه ْم َي ْق َرأ ِمْسِب اّلل الر ْ َ
َصّل اهلل عليه وسلم وأب بكر وعمر وعثم

ْ
ނ رسول ِ
އ
اهلل صلى اهلل عليه وسلمގެ އަރިހުގަ ި
مسلم )506 :މާނައީ" :أنَسގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެ ް َ ُ ْ
ނަމާދު ކުރީމެވެަ .އދި أَبو بكر ،عمر އަދި عثْمان ر ِ
ضي اهلل َعْن ُهم މިބބކަލުންގެ އަރިހުގައި އަހަރެން
ُ َ
َُ َ
َُ

َ
ِ
ނަމާދު ކުރީމެވެ .މިއިން އެއްބކަލަކުވެ ް ِ
ِ
ِ
س ِم الل ِه الر ْْحَن الرحيم ވިދާޅުވާއަޑު އަހުރެން ނުއަހަމެވެ".
ސ بْ

މިއެވެ.

( )1أنَس ގެފާނުގެ އަނެއް ރިވާޔަތް:

َ
َ ْ
َ
ْ َ ََ
ْ
ْ
احل َ ْمد ّلل َر ي
((قَ َالَ :صليْت َخلْ َف ال ي
ب
ب َصّل اهلل َعليْه َو َسل َم َوأب بَكر َوع َم َر َوعث َمان فَكنوا ي َ ْستَفتحون ب
َ
َْ َ َ َ ْ
َ
َ
ون ِمْسِب اّلل الر ْ َ
ْحن الرحيم ف أَول ق َر َ
اءة َول ف آخرها)) ( َصحيْح م ْسلم )505 :މާނައީ:
ني ،ل يَذكر
العالم

ب اهللِ صلى اهلل عليه وسلمގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާދު ކުރީމެވެ .އަދި أَبُو
"أنَسގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .نَِ ي
ِ
ضي اهللُ َعْن ُهم) މިބބކަލުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި
بَكرގެފާނުންގެ އަދި عُ َمرގެފާނުންގެ އަދި عُثْ َمانގެފާނު ( َر َ
ِِ
ِ
ي އިންނެވެ.
އަހުރެން ނަމާދު ކުރީމެވެ .މިބބކަލުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން ފައްޓަވަނީ ا ْْلَ ْمد لله َرب الْ َعالَم َ
ِ
س ِم الل ِه الر ْْحَ ِن الرِحي ِم ކިޔަވާ
މިބބކަލުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން ފައްޓަވާއިރުވެސް އަދި ނިންމަވާ އިރުވެސް ب ْ
ވިދާޅުވާ ކަމުގައި ނުވެއެވެ( .އެއަޑު ނުއިވެއެވެ)" މިއެވެ.

ََ َ
َ
ْ َ َ َ
َ
يد بْن َعبْد اّلل قَ َالَ :سم َعن أَب َوأَنَا أَقول ِمْسِب اّلل الر ْ َ
ْحن الرحيم فقال:
((عن ابْن عبْد اّلل بن مغفل يز
()4
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
ًَ
أَ ْي ب َن إي َ
اك َواحل َ َدث ،قَ َالَ :ول َ ْم أ َر أ َح ًدا م ْن أ ْص َ
حاب َرسول اّلل َصّل اهلل َعليْه َو َسل َم َكن أ ْبغض إَلْه َحدثا ف
ْ َ ََ َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ َ ي َْ
اْل ْسالم منه فإّن قد َصليْت َم َع َرسول اّلل َصّل اهلل َعليْه َو َسل َم َو َم َع أب بَكر َوع َم َر َو َم َع عث َمان فل ْم أ ْس َم ْع
َ َ ً ْ ْ َ َ ََ َ َْ َ َْ َ ََْ َ َ ْ ْ
ني)) (م ْسنَد أَ ْ َ
احل َ ْمد ّلل َر يب الْ َعالَم َ
ْحد )15161 :
أحدا منهم يقولها ،فال تقلها إذا أنت قرأت فقل

يد بْ ِن َعْب ِد
يَِز ُ

الل ِه-ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަލގެފާނު

މާނައީ :ابْ ُن َعْب ُد اهللِ بْ ِن ُمغَفل -
ِ
س ِم الل ِه الر ْْحَ ِن الرِحي ِم އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާއަޑު އަހުރެންގެ ބައްޕައަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެ ް
ނ (ނަމާދުގައި) ب ْ

އިވިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ދެން ފަހެ ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ .އ އަހުރެންގެ ދަރިފުޅާއެވެ .ދީނުގައި ނެތްކަމެއް

ދ (بِ ْد َعة ހެދުމާއިމެދު) ކަލ ބިރުވެތިވެ ހުޝިޔާރުވާށެވެ .އަދި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލަށް އުފެއްދުމާއިމެ ު
އިސްލާމްދީނުގައި بِ ْد َعة ހެދުމަށްވުރެ (އެބަހީ ދީނުގައި ނެތްކަންކަން އުފައްދާ ދީނުގެ ތެރެއަށް

ول
ވެއްދުމަށްވުރެ) ބޮޑަށް އެބކަލުން ކޯފާވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްނެތް ކަމުގައިނުވާ އެއްވެސް ބކަލަކު َر ُس ُ
اهللِ صلى اهلل عليه وسلمގެ أصحاب ބކަލުންގެތެރެއިން އަހުރެން ނުދެކެމެވެ( .އެބަހީ އެބކަލުން
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އެއްމެބޮޑަށް ކޯފާވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އިސްލާމުދީނުގައި ނެތްކަމެއް ދީނުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމެވެ .بِ ْد َعة
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އެކަލގެފާނުންގެ އަރިހުގައި
ހެދުމެވެ ).ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން َر ُس ُ
އަދި أبو بكْرގެ އަރިހުގައި އަދި عمرގެފާނުންގެ އަރިހުގައި އަދި عثْما ُنގެ އަރިހު ަގއި (ر ِ
ضى اهلل َعْن ُهم)
ُ
َ
َُ
َُ
މިއެންމެ ބކަލުންގެ އަރިހުގައި އަހުރެން ނަމާދު ކުރީމެވެ .ފަހެ އެއިން އެއްބކަލަކުވެސް އަޑުހަރުކޮށް بِ ْس ِم
ކިޔާއަޑު އަހުރެން ނުއަހަމެވެ .ފަހެކަލވެސް އަޑުހަރުކޮށް بِ ْس ِم ނުކިޔާށެވެ .ކަލ ކިޔަވަންޏާ ا ْْلَ ْمد لِل ِه َرب
ِ
ي މިތަނުން ކިޔަވަން ފަށާށެވެ .މިއެވެ.
الْ َعالَم َ
އށް ބަލާއިރު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި اْلَ ْمد ކިޔަވާއިރު އަޑުހަރުކޮށް
އިސްވެދިޔަ ދެތިން َح ِديْث ަ
ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلمގެ އަރިހުން ސާބިތުވާކަމެއް ނޫނެވެ .މިބާބުގައި ވާރިދުވެފައިވާ
بِ ْس ِم ކިއުމަކީ َر ُس ُ
سلِمގެ ދެ َح ِديْث އެވެ .އަދި ދެންއެވާ
ُم ْ
َح ِديْثން އޮޅުމެއް ނެތި ބަޔާންކޮށްދެނީ

ِ
ص ِحْي ُح
صح ދެ َحديْث އަކީ ކުރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ َ
އެއްމެ َ
ِ
ِ
ކވެ .މިތިން
صح َح ِديْثއެ ެ
َعْب ُد اهلل بْ ِن ُمغَفلގެ َحديْثއަކީ ވެސް َ
ِ
س ِم ބާރަށް
އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައިވެސް ا ْْلَ ْمد ވިދާޅުވާއިރު َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ب ْ
ވިދާޅުނުވާކަމެވެ .އަދި އެކަލގެފާނަށްފަހު އެކަލގެފާނުންގެ ُخلَ َفاء الر ِاشدންވެސް އަޑުހަރުކޮށް بِ ْس ِم
ِ
أس َود ކިޔާ
ص ِريْحކޮށް އިސްވެދިޔަ ދެތިން َحديْثން ރަގަޅަށް ސާބިތުވެއެވެ .އަދި ْ
ވިދާޅުނުވާކަން ނުހަނު َ
ބކަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ .عُ َمرގެފާނުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ހަތްދިހަ ނަމާދު އަހުރެން ކުރީމެވެ .އެކަލގެފާނު

ِ ِ
ل الَْوطَار ކިޔާފޮތުގައިވެސް އެބައޮތެވެ .އެއީ
އަޑުހަރުކޮ ްށ ب ْسم ވިދާޅުނުވެއެވެ( .މިވާހަކަތައް نَْي ُ
ޔއަށް މަޝްހޫރު ފޮތެކެވެ).
މުޅިދުނި ެ
ِ
ސއްރުން ކިއުމާއިމެދު ވަރަށް ގިނަ ِع ْلمވެރިންގެ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވިފައި
ި
س ِم އަޑުހަރުކުރުމާއި
بْ
އެބަހުއްޓެވެ .އެކިފެންވަރުގެ َح ِديْث ވެސް ގެނެވިފައިވެއެވެ .އެހުރިހާ َح ِديْث މިވަރު ކަރުދާހެއްގައި
ِ
ޑހަރުކޮށް ކިއުމަށް ވިދާޅުވާ ބކަލުން
س ِم އަ ު
ޖަމާނުކުރެވނެއެވެ .ވީ ާ
މ ދެން އަޅުގަނޑު މިބަލައިލަނީ ب ْ
އ ދަލީލެވެ .އގެތެރެއިން ފުރަތަމައީ:
އެކަމަށް ގެންނަވާ ބައެ ް

( ِ )3
خا ِريގެ  6135ވަނަ َح ِديْث އެވެ .އެއީ:
صحْي ُح البُ َ
َ
َ
ب َصّل اهلل َعلَيْه َو َسل َم َف َق َالََ :كنَ ْ
((سئ َل أَنَس َكيْ َف ََكنَ ْ
ت َمدا ثم قَ َرأَ ِمْسِب اّلل الر ْ َ
ت ق َر َ
اءة ال ي
ْحن الرحيم يمد
ِمْسِب اّلل َو َيمد بالر ْ َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمގެ ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން
ْحن َويَمد بالرحيم)) މާނައީَ " :ر ُس ُ

ހުންނަގޮތާއިމެދު أَنَسގެފާނާ ސުވާލުވެވުނެވެ .ފަހެ أَنَسގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަލގެފާނުންގެ ކިޔަވާ

ނ أَنَسގެފާނު بِ ْس ِم الل ِه الر ْْحَ ِن الرِحي ِم
ވިދާޅުވުން ހުންނަނީ َم يد ކޮށެވެ( .ދަންމަވާލައިފައެވެ ).ދެ ް
ِ
މވާ ލައްވައެވެ .އަދި الر ْْحَ ِن މިކަލިމަ
س ِم الل ِه މި َكلِ َمة ދައް ަ
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވިދާޅުވިއެވެ .ب ْ
ދައްމަވާލައްވައެވެ .އަދި الرِحي ِم މިކަލިމަ ދައްވާލައްވައެވެ .މިއެވެ.
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ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمގެ ކިޔަވާވިދާޅުވުން ސިފަކުރެއްވުމަށް
ނަމަވެ ް
ސ ދަންނަވަމެވެ .މި َح ِديْث އަކީ َر ُس ُ
جر އެވާހަކަ فَ ْتح البَا ِري ގައި މި َح ِديْث އާއިމެދު
أَنَسގެފާނު ވިދާޅުވި މިސާލެކެވެ .އެހެންވެ ابْ ُن َح َ
جرގެ ވާހަކަކޮޅު ތަރުޖަމާ މިލިޔެލަނީ އެވެ .ޝައްކުވާ
ވާހަކަދައްކަވަމުން ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ .ابْ ُن َح َ

جر ވިދާޅުވިއެވެ.
މީހަކުވިއް ާ
ޔ فَ ْتح البَا ِريގެ  6ވަނަ جلدގެ  12ވަނަ صفحة ބައްލަވާށެވެ .ابْ ُن َح َ
ِ
ِ
س ِم ވިދާޅުވަންޏާ ދައްމަވާލައްވާ ކަމުގެ ސިފަ
އެވާހަކައި ެގ َحاصلއަކީ ަހމަކަށަވަރުން އެކަލގެފާނު ب ْ

ِ
س ِم އަޑުހަރުކޮށް ވިދާޅުވުން ލާޒިމުކުރާކަމެއް
ކުރެއްވުމަކުން ކޮންމެ رْك َعة އެއްގަ ިއ ا ْْلَ ْمد ވިދާޅުވާއިރު ب ْ
ކ އައިސްފައިވަނީ މިސާލު ދެއްކުމުގެ ސޫރައިގައެވެ .ފަހެ އެހެން
ވރުން އެވާހަ ަ
ނޫނެވެ .އަދިހަމަކަށަ ަ

ي ވެގެން ނުވެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ
ބަޔާންކުރެއްވުމަކުން ކޮންމެ ފަހަރަކު بِ ْس ِم އަ ުޑހަރު ޮކ ްށ ކިއުން َع ْ
جرގެ ވާހަކަކޮޅުގެ ތަރުޖަމާއެވެ.
އެގުންވަނީ ﷲގެ َح ْ
ضَرة ގަ ެއވެ .މިއެވެ .މިއީ ابْ ُن َح َ

ِ
ِ
صريْح ދަލީލެއްނޫނެވެ .އަދި
ވީމާ އިސްވެދި ަ
ޔ މި َحديْث އަ ީކ ب ْس ِم އަޑުހަރު ޮކށް ކިޔަންވާނެކަމުގެ َ
ِ
س ِم އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަން
މއީ ހަ ަ
ކިއެއްތޯއެވެި .
މއެކަނި ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން ސިފަކޮށްދެއްވުމެކެވެ .ދެން ب ْ

ވާނެކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަނެއް َح ِديْث އަކީ،
َ
َْ َ َ َ ْ ي َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ً َ َْ َ َ ََ
َ َ
(َ )6
اءة َرسول اّلل
((ر َوى ْابن ج َريْج ع ْن عبْد اّلل بْن أب مليكة عن أم سلمة أنها ذكرت أو َكمة غْيها قر
ْ
َ
ني الر ْ َ
احل َ ْمد ّلل َر يب الْ َعالَم َ
َصّل اهلل َعلَيْه َو َسل َم ِمْسِب اّلل الر ْ َ
ْحن الرحيم َملك يَ ْوم ي
الين يق يطع
ْحن الرحيم
َ ََ ً ً
َ
ރހުން
ހން َعْب ُد اهلل ގެ އަ ި
اءته آيَة آيَة )) (أبوداود )7163 :މާނައީ" :أُيم َسلَ َمةގެ އަރިހުން أَِِب ُملَْي َكةَގެ އަރި ު
قر
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمގެ ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން ހުންނަނީ
ابْ ُن ُجَريْج ރިވާކުރެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން َر ُس ُ
ނއްތޯ أُيم َسلَ َمةއާ ސުވާލު ވެވުނެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަލގެފާނުންގެ ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން
ކިހި ެ

ِ
ِ
اْلم ُد لِل ِه رب الْعالَ ِمي ،الر ْْحَ ِن الرِحي ِم ،ملِ ِ
ِ
ك يَ ْوِم الدي ِن ،يُ َقط ُع قَِراءَتَهُ آيَة
َ َ َ
ހުންނަނީ ((ب ْس ِم الله الر ْْحَ ِن الرحي ِمْ َْ ،
َ
آيَة)) މިފަދައިންނެވެ .އެކަލގެފާނުންގެ ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން ހުންނަނީ ވަކިވަކިންނެވެ .އާޔަތަކުން
އާޔަތަކުންނެވެ( .بِس ِم الل ِه الر ْْح ِن الرِحي ِم ވިދާޅުވެފާ ދތެރެ ދުރުކޮއްލައްވާ ْ ِ ِ
ِ
ي
َ
اْلَ ْم ُد لله َرب الْ َعالَم َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ވިދާޅުވެއެވެ .ދެން ދުރުކޮއްލައްވާ الر ْْحَ ِن الرحي ِم ވިދާޅުވެއެވެ .ދެން مل ِ
ك يَ ْوم الدي ِن ވިދާޅުވެއެވެ ".މިއެވެ.
َ
މި َح ِديث އަކީވެސް އެކަލގެފާނުންގެ ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމުގެ ސިފަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ َح ِديث އެކެވެ .بِ ْس ِم
ِ
صح ނޫން ސަނަދެއްކަމަށް ބައެއް
ބާރަށް ކިޔުމުގެ ބާބެއްނޫނެވެ .އަދި މި َحديثގެ އިސްވެދިޔަ ސަނަދަކީ َ
ِ
ِ
صح ކޮށް الد َارقُطِْن ރިވާ
َعالން ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މި َحديثގެ ސަނަދު ސީދާކޮށް ސަނަދު َ
ِ
س ِم الل ِه الر ْْحَ ِن الرِحي ِم ވިދާޅުވެފައިނެތެވެ .ހަމައެފަދައިން الّتِم ِِي ރިވާކުރެއްވި
ކުރައްވާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ب ْ
އިރުވެސް بِ ْس ِم الل ِه الر ْْحَ ِن الرِحي ِم ވިދާޅުވެފައިނެތެވެ .މިހުރިހާގޮތަކުން ބެލީމާވެސް ސާބިތުވަނީ މި َح ِديث
އަކީ އެކަލގެފާނުންގެ ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމުގެ ސިފަ ބަޔާންކޮށްދ َح ِديث އެއްކަމެވެ .މިވާހަކަތައް ވަރަށް
الوطَار ކިޔާފޮތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ތަފްސީލުކޮށް نَْي ُل ْ
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ِ
ِ
ِ
س ِم ކިޔނެކަމަށް
ދެންއޮތް އަނެއް َحديث އަކީ أبُو ُهَريْ َرة ެގ َحديث އެކެވެ .އެއީވެސް އަޑުހަރު ޮކއް ب ْ
ނގެ َدلِيل އެކެވެ.
ވާހަކަދައްކާ މީހު ް
ص ދިގުކަމުން ބައެއް ލިޔެލަމެވެ .ދެން ލިޔާނީ މާނައެވެ .އެއީ نُ َعْي ُم الْ ُم ْج ِمر
( )5އެ َح ِديث ެގ نَ ي
َ ََ َ
َ ْ ََ َ َ
ْ
اء أب ه َريْ َرة فق َرأ ِمْسِب اّلل الرْحَن
ވ َح ِديث އެކެވެ .އެކަލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ(( .صليت ور
ރިވާކުރައްވާފައި ާ
ْ
ْ
ي
َ
َ
َ
َ
الرحيم ثم قَ َرأَ بأ يم الق ْرآن َ
نيَ ،ف َقال الاس :آم َ
نيَ ،ف َقال :آم َ
حّت إ َذا بَل َغ َغ ْْي ال َم ْغضوب َعليْه ْم َول الضال َ
ني،
َو َيقولَ :ك َما َس َ
ج َد اهلل أَ ْك َ
ِ
ج ِمر ވިދާޅުވިއެވެ.
م
ل
ا
م
ي
ع
ن
"
ް:
ށ
ކ
ަ
އ
ެ
ނ
ަ
މ
ާ
ގ
ެ
يث
د
ح
.
)
النساىئ
(
.......احلديث))
َب
ُ َْ ُ ْ ُ ْ
َ
أبُو ُهَريْ َرة َر ِض َي اهلل َعْنهގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާދުކުރީމެވެ .ފަހެ އެކަލގެފާނު بِ ْس ِم الل ِه الر ْْحَ ِن الرِحي ِم
ކިޔަވާވިދާޅުވިއެވެ .ދެން ا ْْلم ُد ،ولَ الضالي އާއި ަހމައަށް ކިޔަވާވިދާޅުވެފައި ِ
آمي ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
َ
َْ َ
ސަޖިދަކުރައްވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައްޔާއި އިށީންދެވަޑައިގެންފާ ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި اهللُ
أَ ْكبَ ُر ވިދާޅުވެއެވެ .ދެން ސަލާމްދެއްވާފައި ވިދާޅުވިއެވެ .ތިމަންކަލގެފާނުންގެ ނަފްސުފުޅު އެކަލާނގެ
އަތްޕުޅުގައިވާ

ކަލާނގެ

ގަންދެއްވާ

ވިދާޅުވަމެވެ.

ތިމަންކަލގެފާނު

ކަލމެނަށް

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ނަމާދުފުޅު ކުރެއްވި ގޮތަށެވެ ".މިއެވެ.
ހަމަކަށަވަރުންވެސް َر ُس ُ
ދަންނައެވެ.

މިނަމާދު

ކޮށްދިނީ

ِ
ِ
ِ
لم ވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާފައި
މި َحديث އަކީވެސް އެތަކެއް ވާހަކަވާ َحديثއެއް ކަމަށް ع ُ
الوطَار އެވެ ،ކިއުނުފޮތުގައި العالمة الشوَك ِان ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "أبو هري رة ر ِ
ضي اهلل َعْنهގެ
َ َ
ُ ُ ََْ َ
ْ ُ
ْ

ވެއެވެ .نَْي ُل
َ
َح ِديثން ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ ނަމާދުގެ ބައެއްކަންތަކެވެ .ވީމާ َح ِديث އަކީ تأ ِويْل ކުރެވ َح ِديث އެކެވެ.
ِ
ِ
ِ
ج ِمر މި َح ِديث އެހެން ރިވާޔަތަކުން
ض ވެސްވެއެވެ .އަދި نُ َعْي ُم الْ ُم ْ
صحْي ُح ُم ْسلمގެ َحديث ާއއި تَ َع ُار ُ
َ
ِ
س ِم ގެންނަވާފައި ނުވާކަމަށްވެއެވެ".
ގެންނެވިއިރު ب ْ
ِ
س ِم ބާރަށް ކިޔެވިކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ހުރިހާ ބަސްފުޅުތަކަކީ
ކޮންމެއަކަ ް
ސ ނަމާދުގައި ا ْْلَ ْم ُد ކިޔަވާއިރު ب ْ
ث ކުރައްވާ ދިގު ََْت ِقْيق
ص ِريْح ނޫ ް
ނ ބަސްފުޅުތަ ެކކެވެ .އެވާހަކަ ابْ ُن تَْي ِمية މިކަމާމެދު ވަރަށްދިގު ََْب ُ
َ

ِ
ص ِريْح ނޫން ބަސްފުޅު
ތަކައްފަހު ވިދާޅުވީ ب ْس ِم ބާރަށް ކިއުމަށް އައިސްފައިހުރި ހުރިހާ ބަސްފުޅުތަކަ ީކ َ
ރ ވާހަކަކޮޅުގައި ހިމަނައި
ث އަޅުގަނޑުގެ މިކު ު
ކަމަށެވެَ .شْي ُخ
اإلسالَم ابْ ُن تَْي ِميةގެ އެދިގު ََْب ُ
ْ
ِ
ارة އަޅުގަޑު ތިޔަބފުޅުންނަށް ދަންނަވާނަމެވެ.
ނުގަނެވނެއެވެَ .އެހެންވެ އެކަލގެފާނުންގެ َ އެއް عبَ َ
ْ
َ
َ
ْ ْ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َْ
އެއީ (( َوقد اتف َق أهل ال َمعرفة باحلَديْث َىلع أنه لي َس ف اجلَهرب َها َحديْث ََصيْح َول ْم يَ ْرو أهل السن
َ ي
َ ْ ْ ََ َ
الّتمذي َوالن َسائ َشيْئا ً م ْن ذال َك)) މާނައީ ِ " :
اْلَ ِديْثގެ َم ْع ِرفَة ވެރިކަމުގެ
ع
و
د
او
د
المشهور كأب
لم ْ
ُ

ِ
ِ
ގ އަހުލުވެރިން -ات َفاق ވެފައިވަނީ ނަމާދުގައި
لم ދެނެގަތުމު ެ
އަހުލުވެރި ް
ނ – އެބަހީ َحديثއާ ބެހ ع ُ
ِ
ِ
ش ُه ْور ވެގެންވާ
ص ِريْح ޮކށް ނެތްކަމުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި م ْ
އަޑުހަރުކޮ ްށ ب ْس ِم ކިއުމާމެދު އެއްވެސް َحديث ެއއް َ
سائِي ފަދަ
އ ނުވާކަމަށެވެ .އެއީ أبُوداود ފަދަ الّتِم ِِي ފަ ަ
سنَ ُنގެ ފޮތްތަކުގައި ރިވާކުރައްވާފަ ި
ُ
ދ الن َ
ص ِريْح އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް ނެތެވެ .މި ެއވެ( .މީގެ ތެރެއިން الن ْمل
ފޮތްފޮތެވެ .އެއިން އެއްވެސް ފޮތެއް ަގއި َ
59

www.dhisalafiyyah.net

ހ
ފިޤު ު

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ގ ތިރީސްވަނަ އާޔަތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ .އެސޫރަތުގެ އެހެން އާޔަތްތައް ނަމާދުގައި ބާރަށް
س ْوَرةُ ެ
ُ
ކިޔަވަންޏާ އެއާޔަތްވެސް ބާރަށް ކިޔަވަންވާނެއެވެ).

ِ
س ِم އަޑުހަރުކޮށް ކިއުން ކަނޑައެޅިގެން އޮތް ހުރިހާ ބަސްފުޅުތަކަށް ރައްދު ކުރައްވާފައި،
ކޮންމެއަކަސް ب ْ

ِ
ِ
س ِم ވިދާޅުވިކަމުގައި އިތުރު
َشْي ُخ
ْ
اإلسالَم ابْ ُن تَْيمية ވިދާޅުވަނީ َ
صح ގޮތުގަ ިއ އަޑުހަރުކޮ ްށ ب ْ
އެކަލގެ ާފނުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސާބިތު ނުވާކަމަށެވެ .ދެން މިވާހަކަތަކުގެ تَ ْف ِ
صْي ُل އެދ މީހަކުވިއްޔާ َشْي ُخ

ِ
ِ
العال َمة
ْ
اإلسالَم ابْ ُن تَْيميةގެ ََْم ُم ْوع فَتَ َاوىގެ ( 11ބާވީސް) ވަނަ ج ْلد ބައްލަވާށެވެ .އަދި ހަމައެޔާއެކު َ
ِ
ث ކިއުއްވާށެވެ.
ُُمَمد َعلي الش ْوَك ِان ލިޔުއްވާފައިވާ نَْي ُل ال َْوطَارގެ بِ ْس ِم ކިއުމުގެ ََْب ُ
ِ
ِ
ދެންފަހެ ِ
صح َح ِديث އެވެ.
صحْي ُح ُم ْسلم ަގއި އެވާ أَنَسގެފާނުންގެ َحديث އަކީ މި َم ْو ُ
ض ْوع ގައިވާ َ
َ
އެކަލގެފާނު ފަށްފަށުން އެކިރިވާޔަތުން އެ َح ِديث ރިވާކުރައްވާ އެވިދާޅުވަނީ َر ُس ْول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
س ِم ބާރަށް ވިދާޅުވާ އަޑު އެކަލގެފާނު ނާއްސަވާ ކަމުގައެވެ.
ވެސް އަދި ُخلَ َفاء الراش ُدންވެސް އަޑުހަރުކޮށް ب ْ
أَنَسގެފާނަކީ ކާކުކަން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަންވާނެއެވެ .އެއީ رسول ِ
اهلل صلى اهلل عليه وسلمގެ އަރިހުގައި
َ ُْ
خِ
އއްގެ ގޮތުގައި ދިގު މުއްދަތަކު ހުންނެވި އަދި އަރިހުގައި އަބަދު ކަހަލައިން އުޅުއްވި މާތްބކަލެކެވެ.
ادم ެ
َ
ދެން رسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم އަވަހާރަވުމުން خلَ َفاء الر ِ
اش ُدންގެ ޒަމާނުގައިވެސް ހުންނެވި އުމުރުފުޅު
ُ
َ ُْ
އ
س ْولއާ އާ ި
ދިގު ބކަލެކެވެ .މިކަލގެފާނު ނުހަނު ސާފުކޮށް ގަޑުބަޑެއްނެތި އެވިދާޅުވަނީ މާތްވެގެންވާ َر ُ
ِ
س ِم ވިދާޅުވާއަޑު ނުއިވކަމަށެވެ .ދެންފަހެ
ُخلَ َفاء الر ِاش ُدންގެ ނަމާދުގައި ْ
اْلَ ْم ُد ވިދާޅުވާއިރު އަޑުހަރުކޮށް ب ْ
َ َ
ِ
ِ
اض بُن َسا ِريَة ގެ َح ِديث ގައިވާ(( :ف َعليْك ْم بسنت َوسنة
أبُ َ
وداودގެ  3654ވަނަ َحديث ކަމުގައިވާ الع ْربَ ُ
ْ
َ
َ
ََْ
ََْ
َ َ
اْللَ َفاء ال ْ َم ْهد يي ْ َ
ين ت َمسكوا ب َها َو َعضوا َعليْ َها بال َواجذ َوإياك ْم َوحمدثات األمور فإن ك حمدثة
ني الراشد
َ َ َ
ْ
ْ
بد َعة َوك بد َعة ضاللة)) މިބަސްފުޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވުންހުއްޓެވެ .މި ِعبَارةގެ މާނައީ:

"ކަލމެންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ތިމަންކަލގެފާނުންގެ سنةގައި ވާގޮތަށް ހެދުމެވެ .އަދި خلَ َفاء الر ِ
اش ُدންގެ
ُ
ُ
ގޮތުގައި ހިފުމެވެ( .އެއައްވުރެ ދުރަށް ނުދިއުމެވެ ).އަދި އގައި ކޮލު ދަތްތަކުން ދަތްއަޅައި ދޫނުވާ ވަރަށް

ހިފަހައްޓާށެވެ( .އެބަހީ އެހެން ގޮތްގޮތް ނުހަދާ މިދެއްކެވި ވަރަށް ހިފަހައްޓާށެވެ ).އަދި ހަނދާންކޮށް
ދީނުގައި އަލަށް އުފެދ ކަންކަމާމެދު ބިރުވެތިވެ ހުޝިޔާރު ވާށެވެ .ހަކަށަވަރުން އަލަށް އުފެދ ކޮންމެ
ކަމަކީ بِ ْد َعة އެކެވެ .އަދި ކޮންމެ بِ ْد َعة އަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ ".މިއެވެ.

صح ކޮށް َر ُس ْول اهللِ صلى اهلل عليه
މިހެން މިކަންހުރިއިރު މިމައްސަލާގައި އަޅުގަޑުމެންނަށް މިވަނީ ނުހަނު َ
وسلمގެ ސުންނަތާއި خلَ َفاء الر ِ
اش ُدންގެ ސުންނަތް ފެނިފައެވެ .އެހެންވެ އަޅުގަޑުމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވާނީ
ُ
اْلَ ْم ُد އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަސް بِ ْس ِم އަޑުހަރުކޮށް ނުކިއުމެވެ .އަދި بِ ْس ِم
އގައި ހިފުމެވެ .ނަމާދުގައި ْ
އަޑުހަރުކޮށް ކިއުން بِ ْد َعة އަކަށް ވެދާނެކަމަށެވެ .އެހެންވެ މިލިއުމުގައިވާ ތިންވަނަ َح ِديث ކަމުގައިވާ َعْب ُد
اهلل بْ ِن ُمغَفلގެ َح ِديثގައި އެކަމަށް އިޝާރާތް ވެގެން އެވަނީއެވެ .އެކަލގެފާނު އެކަލގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން
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ِ
ِ
ارة ދަރިފުޅަށް ވިސްނައި
س ِم އަޑުހަރުކޮށް ވިދާޅުވީމާ އެވަ ީ
اك َو ْ
ނ އެކަމާ ކޯފާވެގެން (يَابُ َن إي َ
اْلَ َدث) މިعبَ َ
بْ
ލށް ކަންތައް އުފެއްދުމާއިމެދު ބިރުވެތިވާށެވެ .މިއެވެ.
ދެއްވާފައެވެ .އެބަހީ އދަރިފުޅާއެވެ .ދީނުގައި އަ ަ
ِ
ރކޮށް ކިއުންއެއީ بِ ْد َعة އެކ ވިދާޅުވުންނޫން ދެން
س ِم އަޑުހަ ު
މިބަސްފުޅުން މުރާދުވަނީ ا ْْلَ ْمد ކިޔާއިރު ب ْ
އއި
ހގައި އެކަލގެފާނުވެސް އެވަނީ أنَسގެފާނުންގެ َح ِديث ާ
އެހެންކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ދެން އގެފަ ު

ހަމައެއްގޮތަށް ވިދާޅުވެފައެވެ .رسول ِ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ވެސް ُخلَ َفاء الر ِاش ُدންވެސް އަޑުހަރުކޮށް بِ ْس ِم
َ ُْ
ވިދާޅުވާ އަޑު ނާއްސަވާ ކަމަށެވެ .ދެން މިހާސާފުކޮށް އެގެންއޮތް ކަމެއްގައި އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލައި

ومات އާއި އިދިކޮޅަށް އެންމެހާ އިމާމުންނަށް އަމުރު ކުރެއްވުމަކީ ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ.
އިސްވެދިޔަ َ
ص ِريْ ُح َم ْعلُ َ
ص ِريْح ކޮށް ސުންނަތުން
އިމާމުންނަށް އަމުރު ކުރެއްވުމަކީ އެންމެނަށް އަމުރު ކުރެއްވުމެކެވެ .ހަމަސީދާ َ
ސާބިތުވާ ރަގަނގަޅު ގޮތް ދޫކޮށް ރަގަނގަޅަށް ސާބިތުނުވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަނޑުކޮށް ދެރަކޮށް
ފެންނަން އޮތް ކަމެއްކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުން ނޫންތޯއެވެ .ސުންނަތާ ދުރަށް މީސްތަކުންނަށް
އަމުރުކުރެއްވުމެކެވެ .ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ.

ِ
އަދި މިބާވަތުގެ އަމު ު ِ
حةއ ކިއުމަކީ އާދަމުގެފާނ ފަޅޮލ ކިއުން
ރ َحاكم ކުރެއްވީމާ َحاكم ެގ އަމުރ َم ْ
صلَ َ
ތ އެކަމެއްގެ ޚަބަރު ދިނުމެވެ ).އަދި އެފަދަ ނުކިއްސަރު
ومات ނެ ި
ކަހަލަ ކަމެކެވެެ ( .އއީ ކަމެއްގެ َم ْعلُ َ
އަމުރުތަކަށް ތާއީދުކޮށް އެގޮތް ގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ِعلمވެރިންނ ކިޔަސް އެއީ ދީނުގެ

مع ِ
الُ އުވާލަން
ََ
ِ
ِ
اختيَار
އެއްވެސްކަމެއް َحاكم އަ ްށ ފެންނަގޮތަކަށް ހެދުން ހުއްދަވާނެ ބަސްފުޅެއް ނުފެނެއެވެ .އނާއަށް ْ
ހުރިކަންކަމުގައި އަމުރުކުރެއްވީމާ އނާއަށް ކިޔަމަންވުން ވާޖިބު ވާނެއެވެَ .حاكِم އަށް ا ْختِيَار ހުރި
މަސައްކަތް

ކުރާމީހުންނެވެ.

މިހެނީ

އަޅުކަމަކީ

މިނިވަން

އެއްޗެކެވެ.

އަޅުކަމުގެ

ِ
حة ތަކާއި ،ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ،ހަނގުރާމައިގެ
ކަންތައްކަމުގައި علَمވެރިން ވިދާޅުވަނީ َم َدِن َم ْ
صلَ َ
ކަންކަންފަދަ ކަންކަމެވެ .މިކަންކަން އނާއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އިސްފަސް ކުރެވިދާނެއެވެ .ޒާތްޒާތުގެ

ل އާ ތަފާތު ނުވާ ގޮތުންނެވެ .މިބާވަތުގެ ކަންކަމަކީ ޒަމާނާއި
ބަދަލުވެސް ގެނެވިދާނެއެވެ .دينގެ މު ިޅ ْ
أص ُ
ތަނާ ތަފާތު ވުމުން ތަފާތު ކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ .ނަމަވެސް އަޅުކަމާއި َع ِقْيدةގެ ކަންކަމަށް ގޮތްގޮތް

ހެދުމުގެ إختِيار حاكِم ައށް އޮވެއެކ އެއްވެސް ع ِ
الއަކު
َ
َْ َ
ކަންކަމާއި ِعبادةُގެ ކަންކަން ،އެބަހީ އަޅުކަމުގެ ކަންކަން އައިސްފައި ވަނީ تَ ْف ِ
صْيل ކޮށް ނުހަނު
ََ
ކޮންނެވެ .އެއްވެސް މީހަކަށް އެއިން ކަމެއް އުނިއިތުރުމުގެ ا ْختِيَار އަކާ ނުލައެވެ.

ވިދާޅުވެފައެއް ނެތެވެ .މިހެނީ َع ِقْيدةގެ

وِ
اضح
َ
َحاكِم

سولއާ އަށްވެސް ﷲ ދެއްވި ا ْختِيَارއަކުން މެނުވީ އެބާވަތުގެ ކަންކަމުގައި
ކިއެއްކުރަންތޯއެވެ .ޚުދު َر ُ
سنة އިންވެސް ބައްލަވާށެވެ).
ގޮތްގޮތް ނުހެދނެއެވެَ ( .سيد َسابِ ُق ެގ فِ ْقهُ ال ي

ِ
ِ
ِ
سولއާގެ ފަރާތުން
َعقْيدة ާއއި عبَ َادةُ ެގ ކަންކަމުގައި َحاكم އަމުރު ކުރެއްވީމާ ކުރުން ވާޖިބުވާނީ َر ُ
سولއާގެ ِه َدايَة ރަނގަޅަށް ފެންނާން އޮއްވާ އެޔާއި
ފެންނަގޮތާ ިއ ِخ ُ
الف ނުވާ ކަންކަމުގައެވެ .އަދި َر ُ

އމުރު ކުރެއްވިޔަސް އެއަމުރަށް ކިޔަމަންވާން ޖެހނެކަން އަންގައިދ އާޔަތެއް
الف ވާގޮތަށް َحاكِم ަ
ِخ ُ
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ِ
سولއެއްގެ ބނުމެއް ނެތެވެ .ދެން
ނުވަތަ َحديثއެއް އޮންނާނެއެކ ހީއެއްނުވެއެވެ .އޮތްނަމަ ފޮތެއް އަދި َر ُ

إسالم ދީނުގެ ކަންތައްތައް ބަދަލުވެގެން
އރުން އެމެރިކާގެ ކޮންޑަލީޒާ ރައީސަށް ފެންނަގޮތާއި އެއްގޮތަށް ْ
ِ
ِ
خطُبَةގެ ބަސްފުޅުން
ހިނގައިދާނެއެވެََ .حاكمގެ އަމުރަ َށް ކިޔަމަންވުމުގެ قَواعد ،أَبُوبَك ُْر الصديْقގެ ُ
َ
َ
َ
ْ
فال َط َ
اع َة ْ
ދަސްކުރައްވާށެވެ(( .أطيْع ْو ْ
ل
ن َما أ َطعت اهلل َو َرسوهل إن َع َصيْت اهلل َو َرسوهل
َعلَيْك ْم)) މިބަސްފުޅަކީ އެކަލގެފާނު خلِ
ب ކުރެއްވި
ط
ا
ُم
ށ
ް
އ
ަ
ة
ُم
أ
ފ
ާ
ް
ނ
ގ
ެ
ި
އ
ޑ
ަ
ވ
ަ
ވ
ެ
ސ
ް
އ
ި
ށ
ް
މ
ަ
ކ
ަ
ة
ف
ي
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ

ِ
ِ
سولއާ އަށް
ފުރަތަމަ ُخطُبَةގެ عبَ َارة އެވެ .މި عبَ َارةކޮޅުގެ މާނައީ" :އަހުރެން هللا އަށާއި އެކަލާންގެ َر ُ
ކިޔަމަންވެގެންވާ ކަންކަމުގައި (އަދި ކިޔަމަންވެގެންވަންޏާ) ކަލމެން އަހުރެންނަށް ކިޔަމަންވާށެވެ .އަދި

سولއާ އަށް އުރެދިއްޖެއްޔާ ދެން އަހުރެންނަށް ކިޔަމަންވުމެއް ކަލމެންގެ
އަހުރެން هللا އަށާއި އެކަލާންގެ َر ُ
މައްޗަކަށްނެތެވެ ".މިއެވެ.

ވީމާ َحاكِم ކޮންމެފަދަ އަމުރެއް ކުރެއްވިޔަސް އެއަށް ކިޔަމަންވާން މަޖުބޫރުވާނެކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ
ގަދަކުރަމުންދާ މީހުންނަކީ عِ ْلمވެރިކަމަށް ނިސްބަތްވިޔަސް ޖާހިލު މީހުންނެވެ .އަދި މަޞްލަޙަތު ގެއްލނ

ކިޔައި َح يق ބަސް ފާޅުނުކުރުމީ ِديْن އާއި قَ ْوم ފާސިދުކުރުމެވެ .އެއަކު މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެއެވެ .އެއީ
ޠނާގެ އޮޅުވާލުމެވެ.
ޝައި ާ

ِ
ރން ކިޔެވުމަކީ ِع ْلمވެރިންގެ أ ْغلَبِية ކީއްކުރަންތޯއެވެ.
س ِم ސިއް ު
ދެންއަދި މިކަމަކީ އެބަހީ ا ْْلَ ْمد ިކޔާއިރު ب ْ
ِ
س ِم ކިއުން ސާބިތުނުވާކަމަށް
އެއަށްވުރެ މާމައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމެކެވެ .އަދި ْ
اْلَ ْمد ކިޔާއިރު ބާރަށް ب ْ

اب ބކަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ނުވަތަ
ނ އެވިދާޅުވަނީ ނޫންތޯއެވެ .ދެ ް
ދީނުގެ ބޮޑެތި ِع ْلمވެރި ް
ނ އަދި ْ
أص َح ُ
ِ
س ِم އަޑުހަރުކޮށް
تَابِعِيންގެ ފަރާތްޕުޅު ް
ނ ނުވަތަ َإمام ވެރި ބކަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެބކަލުން ب ْ
اجتِ َهاد އާއި އެބކަލުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެވެ.
ނ ސާބިތުވަންޏާވެ ް
ވިދާޅުވިކަ ް
ސ އެއީ އެބކަލުން ެގ ْ
އެބކަލުންގެ ބަސް އަޅުގަޑުމެން އިސްކުރަންޖެހނީ رسولއާ އާއި ދެންخلَ َفاء الر ِ
اش ُدންގެ ބަސްފުޅެއް ނުވަތަ
ُ
َُ

އ ދަރަޖަ އޮޅުވައި ނުލައްވާށެވެ .އެ َم َقام އާ
سول ކަމުގެ َم َقام އާ ި
َع َم ُل ފުޅެ ްއ ފެންނަން ނެތިއްޔާއެވެَ .ر ُ
صح
ހަމަހަމަވާ ެ
ނ އެހެން َم َقام ެއއް ނުވެއެވެ .އަދި ޒަމާނުއްސުރެ ތަނަކު ބަޔަކު ކަމެއްކުރުމަކީ އެކަމެއް َ
ކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫނެވެ.

ދެން އަދި ވިސްނަންޖެހ އެހެންކަމެއްވެސް އެބައޮތެވެ .މާތްވެގެންވާ َر ُس ْول اهللِ صلى اهلل عليه وسلمَ ،ح ِديث
އގެ މާނައިގާ ވެއެވެ" .ހަރުފަ އގެ ހޮރަށް ދެމގޮތަށް އިސްލާމް ދީން امل ِديْنَةގެ
ކުރައްވާފައިވާ َح ِديث އެ ް
َ
ތެރެއަށް ދެމނެއެވެ ".އެ َح ِديث ،مسجد النبوي ގައި ރަންކުލައިގެ އަކުރަކުން ލިޔެވިފައި ވަނިކޮށް
އަހުރެންވެސް ކީމެވެ .ވީމާ މިދުވަސްވަރު َم ِديْنَة ގައި ނުކުރާ ،މިބާވަތުގެ ކަމެއްކުރާއިރު ކޮންމެވެސް
ވަރަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެَ .ح ِديثގައި އެވަނީ ޔޫރަޕް ވާހަކައެއް އަދި އެފްރިކާ ވާހަކައެއް ނުވަތަ އެމެރިކާ
ِ
ِ
س ِم ކިޔާނަމަ
ވާހަކައެއް ނޫނެވެَ .مديْنَةގެ ވާހަކައެވެ .އެހެންވެ މަދީނާގެ َحَرم ގައި އަޑުހަރުކޮށް ب ْ
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ِ
س ِم ކިޔާނަމަ އެއީވެސް َح ِديث އެއްގެ އަލީގައި ކުރާކަމެކ
ރަނގަޅެވެ .އރުން އަޑުހަރުކޮށް ب ْ
ބުނެވިދާނެވެވެ.
ت
ދެންފަހެ މިކަމާބެހ ގިނަވާހަކަ ހުރުމާއި އެކުވެ ް
أخ ންނާއި ْ
ސ ދެންއިހަށް ކުރުކުރީއެވެ .އެއްމެހައި ُ
أخ ُ
ންނަށް މާތްވެގެންވާ رسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ގެންނެވި ތެދުމަގުގައި ތިއްބެވުމަށް و ِ
صية ކުރަމެވެ.
َ ُْ
َ

***
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ކާފަރުޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަން ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މޫސާ އައްޔޫބު
ތާރީޚް 15 :ޝައްވާލު  15 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ޢިލްމަށެވެ .ޝަރުޢީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިން
ކޮންމެހެން އެނގެން ޖެހ މިންވަރު ދެނެގެތުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވެސް ވާޖިބެކެވެ .ދުނިޔަވީ
ގޮތުން ފައިދާހުރި އެހެނިހެން ޢިލްމުތައް އުގެނިގަތުމަކީވެސް އިސްލާމްދީން ނުހަނު ހިތްވަރުދ ކަމެކެވެ.
މިދުވަސްކޮޅަކީ ދީންދެކެ ލޯބިވާ ކުދީން ދުނިޔަވީ ޢިލްމު އުނގެނިގަތުމަށް ގޮވައިލެވ ގޮވައިލުންތަކުގެ
ނަޢުރާގެ އަޑު ގަދަވެފައިވާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ .މިގޮވައިލުމުގައި ހިތާއިރޫޙުން އަޅުގަނޑުވެސް ބައިވެރިވަމެވެ.
އެހެނީ މުސްލިމުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ރަންޒަމާނުގައި ހުރިހައި ރޮނގަކުންވެސް ކުރިއަރާފައި އޮތް
ޙަޟާރާތެއްގެ ވެރިބަޔެކެވެ .ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތައް މިއަދު ފަޚުރުވެރިވާ ތަރައްޤީގެ ބިންގަލަކީވެސް
އެބައިމީހުން އަހަރެމެން މުސްލިމުންގެ ކިބައިން ލިބިގަތް ޢިލްމެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެމެން މުސްލިމުން ،ދީނަށް ފުރަގަސްދިނުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެމެން މިވަނީ
ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައެވެ .މުސްލިމުންގެ އަތުން ލިބިގަތް ޢިލްމު ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތައް މިއަދު
އެވަނީ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އެބައިމީހުންގެ ގާތުން ފައިދާހުރި ޢިލްމު ލިބިގަތުން ދީން
މަނާނުކުރާހިނދު ،ހުޅަނގުގެ ކާފަރު ޤައުމުތަކަށް މުސްލިމުން ކިޔަވަން ދިޔުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ
ބަލައިލަމާތޯ އެވެ .ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން މިކަމުގައި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ .އެއީ:
 .2ކިޔަވަންދާ ކުއްޖާ އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ރަނގަޅަށް ރޯފިލާފައި ހުރި
ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވާން ޖެހެއެވެ .އެނޫންކަމުގައިވާނަމަ ދީނާ މެދު ޝައްކާއިވަހުމް އުފައްދަން މަސައްކަތް
ކުރާ މީހުންގެ ޝިކާރަޔަކަށް އެކުއްޖާ ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
 .1އެކުއްޖަކީ ނުގުޑާ ފަދަ ޢަޤީދާއެއްގެ ވެރި އީމާންކަން ހަރުދަނާ ކުއްޖަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .އެނޫން
ކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ ހަވާނަފްސުގެ އެދުންތަކަށް ދީލާލެވުމުކީ އެފަދަ ފާޙިޝް ކަންތައްތައް ފެތުރިފައިވާ
މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ގާތް ކަމެކެވެ.
 .4މުސްލިމު އެއްވެސް ޤައުމަކުން އެފަދަ ޢިލްމެއް ޙާޞިލުކުރެވެން ނެތުމެވެ .މުސްލިމު ޤައުމެއްގައި
އެދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރެވެން އޮއްވާ ކާފަރު ޤައުމަކަށް އިސްކަންދީގެން ނުވާނެއެވެ.
މަތީގައި މިދެންނެވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ކާފަރު ޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަން ދިޔުން ހުއްދަނުވާނެ
ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ .އެހެނީ މުސްލިމަކަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ވާންޖެހނީ އނާގެ
ދީން ރައްކާތެރިކުރުމެވެ( .އިތުރު ތަފްޞީލު ބނުންފުޅުވާ ބފުޅުން ޝައިޚް އިބްނު ޢުޘައިމީންގެ މަޖްމޫޢުލް
ފަތާވާ ( )4/15ބައްލަވާ).
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{މިލިޔުމަކީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްނު ޢުޘައިމީން ލިޔުއްވާފައިވާ "ކިތާބުލް ޢިލްމު" ގެ  233ޞަފުޙާ
އަޞްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ}.

***
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ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ ()2
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ފެތުރިފައިވާ ގޯސް ޢަޤީދާތަކާއި ޤަބޫލުކުރުންތައް ހުރެއެވެ.
މިގޮތުން ޝަރުޢީގޮތުން ބައްޕައަކު ނުވާ ކުދިން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އުޅުނަސް ސުވަރުގެ ނުވާންނާނެ
ކަމުގައި ބުނުމާއި ،އެފަދަ ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ޞައްޙަ ނުވާނެ ކަމުގައި ބުނުމުގެ އިތުރުން ،އެފަދަ
ކުއްޖެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަމުގައި ބުނެވ ބުނުންތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި
ޤިޔާމަތްދުވަހު އެފަދަ ކުދީންތިބނީ ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައާ ދެމެދުގައިވާ ފަރުބަދައެއްގެ މަތީގައި ކަމުގައި
ބުނާތީވެސް އަޑުއިވެއެވެ .ސުވާލަކީ މިއީ ތެދެއްތޯއާއި ،މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ! ތިރީގައި މިލިޔެލަނީ
ޑރ .އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ މިކަމާމެދު ލިޔުއްވާފައިވާ ވާހަކަކޮޅެކެވެ.
ޑރ .އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ" .އެންމެ ފުރަތަމައަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހ
ޙަޤީޤަތަކީ ،އިސްލާމްދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ދީނުގެ އެހެން ކަމަކާ ނުވަތަ އަޞްލަކާ
ފުށުއެރުމެއް

ނުވާނެ

ކަމެވެ.

ދީނުގެ

މައިގަނޑު

އަޞްލަކާ

ފުށުއަރާ

އެއްވެސް

ވާހަކައެއް

ޤަބޫލުކުރެވިގެންނުވާނެކަމެވެ .އެހެނީ މިދީނަކީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އައިސްފައިވާ ދީނަކަށްވީއިރު ދީނުގައި
ފުށުއެރުމެއް ނޯންނާނތީއެވެ .މިކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ النساء٢٨ :

މާނައީ " :އެބައިމީހުން ޤުރުއާނާމެދު

ވިސްނާ ފިކުރުނުކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ބާވައިލެއްވުނު ފޮތެއްނޫންނަމަ އެފޮތުގައި ބޮޑެތި
އަރައިރުންތަކެއް ވާތީ އެބައިމީހުންނަށް ފެނުނީހެވެ".
މި އަސާސުގެ އަލީގައި ބަލާއިރު ދީނުގައި އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު އަޞްލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް
އަޞްލަކީ ،އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ނުޖެހކަމުގެ އަޞްލެވެ .އަދި
ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޖަޒާލިބނީ އެމީހަކު ކުޅަ ޢަމަލަކަށެވެ .މިއަޞްލު ކަނޑައަޅުއްވަމުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﭼ اإلسراء ٥١ :މާނައީ" :އެއްވެސް މީހަކު އެހެންމީހެއްގެ ފާފައިގެ
ޒިންމާ ނުއުފުލާނެއެވެ ".އެހެންކަމުން މިމައިގަނޑު އަޞްލަށް ބަލާއިރު ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ކުދިންގެ
މައިންބަފައިން ކުޅަފާފަ އެކުއްޖާގެ ބޮލުގައި ނޅނެކަމާއި ،އެކަމުގެ ޒިންމާ އނާ އުފުލަން ނުޖެހނެކަން
ސާބިތުވެއެވެ - .ނުނިމ -
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ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ ()1
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  15 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

(ފުރަތަމަ ބަޔާ ގުޅ)
މިމައްސަލައަކީ (އެބަހީ :ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެތޯ؟) މިއީ އަޞްޙާބު ބކަލުންގެ
ޒަމާނުގައިވެސް ބަހުޘް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .މިކަމާމެދު ބަހުޘްކުރެވެން މެދުވެރިވި މައިގަނޑު
ސަބަބަކީ ،މިކަމާބެހގޮތުން ރިވާޔަތްތަކެއް އައިސްފައިވުމެވެ .ނަމަވެސް މިރިވާޔަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖަވާބު
އުއްމަތުގެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރީން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ .މިގޮތުން މިމައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްލެވ އެއްރިވާޔަތަކީ
މ ރަޙިމަހުﷲ އާއި އިމާމް އަބޫދާވުދު
މ މުސްލި ް
އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން އިމާ ް
َ
َ
َ
َ
َ
يَ َ
الزنا ش
ރަޙިމަހުﷲ ރިވާކުރައްވާފައިވާ ރިވާޔަތެވެ .އގައިވަނީ :أن الب َصّل اهلل َعليْه َو َسل َم قالَ (( :ول
ََ
الالثة)) މާނައީ  :ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ޒިނގެ
ދަރިއަކީ ތިންމީހުންކުރެ އެންމެ ނުބައި މީހާއެވެ )1(".މިޙަދީޘްގެ މަފްހޫމާމެދު ބައެއް އަޞްޙާބުބކަލުންނާއި
އެކިއެކި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ އެއްޗަކަށް ބަލާލާނަމެވެ.
މިޙަދީޘާމެދު ޢަބްދުﷲ ބުން ޢައްބާސް ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވެއެވެ" .ތިން މީހުންކުރެ
އެންމެ ނުބައިވެގެންވަނީ ނަހަލާލަށްވިހާ ދަރިނަމަ ،އނާއަށް ބަލިވެއިން އަންހެނާ ވިހަންދެން ރަޖަމްނުކޮށް
ފަސްކުރުމަށް އައިސްފައި ނުވީހެވެ ".ތިންމީހުންކުރެ އެންމެނުބައި މީހަކީ ނަހަލާލު ދަރިއ ޢަބްދުﷲ ބުން
ޢުމަރުގެ އަރިހުގައި މީހަކު ބުނެފިނަމަ ވިދާޅުވެއެވެ" .ތިޔަހެނެއް ނުވާނެއެވެ .ތިން މީހުންކުރެ އެންމެ
ރަނގަޅު މީހަކީ އނާއެވެ ".މިމައްސަލައިގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެލައްވާ
ބަސްފުޅަކީ ސުފްޔާނުއްޘަޥްރީ ރަޙިމަހު ﷲ ގެ ޤަޥްލެވެ .އެއީ "އެފަދަ ކުއްޖަކު އނާގެ މައިންބަފައިން ކުޅަ
ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،ވާނީ ތިންމީހުންކުރެ އެންމެ ނުބައިމީހާ ކަމުގައެވެ".

شيخ

اإلسالم

ابن

تيمية رْحه

اهلل ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދަރިއަކުވެސް

"ނަޙަލާލު

އީމާންވެ

ޞާލިޙުޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ވަންނާނީ ސުވަރުގެއަށެވެ .މިއާޚިލާފަށް އުޅެގެންފިނަމަ ،އނާއަށްވެސް އެހެން
މީހުންނެކ އެއްފަދައިން ކުރާކަންތައްތަކުގެ ޖަޒާލިބނެއެވެ .ﷲ ޖަޒާ ދެއްވަނީ އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލަށެވެ.
އެބައިމީހުންގެ ނަސަބަކަށް ނޫނެވެ .އެހެނަސް ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނެތް ދަރިންނާމެދު މިފަދަގޮތަކަށް ވާހަކަ
ދެކެވ ސަބަބަކީ ،ޞައްޙަ ނަސަބަކުން ރަނގަޅުގޮތުގައި އައިސްފައިވާ ކުދިން ގިނަފަހަރަށް ރަނގަޅަށް
އުޅނ ކަމުގައި ބެލެވތީއެވެ .އަދި ޞައްޙަނޫން ނަސަބުތަކުން އައިސްފައިވާ ކުދިންގެ ފުށުން ގިނަފަހަރަށް
ނުބައިޢަމަލުތައް ހިނގާތީވެ އެއަށް ބަލައެވެ .ގިނަފަހަރަށް މިގޮތަށް ކަންހިނގާކަމުގައިވިޔަސް އާޚިރަތްދުވަހު
()1

سنن أِب داود ،)4156( :وصححه شيخ اللبان {سلسلة الحاديث الصحيحة.})571( :
67

www.dhisalafiyyah.net

ހ
ފިޤު ު

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޖަޒާ ދެއްވާނީ އެމީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކަށެވެ .ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ
މާތްމީހަކަށްވާނީ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަޤްވާވެރި މީހާއެވެ".
الشيخ ُممد ناصر الدين اللبان رْحه اهلل ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .ޢާއްމުމާނަ ދހަވާފަދަ ލަފުޒަކުން މި ޙަދީޘް
އައިސްފައިވީނަމަވެސް ،މީގައިވަނީ ވަކިމީހެއްގެ ވާހަކައެވެ .އިތުރު އެކަލގެފާނު މިހެން ޙަދީޘްކުރެއްވީ
އެކަލގެފާނަށް އުދަނގޫކޮށް އުޅުނު މީހަކާބެހ ގޮތުންނެވެ .ނަހަލާލު ދަރިއަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ،އނާވަނީ
އިތުރު

އެކަލގެފާނަށް އުނދަގޫކޮށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކާފިރަކަށްވެ،

އނާގެ މަންމައާއި އެދަރި

އެމީހަކަށްވިހެއި މީހާއާއި ދެމީހުންނަށްވުރެ ނުބައި މީހަކަށް ވެފައެވެ - ".ނުނިމ –
(މިލިޔުމުގެ ބާކީ ބައިތަށް ޛުލްޤަޢިދާ މަހުގެ މަޖައްލާގައި ގެނެސްދެވނެއެވެ .إن شاء اهلل)

***
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ދަރިންގެ ޙައްޤުތައް
ރ
ބދުލްޣަފޫ ު
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަ ް
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  15 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

 .2ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު މަންމައެއް ކުއްޖާއަށް ހޯދައިދިނުން( .ކުއްޖާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން)
.1

ކުއްޖާ އުފަންވުމާއެކު ކަދުރު ފަދަ ފޮނި އެއްޗަކުން ތަޙްނީކުކުރުން( .ސުންނަތެއް)

.4

ކުއްޖާއަށް އިސްލާމީ ރިވެތި ނަމެއް ކިޔުން ،މިސާލަކަށް :ޢަބްދުﷲ ނުވަތަ ޢަބްދުއްރަޙްމާން.

 .3ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން  7ވަނަ ދުވަހު އެކުއްޖާގެ ބޯ ބލުމާއި ބޮލުގެ އިސްތަށީގެ ބަރުދަނަށް
ޞަދާޤާތްކުރުން( .ސުންނަތެއް)
 .6ޢަޤީޤާ ކަތިލުން( .މުސްތަޙައްބުކަމެއް)
 .5ޚިތާނުކުރުން.
 .7ކުއްޖާއަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދިނުމާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުން.
 .5ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ ފރާމުން އެކުއްޖާ ޒީނަތްތެރިކުރުން.
 .1އެކުއްޖާގެ

މައްޗަށް

ޚަރަދުކުރުން،

އަންނައުނު

ހޯދައިދިނުމާއި،

ކާންދިނުމާއި،

ބަލިވުމުން

ބސްފަރުވާކުރުމާއި ،އަދިވެސް އެކުއްޖާއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުން( .ބައްޕަގެ
މައްޗަށް)

***
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އުފަންވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީގައި ރޫމީންގެ ޙާލަތު
ރ
ބދުލްޣަފޫ ު
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަ ް
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  21 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ސިޔާސީ ޙާލަތު:
މިޞްރާއި ސޫރިޔާގެ މައްޗަށް ރޫމީންގެ ވެރިކަމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ފޯރުވިއެވެ .އަދި ކަނޑުގެ ވިޔަފާރީގެ
މަގުތައްވެސް ރޫމީންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައެވެ .ރޫމީން ޢަދަނަށް ވެރިވެ ،ރޫމީންގެ އެހީގައި މީލާދީން
 431ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙަބަޝީން ޔަމަނަށް ވެރިވިއެވެ.
މީލާދީ ސަނަތުން  314ގައި ނަޖްރާނީ މަސީޙީންގެ މައްޗަށް ޔަހޫދީ ޛޫ ނަވާސްގެ ކޮމާންޑަރުކަމުގެ
ދަށުގައި

ގަދަފަދަ

ހަމަލާއެއް

ދިނެވެ.

އަދި

ގަދަކަމުން

މަސީޙީދީނުން

އެމީހުން

އަނބުރާލުމަށް

މަސައްކަތްކުރިއެވެ .އަދި އެމީހުން ދީން ދޫކޮށްލުމަށް އިންކާރު ކުރި ހިނދު ކަންޒެއް ކޮނެ ދަރުއަޅައި
ރޯކޮށް އެ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ދީންދޫކޮށް ކާފިރުނުވި އެންމެން އަޅައިލިއެވެ .ކީރިތި ﷲ އަލްބުރޫޖު
ސޫރަތުގައި މިވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ الربوج ٧ - ٤ :މާނައީ" :ވަޅުގަނޑުގެ އަހުލުވެރިންނަށް
ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ( .އެވަޅުގަނޑަކީ) ދަރުއަޅައި ރޯކޮށްފައިވާ އަލިފާންގަނޑެކެވެ .އެއުރެން އޭގެ ކައިރީގައި
އިށީނދެ ތިބި ހިނދެވެ .މުއުމިނުންނަށް ،އެއުރެން ކަންތައްކުރާގޮތް އެއުރެން ދެކެން ތިބ ޙާލުގައެވެ".
ނަޞްރާނީންނަށް މި ބޮޑުއަނިޔާއާއި ޢަޛާބު ދިން ހިނދު،

ރޫމީ އަންބަރާޠޫރު ޢަރަބި ރަށްތައް

ފަތަޙަކުރިއެވެ .އަދި ޙަބަޝީން ހަނގުރާމައަށް ލެންބިއެވެ .އަދި ކަނޑުގެ ލަޝްކަރެއް ތައްޔާރުކުރިއެވެ.
ރޫމީ ރަސްރަސްކަލުންގެ ޙަމަލާތައް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ފާރިސީންނާއި ،ފާރިސީންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ
ރަށްރަށަށްވެސް އަންނަމުންދިޔައެވެ .ފާރިސީންގެ މައްޗަށް ރޫމީން ހޯދި ކާމިޔާބީގެ ވާހަކަ ކީރިތި
ޤުރުއާނުގައިވެސް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި މައްކާގައި ތިބި މުސްލިމުން
މިކަމާ އުފާކޮށް އުޅުނެވެ .އެއީ މީލާދީން  211އާއި  216އާ ދެމެދުއެވެ .ހިޖުރައިން  3ވަނަ އަހަރުއެވެ.
ނުވަތަ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ރަސޫލުކަމައިގެން ފޮނުއްވުމުގެ  21އަހަރު ފަހުންނެވެ.
އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު:
ރޫމީންގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިއޮތީ އެމީހުން ހިފާފައިވާ ތަންތަނުން ނަގާ ޓެކްސްގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ
އިތުރުން ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ދަނޑުވެރިކަން ފަދަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔައެވެ .ރިބާގެ
މުޢާމަލާތްތައްވެސް ވަރަށް ގިނައިން ހިންގަމުން ދިޔައެވެ .ޚާއްޞަކޮށް މިޞްރުގެ ދަނޑުބިންތަކުން
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޢަދަދެއް ނަގަމުން ދިޔައެވެ.
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ދީނީ ޙާލަތު:
ރޫމީންގެ މެދުގައި އޮތީ ނަޞާރާ ދީނެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެއީ ﷲ ގެ ނަބިއްޔާ ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް
އެދީނައިގެން ވަޑައިގެންނެވި ޞައްޙަ ޞަރީޙަ ނަޞާރާދީނެއް ނޫނެވެ .އެމީހުން ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ދީނެކެވެ.
މިގޮތުން

ތެރެއަށް

ދީނުގެ

ފިލޯސަފީއާއި

ވަސީލަތުގެ

ގޮތުގައި

ބުދު

ބޭނުންކުރުން

(މިސާލަކަށް

މަރްޔަމުގެފާނުގެ ބުދު) ފަދަ ޚުރާފީ ،އަދި ބިދުޢަވެރި ބާޠިލު އެތައްކަމެއް ވައްދައި މީހުންގެ ވިސްނުމާއި
ފިކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ،އަދި ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ފައްޅިތައް (ކަނީސާތައް)
ބޭނުންކުރިއެވެ.

އަދި

އެމީހުންގެ

ފެތުރުމަށްޓަކައި

މި

ކަނީސާތަކުން

އެ

ދީނުގެ
ވަރަށް

ޢިލްމު
ގިނަ

އުނގަންނައިދިނުމަށާއި

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރިއެވެ.

އެ

ބާޠިލު

ޢަޤީދާ
ރޫމީ

ޚާއްޞަކޮށް

އިސްތިޢުމާރުގެ ދަށަށް ގެންދާ ޤައުމުތަކުގައި ނުވަތަ އެމީހުން ހިފާ ޤައުމުތަކުގައި ނަޞާރާ ފައްޅިތައް
ބިނާކޮށް ފާދިރީން ލައި ހެދިއެވެ .އަދި މިދުވަސްވަރު އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ދެ މަޛްހަބު
އުފެދުނެވެ .އެއްމަޛްބަހަކީ ޢީސާގެފާނަކީ އިންސާނެއްކަމަށާއި ،އަދި އިލާހެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މަޛްހަބެވެ.
އަނެއް މަޛްހަބަކީ އެއީ ހަމައެކަނި އިލާހެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މަޛްހަބެވެ .ރޫމީންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން
ޤަބޫލުކުރީ މީގެ ތެރެއިން ފަހުން މި ބުނެވުނު މަޛްހަބެވެ .ޢީސާގެފާނަކީ އިލާހެއްކަމަށް ބުނާ މަޛްހަބެވެ.
އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު:
އެމީހުންގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖެއެއްގައެވެ .ތަފާތުކުރުން ވަނީ އިންތިހާއަށެވެ.
މިގޮތުން އެމީހުންގެ މުޖްތަމަޢު ފަންތިތަކަކަށް ބެހިފައިވެއެވެ .އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ހިމެނެނީ
ރަސްރަސްކަލުންނާއި،

ވެރިކަމުގެ

ޢާއިލާއާއި،

ކަނީސާތަކުގެ

ފާދިރީން

ނުވަތަ

ނަޞާރާ

ދީނުގެ

ޢިލްމުވެރިންނެވެ .ޢާއްމުރައްޔިތުން ލައްވާ ދަނޑުތަކުގައި ބުރަ މަސައްކަތްކުރުވަމުން ދިޔައެވެ .އަދި
އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މޭވާ ބޮޑެތިމީހުން ފޭރެމުން ގެންދިޔައެވެ .ރައްޔިތުން ތިބީ ވެރީންގެ އަޅުންގެ
ގޮތުގައެވެ .ރޫމީން ހިފި ބައެއް ރަށްރަށުން އަޅުން ގެންގޮސް އެމީހުން ލައްވާ ބުރަ މަސައްކަތްކުރުވާ ،އަދި
އެމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި އަނިޔާކޮށް ،ތަޅައި މަރާ ހެދިއެވެ .އަދި ރޫމީންގެ ތަކެތި އުފައްދާ ކާރުޚާނާތަކުގައި
މީހުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުވަމުން ދިޔައެވެ.
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ޣީބަބުނުމުން ސަލާމަތްވެ ތިބޭށެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

َ
ّلل ،والصالة والسالم ىلع حممد بن عبد اهلل وىلع آهل وأصحابه أمجعني.
احلمد ه
ދުލަކީ އިންސާނުންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވި ވަރަށް އަގުހުރި ގުނަވަނެކެވެ .އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް
ނިކަމެތި މަސްކޮޅެކެވެ .އަދި އެހާމެ ބާރުގަދަ ގުނަވަނެއްވެސްމެއެވެ .ދުލުން ބޭރުވެގެންދާ ކޮންމެ ބަހަކީ
ލިޔެ ރައްކާ ކުރެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ .މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މާތްﷲ ވަނީ މަލާއިކަތުންތަކެއް ޢައްޔަން
ކުރައްވައި އެކަމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭼ ق ٨١ :މާނައީ(" :ކުރާ ޢަމަލުތައް) ބަލަހައްޓަވަން އޭނާގެ ކައިރީގައި ޙާޟިރުވެ
މަލާއިކަތަކުނެތި ،އެނާޔަކަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނެވެތެވެ ".ވީމާ މިދުލާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވެ
ރައްކާތެރިވާން ޖެހެއެވެ.
ދުލުން ކުރެވޭ ނުބައި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޣީބަ ބުނުން ހިމެނެއެވެ .ޣީބަ ބުނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެނގިގެންނަމަވެސް އަދި ނޭނގިނަމަވެސް ކުރެވޭ ވަރަށް ނުބައި ކަމެކެވެ .އަދި މިއީ އެހާމެ ނުރައްކާތެރި
ކަމެއްވެސް މެއެވެ .ޣީބަ ބުނުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މާތްﷲ ޥަޙީ ކުރައްވަނީ :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ احلجرات ٨١ :މާނައީ" :އަދި އެއްބަޔަކު
އަނެއްބަޔަކަށް ޣީބަ ނުބުނާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އޭނާގެ އަޚާގެ މަސް މުޅަކޮށް ކެއުމަށް
ލޯބިކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން އެކަމަކަށް ނުރުހޭނެއެވެ".
ކަމަކީ މިހާ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޣީބަބުނެ ހެދުމަކީ
އުފަލެއްކަމުގައި ދެކޭ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ .އެއްވެސް މުސްލިމަކީ އަނެއް މުސްލިމެއްގެ ޣީބަ ބުނެހަދާ
މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ .އެމީހަކާމެދު ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ތެދެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދޮގެއް
ކަމުގައިވިޔަސް އެވާހަކައެއް ދެއްކުމަކީ ތިމާގެ އަޚާ ނުރުހޭ ކަމެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަކުން ތިމާ މަނާ

ވެގަންނަން ޖެހެއެވެ .ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ" .ޣީބަ
ބުނުމަކީ ތިމާގެ މުސްލިމު އަޚާގެ ވާހަކަ އޭނާނުރުހޭފަދައިން ދެއްކުމެވެ ".ދެން ޞަޙާބީއަކު އެއްސެވިއެވެ.
އެކަމަކު ތިމަންމެން ހަދަނީ ތެދުކަމުގައި ވަނީނަމަވެސްތޯއެވެ؟ ޖަވާބުގައި ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާބުނި
ކަންތައް އޭނާގެ ގައިގައި ހުރެއްޖެނަމަ ،ތިބާ އޭނާގެ ޣީބަ ބުނެފިއެވެ .ތިބާބުނި ކަންތައް އޭނާގެ ގައިގައި
ނެތިއްޖެނަމަ ،ތިބާ އޭނައަށް ބުހުތާނުދޮގެއް ހަދައިފިއެވެ".
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުލުން ބޭރު ކުރެވޭ ކޮންމެ ބަހެއްވެސް ވާންޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ބޭރު
ކުރެވޭ ބަހަކަށެވެ .އެހެންނޫނީ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަ ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ .ދުލުން ކުރެވޭ ކުޑަކުޑަ
އިޝާރާތަކުންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނީ ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރީން ކަމުގައި ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެއްގެ

މާނައިގައި ވެއެވެ" .އެއްވެސް ވިސްނުމަކާ ނުލާ މީހެއްގެ ދުލުން ބޭރުކުރާ ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން އިރުމަތީ
ފަރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތާ ދެމެދުގައިހުރި ދުރުމިނަށް އޭނާ ނަރަކައިގެ ތެރެއަށް އެއްލައިލެވޭނެތެވެ".

()1

ޣީބަ އަކީ ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެވޭ ބަހެއް ނޫނެވެ .ތިމާއަށް ކުރެވޭ ކިތަންމެ ކުޑަ އިޝާރާތަކުން
ނަމަވެސް ޣީބަ ބުނެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން އެއްދުވަހަކު ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާގެ ގެއަށް އަންހެނަކު
ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ .އެ އަންހެންމީހާ އެނބުރި ދިއުމުން އެއީ ކުރު އަންހެނެކޭ ބުނުމުގެ ނިޔަތުގައި އެކަމަނާ

އަތުން ޢިޝާރާތް ކުރެއްވިއެވެ .އެތަން ދެކެވަޑައިގެން ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم

ޙަދީޘް

ކުރެއްވިއެވެ" .ކަމަނާ ޣީބަ ބުނެފިއެވެ".

()2

ވީމާ މިކަމުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވާޙާލު އަޅުގަނޑުގެ
އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ.
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މާގަދަޔަށް ހީނުހަދާށެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

احلمد هلل والصالة والسالم ىلع حممد بن عبد اهلل وىلع آهل وأصحابه أمجعني.
ނެތުމުގެ ތެރެއިން މާތްﷲ އިންސާނުން ހެއްދެވި ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެކަލާނގެއަށް

އަޅުކަންކުރުމެވެ .މާތްﷲ އިންސާނުން ހެއްދެވި މަޤްޞަދު ބަޔާންކުރައްވައި الذاريات ސޫރަތުގެ  87ވަނަ
އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الذاريات ٦٥ :މާނައީ:
"ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް

އަޅުކަންކުރުމަށް

މެނުވީ،

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ޖިންނީންނާއި،

އިންސީން

ނަހައްދަވަމެވެ".
އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަޚުންނާއި އުޚުތުން މިކަން ހަދާންނައްތާލައި،
ގިނަ ވަގުތު ކުޅިވަރާ މަޖަލުގެތެރޭގައި އުޅެމުންދާކަމެވެ .އަދި ދަންނަވަމެވެ! މާތްﷲ އުޑާއި ބިން ޚަލްޤު

ކުރެއްވީ އަޅުގަޑުމެން ކުޅިވަރުކުޅެ ހީ ،ސަމާސާކޮށް މަޖާ ކުރާކަށް ނޫނެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ األنبياء

ސޫރަތުގެ  27ވަނަ އާޔަތުގައި މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވައެވެ .ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﭼ األنبياء ٨٥ :މާނައީ" :ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑާއި ،ބިމާއި ،އެ ދެމެދުގައި ވާހައި ތަކެތި،
ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައެއް ނަހައްދަވަމެވެ".
ކަންއޮތީ މިހެންކަމުގައިވީއިރު އުޑާއިބިމާ އެދެމެދުގައި ވާހައިތަކެއްޗެއް ހެއްދެވި ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ހަނދާން
ނައްތާލައި ،ބޭކާރުގޮތުގައި ކުޅިވަރުކުޅެ ހީ ސަމާސާކޮށް ހަދައިއުޅުމަކީ ޖާހިލުކަން ނޫން ދެން ކޮން
އެއްޗެއްތޯއެވެ؟
ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ގެ ޙަދީޘް ފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ" .ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް
އެނގިލައްވާއެއްޗެހި ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭކަމުގައިވަނީނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ހީއުޅުނީހީ މަދުންނެވެ .އަދި
ވަރަށް ގިނައިން ތިޔަބައިމީހުން ރުއީހެވެ".

()1

ޙަސަން އަލްބަޞަރީ އަކީ މީގެ ޒަމާންތަކެއް ކުރިން އުޅުއްވި ޢިލްމުވެރި ،އަދި އެހާމެ އަޅުވެރި ބޭކަލެއްގެ
އިތުރުން،

މީހުންގެ

އިޙްތިރާމާއި

ލޯބި

އެންމެ

ފުރިހަމަގޮތުގައި

ލިބިލެއްވި

ބޭކަލެއްވެސްމެއެވެ.

މަރުމަތީންނާއި ،އަދި ނަރަކައިގެ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުގެ މަތީން ގިނަގިނައިން ހަނދުމަކޮށް އުޅުއްވުމަކީ
އެކަލޭގެފާނުގެ އާދައެވެ .އެހެންކަމުން ހީ ސަމާސާ ކުރުމަކީ އެކަލޭގެފާނު މާ ގަޔާވެވަޑައިގަންނަވާ ،އަދި
އެހާ ކުރައްވާހިތްޕުޅުވާ ކަމެއްނޫނެވެ .މިގޮތުން އެއްދުވަހަކު މަގުމަތީގައި ހުރި ޒުވާނަކު މާގަދަޔަށް ހީ
()1
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ސަމާސާކޮށް ހަދާތަން ފެނިވަޑައިގެން އެތަނުގައި މަޑު ކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެމަންޒަރު ބައްލަވަން
ހުންނަވާފައި އެޒުވާނާގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ" .އޭ ޒުވާނާއެވެ! ކަލޭ ޞިރާތުމަގު
ހުރަސްކުރީތޯއެވެ؟ ކަލޭ ވަންނާނެ ތަނަކީ ސުވަރުގެކަން ފަހެ ކަލެއަށް އެނގުނީތޯއެވެ؟" ޒުވާނާ ޖަވާބުގައި
ނޫނެކޭ ބުނުމުން ދެންނެވިއެވެ" .އެހެން ކަމުގައިވަނީނަމަ ކަލޭ މާގިނައިން ހީ ސަމާސާކޮށްތިހަދަނީ އަޅެފަހެ
ކޮން އުފަލެއް ކަލެއަށް ޙާޞިލްވެގެންތޯއެވެ؟"
އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވަޤުތަކީ ދާދި ކުޑަ ވަޤުތުކޮޅެކެވެ .އެވަޤުތުކޮޅަކީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަހަދަމާތޯއެވެ .ޙަޤީޤީ އަރާމާއި ،ލައްޒަތާއި،
ހުނުމުގައި އުޅެން އޮތްތަނަކީ މަތިވެރިވެގެންވާ ސުވަރުގެއެވެ .ޙަޤީޤީ މުއުމިނުން ހޭންފަށާނީ ކާމިޔާބު
ލިބިގެންވާ ޙާލު ޞިރާތުމަގު ހުރަސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
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ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()2
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 15 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

 .2ޞާލިޙު އަންބަކު ޚިޔާރުކުރުން:
ދަރިންނަކީ މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި އަމާނާތެކެވެ .ލޮލުގެ ފިނިކަމެވެ .ހިތުގެ
މޭވާއެވެ .މާތްﷲ ވަނީ ދަރީން ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރު
ކުރައްވާފައެވެ .އެގޮތުން މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ التحرمي:
 ٥މާނައީ" :އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކާއި ،ތިޔަބައިމީހުންގެ
އަހުލުވެރިން ،ނަރަކައިން ސަލާމަތްކުރާށެވެ!"
އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީން އިޞްލާޙުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެކެވެ.

ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާ ކުރެވޭނީ ދަރީން ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވިގެންނެވެ .ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު
ކުރުމުގައި ދެމަފިރީންގެ ރޯލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ .އެހެނީ ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު
ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ފެށެނީ ކައިވެނި ކުރުމުގެވެސް ކުރީންނެވެ .ދަންނަވަންތޯއެވެ! ދަރިޔަކު
ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވޭނީ ރަނގަޅު ޞާލިޙު އަންބަކާއި ފިރިއަކު ގުޅިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން ކައިވެނީގެކުރީން،
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަންނަންޖެހެއެވެ.
ދީންވެރި އަންހެނާ ޚިޔާރުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވަނީ
َ ْ
ادلين تَر َب ْ
ت يَ َد َ
اظ َف ْر ب َذات ِّ
اك))
މިފަދައިންނެވެ .އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން ހަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .ف
ه ه
ه ه
(ابلخاري ومسلم) މާނައީ" :ފަހެ ،ކައިވެނި ކުރުމަށްޓަކައި ދީންވެރި އަންހެނަކު ހޯދުމުން ކާމިޔާބު
ލިބިގަންނާށެވެ .އެހެންނޫންނަމަ ތިބާގެ ދެއަތް ވެއްޔާ މޮޑެވިއްޖެއެވެ )1(".މާނައީ ބަދު ނަސީބުވެރިވެދާ
ހުއްޓެވެ.

ََ َ
َ
ُْ َ َْ َُ َ َْ َ َ
دلي هن َها،
އަދިވެސް އެކަލޭގެފާ ު
ނ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .تنك ُح الم ْرأة هِلربع :لهمالههاَ ،و هحل َ َس هبهاَ ،ومجالههاَ ،و ه ه
َ ْ َْ َ
ِّ
ކށް އަންހެނުންނާ ކައިވެނިކުރެއެވެ .އޭނާގެ މުދާވެރިކަމާއި،
ين)) މާނައީ" :ހަތަރުކަމަ ަ
فاظفر بهذ ه
ات ادل ه
ހަސަބާއިނަސަބުގެ މަތިވެރިކަމާއި ،ރިވެތިކަމާއި ،ދީންވެރިކަމަށެވެ .ފަހެ ،ކައިވެނި ކުރުމަށްޓަކައި ދީންވެރި

އަންހެނަކު ހޯދުމުން ކާމިޔާބު ލިބިގަންނާށެވެ".

()2

މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް އަޚުން އެ ޙަދީޘްގެ މާނަ
އޮޅުވާލައިގެން އުޅެއެވެ .ޙަދީޘްގައި ވާ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދު ދެވިގެންވަނީ ދީންވެރިކަމަށް
()1
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އިސްކަންދިނުމަށެވެ .އަންހެނާގެ ރީތިކަމަށް ބެލުމަކީވެސް އޮންނަ ކަމެކެވެ .އަންހެނާގެ ރީތިކަމަށް
َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ
َ
يعه هإذا أ َم َرَ ،وَل
ބެލުމާބެހޭގޮތުން އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .ال هِت تُسه هإذا نظر ،وت هط
َْ
ْ
َُ ُ ُ
ُتا هلفه هِف نف هس َها َو َمال ه َها به َما يَك َرهُ)) މާނައީ(" :އެންމެ ހެޔޮ އަންހެނަކީ) ފިރިމީހާ އޭނާއަށް ބަލައިލުމުން

އުފާވެރިކަންލިބޭ ،އަދި ކަމަކަށް އަމުރުކޮށްފިނަމަ ކިޔަމަންތެރިވާ ،އަދި އެކަނބުލޭގެ ނަފްސާއިމުދަލުން
ފިރިމީހާ ނުރުހޭފަދަ ކަންތަކުން ދުރުހެލިވެގެންތިބޭ އަންހެނުންނެވެ".
َ ْ َْ َْ ُ
ُْ َ َ َُ َ ْ
އަދިވެސް ޙަދީޘް ކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ(( .انظ ْر هإَلْ َها ف هإنه أح َرى أن يُؤد َم بَينك َما)) މާނައީ" :ކައިވެނި
()2
ޅ ބާރެކެވެ".
ކުރަން އުޅޭ އަންހެންކުއްޖާ އަށް ބަލާށެވެ .އެއީ ތިޔަ ދެމީހުންގެ ކައިވެނި ދެމިއޮތުމަށް އެ ޭ
()1

(ކައިވެނީގެ ކުރިން އަންހެނުންނަށް ބެލުން ހުއްދައީ ހަމައެކަނި މޫނާއި ދެއަތްތިލައަށެވެ).
އެހެންނަމަވެސް ކުރީން އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެދިޔަ ހުރިހާ ޝަރުޠެއް ހަމަވަންދެން މީހަކާ
ކައިވެނިނުކޮށް ލަސްކުރުމަކީ ކައިވެނި ނުކުރާންއޮތް މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ނޫނެއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމާމެދު
އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހެއެވެ .އަދި ތިމާގެ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބާއި ،އަދި އެހެންމެ ތިމާގެ
ދަރީންނަށްޓަކައި އެންމެ ތަޤްވާވެރި އަންހެނާއާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ދީނުގައި އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތެވެ- .
ނުނިމޭ -

***

()1
()2
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ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()1
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 12 :ޝައްވާލު  16 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

 .1އަނބިމީހާޔާއެކީ އެއްދާން ކުރުން:
އިސްވެދިޔަ ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން ،ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށެނީ
ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށަން މީހަކު ޚިޔާރު ކުރާ ހިސާބުންފެށިގެންނެވެ .މިގޮތުން ކައިވެންޏަށްފަހު އަނބިމީހާއާ
އެއްދާންކުރުމުގެ ކުރީން ދުޢާ ކުރުމަކީވެސް ޚުލްޤު ރަނގަޅު ދަރިން ތިމާއަށް ލިބުމަށްޓަކައި މެދުވެރިވާ
ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ސަބަބަކެވެ .އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްއެއްގެ
އެއްދާންކުރަން

ނިޔަތްގެންފި

މާނައިގައިވެއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެތެރެއިން މީހަކު އަނބިމާހާއާއެކު
َ
َ
َ ُ َ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ
ْ َ
ْ
ب الشيْ َطان َما َر َزقتَنا މިފަދައިން ކިޔާށެވެ .އަދި އެ
ކަމުގައިވަނީނަމަ بهاس هم اهلله اللهم جنبنا الشيطان وجن ه
ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެދެމަފރީންނަށް ދަރިޔަކު ލިބުމަށް މާތްﷲ އިރާދަކުރައްވާނަމަ ޝައިޠާނާއަށް
ދުވަހަކުވެސް އެ ދަރިފުޅާ ކައިރިނުވެވޭހުއްޓެވެ".

()1

 .4ތަޙްނީކު ކުރުން:
ތަޙްނީކު ކުރުމަކީ ފިއްތާފައިވާ ކަދުރުކޮޅެއް އިނގިލިން ފިތާލުމަށްފަހު މަތީތަލީގެ ދެފަރާތުގައި ހާކާލުމެވެ.
ކަދުރުކޮޅެއް ނެތްނަމަ އެހެން ފޮނި ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެކަމުގައި އުއްމަތުގެ ބޮޑެތި
ޢިލްމުވެރީން ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.
އަބޫ މޫސާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބުނެވެ .ފަހެ ،ތިމަން (އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން) ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ގެ
އަރިހަށް އައީމެވެ .އެ ހިނދެ އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އެކުއްޖާއަށް އިބްރާހީމްއޭ ވިދާޅުވެ ނަންދެއްވިއެވެ .އަދި
ކަދުރު ކޮޅެއް މަޑު ކުރައްވާފައި އެކުއްޖާގެ ތަލީގައި ހާކާލައްވައި އެކުއްޖާއަށް ރަޙްމަތް ލެއްވުމަށް އެދި
ދުޢާ ކުރެއްވިއެވެ".

()2

މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ .ތަޙްނީކު ކުރުމުގައި ކުއްޖާ އަށް ލިބިގެންދާ ޞިއްޙީ
ފައިދާތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާގެ ބަރުދަން ލުއިވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް އެކަން އެހީވެދޭކަމުގައި ޒަމާނީ
ސައިންސްވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.

()1
()2

صحيح البخاري ،)232،4162،7455،6427( :ومسلم.)2343( :
صحيح البخاري ،)7225 ،8376( :ومسلم.)1238( :
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ވީމާ މާތް ނަބިއްޔާ ގެ ސުންނަތަށް ތަބާވުމަށާއި ،އަދި އެހެންމެ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ކުއްޖާގެ
ހެދިބޮޑިވުން މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ވަރަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .އިންޝާﷲ
ފައިދާ ކުރާނެއެވެ- .ނުނިމޭ -

***
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ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()4
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  15 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

 .3ރަނގަޅު އިސްލާމީ ނަމެއްކިޔުން.
ރަނގަޅު އިސްލާމީ ނަމެއް ކިޔުމުގައި ކޮންމެހެން އެންމެ ކުރު ނަން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެ މަދު
ނަން

އެދެވިގެންވާކަމެއް

ކިޔުމަކީ

ނޫނެވެ.

މުޖުތަމަޢަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނަޒަރެއް

ހިންގާލައިފި

ކަމުގައިވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ނަން ކިޔުމުގައި ތަފާތު އުޞޫލުތައް އެކި ބޭފުޅުން
ގެންގުޅުއްވާތަނެވެ .ނަން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ އަކުރުން ކިޔޭ ނަމެއް ،ނުވަތަ މަންމަގެ
ނަމުން އަކުރަކާއި ،ބައްޕަގެ ނަމުން އަކުރަކާއި ،ކޮންމެވެސް އެހެން ނަމަކުން އަކުރެއް ،ނުވަތަ
ނަމެއް

މުޖުތަމަޢުގައި

ނެތް

ފެންނަމުންދާ

ކަންކަމެވެ.

ކިޔުންފަދަ

ޝަރުޠުތަކަކީ

އެހެންނަމަވެސް

ނަން

އަދުގެ

ކިޔުމުގައި

މުޖުތަމަޢުއިން

އެންމެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ސަމާލުވާންވީ

ކަންތައްތަކަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައެވެ .އެހެނީ ނަން ކިޔުމުގައި އެންމެ ސަމާލުކަންދޭންވާނީ
މާނައަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން ނަން ކިޔާ އިރު މާތްﷲ ގެ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެއް ބޭނުން ކޮށްގެން
ނަންކިޔުމަކީވެސް

އިތުރު

މޮޅު

ގޮތެކެވެ.

ކީރިތި

ރަސޫލާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމްގެ

ޙަދީޘްފުޅެއްގައިވެއެވެ" .ތިޔަބައިމީންގެ ނަންތަކުގެތެރެއިން ﷲ އެންމެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ނަމަކީ ޢަބްދުﷲ
އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ".

()1

ނަން ކިޔުމުގައި އެންމެ ސުންނަތްގޮތީ ވިހޭތާ ހަތް ދުވަހު ނަން ކިޔުމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ވިހާ ދުވަހު
ނަންކިޔުމާއި ،ތިންވަނަ ދުވަހު ނަންކިޔުމާއި ،އަދި ހަތްވަނަ ދުވަހަށްވުރެ ފަހުން ނަންކިޔުމާ މިއިން ކޮންމެ
ދުވަހެއްވެސް ނަން ކިޔުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅެވެ.
 .8ބޯބޭލުން.
އަނަސްބުނު މާލިކް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވިއެވެ" .ޙަސަނުގެފާނާއި ޙުސެއިނުގެފާނާ ދެ ބޭފުޅުންނަށް
ހަތް ދުވަސް ވީދުވަހު އެ ދެބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުޅު ބޭލުމަށް ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް

()1

صحيح مسلم ،)1241( :ومسند أمحد.)3663( :
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އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ ،އެ ދެބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުޅު ބާލުއްވާ ،އެ އިސްތަށީގެ ބަރުދަނަށް ރިހިން
ޞަދަޤާތް ކުރެއްވިއެވެ".

()1

ބޯބޭލުމުގައި އެންމެ ސުންނަތްގޮތީ ފުރަތަމަ ކަނާތްފަރާތުން ބޯބާލަން ފެށުމެވެ.
 .7ޢަޤީޤާ ކަތިލުން.
ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ،ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ
ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ" .ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ކިބައިން ދެ ބަކަރިއެވެ .އަދި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ
ކިބައިން އެއްބަކަރިއެވެ".

()2

–ނުނިމޭ-

(މިލިޔުމުގެ ފަހުބައި ޛުލްޤަޢިދާ މަހުގެ މަޖައްލާގައި ގެނެސްދެވޭނެއެވެ .إن شاء اهلل)

***

( )1سنن البيهقي الكربى ،)22635( :املعجم الكبري للطرباين ،)1868( :املعجم األوسط للطرباين ،)216( :قال اهليثمي يف
جممع الزوائد (رقم احلديث(( :)7251 :ويف إسناد الكبري ابن هليعة ،وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح)) .وقال شيخ
األلباين يف اإلرواء ((( :)2267وقد صرح باستحباب ذلك اإلمام أمحد كما رواه اخلالل عنه وذكره ابن القيم يف ( حتفة الودود
بأحكام املولود ) ( ص  42هند ) فلعل هذا احلكم يتقوى مبجموع حديث أنس وحديث ابن عباس)).
( )2سنن أبوداود ،)1547( :سنن الرتمذي ،)2823( :سنن النسائي ،)3127( :وصححه شيخ األلباين {صحيح وضعيف
سنن أيب داود ،)1543( :إرواء الغليل.})2277( :
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ޢަރަބި ފިލާވަޅު ()2
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ޅޮހީ
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  10 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1022

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا ،من
هلده اهلل فال مضل هل ،ومن يضلل فال هادي هل ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل صىل اهلل عليه وىلع آهل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم

ادلين وسلم تسليما كثريا.
މިއީ މަދީނާގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޢަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން ނުދަންނަ ކުދިންނަށް ޢަރަބިބަސް
ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ފ .ޢަބްދުއްރަހީމް ލިޔުއްވާފައިވާ ޢަރަބި ބަހުގެ ފިލާވަޅުތައް ހިމެނޭ ފޮތްބަޔެކެވެ .މި
ފޮތްބައިގައި ހަތަރުފޮތް ހިމެނެއެވެ .މިއީ މަސައްކަތްކޮށްލައްވައިފިނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން ޢަރަބިބަސް
ދަސްކުރެއްވިދާނެ ފޮތްބަޔެކެވެ .މި ފޮތްބައި އިނގިރޭސި ބަހުންވެސް މާލެއިން ބައެއް ފޮތްފިހާރަތަކުން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ( .އިނގިރޭސި ނަމަކީ

 ) Arabic course 1, 2, 3ތިން ފޮތުގެ ގޮތުގައި

ލިބެން ހުރެއެވެ .މާތް ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުކޮށް ދެވަނަ ފިލާވަޅުވެސް
ތިޔަބޭފުޅުންނަށް

ދިވެހި

ބަހުން

ހުށައަޅާލެވޭނެ

ވާހަކަ

ދަންނަވަމެވެ.

އުއްމީދަކީ

ﷲ

ގެ

ހެޔޮރަޙުމަތްފުޅާއެކުގައި މަޑުމަޑުން ގޮސް ފުރަތަމަ ފޮތް އެއްކޮށް ނިންމާލުމެވެ .މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ
ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ .އާމީން

ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު
މި ފިލާވަޅު ކިޔަވާ ނިމޭއިރު އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު
-

މިފިލާވަޅު ނިމޭ އިރު ގާތުގައި ހުންނަ އެއްޗިއްސަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން

ބުނެދޭން އެނގުން .މިޘާލު :މިއީ ފޮތެއް .މިއީ ޤަލަމެއް.
 އެއްޗެއްސާ ބެހޭގޮތުން އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ހޯދުމަށް ސުވާލުކުރަން އެނގުމާ އެއްޗެއްސާ މެދު އެކން ޔަޤީންކުރަން ސުވާލުކުރަން އެނގުން .މިޘާލު :މިއީ ކޮންއެއްޗެއް؟ މިއީ
އެއެއްޗެއް އެއީ ކޯއްޗެއް ަ
ޤަލަމެއްތަ؟
 ފިލި ނުޖަހައި ދަސްކުރި އަކުރުތައް އަކުރުގައި ޖެހޭ ފިލި ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަން އެނގުމާއިފިލާވަޅުގައި ހުރި ހުރިހާ ބަސްތަކެއްގެ މާނައެނގުން.
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الدرس األول ( )2ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު
އ
މނަ .މި ީ
ވޅުގެ ތަޅުދަނޑިَ :هـٰ َذا ާ
ފުރަތަމަ ފިލާ ަ

هذا بَاب

هذا ِمفتَاح

هذا َمس ِجد

މިއީ މިސްކިތެއް

هذا بَـيت

މިއީ ގެޔެއް

މިއީ ތަޅުދަނޑިއެއް

هذا قَـلَم

މިއީ ޤަލަމެއް

هذا كِتَاب

މިއީ ފޮތެއް

މިއީ ގޮނޑިއެއް

ه َذا َس ِريـر

މިއީ އެނދެއް

ه َذا َمكتَب

މިއީ މޭޒެއް

ه َذا ُكرِسي

މިއީ ދޮރެއް
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ދެވަނަ ބައި:
މިބައި ކިޔެވުމުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު:
 މިބައި ނިމުމުން އެއްޗެއްސާއި މެދުގައި އެއީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ އަހަން އެނގެންވާނެއެވެ .މިޘާލު :މިއީކޮންއެއްޗެއް؟
 އަދި އެއީ އެ އެއްޗެއްކަން ޤައިމުކުރަން ސުވާލު ކުރަން އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ؟ މިޘާލު :މިއީގެޔެއްތަ؟ މިއީ ރުކެއްތަ؟

َمـا ه ـ َذا ؟ މާނަ :މިއީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ތަޅުދަނޑި :مـَا

ގެ މާނަ :ކޮންއެއްޗެއް؟

(ނޯޓު:އަރަބި ބަހުގައި މާގެ ބައިވަރު މާނަ ހުރެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަހަރު މިކިޔަވަނީ ސުވާލުކުރަން
ބޭނުންކުރާ މާ އެވެ).

َما ه َذا؟

(މިއީ ކޮން އެއްޗެއް؟)

ه َذا بَـيت

(މިއީ ގެޔެއް)

أَه َذا بَـيت؟

(މިއީ ގެއެއް ހެއްޔެވެ؟)

نَـ َعم  ،ه َذا بَـيت

(އާނ .މިއީ ގެއެއް)

(ނޯޓު :ޢަރަބި ބަހުގައި

أ

ޖުމްލައެއްގެ ކުރިއަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބަކަށް ބުނަން ޖެހޭނީ

އާނއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭއެވެ) .
---------------------------------------------------------------------------------------

َما ه َذا ؟

މިއީ ކޮންއެއްޗެއް؟

َه َذا قَ ِميص

މިއީ ގަމީހެއް

----------------------------------------------------------------------------------------
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أَ َه َذا َس ِريـر ؟

ސ
ޢަރަބިބަ ް

މިއީ އެނދެއް ހެއްޔެވެ؟

لَ َ ،ه َذا ُكرِسي

ނޫން .މިއީ ގޮނޑިއެއް

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

َأه َذا ِمفتَاح

މިއީ ތަޅުދަނޑިއެއްތަ؟

لَ َ ،ه َذا قَـلَم

ނޫން .މިއީ ޤަލަމެއް

ما هذا ؟

މިއީ ކޮންއެއްޗެއް؟

هذا ََنم

އ
މިއީ ތަރިއެ ް

-----------------------------------------------------------------------------------------

ތަމްރީނުތައް
ތަމްރީން 2
ކުރެވިފައިވާ ސުވާލަށް ތަސްވީރު ބޭނުންކޮށްގެން ޖަވާބު ދޭށެވެ.

ما هذا؟

---------------------
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ما هذا؟

---------------------

ما هذا؟

-------------------

ما هذا؟

------------------

ما هذا؟

------------------

ما هذا؟

ސ
ޢަރަބިބަ ް

------------------
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ތަމްރީނު 1

أهذا بَـيت ؟

أهذا ِمفتَاح ؟

أهذا قَ ِميص ؟

أهذا ََنم
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ތަމްރީން 4
اِقـ َرأ َو اكتُب  :ކިޔުމަށްފަހުގައި ލިޔާށެވެ.
.1

هذا مكتب

.2

هذا مسجد

.3

هذا قلم

.4

هذا سرير

.5

ما هذا ؟ هذا كرسي

.6

أهذا بيت؟ ل هذا مسجد

ތިންވަނަ ބައި
މިބައިން އެނގެންޖެހޭނީ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން އެއީ ކާކުތޯ ސުވާލު ކުރުމެވެ.
މިބައިގެ ތަޅުދަނޑިَ :من :މާނަ :ކާކު؟

ކހެއްޔެވެ؟
َمن ه َذا ؟ މާނަ :މިއީ ކާ ު

َ .1من ه َذا ؟
هذا َولَد

ޔވެ؟
މިއީ ކާކު ހެއް ެ

މިއީ ކުޑަކުއްޖެއް (ފިރިހެންކުދިންނަށް)
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َ .2من ه َذا ؟

ه َذا طَبيِب

މިއީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

މިއީ ޑޮކްޓަރެއް

َ .3من هذا ؟

هذا طَالِب

ސ
ޢަރަބިބަ ް

މިއީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

މިއީ ކިޔަވާކުއްޖެއް

 .4أه َذا َولَد ؟
لَ ه َذا َ ،ر ُجل

މިއީ ކުޑަކުއްޖެއްތަ؟

ނޫން މިއީ ބޮޑުމީހެއް

92

www.dhisalafiyyah.net

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

 .5ما هذا ؟
هذا مسجدا

މިއީ ކޮންއެއްޗެއް؟

މިއީ މިސްކިތެއް

 .6من هذا ؟
هذا تَاجر

ސ
ޢަރަބިބަ ް

މިއީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

މިއީ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

 .7هذا َكلب

އ
މިއީ ކުއްތާއެ ް

 .8أهذا َكلب ؟

އއްތަ؟
މިއީ ކުއްތާ ެ

ل  ،هذا قِط.

ނޫން .މިއީ ބުޅަލެއް

 .9هذا ِِحَار

މިއީ ހިމާރެއް

 .11أهذا ِِحَار ؟
ِ
صان ނޫން
ل  ،هذا ح َ

މިއީ ހިމާރެއްތަ؟
އ
މިއީ އަހެ ް
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َ .11وَما هذا ؟
هذا ََجَل
ނޯޓު:

 .21ما هذا ؟
هذا ِديك

ސ
ޢަރަބިބަ ް

އަދި މިއީ ކޮންއެއްޗެއް؟
މިއީ ޖަމަލެއް

َو

ގެ މާނައަކީ އަދި ( ނުވަތަ)

މިއީ ކޮންއެއްޗެއް؟
އ
މިއީ ހާލެ ް

 .24من هذا ؟
هذا ُم َد َّرس

މިއީ ކާކުހެއްޔެވެ؟
މިއީ މުދައްރިސެއް

 .14أهذا قَ ِميص ؟
ل هذا ِمن ِديل

މިއީ ގަމީހެއްތަ؟
ނޫން މިއީ ރުމާލެއް (ސުކާރފެއް)
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ތަމްރީން 3

اِقرأ واكتُب

(ކިޔުމަށްފަހު ލިޔާށެވެ).

ޢަރަބި ބަހުގައި އަސްލު ލިޔާއިރުގައި ފިލިޖަހާފައެއް ނުހުރެއެވެ .ތިރީގައި އެހުރީ މަތީގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ
ބަސްތަކެވެ .މިހާރު މަތީގައި އެހެރަ ބަސްތައް ދަސްވެފައި ވާނަމަ ފިލިނުޖަހައި ކިޔުމަކީ އެއްވެސް
ދަތިކަމެއް ނޫނެވެ .ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ކުރިން މަތީގައިވާ ހުރިހާ ލަފުޒުތަކެއް ދަސްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.

 .1ما هذا ؟ هذا قلم
 .2هذا كلب
 .3من هذا ؟ هذا طبييب
 .4هذا َجل
 .5أهذ كلب ؟ ل هذا قط
 .6أهذا ديك ؟ نعم
 .7أهذا حصان ؟ ل هذا ِحار
 .8هذا منديل
 .9أهذا ولد ؟ نعم
 .11من هذا ؟ هذا رجل
ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު ނިމުނީ
މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކުގައި ދެވަނަ ފިލާވަޅު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެނެސްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ.
ދުޢާއަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް މި ފިލާވަޅުތަކުން ފައިދާކުރާ އެއްޗެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

وصىل اهلل وسلم ىلع حممد و يلع آهل وصحبه وسلم .واحلمد هلل رب العاملني .آمني
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ޢަރަބި ފިލާވަޅު ()1
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ޅޮހީ
ތާރީޚް 40 :ޝައްވާލު  18 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1022

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا ،من
هلده اهلل فال مضل هل ،ومن يضلل فال هادي هل ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل صىل اهلل عليه وىلع آهل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
ادلين وسلم تسليما كثريا.
ދެވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ
ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު ރަނގަޅަށް ދަސްކުރުމަށްފަހު ،ހުރިހާ ތަމުރީނެއް ހަދައިފައި ވާނަމަ ދެވަނަ ފިލާވަޅު
ހެދުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ .މި ފޮތުގައި ހުރިހާ ފިލާވަޅުތައް ދާނީ އެއްފިލާވަޅު އަނެއްފިލާވަޅާއި
ގުޅެމުންނެވެ .ވީމާ ބަރާބަރަށް ފަރިތަކަމާއެކު ބަސް ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ފިލާވަޅު
ފަރިތަކޮށް ބަސްތަކުގެ މާނަތައް ދަސްކުރާށެވެ .ދަސްކުރަން އެންމެ ފަސޭހަ އެއްގޮތަކީ ފިލާވަޅުތައް
ވީހާވެސް ގިނައިން ފަރިތަކަމާއެކުގައި ކިޔުމެވެ.

މި ފިލާވަޅު ކިޔަވާ ނިމޭއިރު އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު
ފުރަތަމަ ފިލާވަޅުގައި ދަސްކުރީ ކައިރީގައި ހުރި އެއްޗިއްސަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ބުނާނެ ގޮތެވެ.
މިފިލާވަޅުގައި ދަސްކުރަން ޖެހެނީ ދުރުގައި ހުންނަ އެއްޗެއްސަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ބުނާނެގޮތެވެ.
-

މިފިލާވަޅު ނިމޭ އިރު ދުރުގައި ހުންނަ އެއްޗެއްސަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން

ބުނެދޭން އެނގުން .މިޘާލު :އެއީ ފޮތެއް .އެއީ ޤަލަމެއް.
 ދުރުގައި ހުންނަ އެއްޗެއްސާ ބެހޭގޮތުން އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ހޯދުމަށް ސުވާލުކުރަން އެނގުމާއި،އެއީ ކޯއްޗެއްތޯ ޔަޤީންކުރަން ސުވާލުކުރަން އެނގުން .މިޘާލު :އެއީ ކޮންއެއްޗެއް؟ އެއީ މިސްކިތެއްތަ؟
 -އަލަށް ދަސްކުރި ބަސްތަކުގެ މާނަ އެނގުމާއި ފިލިނުޖަހައި ދަސްކުރި ބަސްތައް ކިޔަން އެނގުން.
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س الثَانِي ( )1ދެވަނަ ފިލާވަޅު
ال َدر ُ
އ
މނަ .އެ ީ
ـك ާ
ދެވަނަ ފި ާ
ލވަޅުގެ ތަޅުދަނޑި :ذَلِ ـ َ
ނޯޓު :ކިޔާނެ ގޮތް  -ޛާލިކަ
-------------------------------------------------------------------------------

ِ
ك؟
َما ذَل َ
އެއީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ِ
ك ََنـم
ذَل َ
އ
އެއީ ތަރިއެ ް
-------------------------------------------------------------------------------

َهـ َذا َمس ِجـد
މިއީ މިސްކިތެއް

ِ
ك بيَـت.
َو َذل َ
އަދި އެއީ ގެޔެއް
-----------------------------------------------------------------------------

ِ
صـان
َه َذا ح َ
މިއީ އަހެއް

ِ
ك ِِحَـار .
َو َذل َ
އަދި އެއީ ހިމާރެއް
-------------------------------------------------------------------------------
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أَذلك َكلـب ؟
އެއީ ކުއްތާއެއްތަ؟

لَ ،ذلك قِـط.
ނޫން ،އެއީ ބުޅަލެއް
-------------------------------------------------------------------------------

ـك؟
ماَ ذل َ
އެއީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ذلك َسـرير.
َ
އެއީ އެނދެއް

-------------------------------------------------------------------------------

ِ
ك؟
ومـن َذل َ
َمن َهـ َذا َ
މިއީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަދި އެއީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

ـدرس
هـذا ُم ِّ
މިއީ މުދައްރިސެއް

وذلك َإمـام .
އަދި އެއީ އިމާމެއް
-------------------------------------------------------------------------------
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مـا ذلـك؟
އެއީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ذلـك َح َجـر.
އެއީ ހިލަގަނޑެއް
-------------------------------------------------------------------------------

هـذا ُس َّكـر
މިއީ ހަކުރު

وذلك لَ َـب.
އަދި އެއީ ކިރެވެ.
---------------------------------------------------------

َت ِرين
ތަމުރީން
اِقـرأ واكتُـب :ކިޔުމަށްފަހުގައި ލިޔާށެވެ.

 .1هذا سكر وذلك لب.
 .2من ذلك؟ ذلك إمام.
 .3أذلك قط؟ ل ،ذلك كلب.
 .4ما هذا؟ هذا حجـر.
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ات ال َج ِدي َدةُ :އާ ބަސްތައް
ال َكلِ َم ُ

إِ َمـام

އިމާމު

َح َجـر

ހިލަ

ُس َّكـر

ރ
ހަކު ު

لَ َـب

ރ
ކި ު

ދެވަނަ ފިލާވަޅު ނިމުނީ
މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކުގައި ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެނެސްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ.
ދުޢާއަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް މި ފިލާވަޅުތަކުން ފައިދާކުރާ އެއްޗެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

وصىل اهلل وسلم ىلع حممد و يلع آهل وصحبه وسلم .واحلمد هلل رب العاملني .آمني
(މިފިލާވަޅުގެ ބާކީ ބައިތައް އެހެން މަޖައްލާތަކުގައި ގެނެސްދެވޭނެއެވެ .إن شاء اهلل)
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ސުވަރުގެއަށް އެދުންވެރިވާމީހުން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު ނާޒިޙް
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  27 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

މަތިވެރިވެގެންވާ ސުވަރުގެއަށް ވަންނަން އެދޭ ކޮންމެމީހަކަށް ދަންނަވަމެވެ .ޙޫރުލްޢީނުން ޙާޞިލުކުރުމަށް
އެދޭ ކޮންމެމީހަކަށް ދަންނަވަމެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ވަޖުހުފުޅު ދުށުމަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް
ދަންނަވަމެވެ .ސަލާމަތުގެ ގޮވައްޗަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ދަންނަވަމެވެ.
ސުވަރުގެއަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވާ އަޅުންނަށްޓަކައި ،ދުވަހަކުވެސް
ލޮލަކަށް ފެނިފައިނުވާ ،ކަންފަތަކަށް އިވިފައިނުވާ އަދި ހިތަކަށްވެސް ނުގެނެވޭފަދަ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށް
ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ތަނެކެވެ .ހުރިހާ ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި ނަފްސު އެދޭ އެންމެހާ ރިވެތި އެދުންތައް
އެތަނުން ފުދޭ ގޮތަށެވެ .އެތަނަށް ވަދެއްޖެ މީހަކީ ދުވަހަކުވެސް އެތަނުން ބޭރު ވާނޭ މީހެއް ނޫނެވެ.
އެމީހަކު އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް އެތާގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ السجدة٧١ :
މާނައީ" :ފަހެ އެމީހުންނަށްޓަކައި (ސުވަރުގެވެރިންނަށްޓަކައި) ފޮރުއްވާފައިވާ ލޮލުގެފިނިކަން (އެބަހީ ލޮލަށް
ފިނިކަންދެނިވި ،ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތްތަށް) އެއްވެސް ނަފްސަކަށް ނޭގޭނެއެވެ( .އެއީ) އެމީހުން ކޮށްއުޅުނު
ޢަމަލުތަކުގެ ޖަޒާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ".
އެސުވަރުގޭގެ ބިން ތައްޔާރުވެވިގެންވަނީ ގޮމަކަސްތޫރިންނެވެ .އެތާނގެ ފަންގިފިލާ އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ
ވަތަޢާލާގެ ޢަރުޝިކޮޅެވެ .އެތާނގެ ބިމުގައިވާ ވެލިފުއްތަށް ހެދިފައިވަނީ މުތާއި ޖައުހަރުންނެވެ .އެތަން
ބިނާވެގެންވަނީ ރަނާއި ރިހިންނެވެ .ސުވަރުގޭގައި ސަތޭކަ ދަރަޖަ ވެއެވެ .ކޮންމެ ދެ ދަރަޖައެއްގެ
ދެމެދުގައި އުޑާއި ބިމާއި ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިންވެއެވެ .އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ ފިރުދައުސެވެ .އެތަނުން،
ސުވަރުގޭގެ ކޯރުތައް ދެމިގެންވެއެވެ .ސުވަރުގޭގައި ހަތަރު ވައްތަރެއްގެ ކޯރުތައްވެއެވެ .އެއީ ،ރަހައަށް
ބަދަލެއް ނާންނަ ފެންކޯރުތަކާއި ،ރަހައަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކިރުގެ ކޯރުތަކާއި ،ބޯމީހުންނަށް ލައްޛަތު
ލިއްބައިދޭ މަސްތުވުމެއްނެތް ރަލުގެ ކޯރުތަކާއި ،ސާފު މާމުއިގެ ކޯރުތަކެވެ.
އެތާނގެ އަހުލުވެރިންގެ ކާނާއަކީ އެމީހުން ޚިޔާރުކުރާ މޭވާއެވެ .އަދި އެމީހުން އެދޭ ކޮންމެ ދޫންޏެއްގެ
މަހެވެ .އެމީހުން ބޯހުށީ ކާފޫރާއި ޒަންޖަބީލު އެއްކޮއްފައިވާ ރަލެވެ .ކެއިންބުއިމަށްފަހު ފާޚާނާ ކުރުމުގެ
ބަދަލުގައި އެމީހުންގައިން ހިއްލާނީ ދަލެކެވެ .އެ ދަލުގެވަސް ގޮމަކަސްތޫރީގެ ވަސްފަދައެވެ .އެމީހުން ލާނީ
ފަށުއި ފޭރާންތަކެވެ .އެމީހުންގެ އެނދުތަކުގެ ދަށްފުށް ހެދިފައިވަނީ ފަށުއިންނެވެ .ވީއިރު ،އެ އެނދުތަކުގެ
މަތީފުށް

ހެދިފައިވާނެގޮތް

ތަޞައްވުރުކޮށްލައްވާށެވެ.

އެމީހުން

ބޭނުންކުރާ

ތަށިތައް

ހެދިފައިވަނީ

އެތެރެފެންނަ ރަނާއި ރިހިންނެވެ .އެތާނގެ އަހުލުވެރިންގެ ރީތިކަން ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދުފަދަ ވާނެއެވެ.
އެމީހުންގެ ޢުމުރަކީ ،ޒުވާންކަމުގެ ކުންނު ކަމުގައިވާ ތެއްތިރީސް އަހަރެވެ .އެމީހުންގެ އަނބިންނަކީ
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ރީތިކަމުގެ ދެވަނައެއް ނުވާ ޙޫރުލްޢީނުންނެވެ .ސުވަރުގެވެރިންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ
ޖައްބާރުވަންތަ އިލާހުގެ ވަޖުހުފުޅު ފެނުމުގެ ނިޢުމަތެވެ.
ސުވަރުގެއިން އެންމެ ދަށް މަންޒިލް ލިބޭމީހާގެ ދަރަޖަ ،ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޡް
َ َّ َ ْ َ ً
َْ ْ
ُ َ َ ُ ٌ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ
َ ُ َ َ َّ ُ
ْنلة ؟ قال :هو رجل ي ِِجء بعد ما أد ِخل أهل اجلن ِة
م
ة
ن
اجل
ل
أه
َن
أد
ما
:
ه
ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .سأل موَس رب
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ
َّ ُ َ َ
َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِّ
ْ َ ْ ََ
ازل ُه ْم ،وأخذوا أخذاتِ ِهم ؟ فيقال َل:
َاجلنة ،ف َيقال َل :ادخ ِل اجلنة .فيقول :أي رب ،كيف وقد نزل انلاس من ِ
ُّ ْ َ َ ُ ُ
ْ ُُ
َْ َ
َ ُ ُ َ َ َ َ
ُُْ ُُْ
ْ َ ُ َ َ َ ُْ ُ ْ َ
ولَ :رضيْ ُ
ت َر ِّب ،فيقول :لك ذلِك َو ِمثله َو ِمثله
وك ادلنيا؟ فيق
أترَض أن يكون لك ِمثل مل ِك م ِل ٍك ِمن مل ِ
ِ
َ ُُْ َ ُُْ َ ُ ُ
َ ُ ُ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ
َ َ َ َ َ َ َُ ََْ
ول يف اخلام َسةَ .رضيْ ُ
ت نف ُسكَ ،وَلت
اَل ،ولك ما اشته
و ِمثله و ِمثله ،فيق
ت َر ِّب ،فيقول :هذا لك وع
َشة أمث ِ ِ
ِ ِ ِ
َ ُْ َ َ ُ ُ
ولَ :رض ُ
يت َر ِّب))( .رواه مسلم) މާނައީ" :މޫސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް
عينك .فيق
ِ
ދެންނެވިއެވެ.

ސުވަރުގެއިން

އެންމެ

ލިބޭ

ދަށުދަރަޖަ

މީހާގެ

މަންޒިލަކީ

އެއިލާހު

ކޮބާހެއްޔެވެ؟

ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް ވަނުމަށްފަހު އަންނަމީހެކެވެ .ފަހެ އޭނާއަށް
ދެންނެވޭނެއެވެ .ސުވަރުގެއަށް ވަންނާށެވެ .ފަހެ އޭނާ ބުނާނެއެވެ .އޭއަޅު ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!
ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

މީސްތަކުން

އެބައިމީހުންގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ނިޢުމަތްތައް

ޙާޞިލުކޮށްފިއެވެ.

ރަސްރަސްކަލުންގެ

ތެރެއިން

ރަސްކަލެއްގެ

މަންޒިލުތަކަށް
އެހިނދު

ރަސްކަންފަދަ

ވަދެއްޖެއެވެ.
އޭނާއަށް

އަދި

އެބައިމީހުންނަށް

ދެންނެވޭނެއެވެ.
ތިބާއަށް

ރަސްކަމެއް

ދުނިޔޭގެ

ލިބުމަށް

ތިބާ

ރުހެންހެއްޔެވެ؟ އެހިނދު އޭނާ ބުނާނެއެވެ .އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅު ރުހިއްޖައީމެވެ.
އެހިނދު ﷲ ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ .ތިބާއަށް އެފަދަ ރަސްކަމެކެވެ .އަދި އެފަދަ ރަސްކަމެކެވެ .އަދި އެފަދަ
ރަސްކަމެކެވެ .އަދި އެފަދަ ރަސްކަމެކެވެ .އަދި ފަސްވަނަ ފަހަރު އޭނާ ބުނާނެއެވެ .އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ! އަޅު ރުހިއްޖައީމެވެ .އެހިނދު ﷲ ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ .ތިބާއަށް އެއާއި އޭގެ ދިހަގުނަ ވެއެވެ.
އަދި ތިބާގެ ނަފުސު އެދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ތިބާއަށް ވެއެވެ .އަދި ތިބާގެ ލޮލަށް އަރާމުކަންދޭ ކޮންމެ
އެއްޗެއްވެސް ތިބާއަށް ވެއެވެ .އެހިނދު އޭނާ ބުނާނެއެވެ .އަޅު ރުހިއްޖައީމެވެ".

()1

ސުވަރުގެއަށް ވަދެވޭނެ ސަބަބުތައް:
 އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުންތަކަށް ރައްކާތެރިވުން.
 ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެން ކުރުމަށް އެންގެވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން.
 ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެން އެކަމަކާ ދުރުހެލިވުމަށް އެންގެވި ކޮންމެ ކަމަކުން
ދުރުހެލިވުން.
 މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ކޮލުދަތްތަކުން ހިފުން( .އެބަހީ،
އެސުންނަތުގައި ވަރުގަދައަށް ހިފެހެއްޓުން)
()1

صحيح مسلم.)281( :
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 ތެދުވެރިކަން.
 ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުން.
 ސަލާމްކުރުން ގިނަކުރުން.
 މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުން.
 ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.
 ޔަތީމުން ބަލައިބޮޑުކުރުން.
 ރިވެތި އަޚުލާޤު.
 ފަތިސް ނަމާދާއި ޢަޞުރު ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުން.
 ސުންނަތް ނަމާދުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން.
 ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ،ޖަމާޢަތަށް މިސްކިތަށް ދިއުން.
 މީހުންނަށް އުދަގުވާގޮތަށް މަގުމަތީގައި ހުންނަ އެއްޗިހި އެއްކައިރި ކުރުން.
 ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން.
 ރުޅި އަންނަހިނދު ،އެރުޅި މައިތިރި ކުރުން.
 މީސްތަކުންނަށް މާފުކުރުން.
 އަމާނާތްތެރިވުން.
 ދުލާއި ލަދުވެތި ގުނަވަނަށް ރައްކާތެރިވުން.
 ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއްގެފަހުގައި އާޔަތުލް ކުރްސި ކިޔެވުން.
 ސޫރަތުލް އިޚްލާޞް ކިޔެވުން ގިނަކުރުން.
 ދަމުނަމާދުކުރުން.
 ޙަސަދަވެރިކަމުން ދުރުހެލިވުން.
 އަނބިމީހާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުން.
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މުސްލިމް އަޚާއެވެ! މުސްލިމް އުޚުތާއެވެ! މިމަތިވެރި ބަގީޗާތަކާއި ގަނޑުވަރުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ގަދައަޅާ
މަސައްކަތް ކުރާށެވެ .މިމަތިވެރި ވެގެންވާ ސުވަރުގެ ލިބިއްޖެ މީހަކީ ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ މީހެކެވެ.
މިސުވަރުގެ

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

މިއުއްމަތުގެ

ސަލަފުން

ވަނީ

ވަރަށް

ގަދައަޅައި

މަސައްކަތް

ކުރައްވާފައެވެ .އެބޭކަލުން ހިންގެވި މަގަކީ ކާމިޔާބު ބޭނުންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހިނގަންވީ މަގެވެ.
امهلل إنا نسألك اجلنة وما يقرب إيلها من قول وعمل وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وآَل وصحبه أمجعني.

***
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ސިވާކު
ލިޔުއްވީ :އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  27 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ދަތް އުނގުޅުމަކީ އަނގަޔަށްހުރި ޠާހިރުކަމެކެވެ .އަދި ﷲ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން އެކަމުގައިވާ ކަމެކެވެ".

()1

 ސިވާކަކީ އިރާކު ގަހުގެ މުލުން ނުވަތަ ގޮފިކޮޅަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ދަނޑިކޮޅެކެވެ.
 ޢަރަބި ބަހުގައި "ސިވާކު" ގެ މާނައަކީ ދަތް އުނގުޅުމެވެ .އަދި އެއީ ސިވާކުގަހުގެ ދަނޑިކޮޅެއް
ބޭނުން ކުރުމަށްވެސް ބުނެވޭ ބަހެކެވެ.
 އަލްއިމާމުއް ނަވަވީ ރަޙިމަހުއް ﷲ ވިދާޅުވެފިއިވެއެވެ" .ގިނަގިނައިން ސިވާކު ބޭނުން ކުރުން
ނުވަތަ ދަތް އުނގުޅުމަކީ ދީނުގައި ވަރަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .އަދި ސިވާކުން ދަތް އުނގުޅުމަކީވެސް
އޭގެ ޒާތުގައި ސުންނަތެކެވެ".
ސިވާކު ބޭނުންކުރުން އެދެވިގެންވާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި:
 ވުޟޫ ކުރުމުގެ ކުރީގައްޔާއި ނަމާދު ކުރުމުގެ ކުރިން .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންނަށް އުނދަގުލެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ،
ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ސިވާކު ބޭނުންކުރުމަށް (ދަތް އުނގުޅުމަށް) އަމުރު ކުރެއްވީމުހެވެ".

()2

 ޢާއިލާއާއިއެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ގެއަށްވަންނަ ހިނދުގައި ،ރަސޫލުﷲ ގެފާނު ގެއަށް
ވެދެވަޑައިގެންފިނަމަ ،އެންމެފުރަތަމަ ކުރައްވާ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާގެ އަރިހުން
ސުވާލު ކުރެވުނު ހިނދު ވިދާޅުވިއެވެ" .ގެއަށް ވެދެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރައްވާ ކަމަކީ ސިވާކު
ބޭނުން ކުރެއްވުމެވެ( .އެބަހީ :ދަތް އުނގުޅުއްވައެވެ").

()3

( )1صحيح البخاري )2144( :تعليقا جمزوما ،وسنن النسائي ،)5( :ومسند أمحد ،)13115 ،13114 ،21 ،7( :وصحيح
ابن حبان ،)2123( :وصححه شيخ األلباين {إرواء الغليل ،)22( :وصحيح اجلامع.})2118( :
( )2صحيح البخاري ،)887( :وسنن أيب داود ،)37( :جامع الرتمذي ،)11( :وسنن ابن ماجه (.)187
( )3صحيح مسلم.)154( :
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 ނިދާ ހޭލައިގެން ،ޙުޛައިފާ ބުނުލް ޔަމާންގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ" .ރަސޫލުﷲ ޞައްލައް ﷲ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ނިދިން ހޭފުޅުއްލެއްވުމަށްފަހު ،ސިވާކުން ރަނގަޅަށް ދަތްޕުޅު އުނގުޅުއްވައެވެ".

()1

 ކެއުންބުއިމުގެ

ސަބަބުން

އެނޫން

ނުވަތަ

ސަބަބަކާހުރެ

ނަމަވެސް

ވަސް

އަނގައިގެ

ތަޣައްޔަރުވުމުން ،ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ދަތް އުނގުޅުމަކީ
އަނގަޔަށްހުރި ޠާހިރުކަމެކެވެ .އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން އެކަމުގައިވާ ކަމެކެވެ".

()2

 މިސްކިތަށް

ދިޔުމުގެ

ކުރީގައި،

މިސްކިތްތަށް

ދިޔުމުގެ

ކުރީން

ނުވަތަ

ނަމާދުކުރުމުގައި

ޒީނަތްތެރިވުމަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާވަނީ އަލް އަޢްރާފު ސޫރަތުގެ  42ވަނަ އާޔަތުގައި
އަންގަވާފައެވެ .އެ ޒީނަތްތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ސިވާކު ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ދަތް އުނގުޅުންވެސް
ހިމެނެއެވެ.
 ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޛިކުރު ކުރުމުގެ ކުރީން ،އެހެނީ ޛިކުރުގެ މަޖްލިސްތަކަށް މަލާއިކަތުން
ޙާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ .މަލާއިކަތުންނަށް ނުބައި ވަހުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވެލައްވައެވެ.
ސިވާކު ބޭނުންކުރުމުގެ އަދަބު ތަކުގެ ތެރޭގައި:
 ޢާއްމު ތަންތާނގައި ސިވާކު ބޭނުން ކުރުމުގައި ،މީހުން ފަކުރު ނުގަންނާނޭހެން ބޭނުން ކުރުމާއި،
ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ރައްކާކުރުމުގެ ކުރީން ސިވާކު ދޮވެލުން ނުވަތަ ތާހިރުކޮށްލުން.
 ތާހިރު ތަނެއްގައި ސިވާކު ރައްކާ ކުރުން.
ޙަކީމީ ގޮތުންނާއި ޠަބީޢީ ގޮތުން ބަލާއިރު ސިވާކަކީ:
 ސިވާކުގެ ޢަރަޤަކީ ޖަރާސީމު މަރައިލާއި އަނގައިގެ ހުތްވަސް ކަނޑުވައިދޭ އެއްޗެއް.


ސިވާކު ދަނޑީގައި ހުންނަ ނަރުވާތަކަކީ ދަތް އުނގުޅާ ބުރުހެއްފަދަ އެއްޗެއް ،ވީމާ ސިވާކު

ދަނޑިކޮޅަކީ ދަތްއުނގުޅާ ބުރުހަކާއި ބޭހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނޭ ރަނގަޅު އެއްޗެއް.
 ސިވާކުގައި އެކުލެވޭ މަޢުދަނުގެ ބާވަތްތަކަކީ ޖަރާސީމު މަރައިލަދީ ،ދަތްފަނިކެއުމުން ރައްކާތެރިކޮށް
ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެއް .މިޒަމާނީ ދަތް އުނގުޅާބޭހުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބާރުގަދަ ކެމިކަލްތަކަށްވުރެ،
ޠަބީޢީ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ސިވާކުގެ ފައިދާ މާބޮޑުކަން އެތަކެއް ސައިންޓިފިކް ރިސާޗްތަކަކުން
ދައްކައެވެ.

( )1صحيح البخاري ،)135( :ومسلم.)155( :
( )2صحيح البخاري )2144( :تعليقا جمزوما ،وسنن النسائي ،)5( :ومسند أمحد ،)13115 ،13114 ،21 ،7( :وصحيح
ابن حبان ،)2123( :وصححه شيخ األلباين {إرواء الغليل ،)22( :وصحيح اجلامع.})2118( :
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 ސިވާކަކީ

ބައިވަރު
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ޑޮކްޓަރުންނާއި،

އަދި

ދުނިޔޭގެ

ޞިއްޙީ

ޖަމްޢިއްޔާއެއް

ކަމުގައިވާ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިތުބާރު ދީފައިވާ ،ބޭނުން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ އެއްޗެއް.

***
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ނަފްސު މުޙާސަބާކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122
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ދުވަސްތައް މިހިރަ ފާއިތުވަނީއެވެ .އެކިމީހުންގެ އަޖަލުތައް އައިސް އެބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީއެވެ.
އެތައްހާސް ބައެއްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ނުކުރެވޭ ދުވަހަކަށް އިރުއަރައި ނުއޮއްސެއެވެ .މަންމަގެ އުނގުން
ކަށްވަޅަށް މީސްތަކުން ދަތުރު ކުރަނީއެވެ .ދުނިޔަވީ ލައްޒަތުތަކާއި މަލައްޒާތުތަކަށް އެބައިމީހުން އަލްވަދާޢު
ކިޔަނީއެވެ 31 .އަހަރުވުމުން ތައުބާވުމަށް ޢަޒުމުކޮށްގެން ،ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ނިދާފައި ތިއްބާ ނަރަކައިގެ
އަނދަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަނދަވަޅަކަށް ދާންޖެހެނީއެވެ .ނަމަވެސް މިއިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކޮށް ،އަމިއްލަ
ނަފްސު މުޙާސަބާކޮށް ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނަނީ ފަހެ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޤުތު އައިސްޖެހޭނީ ކޮންއިރަކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ.
ތައުބާވެ ނަފްސު މުޙާސަބާކުރުމަށް އަވަސްވަމާ ހިންގަވާށެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ احلشر ٧١ :މާނައީ:
"އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް (ބިރުވެތިވެ) ތަޤްވާވެރިވާށެވެ .އަދި
މާދަމާއަށް(ޤިޔާމަތް ދުވަހަށް)ޓަކައި ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް ކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލާށެވެ .އަދި
ނ ﷲއަށް ތަޤްވާވެރިވާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ،ﷲ އީ ،ތިޔަބައިމީހުން ކުރާކަންތައް މޮޅަށް
ތިޔަބައިމީހު ް
َ ُْ َُْ َ ُ ْ ََْ َ ْ
اسبوا أنفسكم قبل أن
ދެނެވޮޑިގެ ް
ނވާ އިލާހެވެ ".ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ(( .ح ِ
ُُتَ َ
اسبُ ْوا)) "ތިބައިމީހުންގެ ހިސާބު (ﷲ ތަޢާލާ) ބެއްލެވުމުގެ ކުރީން ،އަމިއްލަ ނަފްސު ހިސާބުކުރާށެވެ".
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކާ ސުވާލު ކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ.
އުޚްރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްޓަކާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޢަމަލުގެ

ފަތުގައި

ގިނަވާނީ

ހެޔޮޢަމަލުތައް

ތޯއެވެ؟

ޤަބުރުގެ

އެކަނިވެރިކަމަށްޓަކާ

އަޅުގަނޑުމެން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފަހުން މުޞްޙަފު ހުޅުވާލީ ކޮންދުވަހަކުތޯއެވެ؟
އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަމާދުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައިވަނީ ﷲތަޢާލާ ޤަބޫލުކުރައްވާފަދަ ގޮތަކަށް،
ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއެކުގައިތޯއެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެން

ﷲގެ

ޙަޟްރަތުގައި،

ފާފަފުއްސަވައި

ނަރަކައިން

ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދުނީ ކިތައް ފަހަރުތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން މި ހިނގަމުންދަނީ ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ
މަގުގައިތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ރަޙުމަތްތެރީންނަކީ ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ މަގުން
ހިނގުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދޭ ބަޔެއްތޯއެވެ؟ …؟ …؟ …؟
109

www.dhisalafiyyah.net

އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ﷲ ތަޢާލާއަށް ސިއްރާއި ފާޅުގައި ބިރުވެތިވަމާ ހިންގަވާށެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން

ކުޑަކަމެއްގެ

ގޮތުގައި

ދެކިގެން

ކުރަމުންދާ

އެންމެކަމެއްވެސް

އަޅުގަނޑުމެން

ނަރަކަވަންތަވެރީން ކަމުގައި ހަދާފާނެއެވެ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލަފުން މިފަދަކަންތައްތަކަށް
ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވެލެއްވެވިއެވެ .އެއްފަހަރަކު ،ޢަބްދުﷲ ބިން މުބާރަކު ރަޙިމަހުﷲ ޚުރާސާނުން
ބަޣުދާދަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ،ޚުރާސާނުގެ މީހެއްގެ އަތުން ހޯއްދެވި ގަލަމެއް އެމީހާއަށް އަނބުރާ
ނުދެއްވަވާ ވަޑައިގެންނެވުނެވެ .އެކަލޭގެފާނަށް އެ ގަލަން ފެނިވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ‘ސުބުޙާނަﷲ’ އޭ
ވިދާޅުވެ ،އެ ގަލަން އެމީހާއަށް ރައްދު ކުރެއްވެވުމަށްޓަކާ ހަމަ ވަގުތުން ޚުރާސާނަށް ދަތުރުފެއްޓެވިއެވެ.
ސުބުޙާނަﷲ ..އަޅުގަނޑުމެން އަމާނާތްތަކާމެދު ކަންތައްކުރަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ ޢަބްދުﷲ ބުން
މުބާރަކު

ރަޙިމަހުﷲ

އެތައްދުރުރާސްތާތަކެއް

އެންމެ

ކުޑަކުޑަ

ގަލަމެއް

ކަޑައްތުކުރެއްވެވުމަށްފަހު،

ރައްދުކުރެއްވެވުމަށްޓަކާ
ވަޑައިގެންނެވީއެވެ.

ބަޣުދާދުން

އެބޭކަލުންނަށް

ޚުރާސާނަށް
މީސްތަކުންގެ

ޙައްޤުތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވޭތީއެވެ .ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްގެ ސަބަބުންވެސް ނާކާމިޔާބުގެ އަހުލުވެރިންގެ
ތެރެއިންވެދާނޭކަން އެބޭކަލުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ.
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ވަގުތުފާއިތުވުމުގެ ކުރީން ،ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވެ
އުޚްރަވީޙަޔާތް ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތްކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ .ޢަރަބި ޅެންވެރިޔަކު ވިދާޅުވެފައި
ވެއެވެ.

َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ك ْو َن ُ ُ
ُس ْو ًرا
ودلتك أمك يابن آدم با ِكيا ***وانلاس حولك يضح

އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ .ތިބާގެ މަންމަ ތިބާ ވިހެއީ (ވޭނާއެކު)ރޮއެރޮއެވާ ހާލުގައެވެ .އެވަގުތު (ތިބާގެ
ޢާއިލާގެ)މީސްތަކުން( ،ތިބާ އުފަންވުމުގެ އުފަލުގައި) ހެމުންދިޔައެވެ.

ً َ ْ ُ ْ ً
َ ْ َْ َْ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ
ْ َْ َْ َ َ
كْ
احك مْسورا
ا***
و
فاعمل ِنلف ِسك أن تكون ِإذا ب
يف يومِ موتِك ض ِ
ِ
ށ އަލްވަދާޢުކިޔާދުވަހު އެބައިމީހުން ރޮއެ ހިތާމަކުރާއިރު ،ތިބާ އުފަލުގައި ވުމަށްޓަކާ (ހެޔޮ)
ބ މިދުނިޔެއަ ް
ތި ާ
ޢަމަލު ކުރާށެވެ.

***
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ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރަމާތޯއެވެ!
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ْ َ ْ ُ َّ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ
ْ َ ُْ َ
َْْ َ َ ُْ ْ َ َْ َ َ
ىلع أَ ْ َ
لِل رب العال ِمني ،والصَلة والسَلم
ْش ِف اْلن ِبيا ِء والمرس ِل
ني ،ن ِبيِّنا َو َح ِبي ِبنا َوقد َوتِنا
اْلمد ِ ِ
َ
َ
ُ َ َّ َ َ َ
َّ ْ
حابه َو َم ْن تَب َع ُه ْم بإ ْح َسان إ ََل يَ ْومِ ِّ ْ
ىلع آَل َوأ ْص َ
حمم ٍد و
ين .أما َبع ُد:
ادل
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ޢިމްރާން ބިން ޙިއްޠާނަކީ ޞަޙާބީންނާ ބައްދަލުވުމުގެ ނިޢުމަތް ﷲތަޢާލާ ދެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން

މީހެކެވެ .އޭނާ ވަނީ ޢާއިޝާ ،އަބޫމޫސަލްޢަޝްޢަރީ އަދި އިބްނު ޢައްބާސް (رضي اهلل عنهم)ގެ ކިބައިން
ރިވާކޮށްފައެވެ .އަދި އޭނާގެ ކިބައިން އިބްނު ސީރީން ،ޤަތާދާ އަދި ޔަޙްޔާ ބިން އަބީކަޘީރު (رمحهم اهلل)
ފަދަ މަޝްހޫރު ބޭކަލުންވަނީ ރިވާކުރައްވާފައެވެ.
ނަމަވެސް ،މިފަދަ މާތް މަތިވެރި ޝަރަފުތަކެއް ލިބިފައިވުމާއެކުވެސް ،އޭނާވަނީ އަހްލުއްސުނަތުގެ
ސާފުސީދާ ޢަޤީދާ ދޫކޮށް ޚަވާރިޖުންގެ ގޮތުގައި ހިފައި ،އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑަކަށް ވެފައެވެ .އިމާމް
ޛަހަބީ ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ މަޝްހޫރު ފޮތް ،ސިޔަރު އަޢުލާމުއްނުބަލާގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ" .އިބްނު
ސީރީން ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ .ޢިމްރާން ބިން ޙިއްޠާން ،ޚަވާރިޖު އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރިއެވެ .އެއީ
އޭނާ އަނބުރާ ސުންނަތަށް ގެނައުމަށްޓަކައެވެ .ނަމަވެސް އެއަންހެންމީހާގެ ވަސްވާހުގައިޖެހި ޚަވާރިޖު
ފިކުރަށް ބަދަލުވީ ޢިމްރާން ބިން ޙިއްޠާނެވެ ".މި ރިވާޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދަނީ ޢިމްރާން
ބިން ޙިއްޠާން ޚަވާރިޖަކަށްވީ އަންހެނެއްގެ ވަސްވާހުގައި ޖެހިގެންކަމެވެ.
އާދެ ،މިފަދަ ޢިބްރަތުން ފުރިގެންވާ ޙާދިޘާތަކާއި ވާހަކަތަކަކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޢުލޫމާތުގެ
ޚަޒާނާ މުއްސަނދި ކުރާއެއްޗަކަށް ނަހަދައި ،ފަނާވަނިވި މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތާއިގެން ކުރިއަށްދާނެގޮތްވެސް
މިފަދަ ޙާދިޘާތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަންޖެހެއެވެ.
އަންހެނުންނަކީ ،ޝައިޠާނީ ގޮތްތަކަށް ފިރިހެނުން ލެންބުމުގައިވެސް ،އަދި ރަނގަޅުމަގަށް އެޅުވުމުގައިވެސް
ވަރަށްބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރެވިދާނެ ބައެކެވެ .އެހެންކަމުން ޝައިޠާނާގެ އަޢުވާނުންތައްދަނީ އަންހެނުންގެ
ބޭނުން މިކަމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ހިފަމުންނެވެ .އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމުގައި އެބައިމީހުންދަނީ
އަންހެނުންތައް

ނެރެ

މުޖުތަމަޢުތައް

ފަސާދަކުރަމުންނެވެ.

އަންހެނުންގެ

ޙައްޤުތައް

ހޯދައިދޭން

މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްނަމަ ،ވަކިބަޔަކު އިސްތިޘްނާކުރަންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބެން
ބޭނުންވާ

އުޚްތުންނަށް

އެފުރުސަތު

ހޯދައިދޭން

މަސައްކަތްނުކުރަނީ

ކީއްވެތޯއެވެ؟

އެއުޚްތުންނަށް

ތަޢުލީމީދާއިރާގައި ކުރިއަށްދާނޭ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭން މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟
މޫނުބުރުޤާ

އެޅުމާއެކު

އެއުޚްތުންތައް

ފިރިހެނުންނަށް

ބަދަލުވީތޯއެވެ؟

މިހުރިހާ

ކަމަކުންވެސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގި ބަޔާންވެގެންދަނީ ،މިޝައިޠާނުންގެ މަޤުޞަދަކީ އަންހެނުންތައް ބަރަހަނާކޮށް
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މަގުމައްޗަށްނެރެ ،ފިރިހެނުންތައް އެމީހުންގެ އަވައިގައި ޖައްސައި ،ގިނަމީހުންނަކީ ﷲގެ ނިޢުމަތްތަކަށް
ޝުކުރުވެރިނުވާ ނަރަކަވަންތަވެރީންގެ ތެރެއިން ބައެއްކަމުގައި ހެދުންކަމެވެ .ޝައިޠަނާވަނީ ﷲއަށް
ތަޙައްދީކޮށް ،އެއްގޮތުން ނުވެއްޖެއްޔާ އަނެއްގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ގިނަމީހުންނަކީ އޭނާއާއެކު
ނަރަކައަށްދާނެ ބައެއްކަމުގައި ހަދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ .ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ األعراف:
 ٧١ - ٧١މާނައީ" :އެކަލޭގެ ދެންނެވިއެވެ .އިބައިލާހު ތިމަންނާ ތެދުމަގުން އެއްކިބާކުރެއްވި ފަދައިން،
ހަމަކަށަވަރުން ،އެބައިމީހުން އިބައިލާހުގެ ތެދުމަގަށް ވާޞިލުވުމަށް ހުރަސް އަޅާހުށިމެވެ .ދެން އެއުރެންގެ
ކުރިމަތިންނާއި ފުރަގަހުންނާއި ކަނާތްފަރާތުންނާއި ވާތްފަރާތުން (ވަސްވާސްދިނުމަށް) އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް
ތިމަން

އަންނަހުށީމެވެ.

އަދި

އޭގެތެރެއިން

ގިނަމީހުންނަކީ

ޝުކުރުކުރާ

ބައެއްކަމުގައި

އިބައިލާހު

ދެކެވޮޑިނުގަންނަވާނެތެވެ".
އެހެންކަމުން ،ޝައިޠާނާއާއި އޭނާގެ އަޢުވާނުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެބަދަލުގައި ،ﷲގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް
ބޯލަބައި ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމާއެކު ،ފިރީންނާއި މަޙުރަމުންނާއި އެހެނިހެން އުޚްތުންނަށް ﷲގެ
ސީދާވެގެންވާމަގަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގައި ،އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ތައުފީޤާއި މަދަދަށް އެދޭހާލު ،ލޮބުވެތި
އުޚްތުން މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ .ކޮންމެ އުޚްތެއްވެސް އެއުޚްތެއްގެ ފެންވަރުންނެވެ .ފިރީންނާއި
ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އަދާކޮށް ،އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤު އެބައިމީހުންނަށް
ދައްކުވައިދީގެންނެވެ .ފޮތްތަކާއި ދަރުސްތައް އެހެނިހެން އުޚްތުންނަށް ހަދިޔާކޮށްގެންނެވެ .އެހެންބަސްތަކުން
ލިޔެވިފައިވާ އާރޓިކަލްތަކާއި ފޮތްތަށް ދިވެއްސަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާނަމަ އެކަންވެސް
ކޮށްގެންނެވެ .އަދިވެސް އެކަނބަލުންގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެންނެވެ.
ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްގެ ސަބަބުންވެސް މީހަކަށް ހިދާޔަތު ލިބިދާނެއެވެ.
އަދި ލޮބުވެތި އަޚުންވެސް މިފަދަ ޝައިޠާނީ ކެހިވެރިމަޅިތަކަށް ސަމާލުވެ ،ﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް
ދުނިޔަވީޙަޔާތް ވޭތުކުރުމަށް ޢަޒުމްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ .އަންހެނަކު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކާ
ކައިވެނިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކައިވެނިކުރަން ދީންވެރި ޞާލިޙު އަންހެނަކު އިޚްތިޔާރުކުރަން ސަމާލުވާން
އެބަޖެހެއެވެ .ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީވެސް މިފަދައިންނެވެ.
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ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް މަރުގެރަހަ ދެކޭނެއެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ْ َ ْ ُ َّ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ
ْ َ ُْ َ
َْْ َ َ ُْ ْ َ َْ َ َ
ىلع أَ ْ َ
لِل رب العال ِمني ،والصَلة والسَلم
ْش ِف اْلن ِبيا ِء والمرس ِل
ني ،ن ِبيِّنا َو َح ِبي ِبنا َوقد َوتِنا
اْلمد ِ ِ
َ
َ
ُ َ َّ َ َ َ
َّ ْ
حابه َو َم ْن تَب َع ُه ْم بإ ْح َسان إ ََل يَ ْومِ ِّ ْ
ىلع آَل َوأ ْص َ
حمم ٍد و
ين .أما َبع ُد:
ادل
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރު އަރައިއޮއްސެނީ އިންސާނާއަށް މެސެޖުތަކެއްދެމުންނެވެ .ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް
އަޖަލެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމުގެ މެސެޖެވެ .އެ އަޖަލު ޖެހުމާއެކީ އިންސާނާގެ އިރުވެސް އޮއްސޭނޭ ކަމުގެ
މެސެޖެވެ .ނަމަވެސް މި މެސެޖުތަކުން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަނީ ފަހެ ކޮންބައެއްބާވައެވެ!
އާދެ!

ﷲ

ސުބުޙާނަހޫ

ވަތަޢާލާ

މިދުނިޔެއަށް

އަޅުގަނޑުމެން

ފޮނުއްވެވީ

މުއްދަތަކަށެވެ.

ވަކި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހެޔޮޢަމަލުކުރަނީ ކޮންބައެއްތޯ ބެއްލެވުމަށްޓަކައެވެ .ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ امللك ٢ :މާނައީ" :އެއިލާހަކީ މަރާއި ދިރުން ލެއްވެވި އިލާހެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ
ތެރެއިން ހެޔޮޢަމަލު ކުރަނީ ކޮންބައެއްތޯ ބެއްލެވުމަށްޓަކައެވެ ".އެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކީ އަޅުގަނޑުމެން މި
ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔަން ޖެހޭނެއެވެ .އެއީ ކިތަންމެ ޢުމުރުން ހަގު މީހެއް ކަމުގައި ވިއަސްމެއެވެ .ﭽ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ يونس ٩٤ :މާނައީ" :އެބައިމީހުންގެ އަޖަލުޖެހޭހިނދު ،ފަހެ
ހިނދުކޮޅެއްވެސް ލަސްނުކުރެވޭހުއްޓެވެ .އަދި އަވަހެއްވެސް ނުމެކުރެވޭނޭމެއެވެ ".ނަމަވެސް މިކަމާ މެދު
ވިސްނާ ފިކުރުކުރަނީ ފަހެ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟
މީސްތަކުން މިވަނީ ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ނިދާފައެވެ .ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރި މަޅީގައިޖެހިފައެވެ .މަރު މަތިން
ހަނދާންނައްތާލާފައެވެ .އެހެން ޙަޔާތެއް ވާކަން އެބައިމީހުން ނުދަންނަކަހަލައެވެ .އެބައިމީހުން މިދުނިޔޭގައި
ވޭތުކުރާ

ކޮންމެ

ސިކުންތަކީ

އެއާ

ބެހޭގޮތުން

ސުވާލުވެވޭނޭ

ސިކުންތެއްކަން

އެބައިމީހުންނަށް

ނޭނގޭކަހަލައެވެ .ކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް ސުވަރުގެ ،އަދި ނުކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް ނަރަކަ ވާކަން
އެބައިމީހުން ނުދަންނަކަހަލައެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ދާއިމީ ޙަޔާތެއް ނޫނެވެ .މިއީ އިމްތިޙާން
ހޯލެކެވެ .މިއީ ދާއިމީ ޙަޔާތް (އުޚްރަވީ ޙަޔާތް) ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތް ޢަމަލުގެ
ގޮވައްޗެވެ .އެހެންވީމާ ދާއިމީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތްކުރައްވަވާށެވެ .އެޙަޔާތަށްޓަކާ
އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ބައްލަވާށެވެ .ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ احلشر ٧١ :މާނައީ" :އޭ އީމާންވެއްޖެ
މީސްތަކުންނޭވެ .ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ .އަދި މާދަމާއަށްޓަކާ ކޮންމެނަފްސެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ
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ކޮން އެއްޗެއްތޯބަލާށެވެ .އަދި ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކުރާ ޢަމަލުތައް ﷲ
މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ ".މިއަދު (ދުނިޔޭގައި) އޮތީ ޢަމަލެވެ .ޙިސާބެއް ނެތެވެ .މާދަމާ (ޤިޔާމަތްދުވަހު)
އޮތީ ޙިސާބެވެ .ޢަމަލެއްނެތެވެ .އެހެންކަމުން ބުއްދިވެރިންނަކީ (މުއުމިނުންނަކީ) ،ދާއިމީޙަޔާތަށްޓަކާ
ނ މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ
މިފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެވެ .އިބް ު
َ َ ٌ ُ َ َ
ْ ْ
َْ
َّ
الِل)) "ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް
احة د ْون ِلقا ِء
ބަސްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ(( .لي َس لِل ُمؤ ِم ِن ر
ِ

ޞައްލަﷲ
ރަސޫލުﷲ
އަރާމެއްނުވެއެވެ ".އަދި
އަޅާއަށް
މުއުމިން
ފިޔަވައި
ދިއުން(މަރު)
ُّ ْ َ َ َ َ َ َ
العبْ ُد ال ْ ُم ْؤم ُن ي َ ْس َ ْ ُ ْ َ َ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެَ (( .
ب ادلنيا وأذاها ِإَل
ِ
َتيح ِمن نص ِ
ِ
َ ْ َ َّ
الِل)) މާނައީ" :މުއުމިނުއަޅާއަށް ،ދުނިޔޭގެ ވަރުބަލިކަމާއި ދަތިއުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެ ،އަރާމުލިބެނީ
رْح ِة ِ
ﷲ ގެ ރަޙްމަތަށް އެނބުރިދިއުމުންނެވެ".

()1

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މިދުނިޔޭގައި ދަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ،ނުވަތަ މަގެއް ހުރަސްކުރާ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ

ޙަދީޘްފުޅެއްގައި

މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވަވާށެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ُّ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ٌ َ
ُ
ك ْن ِ ْ
ب أ ْو ََعبِ ُر َس ِبيْ ٍل)) މާނައީ" :ދަތުރުވެރިޔެއް ފަދައިން ،ނުވަތަ
يف ادلنيا كأنك غ ِري
އައިސްފައިވެއެވެ(( .
މަގެއް ހުރަސްކުރާ މީހެއްފަދައިން ދުނިޔޭގައި އުޅޭށެވެ )2(".ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް މިދުނިޔެ ދޫކޮށް ދާއިމީ
ޙަޔާތަށް ދާންޖެހިދާނެކަމަށް ވިސްނަވައި ތައްޔާރުވެލައްވަވައިގެން ހުންނަވާށެވެ .އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ
َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
ت فَ ََل تَنْتَ
ح َ
ޢަންހުމާގެ ބަސްފުޅެއްގައި ވެއެވެ(( .إ َذا أَ ْم َسيْ َ
ت فَ ََل تَنْتَ ِظر ال ْ َم َس َ
اء))
ب
ص
أ
ا
ذ
إ
و
،
اح
ب
الص
ر
ظ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
"ހަވީރުވެއްޖެއްޔާ (ހެނދުނުވަންދެން ހުންނާނޭކަމަށް އުއްމީދުކޮށް) ހެދުނަށް އިންތިޒާރު ނުކުރާށެވެ .އަދި
()2

ހެދުނުވެއްޖެއްޔާ (ހަވީރުވަންދެން ހުންނާނޭކަމަށް އުއްމީދުކޮށް) ހަވީރަށް އިންތިޒާރު ނުކުރާށެވެ".

އެހެންކަމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވަނީ މި ޙަޔާތުގައި ލިބޭ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގެ
ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އުއްމަތަށް ނަޞީޙަތް ދެއްވަވާފައެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި
ْ
َ َ َ
َ
އައިސްފައިވެއެވެ(( .اغتَ ِن ْم َخْ ًسا قبْل َخْ ٍس)) މާނައީ" :ފަސްކަމެއް ތިޔަބައިމީހުންނާ ކުރިމަތިވުމުގެ ކުރިން
އޭގެ

ތެރެއިން

އެއް

ކަމަކަށް

އެކަލޭގެފާނު

ފަސްކަމެއްގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ".
َ َ َ َ
َ
ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަވާފައިވަނީ (( َحيَاتك قبْل َم ْوتِك)) މާނައީ" :މަރުވުމުގެ ކުރިން ޙަޔާތުގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި
ލިބިގަންނާށެވެ".

()3

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުޑަ އުފަލަކަށްޓަކާ ،ފަނާވުމެއްނެތް
ދާއިމީޙަޔާތް ގެއްލެނި ނުކުރައްވަވާށެވެ .ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅެއްގައި ވެއެވެ .ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ فاطر ٥ :މާނައީ" :ފަހެ ދުނިޔަވީޙަޔާތް ،ތިޔަބައިމީހުން ހެއްލުންތެރިކުރިޔަ
()1
()2
()3

صحيح البخاري.)2521( :
صحيح البخاري.)2322( :
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ނުދޭހުށިކަމެވެ.

އަދި

އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ކެހިވެރީން

ނުދޭހުށިކަމެވެ ".އަދި

(ޝައިޠާނުން)

ޝައިޠާނާއަކީ

ތިޔަބައިމީހުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ﷲ

ޢަދުއްވެއްކަން

އާއިމެދު

ހެއްލުންތެރިކުރިޔަ

ހަނދުމަފުޅު

ބަހައްޓަވާށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ނާކާމިޔާބު އަޅުންތަކެއްކަމުގައި ހެދުމަކީ އެސޮރުގެ މަޤްޞަދެވެ .ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ األعراف:
 ٧١ - ٧١މާނައީ" :އޭނާ (އިބްލީސް) ބުންޏެވެ .އިބައިލާހު އަހަރެން ތެދުމަގުން އެއްކިބާކުރެއްވިފަދައިން،
އެބައިމީހުން (އިންސާނުން) އިބައިލާހުގެ ސީދާވެގެންވާމަގަށް ވާޞިލުވުމަށް ހުރަސް އަޅާހުށީމެވެ .އެއަށްފަހު
(ވަސްވާސްދިނުމަށް)
އަންނަހުށީމެވެ.

އެބައިމީހުންގެ

އަދި

ކުރިމަތިންނާއި

އޭގެތެރެއިން

ފުރަގަހުންނާއި

ގިނަމީހުންނަކީ

ކަނާތްފަރާތުންނާއި

ވާތްފަރާތުން

ބައެއްކަމުގައި

އިބައިލާހު

ޝުކުރުކުރާ

ދެކެވޮޑިނުގަންނަވާނެތެވެ".
ލޮބުވެތި

އޭ

އަޚުންނާއި

އުޚްތުންނޭވެ!

ގިނަގިނައިން

މަރުމަތީން

ހަނދުމަކުރައްވަވާށެވެ.

އެހެނީ

ގިނަގިނައިން މަރުހަދާންކުރުމަކީ މި ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރިމަޅިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ވާ މަގެކެވެ .އަބޫ
ރަސޫލުﷲ

ޢަލައިހި

ޞައްލަﷲ

ވަސައްލަމަ

ޟޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ.
ހުރައިރާ ރަ ި
َ
ْ
َّ َّ
َْ َ
ُْ
ات)) މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ،ދުނިޔޭގެ ލައްޒަތާއި
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ(( .أك ِِثوا ِذكر ها ِدمِ الّل ِ
މަލައްޒާތު ކަނޑުވާލާ (މަރު) މަތިން ގިނަގިނައިން ހަނދާންކުރާށެވެ".

()1

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކާވެސް ބައްދަލުކުރާނޭ އެއްޗެކެވެ.
ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ آل عمران ٧١٥ :މާނައީ" :ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެއެވެ ".މިއަދު
ޖަނާޒާ އުފުލަންތިބަ މީހުންގެ ޖަނާޒާ މާދަން އުފުލޭނެއެވެ .މިއަދު މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށްފަހު އެނބުރި ގެއަށް
އައިމީހުން މާދަމާ ވަޅުލެވޭނެއެވެ .އަދި ތިމަންނައަށްވީ އެންމެ ވިހިއަހަރޭ ނުވަތަ ތިރީސްއަހަރޭ ބުނެ
އުޒުރެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ .އެމީހެއްގެ އަޖަލު ހަމަވުމާއެކީ އޭނާގެ ފުރާނަ ގެންދެވޭނެއެވެ .ކިތަންމެވަރަކަށް
ފިލަން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ .ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﭼ اجلمعة١ :
މާނައީ" :ކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަކުން ފިލަން ތިޔަބައިމީހުން މަސައްކަތްކުރާ މަރު،
ތިޔަބައިމީހުންގެ

ތެރެއިން

ކޮންމެމީހަކާއިވެސް

ބައްދަލުކުރާނެތެވެ ".ކިތަންމެވަރަކަށް

ގާޑުންނާއި

ދޮރުފާރަވެރިން ބޭތިއްބިކަމުގައިވިޔަސް ސަލާމަތް ނުވެވޭނެއެވެ .ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ

ﭼ النساء ١١ :މާނައީ:

"ކޮންމެތަނެއްގައި

ތިބި

ކަމުގައިވިއަސް

ތިޔަބައިމީހުންނާ

މަރު

ބައްދަލުކުރާނެއެވެ .އެއީ އުސް ވަރުގަދަ ކިއްލާތަކެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ތިބި ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ".
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އެއްވެސް މަޚްލޫޤަކަށް މަރުން މިންޖުނުވެވޭނެއެވެ .އެއީ ﷲގެ
ޙަޟްރަތުގައި ކިތަންމެ މާތް މަޚްލޫޤެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ .އެއްވެސް މަޚުލޫގަކަށް މިންޖުވެވޭނޭނަމަ،
()1

سنن النسائي ،)2813( :وابن ماجه ،)3158( :وصححه شيخ األلباين {إرواء الغليل.})281( :
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް މިންޖުވެވުނީހެވެ.
އެކަލޭގެފާނަށްވެސް މަރާ ބައްދަލުކުރައްވަވައި ،މި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢުކިޔުއްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވީއެވެ.
މަރުގެ ސަކަރާތާ ކުރިމަތިލައްވަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވީއެވެ .މަރަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު
އެކަލޭގެފާނުގެ ޠާހިރު ހަށިކޮޅުގައި ފެންލައްވަވަމުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވިއެވެَ (( .ل إ َ ََل إ َّل َّ ُ
الِل
ِ ِ
َّ ْ َ ْ
َ ََ
ات)) މާނައީ" :ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤު ގޮތުގައި އަޅުކަންވެވޭ އެހެން އެއްވެސް
ِإن لِلمو ِت سكر ٍ
ފަރާތެއްނުވެއެވެ.

މަރަށް

ހަމަކަށަވަރުން

ސަކަރާތްތަކެއްވެއެވެ )1(".މިއީ

ﷲ

ގެ

ޙަބީބް

މަރަށް

ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވި ބަސްފުޅެވެ .އެބޭކަލެއްގެ ހުރިހާ ފާފަތަކެއް
ﷲ ތަޢާލާ ފުއްސަވައި ދެއްވަވާފައިވާ ކަލޭގެފާނު ކުރިމަތިލައްވަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަންތަކެވެ.
އެހެންވިމާ އަޅުގަނޑުމެންފަދަ،

ﷲ

ޙަރާމްކުރައްވަވާފައިވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ކުރަމުންދާ،

ނިކަމެތިއަޅުންގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިތޯއެވެ؟
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މަރަކީ ވޭންދެނިވި އެއްޗެކެވެ .މުއުމިންއަޅާގެ ފުރާނަ އޭނާގެ ޖިސްމާ
ވަކިވެގެންދާ ދިއުމުގެ ފަސޭހަކަމާއެކުވެސް އޭނާ މަރުގެ ސަކަރާތާއި ވޭން ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިކަން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް
"ހަމަކަށަވަރުން

ރަސޫލުﷲ
މަރަށް

އެނގިގެންދެއެވެ.

ދެން

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ

ޞައްލަﷲ

ސަކަރާތްތަކެއްވެއެވެ".
އެހެންވީމާ

މިހެން

ނުކިޔަމަންތެރި

އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުން
އަޅުން

ކުރިމަތިލާން

ވަރަށް
ޖޭހޭނޭ

ވަގުތު
ރަނގަޅަށް

ވޭނާ

މެދު

ފިކުރުކުރައްވަވާށެވެ.
އާދެ! މުއުމިނު އަޅާގެ ފުރާނަ އޭނާގެ ޖިސްމާ ވަކިވެގެންދާނޭގޮތް ބަޔާންކޮށް ދެއްވަވައި ރަސޫލުﷲ
َّ ْ
َ َ
ْ
ْ ْ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ(( .إِن ال َعبْ َد ال ُمؤ ِم َن ،إِذا َك َن ِيف ان ِق َط ٍ
اع ِم ْن
ْ ْ
َ َ َ ََ
ُ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ُ َ ُ ْ َّ
َ
ُّ ْ َ َ ْ َ
الش ْم ُسَ ،م َع ُه ْم َك َف ٌن منْ
ك ٌة م ْن َّ
الس َماءِ ،بِيض الوجوهِ كأن وجوههم
ِ
ِ
ال ِمن اْل ِخ َر ِة ،ن َزل إِيلْ ِه مَلئِ
ادلنيا ،و ِإقب ٍ
ْ
ْ ُ َ َّ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ
َ َْ
ْ َ َّ َ َّ َ ْ
وط م ْن َحنُ
اجل َ َّنةَ ،و َحنُ ٌ
ُ
السَلم َح َّّت
َص ،ثم ي ِِجء ملك المو ِت علي ِه
اْل
د
م
ه
ن
م
وا
س
ل
َي
ّت
ح
ة
ن
اجل
وط
ان
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أك ِ
ِ
ْ
َ
َ ُ َ
َ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ ْ
َ َ َ ْ
َّ ِّ َ ُ ْ
َْ
َْ
اخ ُر ِج إ ََل َم ْغف َر ٍة ِم ْن َّ َ ْ َ
ان ،قال :فتَخ ُر ُج ت ِسيل ك َما
انلف ُس الطيبة،
َي ِل َس ِعند َرأ ِس ِه ،فيقول :أيتها
ِ
ِ
الِل و ِرضو ٍ
ِ
ِّ َ
َ ُ َْ ُ
السقاءِ)) މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުއަޅާ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް އުޚްރަވީ ޙަޔާތަށް
ت ِسيل الق ْط َرة ِم ْن ِيف
ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ވަގުތު ޖެހުމުން ،އެބޭކަލުންގެ މޫނު އިރުފަދައިން އަލިވެގެންވާ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންތަކެއް،
ސުވަރުގޭގެކަފުނާއި

ހުވަދު

ހިއްޕަވައިގެން

އުޑުން

ފައިބައިވަޑައިގެން،

އެ

އިންސާނާގެ

ކައިރީ

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި އޭނާގެ ލޮލުގެ ކޮޅަށް ކިރިޔާ ފެންނަ ހިސާބަށް އެބޭކަލުންގެ
ސަފުދެމިގެންދާނެއެވެ .އެއަށްފަހު މަލަކުލްމައުތު ޢަލައިހިއްސަލާމް ވަޑައިގެން އޭނާގެ ބޮލުގެ ކައިރީ
އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި ވިދާޅުވާނެއެވެ .އޭ ރަނގަޅު (ހެޔޮލަފާ) ފުރާނައާއެވެ .ﷲ ގެ
މަޣުފިރަތާއި ރުހިވޮޑިގަތުމަށް ނިކުމެގެން އަންނާށެވެ .ދެން އެހިނދު އޭނާގެ ފުރާނަ ،އެއްޗަކުން ފެން
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އޮހޮރިގެން އަންނަފަދައިން ،އޭނާގެ ނަފްސާއި ވަކިވެގެންދާނެއެވެ )1(".އަދި ނުކިޔަމަންތެރި އަޅާގެ ފުރާނަ
َ َّ ْ َ
((و ِإن ال َعبْد
އޭނާގެ ޖިސްމާ ވަކިވެގެންދާނޭގޮތް ބަޔާންކޮށް ދެއްވަވައި އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވިއެވެ.
ْ
َ ٌَ
َْ
ْ
َ َ َ
ُ
ادل ْنيَاَ ،وإ ْقبَال م ْن ْاْلخ َرة نَ َز َل إ َيلْه م ْن َّ
اع م ْن ُّ
الس َما ِء َمَلئِكة ُسود ال ُو ُجوهَِ ،م َع ُه ْم
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
الكفِ َرِ ،إذا َكن ِيف ان ِق َط ٍ ِ
ِ ِ
َْ ْ
ْ َُ
َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َّ ْ
َْ
ُْ ُ ُ ََ ْ ُ َ
َ َ ُ َْ ْ
اْل َ ُ َّ َ
ون ِمنْ ُه َم َّد ْ َ
انلف ُس اخل َ ِبيثة،
ت َح َّّت َي ِل َس ِعند َرأ ِس ِه ،فيقول :أيتها
المسوح فيج ِلس
َص ،ثم ي ِِج ُء ملك المو ِ
ِ
َ
َ
َُْْ
َ
ْ
َ َ َ
ْ َّ
الِل َوغ َضب ،قَالَ :فتُ َف َّر ُق يف َج َسده َفيَنْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َّ ُّ ُ ْ ُّ
ول))
ن
م
ط
خ
اخ ُر ِج إَِل س
ِ
َتعها كما ينَتع السفود ِمن الص ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وف المبل ِ
ٍ
ِ

މާނައީ" :އަދި ހަމަކަށަވަރުން (ނުކިޔަމަންތެރި) ކާފިރުއަޅާ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް އުޚްރަވީ ޙަޔާތަށް

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ވަގުތު ޖެހުމުން ،އެބޭކަލުންގެ މޫނުތައް އަނދިރިވެގެންވާ މަލާއިކަތްބޭކަލުންތަކެއް،
ނަރަކައިގެ

ކަފުން

ހިއްޕަވައިގެން

އުޑުން

ފައިބައިވަޑައިގެން

އިންސާނާގެ

އެ

ކައިރީ

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި އޭނާގެ ލޮލުގެ ކޮޅަށް ކިރިޔާ ފެންނަ ހިސާބަށް އެބޭކަލުންގެ
ސަފުދެމިގެންދާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު

މަލަކުލްމައުތު

ވަޑައިގެން

އޭނާގެ

ބޮލުގެ

ކައިރީ

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި ވިދާޅުވާނެއެވެ .އޭ ނުބައި ( ކާފިރު) ފުރާނައާއެވެ .ﷲ ގެ ޢަޒާބާއި
ކޯފާއަށް ނިކުމެގެން އަންނާށެވެ .އެ ހިނދު އޭނާގެ ޖިސްމުގެ އެކިތަންތަނަށް އެ ފުރާނަ ފެތުރިގަންނާނެއެވެ.
ދެން ތެތްކަފަގަނޑެއްގެތެރެއިން ކަށިއުލެއް ދަމާ ނެރޭ ފަދައިން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން (ގަދަކަމުން) އޭނާގެ
ފުރާނަ ދަމާ ނެރެވޭ ހުއްޓެވެ".

()2

ﷲ ތަޢާލާ ،އަޅުގަނޑުމެންނީ މަރު މަތިން ގިނަގިނައިން ހަނދުމަކުރާ މުއުމިނު އަޅުންތަކެއްކަމުގައި
ލައްވާށިއެވެ .އަދި ފުރާނަ ފަސޭހަކަމާއެކު ހަށިގަނޑުން ވަކިވެގެންދާ ޞާލިޙު އަޅުންތަކެއްކަމުގައި
ލައްވާށިއެވެ .އާމީން…

ّ
ّ
وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا وحبيبنا حممد وىلع آَل وصحبه أمجعني .و اْلمد هلل رب العاملني.

***
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مسند أمحد ،)28543( :وصححه شيخ األلباين {صحيح اجلامع.})2272( :
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ވަޤުތުފާއިތުވުމުގެ ކުރިން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ْ َ ْ ُ َّ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ
ْ َ ُْ َ
َْْ َ َ ُْ ْ َ َْ َ َ
ىلع أَ ْ َ
لِل رب العال ِمني ،والصَلة والسَلم
ْش ِف اْلن ِبيا ِء والمرس ِل
ني ،ن ِبيِّنا َو َح ِبي ِبنا َوقد َوتِنا
اْلمد ِ ِ
َ
َ
ُ َ َّ َ َ َ
َّ ْ
حابه َو َم ْن تَب َع ُه ْم بإ ْح َسان إ ََل يَ ْومِ ِّ ْ
ىلع آَل َوأ ْص َ
حمم ٍد و
ين .أما َبع ُد:
ادل
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތަށް ބަލައިފިމީހަކަށް އެއިލާހު ވަގުތުތައް ގަންދެއްވަވައި ހުވާ ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވާތަން
ފެންނާނެއެވެ .ފަތިސްވަގުތު ގަންދެއްވަވައި އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވަވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭑ

ﭒ ﭼ الفجر:

 ٧ޟުޙާވަގުތު ގަންދެއްވަވައި އެއިލާހު ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ الضحى ٧ :މެންދުރުވަގުތު
ގަންދެއްވަވައި އެ އިލާހު ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ .ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ الليل ٢ :ޒަމާން ގަންދެއްވަވައި
އެއިލާހު ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ .ﭽﭑ ﭒﭼ العصر ٧ :އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ގަންދެއްވަވައި
އެއިލާހު ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ الليل ٧ :މިއިން ދޭހަވަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯއެވެ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ވަގުތަށް ދެވިފައިވާ އަހަންމިއްޔަތުކަމެވެ .ވަގުތަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރެވެ .އެހެނީ ﷲތަޢާލާ
އެއްޗެއް ގަންދެއްވަވާނީ އެ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރެއްގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކޮށް
ދެއްވެވުމަށްޓަކައެވެ.
އާދެ ! ވަގުތަކީ ވަރަށް އަގުހުރި އެއްޗެކެވެ .އެއީ އިންސާނާގެ ރައުސުލްމާލެވެ .އޭނާގެ ޙަޔާތެވެ.
މިދުނިޔޭގައި އޭނާ ވޭތުކުރާ ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅަކީ އޭނާގެ ޙަޔާތުން މަދުވެގެންދާ ވަގުތުކޮޅެކެވެ .އަޖަލާ
ގާތްކުރާ ވަގުތުކޮޅެކެވެ .އަލް އިމާމް ޙަސަނުލްބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ބަސްފުޅެއްގައި
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ٌ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ٌ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
ب َبع ُضك أن
އައިސްފައިވެއެވެ(( .يا ابن آدم أنت أيام ،كما ذهب يوم ِمنها ذهب بعضك ،ويو ِشك ِإذا ذه
َ ٌ َ َ َ
َ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ
َ ً
اع َم ْل ،فَ ْايلَ ْو َم َع َم ٌل َو َل ح َس َ
اب َول ع َمل)) "އޭ އާދަމުގެ
ابَ ،وغدا ِحس
يذهب كك وأنت ل تعلم ،ف
ِ
ދަރިޔާއެވެ .ތިބާއަކީ ދުވަސްތަކެކެވެ .ފާއިތުވެގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ތިބާގެ ޢުމުރުން މަދުވެގެންދާ
ދުވަހެކެވެ .އަދި ތިބާ ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ނިދާފައި އޮއްވާ ،ދުވަސްތައް މަދުވަމުން މަދުވަމުންގޮސް ،ތިބާގެ
ނިމުން އައިސް ތިބާއާ ބައްދަލުކޮށްފާނެތެވެ .އެހެންވީމާ (ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލައި) ހެޔޮ ޢަމަލުކުރާށެވެ.
އެހެނީ މިއަދު (ދުނިޔޭގައި) އޮތީ ޢަމަލެވެ .ޙިސާބެއް ނެތެވެ .އަދި މާދަމާ (އާޚިރަތުގައި) އޮތީ ޙިސާބެވެ.
ޢަމަލެއް ނެތެވެ ".ނަމަވެސް މިކަމާ މެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަނީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟ މިއިން ޢިބްރަތް
ޙާޞިލުކުރަނީ ފަހެ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟
މީސްތަކުން މިވަނީ ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރިމަޅިތަކުގައި ޖެހިފައެވެ .ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާހަށް ތަބާވެފައެވެ.
ޝަހުވަތުގެ ކަނޑަށް ޣަރަޤު ވެފައެވެ .ކުޅިވަރާއި މަޖަލަށް ގެއްލިފައެވެ .އެބައިމީހުންދަނީ އުފާ
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ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އުފަންދުވަހުގެ

އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ޕާރޓީތައް

ކައިވެންޏާއި

ބާއްވަމުންނެވެ.

އެހެނިހެން

ކަންތަކަށް

އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ .އެއީ އެބައިމީހުންގެ ޢުމުރުން މަދުވާ ދުވަސްތަކެއްކަން
އެބައިމީހުންނަކަށް އިޙްސާސެއްނުކުރެވެއެވެ .އެބައިމީހުންނަށް ވަގުތުގެ އަގު ވަޒަނެއްނުކުރެވެއެވެَ .ع ِن ابْ ِن
ِّ َّ ُ
َُْ ٌ
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ََْ
َ َّ
ون فيه َما َكث ٌ
ري ِم َن َّ
حة
اس الص
ان مغب
انل ِ
عب ٍ
ِ
اس قال :قال رسول ِ
الِل -صىل اهلل عليه وسلم(( :-نِعمت ِ
ِ ِ
َْ ُ
َوالف َراغ)) .މާނައީ :އިބްނު އައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވިއެވެ" .ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ އަގު ވަޒަންނުކުރެވޭ (އެއަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ)
ދެ ނިޢުމަތެއްވެއެވެ .އެއީ ޞިއްޙަތާއި ހުސްވަގުތެވެ".

()1

އާދެ! މަދުބަޔަކަށް މެނުވީ ،ނިޢުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރެވެނީ އެ ނިޢުމަތްތަކުން މަޙުރޫމުވުމުންނެވެ.
ލޮލުގެ ނިޢުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރެވެނީ ލޯ ފަންވީމައެވެ .ސިއްޙަތުގެ ނިޢުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރެވެނީ
ބަލިވީމައެވެ .އަދި ވަގުތުގެ ނިޢުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރެވެނީ އެ ނިޢުމަތުން މަޙުރޫމުވުމުންނެވެ .އާދެ،
މަރުވުމުންނެވެ .ޤަބުރުތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވޭނަމަ ،މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް
ރަނގަޅަށް

އެގުނީހެވެ.

ދުނިޔޭގައި

ބޭކާރުގޮތުގައި

ނަގާލި

ވަގުތުތަކާމެދު

އެބައިމީހުންދަނީ

ހިތާމަ

ކުރަމުންނެވެ .އަދިއެއްފަހަރު އެވަގުތު ލިބޭނޭނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުހޭ ބުނަމުންނެވެ .ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ فاطر ٧١ :މާނައީ" :އޭ އަޅަމެން ހައްދަވައިގެންގުޅުއްވަވާ އިލާހެވެ .އަޅަމެން
ކުރަމުންގެންދިޔަ (ނުބައި) ޢަމަލުތަކާ ޚިލާފަށް ޞާލިޙުޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ،އަޅަމެން (ނަރަކައިން)
ނެރުއްވަވާފާނދޭވެ( .އަދިއެއްފަހަރު ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަވާފާނދޭވެ").
ނިޢުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވެވި ބޭކަލުން ،އެބޭކަލުންގެ ވަގުތުން އެންމެ ސިކުންތެއްވެސް ބޭކާރު
ގޮތުގައި ހޭދަވެގެންދިޔަނުދެއްވެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވެވިއެވެ .އަލްއިމާމް
ً ْ ُ َ
َ َ َ
َ َ َّ
ََ ْ ََْْ ُ َْ ً َ ُ
ޙަސަނުލްބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ(( .لقد أدرك
ت أق َواما َكن ْوا َىلع أ ْوقاتِ ِه ْم أشد ِح ْرصا ِمنك ْم َىلع
َْ
ُ
أم َوا ِلك ْم)) "ތިޔަބައިމީހުން މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެބައިމީހުންގެ ވަގުތުތަކަށް
ރައްކާތެރިވެލައްވާ ބޭކަލުންތަކަކާ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ބައްދަލުވިއެވެ ".އެބޭކަލުންގެ ވަގުތުތައް ،އެބޭކަލުން
ހޭދަކުރެއްވެވީ ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތުމުގައެވެ .ނުވަތަ ޢިލްމު އުގަންނަވައި ދެއްވެވުމުގައެވެ .ނުވަތަ
އަޅުކަންކުރެއްވެވުމުގައެވެ .ޚަޠީބުލްބަޣްދާދީ ރަޙިމަހުﷲ އަށް ބައްލަވާށެވެ .އެކަލޭގެފާނު މަގުމަތިން ހިންގަވާ
ވަޑައިގަންނަވާއިރުވެސް ވަޑައިގަންނަވަނީ ފޮތެއް މުޠާލަޢާ ކުރައްވަވަމުންނެވެ .އަދި އިބްނުރަޖަބް އަލްހަންބަލީ
ރަޙިމަހުﷲ އަށް ބައްލަވާށެވެ .އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމަށްފަހު އެކަލޭގޭފާނު ލިޔުއްވަވާފައިވާ ފޮތްތައް
އެކަލޭގެފާނުގެ މުޅި ޢުމުރަށް ބަހާލެވުނު އިރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުވަފޮތް ވެއެވެ .އަދި ޖަޢުފަރު ބިން ޢަލީ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َع إِل
ރަޙިމަހުﷲ އަށް ބައްލަވާށެވެ .އިމާމް މާލިކު ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ(( .ما دخلت ىلع جعفر بن
ِ ٍِ
ً َ ْ ُ ُْ َ َ
ِّ َ
َ ً
ُُْ َ ْ َ ََ
ً ْ ُ
َو َجدته َىلع ِإحدى ثَل ٍثِ :إ َّما قائِما يُ َصّل ،أ ْو َجالِسا يق َرأ الق ْرآن ،أ ْو َجالِسا يَذك ُر اهلل)) "ޖަޢުފަރުބިން ޢަލީ
()1
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ރަޙިމަހުﷲ ނަމާދު ކުރައްވަވަން ނުވަތަ ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން ނުވަތަ ޒިކުރުކުރައްވަވަން ނުހުންނަވާ
ވަގުތެއްގައި ތިމަންއަށް ،އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ނުދެވެއެވެ".
އެއިންބޭކަލެއްގެ ވަގުތުން އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ފައިދާއެއްނެތް ގޮތުގައި ހޭދަ ކުރެވިއްޖެއްނަމަ،
އެބޭކަލުން އެކަމާ ކީރިތިކުރައްވައި ،ހިތާމަކުރައްވަވައެވެ .އިބްނު މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު
َ َ ْ ُ ََ َ ْ ََ ْ ََ َْ َ ََ ْ َ ُ ََ
ْ َ َ ْ ََْ َ ْ ْ َ
َ
ْ
ت ش ْم ُسه ،نق َص ِفي ِه أج ِّل ولم ي ِزد ِفي ِه عم ِّل))
ވިދާޅުވިއެވެ(( .ما ن ِدمت ىلع َش ٍء ند ِم ىلع يومٍ غرب
"ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ (ހެޔޮ) ޢަމަލު އިތުރުނުވެ ،ޢުމުރުން ފާއިތުވާ ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު
ހިތާމަ ކުރައްވާ ވަރަށް ،އެއްވެސް ކަމަކާ ތިމަންކަލޭގެފާނު ހިތާމަ ނުކުރައްވަމެވެ".
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މި ކަންތައްތަކުން ޢިބްރަތްލިބިގަނެ ،ވަގުތުގެބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި
ހިއްޕަވާށެވެ .ގެއްލިއްޖެ ވަގުތެއް އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ .އަލްއިމާމް ޙަސަނުލްބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ
ْ َ َ ْ َّ
ٌ َ َ َ
َ ََ
َ
ބަސްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެَ (( .ما ِم ْن يَ ْومٍ يَنش ُّق فج ُر ُه إِل َو ُينا ِد ْي :يَا ْاب َن أد َم أنا يَ ْو ٌم َج ِديْد َو َىلع ع َم ِلك
َ ٌْ َ ْ
ن ،فَأَنَا َل أَ ُع ْو ُد إ ََل يَ ْومِ الْقيَ َ
ن َوتَ َز َّو ْد ِم ِّ ْ
اغتَ ِن ْم ْ
ام ِة)) "ހާލުގެ ދުލުން' ،އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ.
ش ِهيد ف
ِ
ِ
ِ
އަހަންނަކީ އާ ދުވަހަކީމެވެ .އަދި ތިބާގެ ޢަމަލުގެ މައްޗަށްވާ ހެކިވެރިޔަކީމެވެ .އަހަރެންގެ ބޭނުން
ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައި (އާޚިރަތަށްޓަކައި) ކޮއްތު އިތުރުކުރާށެވެ .ފަހެ ޤިޔާމަތާއި ޖެހެންދެން އަހަރެން ދެން
އެނބުރި ނާންނާނަމެވެ '.ނުބުނާ ދުވަހަކަށް ފަޖުރު ނުލައެވެ ".އެހެންކަމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަނީ ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އުއްމަތަށް ނަޞޭޙަތްދެއްވަވާ ވަޞިއްޔަތް
ގ އެންމެ ފަހު ސިކުންތުކޮޅުކަމުގައި ވިއަސްމެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ
ކުރައްވަވާފައެވެ .އެއީ ޢުމުރު ެ
َ
َ
َّ
َ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
حدك ْم فسيْلة ،فإن ْ
استَ َطاع أل يق ْو َم َ
َ
َ ْ َّ َ
َ
ح َّّت
ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެِ (( .إن قامت الساعة َوبِي ِد أ ِ
ِ
ِِ
َْ ْ ْ
َْ
يغ ِر َس َها فليَف َعل)) މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ އަތުގައި ކުޑަ ކަދުރު ރުކެއް އޮއްވާ
()1
ޤިޔާމަތުގެ ވަގުތު ޖެހުނަސް ،އޭނާއަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާނަމަ އެ އިންދާފައި ނޫނީ ނުތެދުވާށެވެ".
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ދާއިމީ ދުނިޔެ ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ،މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގައި
ލިބިފައިމިވާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިއްޕަވާށެވެ .ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ احلاقة ٢٩ :މާނައީ" :ދުނިޔޭގައި ތިޔަބައިމީހުން ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި
ތިޔަބައިމީހުން ކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ޖަޒާއެއްގެ ގޮތުން އަރާމުގައި ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ ".މިފަދައިން ބުނެވޭ
މީހުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާށެވެ .އެންމެ ސިކުންތެއްވެސް ފައިދާއެއްނެތް ގޮތުގައި
ހޭދަނުކުރައްވާށެވެ.
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ދުނިޔޭގައި ،ﷲ ގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ޚިލާފުވެ ،ފަނާވަނިވި
ދުނިޔެއަށްޓަކާ އާޚިރަތް ވިއްކާލި މީހުން ދާންއޮތް ތަނަކީ ނަރަކައެވެ .އެހިނދު ،ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް
()1
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ވަޢުދުވެ ،އަދި އެއްފަހަރު ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަވައި ދެއްވެވުން އެދި އެބައިމީހުން ރޯނެއެވެ .ދެންފަހެ ﷲ
ތަޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް ޖަވާބުގައި ވަޙީކުރައްވާނެތެވެ .ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ فاطر ٧١ :މާނައީ" :ހަނދުމަކުރާނޭ މީހަކު ހަނދުމަކުރާހާ ޢުމުރެއް
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންއިލާހު ނުދަންމަވަންތޯއެވެ؟ އަދި އިންޒާރުކުރައްވަވާނޭ ބޭކަލަކު ތިޔަބައިމީހުންގެ
ގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ޢަޒާބުގެ ރަހަލިބިގަންނާށެވެ .އަނިޔާވެރިންނަށް ނަޞުރުދޭނޭ
ފަރާތެއްނުވެއެވެ".
އޭ

ލޮބުވެތި

އަޚުންނާއި

އުޚްތުންނޭވެ!

ސާޅީސް

ނުވަތަ

ފަންސާސް

އަހަރުވަންދެން

ދުނިޔޭގައި

ހުންނަވާނޭކަމަށް އުއްމީދުނުކުރައްވާށެވެ .މިޖުމްލަ ކިޔާ ނުނިމެނީސްވެސް މަރާ ބައްދަލުކުރަންޖެހިދާނެކަމަށް
ވިސްނަވާށެވެ .މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ އަޙުމަދު ޝަޥްޤީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
َ ٌَ َ
َ َّ ُ َ ْ ْ
َّ ْ َ َ َ
اة َدقَائِ ٌق َوثَ َو ْ
ب ال َم ْر ِء قائِلة َُل *** إِن اْلي
ان
ِ
دقات قل ِ
ދ އިންސާނާކައިރީ ބުނަމުންދެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ޙަޔާތަކީ މިނެޓްތަކަކާއި ސިކުންތުތަކެކެވެ.
ހިތުގެ ވިން ު
ހެދުނުވެއްޖެނަމަ،

ހަވީރު

ވަންދެން

ދުނިޔޭގައި

ހުންނަވާނޭކަމަށް

އުއްމީދުނުކުރައްވާށެވެ.

އަދި

ހަވީރުވެއްޖެނަމަ ،ހެނދުނު ވަންދެން ދުނިޔޭގައި ހުންނަވާނޭކަމަށްވެސް އުއްމީދުނުކުރައްވާށެވެ .ހެޔޮ
ޢަމަލުތައް ،ފަހުންކުރުމަށް ލަސްނުކުރައްވާށެވެ .އޭ ލޮބުވެތި އުޚްތުންނޭވެ! ޙައްޖުދުވަހު ނުވަތަ އަހަރުފެށޭ
ދުވަހު ބުރުޤާ އެޅުއްވުމަށް ނުތިއްބަވާށެވެ .އެދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން މަރު އައިސް ބައްދަލުކޮށްފިއްޔާ ދެން
ކުރާނެ ހަމަ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ .އަލްއިމާމް ޙަސަނުލްބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ(( .إيَّ َ
اك
ِ
َ َّ ْ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ت بِغ ِد َك)) "'ސަޥްފަ' (ފަހުންކުރާނަން ނުވަތަ ކުރާނަން) މި ބަހުން
والتس ِويف ف ِإنك ِيف يو ِمك ولس

ހުށިޔާރުވެ ރައްކާތެރިވާށެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ ތިހިރީ މިއަދުގައެވެ .މާދަމާއެއްގަނޫނެވެ ".އަދި
ْ َ
َ َ َّ
ސަލަފުންގެ އެހެންބޭކަލެއްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ(( .احذ ُر ْوا َس ْوف ف ِإن َها ِم ْن ُجنُ ْو ِد
ْ
ِإبْ ِلي َس)) "'ސަޥްފަ' (ފަހުންކުރާނަން ނުވަތަ ކުރާނަން) މި ބަހުން ހުށިޔާރުވެ ރައްކާތެރިވާށެވެ .ފަހެ
ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ޝައިޠާނާގެ ލަޝްކަރުގެ މީހެކެވެ".

َ
َ َ َّ ْ َ َّ ْ
َ َّ َ َ َ ْ
َ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ْ
الق َوى ف ِإنك ل تد ِر ْي *** إِذا َج َّن يلْل هل ت ِعيش إَِل الفج ِر
تزود ِمن
ތަޤުވާވެރިކާމާއި ހެޔޮޢަމަލު އިތުރުކުރާށެވެ .ރޭގަނޑުވެއްޖެއްޔާ ފަތިސްވަންދެން ދިރިހުންނާނޭކަމެއް
ނޭނގެއެވެ.

***
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ތިބާ ވިސްނެވުން ހުއްޓެވެ!
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު ލަޠީފު
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

اْلمد هلل ّ
نبينا ّ
والسَلم ىلع ّ
حممد وىلع آَل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إَل يوم ّ
والصَلة ّ
ادلين.
ލޮބުވެތި އަޚާ  /އުޚްތާއަށް،
ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހޫ.
ޒަމާންތައް ބަދަލުވަނީއެވެ .ޢުމުރުގެ ދުވަސްތައް ގުނެމުންދެއެވެ .ކޮންމެ އުފަންދުވަހަކީ އަހަރުމެން
އުފާކުރަނިވި ދުވަހެއްކަމުގައި ހަދަމުއެވެ.
25އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވުން:
އޭނާގެ ޢުމުރަކީ  15އަހަރެވެ .އޭނާގެ ކޮންމެ އުފަންދުވަހެއްވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ އުފަލާއެކުގައެވެ.
އެއުފަލުގައި އެހެންމީހުންވެސް ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ .އަޑުއަހާށެވެ .އޭނާގެ 15ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ
ކުރީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށެވެ .ލޯބިވެރިންނާއި އެކުވެރިންނާއެކު ރެސްޓޯރަންޓްގައެވެ .ނަމަވެސް އޭނާ
އެއުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްނިމުމަށްފަހު ގެއަށްގެންދެވުނީ އޭނާގެ ފުރާނަ ނެތް ހަށިގަނޑެވެ .އިސާހިތަކު
ބަޔަކު މީހުން އޭނާ ސަންދޯކުގެ ތެރެއަށްލުމަށްފަހު މާދުރު ހިސާބެއްގައި ސަހަރާގައި ވަޅެއްކޮނެފައި ފަސްލާ
ވަޅުލިއެވެ.
މިޒުވާނާ ދުނިޔެމަތީގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއްކަންތައްތައް
 ޢާންމުކޮށް ނަމާދެއް ނުކުރުން:
މިކަމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ﷲ ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ފަރުޟެކެވެ .އަދި މިއީ އެއްވެސް މުސްލިމަކު
ށ އެރީމަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމެއްނޫންނެވެ.
މުސްލިމެކޭ ބުނާހާ ހިނދަކު ހިތައްއެރީމާ ކޮށްލާފައި ހިތަ ް
َّ َ
ْ ُ ْ َ
الر ُجل َوبَ ْ َ
ދަލީލު َ (( :ب ْ َ
ني ِّ ْ
ني َّ
الَش ِك َوالكف ِر ت ْر ُك الصَلةِ)) މާނައީ" :މީހާއާ ،ޝިރުކާއި ކުފުރާ
ِ
ދެމެދުގައިވަނީ ނަމާދު އެޅުމެވެ".

()1

އެހެންވީމާ ،މީނާ ވަނީ ﷲ ގެ މިޙުކުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައޭ

ބުނެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ އިންކާރު ކޮށްފައިވާނަމަ ޝައްކެތްނެތް ﷲ ގެ ޢަޒާބު އޭނާގެ މައްޗަށް ޙައްޤުވެއްޖެއެވެ.

()1
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 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން:
މިއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .ދަލީލު :އަލްމާއިދާ ސޫރަތުގެ 11
ވަނަ އާޔަތް ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭼ املائدة ٤٩ :މާނައީ" :އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން ،ބަނގުރަލާއި ،ޖުވާކުޅުމާއި،
އަޅުކަންކުރަން ހަދާފައި ހުންނަ ބުދުތަކާއި ،ނަޞީބު ހުރިގޮތް ބަލަން ގެންގުޅޭ ދުނިދަނޑިތަކަކީ،
ޝައިޠާނާގެ

ޢަމަލުތަކުގެ

ތެރެއިންވާ

މުޑުދާރު

ތަކެއްޗެވެ.

ފަހެ،

ތިޔަބައިމީހުން

އެކަންތަކާ

ދުރުވެގަންނާށެވެ! (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން ދިންނަވައި ނަޞީބުލިބުމަށްޓަކައެވެ ".އެހެންވީމާ ،މީނާ ވަނީ ﷲ
ގެ މިޙުކުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައޭ ބުނެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ އިންކާރު ކޮށްފައިވާނަމަ ޝައްކެތްނެތް ﷲ ގެ ޢަޒާބު
އޭނާގެ މައްޗަށް ޙައްޤުވެއްޖެއެވެ.
 ހިލޭ އަންހެނުންނާއެކު އެކަހެރި ތަންތަނަށްގޮސް ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  /ޒިނޭކުރުން:
މިއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .ދަލީލު :ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ.
ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﭼ النور ٧٤ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުންގެ މެދުގައި ފާޙިޝްކަންތައް ފެތުރިގެން ދިޔުމަށް
ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ވޭންދެނިވި ޢަޒާބު ހުއްޓެވެ .ކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ
އެވެ .ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނޭގެއެވެ ".އެހެންވީމާ ،މީނާ ވަނީ ﷲ ގެ މިޙުކުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައޭ
ބުނެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ އިންކާރު ކޮށްފައިވާނަމަ ޝައްކެތްނެތް ﷲ ގެ ޢަޒާބު އޭނާގެ މައްޗަށް ޙައްޤުވެއްޖެއެވެ.
 މިއުޒިކާއި ލަވައަށް ލޯބިކޮށް ،އެއީ ހިތްހަމަޖެހުން ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރުން:
މިއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަ ނޑައެޅިގެން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .ދަލީލު :ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ
لقمان ١ :މާނައީ" :އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ވިޔާނުދާ ވާހަކަތައް ގަނެ ފަތުރާބަޔަކުވެއެވެ .އެއީ އެއްވެސް
ޢިލްމަކާ ނުލައި މާތް ﷲގެ މަގުން މީސްތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ .އެބައިމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު
ހުއްޓެވެ".
އެހެންވީމާ ،މީނާ ވަނީ ﷲ ގެ މިޙުކުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައޭ ބުނެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ އިންކާރު ކޮށްފައިވާނަމަ
ޝައްކެތްނެތް ﷲ ގެ ޢަޒާބު އޭނާގެ މައްޗަށް ޙައްޤުވެއްޖެއެވެ.
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 ދީނުގައި ވާގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން ދީނުގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާ
ޒުވާން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުން:
މިއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .ދަލީލަކީ ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ املطففني ٢٤ :މާނައީ :ހަމަކަށަވަރުން ،ކުށްވެރި ،ފާފަވެރިން (ދުނިޔޭގައި)
އީމާންވި މީހުންނާ ދިމާޔަށް (މަލާމާތުގެގޮތުން) ހީއުޅޭ ކަމުގައިވިއެވެ ".އެހެންވީމާ ،މީނާ ވަނީ ﷲ ގެ
މިޙުކުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައޭ ބުނެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ އިންކާރު ކޮށްފައިވާނަމަ ޝައްކެތްނެތް ﷲ ގެ ޢަޒާބު
އޭނާގެ މައްޗަށް ޙައްޤުވެއްޖެއެވެ.
މިނޫން ވެސް މިބާވަތުގެ ވިޔާނުދާ ކަންތައްތައް ކުރުންމަތީ ދެމިހުރިހާލު ،ތައުބާވުމުގެ ފުރުޞަތެއްވެސް
ނުލިބުނު ޙާލު މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ މަޤާމަކީ ނަރަކަކަމުގައި ނުވޭތޯއެވެ؟
ތިބާ ވިސްނެވުން ހުއްޓެވެ.
މަރުވުމަށްފަހު

އަލުން

ދިރޭނެކަން

ޤަބޫލުކުރަންތޯއެވެ؟

އެހެންވީމާ،

މި

ޒުވާނާއާމެދު

ތިބާ

ވިސްނާލާނަންހެއްޔެވެ؟ މިޒުވާނާ އަށް ތައުބާވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބި މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ އެކުވެރިން
އޭނާ ވަޅުލުމަށްވަހު އެނބުރި ދާއިރު އެމީހުންގެ ފައިވާނުގެ އަޑުވެސް އެމައްޔިތާއަށް އިވިގެންދާހިނދު
އޭނާގެ ކައިރިއަށް މަލާއިކަތުން ވަޑައިގެން ،އޭނާގެ ދުނިޔެވީ ރެކޯރޑް ސާފުކުރުމަށްފަހު ،އޭނާގެ ދުނިޔެވީ
ރެކޯޑަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއްކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ ނަރަކައިގެ ހޫނުވަޔާއި ހާސްކަމާއި ،ކަށްވަޅުގެ ހަނިކަން ނުވަތަ
ނުތަނަވަސްކަން ހަމަ ވަގުތުން އޭނައަށް ކުރިމަތިވާނެއެވެ .ސުބުހާނަﷲ!
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އީމާންކަން ބަލިކަށިވާން ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބުތައް
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މޫސާ އައްޔޫބް
ތާރީޚް 13 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އީމާންކަން ބަލިކަށިވަމުންދާކަމުގެ އިޙްސާސްނުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟
ޣާފިލުކަމުގެ ސަބަބުން ބަލިކަށިވެފައިވާ އީމާންކަމަށް ރޯޝަނީކަން ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް އޮތް އެންމެ
މޮޅު ފަރުވާއަކީ ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުމެވެ .ގިނަގިނައިން އިސްތިޣުފާރުމެވެ .އެއިލާހު ބާވައިލެއްވި
މަތިވެރި ކަލާމްފުޅު ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކަށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމާއެކު ތިލާވަތުކުރުމެވެ .އޭގެ
ސަބަބުން ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ނިދާފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފްސުތައް ހޭލައެވެ .އީމާންކަން އިތުރަށް
ބަލިކަށިވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް ގިނަ ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކުރުން މަތީ ދެމިހުރުމަކީ ވެސް އެހާމެ މުހިއްމު
ކަމެކެވެ.
އީމާންކަން ބަލިކަށިވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކަށް ބަލައިލަމާތޯއެވެ.
 .2ތިމާގެ

ވެރި

އިލާހުގެ ހައިބަވަންތަކަން

އިޙްސާސްކުރެވޭނީ

އެއިލާހުގެ

އިސްމުފުޅުތަކާއި

ޞިފަފުޅުތައް އުނގެނި ދަސްކޮށްގެންނެވެ .އެއިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތައް ނޭނގޭކަމުގައި ވާނަމަ
އެއިލާހާ މެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގައި އޮންނަ އީމާންކަމަކީ ބަލިކަށި އީމާންކަމެއް ކަމުގައި ނޫނީ
ނުވާނެއެވެ.
 .1މިކާއިނާތުގައި ﷲ ލައްވާފައިވާ ހެކިތަކާއި ،އެއިލާހުގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ،ނަހީތަކާ މެދުގައި
ނުވިސްނާ ބަޔެއްގެ އީމާންކަމަށް ރޯޝަނީކަމެއް ނާންނާނެކަމީ ދެމީހަކު ދެބަސްވާނެކަމެއް ނޫނެވެ.
 .4ފާފަތަކަކީ

އަޅުގަނޑުމެން

ހީވެސް

ނުކުރާފަދަ

ނުބައި

އަސަރުތަކެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނަފްސުތަކަށް ކުރުވައި އީމާންކަން އިންތިހާއަށް ބަލިކަށިކޮށްލާ ކަމެކެވެ .މިކަމަށް ބާރުލިބޭ އެތަކެއް
ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.
 .3އަޅުކަންތައް އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިނުވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ އީމާންކަން ދުވަހަކަށްފަހު
ދުވަހެއް ދާނީ ދަށަށެވެ .ވާޖިބެއް އުޒުރަކާނުލައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެމީހަކު އެކަމުގެ ހިތި ދެކޭނެކަން
ކަށަވަރެވެ.
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އާދެ! އިންސާނާ ޚަލްޤު ކުރެއްވެވުމަށްފަހު ﷲތަޢާލާވަނީ ޢަދަދުނުކުރެވޭހާ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތަކެއް އޭނާއަށް
ދެއްވަވާފައެވެ .އެ ނިޢުމަތްތަކާމެދު ވިސްނައި ،އޭގެ އަގުވަޒަންކޮށް ،އޭގެ ބޭނުން ﷲ އެންގެވި ގޮތަށް
ހިފައި ،އެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކާ އެއިލާހަށް ޝުކުރު އަދާކުރަނީ ކޮންބައެއްތޯބެއްލެވުމަށްޓަކައެވެ.
އެހެންވީމާ ނިޢުމަތްތަކާއިމެދު ވިސްނައި އެއަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ އަޅުންތަކެއްކަމުގައިވެވޭތޯ ގަދައަޅާ
މަސައްކަތްކުރަމާތޯއެވެ!
އާދެ! ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވެވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޒުވާންކަމުގެ ނިޢުމަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު
އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް އިސްލާމްދީނުގައި ދެވިފައިވާ ނިޢުމަތެކެވެ .މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަސޫލުﷲ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެންދެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ
َّ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
َ َ ُ
الِل َعليْ ِه َو َسل َم(( :ل ت ُز ْول
الِل صىل
ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ .عن معا ِذ ب ِن جب ٍل ،قال :قال رسول ِ
َ
َ ْ َ
َ ََْ
َ ْ َ
ََ َ َْ َْ َ َ َ
امة َح َّّت ي ُ ْسأَ َل َع ْن أَ ْر َبع خ َ
َ ْ َ َ
َ ْ ُ ُ
ص
اَل
ال :عن عم ِرهِ ِفيما أفن ُاهَ ،وعن شبابِ ِه ِفيما أبَل ُهَ ،وعن م ِ ِ
قدما العب ِد يوم ال ِقي ِ
ِ ِ ٍ
ْ
َ
َ
ََْ َ ُ َ
َْ ْ َ ُ
ِم ْن أي َن اكت َسبَه َو ِفيْ َما أنفقهَ ،وع ْن ِعل ِم ِه َماذا َع ِمل ِفيْ ِه)) މާނައީ :މުޢާޛު ބުން ޖަބަލް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު
ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވިއެވެ" .ހަތަރު ކަމަކާ
ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވުމަށްފަހު މެނުވީ ،ޤިޔާމަތްދުވަހު އަޅާގެފައި ހަރަކާތްނުކުރެވޭ ހުއްޓެވެ .އޭނާގެ
ޢުމުރު ހޭދަކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .އަދި އޭނާގެ ޒުވާންދުވަސްވަރު ހޭދަކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .އަދި
އޭނާ މުދާ ހޯދި ގޮތާއި ،ހޭދަކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .އަދި އޭނާ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރި ގޮތާ
ބެހޭގޮތުންނެވެ )1(".މި ޙަދީޘްފުޅުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ބަޔާންކޮށްދެއްވަވާފައިވަނީ
ޤިޔާމަތް ދުވަހު އަޅާއާއި ކުރެވޭނޭ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސުވާލުތަކެވެ .ފުރަތަމަ އޭނާގެ ޢުމުރު
ހޭދަކުރި ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތުގައިތޯއެވެ .ނުވަތަ ޝައިޠާނާ ރުހޭ
ގޮތަށްތޯއެވެ .އެއަށްފަހު އޭނާގެ ޒުވާންދުވަސްވަރު އޭނާ ހޭދަކުރި ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.
އާދެ! ޒުވާންދުވަސްވަރަކީ ޢުމުރުގެ ބައެކެވެ .އެހެންކަމުން ޢުމުރާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވުނީމަ،
އޭގެތެރޭގައި

ޒުވާންދުވަސްވަރުވެސް

ހިމެނޭނެއެވެ.

އެހެންކަމަށް

ވުމާ

އެކުވެސް

ދެވަނަފަހަރަށް
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ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ޒުވާންދުވަސްވަރާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ވެވުމުން ،އިސްލާމްދީނުގައި ޒުވާންދުވަސްވަރަށް ދެވިފައިވާ
އަހައްމިއްޔަތުކަން އެނގިގެންދެއެވެ .އެހެންކަމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވަނީ
َ َ َ َ
َ ْ َ َّ
اس قال :قال
ޒުވާންދުވަސްވަރުގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފުމަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވަވާފައެވެ .ع ِن اب ِن عب ٍ
َّ
َ َّ َّ ُ َ
ُ
ْ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ
ُ ُ
ُ
الِل َعليْ ِه َو َسل َم ل ِ َر ُج ٍل َوه َو يَ ِعظه(( :اغتَ ِن ْم َخْ ًسا قبْل َخْ ٍس ،شبَابَك قبْل ه َر ِمكَ ،و ِص َّحتَك
َر ُسول اهللِ صىل
َ َ َ َ
ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُُ َ
اك قبْل فق ِر َكَ ،وف َراغك قبْل شغلكَ ،و َحيَاتك قبْل َم ْوتِك)) މާނައީ :އިބްނު ޢައްބާސް
قبل سق ِمك ،و ِغن
ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މީހަކަށް ނަޞޭޙަތް
ދެއްވަވަމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވިއެވެ" .ފަސްކަމެއް ތިބާއާ ކުރިމަތިވުމުގެ ކުރިން ފަސްކަމެއްގެ ފައިދާ
ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ .މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާންކަމުގެފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ.
ބަލިވުމުގެ ކުރިން ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ .ފަޤީރުވުމުގެ ކުރިން މުއްސަނދިކަމުގެ
ފައިދާ

ހެޔޮގޮތުގައި

ލިބިގަންނާށެވެ.

މަޝްޣޫލުވުމުގެ

ކުރިން

ފައިދާ

ހުސްވަގުތުގެ

ހެޔޮގޮތުގައި

ލިބިގަންނާށެވެ .އަދި މަރުވުމުގެ ކުރިން ޙަޔާތުގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ".

()1

އެހެންވީމާ

ޒުވާންދުވަސްވަރުގެ

ބޭނުން

ހެޔޮގޮތުގައި

ހިފަމާތޯއެވެ!

ﷲ

އަމުރު

ކުރެއްވެވި

ކަންތައްކުރުމުގައެވެ .އެއިލާހުގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމުގައެވެ .ސަލާމަތް ހިތަކާއިގެން އަންނަ މީހަކަށް
ފިޔަވައި ،ސަލާމަތްކަމެއްނުވާ ދުވަހު ކުރެވޭނޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރުމުގައެވެ.
އޭ

ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ސާޅީސް ނުވަތަ ފަންސާސް އަހަރުވީމާ އަޅުކަންކުރުމަށް

ނުތިއްބަވާށެވެ .އެހެނީ ސާޅީސް ނުވަތަ ފަންސާސް އަހަރުވަންދެން ދުނިޔޭގައި ހުންނާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން
އޮތީ ފަހެ ކާކަށްތޯއެވެ؟ މަރު އައިސް ޖެހުމާއެކު މި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔަން ޖެހޭނެއެވެ .މި
ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން މަރާ ގާތް ކުރާ ދުވަހެކެވެ .އެދުވަހަކާ ބެހޭގޮތުން
ސުވާލުވެވޭނޭ ދުވަހެކެވެ .ވަގުތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ކުރާނޭ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ .ޤިޔާމަތްދުވަހު
'ތިމަންނަ ވެއްޔަށްވީނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުހޭ' ބުނާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި
އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވަމާ ހިންގަވާށެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާންދުވަސްވަރުއްސުރެ
މަރުވަންދެން ﷲ އެންގެވިގޮތަށް އުޅުމުގައި ދެމިތިބެން މަސައްކަތްކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ .އޭރުން ﷲ
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ވެގެންދާނީ ކާމިޔާބު ލިބޭމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ .އެހެނީ އަބޫ ހުރައިރާ
ِّ
َ
((سبْ َع ٌة يُظلُّ ُه ُم َّ ُ
الِل ِف ِظل ِه
ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅެއްގައިވެއެވެ.
ِ
َ َّ َّ ُّ ُ
يَ ْو َم ل ِظل ِإل ِظله)) މާނައީ" :ﷲ ގެ ހިޔާވަހިކަން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ހިޔާވަހިކަމެއް ނުވާދުވަހު
(ޤިޔާމަތްދުވަހު) ،ﷲ ތަޢާލާ ހަތް ބަޔަކަށް އެއިލާހުގެ ހިޔާވަހިކަމުން ހިޔާވަހިކަން ދެއްވަވައެވެ ".އޭގެ

( )1شعب اإلميان للبيهقي ،)1728 ،1727( :وصححه شيخ األلباين {صحيح اجلامع ،)2177( :صحيح الرتغيب والرتهيب:
(.})4455
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ََ َ
ََ
َ
((وشاب نشأ ِيف ِعبَاد ِة َر ِّب ِه)) މާނައީ" :ﷲ އަށް
ނ މީހަކަށް އައިސްފައި ވަނީ
ތެރެއިން ދެވަ ަ
()1
މތީ ދެމިހުރެ ބޮޑުވެގެން އައި ޒުވާނާއެވެ".
އަޅުކަންކުރުން ަ

***

()1
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ހިތް ރަނގަޅުވުން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 13 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވެ ،ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް އެއިލާހަށް ތަވައްކުލްކުރުން
ޙައްޤުގޮތުގައި
ދުރުހެލިވެ

ތަވައްކުލްކޮށްގެންނެވެ.
ރައްކާތެރިވެގެންނެވެ.

ﷲގެ

އަދި

އަމުރުފުޅުތަކަށް

ހުރިހާ

ޢަމަލެއްވެސް

ބޯލަނބައި

ކިޔަމަންގަނެ،

ޢިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

ﷲ

ނަހީތަކުން
ތަޢާލާގެ

ވަޖުހުފުޅުއަދައި ކުރުމާއެކު ،އެހެން މީސްތަކުންނަށްވެސް ހެޔޮގޮތް މިންވަރުވުމަށް އެދިގެންނެވެ.
ހިތް ފަސާދަވެ ނިކަމެތިވެ ބަލިކަށިވެގެންދާނީ މިއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުންނެވެ .ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ
ْ
ُ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ َ
َ َ َ َّ
َ
سد مضغة إِذا صلحت صلح اجلسد كه ،و ِإذا
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .أل و ِإن ِيف اجل ِ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ َ
ه الْ َقلْ ُ
ل َو ِ َ
ب)) މާނައީ" :ދަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ހަށިގަ ނޑުގައި
فسدت فسد اجلسد كه ،أ
މަސްކޮޅެއްވެއެވެ .އެ ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ ،މުޅި ހަށިގަނޑު ރަނގަޅުވެދެއެވެ .އަދި އެ ފަސާދަވެއްޖެނަމަ
މުޅި ހަށިގަނޑު ފަސާދަވެ(ހަލާކުވެ) ދެއެވެ .ދަންނާށެވެ! އެއީ ހިތެވެ".

()1

ހިތް ރަނގަޅުވުމުން ﷲ ތަޢަލާ ،އެއަޅެއްގެ ހިތުގައި އީމާންކަން ޒީނަތްތެރިކޮއްދެއްވަވައި ،އީމާންކަމަށް
ލޯބިކުރާ މީހެއްކަމުގައި އޭނާ ލައްވަތެވެ .އަދި ކުފުރާއި ،ފާސިޤުކަމާއި ،ފާފަތައް އޭނަ ނުރުހޭ
އެއްޗެއްކަމުގައި ލައްވަތެވެ .ދެންފަހެ އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށް ރަނގަޅުވެގެންވާ ،ޞާލިޙު އަޅުންގެތެރެއިން
އޭނާ ވެދެއެވެ.

***

()1
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ސަލްމާނުލް ފާރިސީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަގުހުރި ބަސްކޮޅެއް
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 13 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ސަލްމާނުލް

ފާރިސީ

ޢަންހުގެ

ރަޟިޔަﷲ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ" .ރޭގަނޑުވުމުން މީސްތަކުން  4ބަޔަކަށް ބެހިގެންދެއެވެ .އެ ރޭގަނޑު އެބަޔަކާ ދެކޮޅަށް
ހެކިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެބަޔަކަށްޓަކާ ހެކިދޭނެ ބަޔަކާއި ،އެބަޔަކަށްޓަކާ ހެކިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެބަޔަކާ
ދެކޮޅަށް ހެކިދޭނެ ބަޔެކެވެ .އަދި އެބަޔަކަށްޓަކާވެސް ،ދެކޮޅަށްވެސް އެ ރޭގަނޑު ހެކިނުދޭނެ ބަޔެކެވެ.
ފަހެ ،އެބަޔަކަށްޓަކާ ރޭގަނޑު ހެކިދޭނެ މީހުން ދަންނައެވެ .އެމީހުންނަކީ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަންވެރިވެ،
މީސްތަކުން

ނިދުމުން ،އެވަގުތުގެ

އިސްތަޣުފާރުކުރުމުގައި

ބޭނުން

ހިފާމީހުންނެވެ.

އަދި

ﷲތަޢާލާއަށް
އެވަގުތުގެ

ކުއްތަންވުމަށްޓަކާ
ބޭނުން

ﷲތާޢާލާ

ނަމާދުކޮށް

ޒިކުރުކޮށް

ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ

ކަންތައްކުރުމުގައި ހިފާމީހުން ދަންނައެވެ .ފަހެ އެބައިމީހުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ރޭގަނޑު ހެކިދޭނެއެވެ.
އެއަށްފަހު ،ﷲއަށް އަޅުކަންކުރުމުގައި ނުވަތަ އެއިލާހަށް އުރެދުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި،
ފަތިސްވަގުތު ވަންދެން ނިދާފައިތިބޭ މީހުން ދަންނައެވެ .އެބައިމީހުންނަށްޓަކާވެސް އަދި ދެކޮޅަށްވެސް
ރޭގަނޑު ހެކިނުދޭނެއެވެ".
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އެބަޔަކަށްޓަކާ ،ރޭގަނޑު ހެކިދޭ މީހުންގެތެރެއިންވުމަށް ޢަޒުމްކޮށް
މަސައްކަތްކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ.

***
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ފަތިސްނަމާދުކުރާކަމަށް މަލާއިކަތުން ހެކިވުން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު ލަޠީފް
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ފަތިސްނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރުމަކީ ،ޚާއްޞަކޮށް ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ގުނައި
އަދަދުވެސް ނުކުރެވޭހައި ގިނަގުނަ ދަރުމައާއި ޘަވާބު އެމީހަކަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ދެއްވާނެކަމެކެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙިކުރެއްވިއެވެ.
ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ اإلسراء١١ :
މާނައީ" :އިރުމެދުން ފިލުމުން ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން އަންނަ ވަގުތާ ހަމައަށް ކަލޭގެފާނު ނަމާދު
ކުރައްވާށެވެ( .އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދާއި ،ޢަޞުރުނަމާދާއި ،މަޣުރިބްނަމާދާއި ،ޢިޝާނަމާދެވެ ).އަދި
ފަތިސްނަމާދު

ކުރައްވާށެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

ފަތިސްނަމާދަކީ

(ރޭގަނޑު

އިންސާނާ

ބަލަހައްޓަވާ

މަލާއިކަތުންނާއި ،ދުވާލު އޭނާބަލަހައްޓަވާ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ ފަރާތް ޕުޅުން) ހެކި ލިބިގެންވާ
ނަމާދެކެވެ".
މިއާޔަތުގައި ފަތިސްނަމާދަށް ނަންދެވިފައި އެވަނީ "ޤުރުއާނުލް ފަޖްރި" ގެ ނަމުންނެވެ .އެނަމުން
ނަންދެވިފައިވަނީ އެހެނިހެން ނަމާދުތަކާ ޚިލާފަށް ފަތިސްނަމާދުގައި ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުން
މުސްތަޙައްބު ވެފައިވާތީއެވެ .މިއާޔަތުން އެނގޭ ގޮތުގައި ފަތިސް ނަމާދު ކުރާމީހާއަށް ﷲ ގެ
ޙަޟްރަތުގައި ،އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުން އޭނާ ފަތިސްނަމާދު ކުރާކަމަށް ހެކިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ.
މިއަށްވުރެ ވަކި މަތިވެރި ފަޚްރަކާއި ޝަރަފެއް އިންސާނަކަށް ލިބޭނެތޯއެވެ؟ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ނަބަވީ
ބަސްފުޅަކުންވެސް މިކަން ސާބިތުވާން އެބައޮތެވެ .ﷲ ރުއްސުން ލެއްވި އަބޫ ހުރައިރަތުގެފާނުގެ ކިބައިން
َ
َ َ ٌ َّ
ّ َ َ
َ
َ ٌ
ّ
َ َّ
َ َ َ
ُ
ރިވާވެގެންވެއެވެ .أن َر ُسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم قال(( :يتَ َعاقبُون ِفيك ْم َمَلئِكة بِالليْ ِل َو َمَلئِكة
ُ َ َْ
ُ َ َُ
َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ
ين بَاتوا ِفيك ْم ،فيَ ْسأل ُه ْم َر ُّب ُه ْم َوه َو أعل ُم بِ ِه ْم،
اَل
َص ،ثم يعرج ِ
ار وَيت ِمعون ِيف صَل ِة الفج ِر وصَل ِة الع ِ
بِانله ِ
َ
ْ
ْ
ُّ
ُّ
َ
َ َ َ
َ ََْ ُ ُ
َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ
كيْف ت َركتُ ْم ِعبَا ِدي فيَقولون :ت َركناه ْم َوه ْم يُ َصلون َوأتيناه ْم َوه ْم يُ َصلون)) މާނައީ :ހަމަކަށަވަރުން ސަލާމާއި
ޞަލަވާތްލެއްވި ﷲ ގެ ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްބައެއްގެ ފަހަތުން
އަނެއްބަޔަކު ބަދަލުވޭވެ ތިބޭގޮތުގައި ރޭގަނޑު މަލާއިކަތުންނާއި ދުވާލުގެ މަލާއިކަތުން މާތް ﷲ
ލައްވާފައިވެއެވެ .އެބޭކަލުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ބައްދަލުވަނީ ފަތިސްނަމާދާއި ޢަޞުރު ނަމާދުގައެވެ.
ދެން ރޭގނަޑު ތިޔަބައި މީހުންގެ ގާތުގައި ތިއްބެވި މަލާއިކަތުން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ.
ދެން އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންގެ ހުރިހައިކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ޙާލު ،އެބޭކަލުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ
އެބޭކަލުންނާއި ސުވާލު ކުރައްވާނެތެވެ .ތިޔަބޭކަލުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނާ ވަކިވެވަޑައިގަތީ
ކޮންފަދަ ޙާލެއްގައި އެމީހުން ވަނިކޮށް ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އެބޭކަލުން ދަންނަވާނެތެވެ .ތިމަން ބޭކަލުން
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އެމީހުންނާ ވަކިވީ އެމީހުން ނަމާދު ކުރަން ތިއްބައެވެ .އަދި އެމީހުންގާތަށް ދިޔައީ އެމީހުން ނަމާދު ކުރަން
ތިއްބައެވެ".

()1

ޢުޘްމާނު ބިން ޢައްފާނު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެَ (( .م ْن
َ َ َ َ َ َّ
َّ َّ َ ُ َّ ُ
ام ن ْص َف اللَّيْلَ ،و َم ْن َص َّىل ُّ
َص َّىل الع َش َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
اع ٍة ،فكأن َما َصىل الليْل كه)) މާނައީ:
الصبْ َح يف مج
اء ِيف مجاع ٍة ،فكأنما ق ِ
ِ
ِ
ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ރަސޫލުﷲގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް ތިމަން އަޑުއެހީމެވެ" .ޖަމާޢަތުގައި
ޢިޝާނަމާދުކޮށްފިމީހާ ރޭގަ ނޑުން އެއްބައިގައި އަޅުކަންކުރިފަދައެވެ .އަދި ޖަމާޢަތުގައި ފަތިސްނަމާދު
ކޮށްފިމީހާ މުޅި ރޭގަނޑު އަޅުކަން ކުރިފަދައެވެ".

()2

ޟޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ އެހެން ބަސްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ.
އަބޫ ހުރައިރާ ރަ ި
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ(( .إ َّن أثقل َّ
الصَلة َىلع ال ُمنَافق َ
ني َصَلة ال ِعشاءَِ ،و َصَلة الفج ِرَ ،ول ْو يعل ُمون َما
ِ
ِِ
ِ
َ
ََ ُ
يه َما ْلت ْوه َما َول ْو َحبْ ًوا)) މާނައީ" :ސަލާމާއި ޞަލާވާތްލެއްވި ނަބިއްޔާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ .މުނާފިޤުންގެ
ِف ِ
މައްޗަށް އެންމެ ބުރަހެލިކަންބޮޑު އުނދަގޫ ނަމާދަކީ ޢިޝާނަމާދާއި ފަތިސްނަމާދެވެ .އެދެނަމާދުގައި

އެކުލެވިފައިވާ ދަރުމައާއި ޘަވާބުގެ މަތިވެރިކަން އެބައިމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ ފިރުކިފައިވެސް އެދެނަމާދަށް
އެބައިމީހުން އައީހެވެ".

()3

***

()1
()2
()3

صحيح البخاري ،)7311 ،555( :ومسلم.)241( :
صحيح مسلم.)252( :
صحيح البخاري ،)257( :ومسلم )252( :هذا لفظه.
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ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން -ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތު
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 13 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ْ َ ْ ُ َّ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
آَل
لِل رب العال ِمني ،والصَلة والسَلم ىلع أْش ِف اْلن ِبيا ِء والمرس ِلني ،ن ِبينا وح ِبي ِبنا وقدوتِنا حمم ٍد وىلع ِ ِ
اْلمد ِ ِ
َ
ِّ
َ
ََ ْ َ َُ ْ ْ
ْ
َوأَ ْص َ
ح َسان إَل يَ ْومِ ْ
ادل
إ
ب
م
ين .أ َّما َبع ُد:
ه
ع
ب
ت
ن
م
و
ه
اب
ح
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ
އާދެ! ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކީ ،ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނުންނަށް ދެއްވެވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަގުބޮޑު
ނިޢުމަތެކެވެ .އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށްބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެވިފައިވާ ނިޢުމަތެކެވެ .މިކަން ﷲ ގެ
ފޮތާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތަށް ބަލައިފިމީހަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް
އެނގިގެންދާނެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާވަނީ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެންމެހައި ކަންތަކުން ދުރުވެ ،ރައްކާތެރިވެ
ތިބުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ .ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ البقرة ٧٤٥ :މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ
އަމިއްލަ އަތްތަކުން ނަފްސު ހަލާކުގެތެރެއަށް އެއްލާ ނުލާށެވެ ".އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ
ވަނީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްދެއްވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި ދެންނެވުމަށް އުއްމަތަށް އިރުޝާދު
َ َ ُّ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ ُ
َّ َ ْ َ َ َ
ދެއްވާފައެވެ(( .يا أيها انلاس ل تتمنوا لِقاء العدو ،وسلوا الِل العا ِفية)) މާނައީ" :އޭ މީސްތަކުންނޭވެ.
އަދުއްވުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް (ހަނގުރާމައަށް) ނެއެދޭށެވެ .ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް އެދި ﷲ ގެ
ޙަޟްރަތުގައި ދަންނަވާށެވެ".

()1

އާދެ! ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެފުރަތަމަ ސުވާލު ވެވޭ ނިޢުމަތްތަކުގެތެރޭގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތުގެ ނިޢުމަތް
ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަނީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ﷲ ތަޢާލާ
ށ ވަޞިއްޔަތްކުރައްވާފައެވެ .ﷲ
ދެއްވާފައިވާ މީހުންނަށް ،މި ނިޢުމަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފުމަ ް
ْ
َ
ތން ޙާޞިލުކުރުމުގައެވެ(( .اغت ِن ْم
ތަޢާލާ އަމުރުކުރައްވަވާފައިވާ ކަންތައްކުރުމުގައެވެ .އެއިލާހުގެ ރުހިވޮޑިގަ ު
َ َ َ
َ
َخْ ًسا قبْل َخْ ٍس)) މާނައީ" :ފަސްކަމެއް ތިބާއާ ކުރިމަތިވުމުގެ ކުރިން ފަސްކަމެއްގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި
َ َ َ
َ
((و ِص َّحتَك قبْل
ލިބިގަންނާށެވެ ".އޭގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކަށް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ
َ َ
َسق ِمك)) މާނައީ" :ބަލިވުމުގެ ކުރިން ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވ"( )2ނަމަވެސް
ََْ
ان
މަދުބަޔަކު މެނުވީ މި ނިޢުމަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ނުހިފައެވެ .އަގު ވަޒަނެއް ނުކުރެއެވެ(( .نِعمت ِ

( )1صحيح البخاري )1122( :هذا لفظه ،ومسلم.)2731( :
( )2شعب اإلميان للبيهقي ،)1728 ،1727( :وصححه شيخ األلباين {صحيح اجلامع ،)2177( :صحيح الرتغيب والرتهيب:
(.})4455
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ِّ ُ ْ َ ُ
َُْ ٌ
ون فيه َما َكث ٌ
ري ِم َن َّ
الص َّحة َوالف َراغ)) މާނައީ" :ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ އަގު ވަޒަންނުކުރެވޭ (އެއަށް
اس
انل ِ
ِ
مغب ِ ِ
ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ) ދެ ނިޢުމަތެއްވެއެވެ .އެއީ ޞިއްޙަތާއި ހުސްވަގުތެވެ".

()1

އާދެ! މި ނިޢުމަތަކީ ﷲގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ޚިލާފަށް އުޅޭމީހުންގެ މައްޗަށްވާ ޙުއްޖަތެކެވެ .އަދި އެއިލާހު
އެންގެވި ގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނަށްޓަކައިވާ ޙުއްޖަތެކެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ނިޢުމަތުން ފައިދާލިބޭނީ އެއިލާހު
އެންގެވި ގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނަށެވެ .ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހައި އެއްޗަކަށް ވުރެ އެބައިމީހުންނަށް މި
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ

ޙަދީޘްފުޅެއްގައި

ޞައްލަﷲ
ރަސޫލުﷲ
ބޮޑެވެ.
ފައިދާ
ނިޢުމަތުގެ
ْ
އައިސްފައިވެއެވެَ (( .و ِّ
الص َّح ُة ل َمن َّات ََق َخ ْ ٌ
ري ِم َن ال ِغ َن)) މާނައީ" :އަދި ޞިއްޙަތަކީ ތަޤުވާވެރީންނަށް،
ِ ِ
އހެންކަމުން ،މުއުމިނުން
މުދަލަށްވުރެންވެސް (މުއްސަނދިކަމަށްވުރެންވެސް) އަގުބޮޑު އެއްޗެކެވެެ )2(".
އަބަދުވެސް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާ ކުރެއެވެ .އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ
ُ
َّ ْ
َ
َّ
ت َيلْلَ َة ال ْ َق ْدر َما َسأَلْ ُ
ޢަންހާ ވިދާޅުވިއެވެ(( .ل َ ْو َعل ْم ُ
ت َر ِّ ْ
ّب َع َّز َو َجل ِفيْ َها ِإل ال َعا ِفيَة َح َّّت أ ْص ِب َح))
ِ
ِ
"ތިމަންކަމަނާއަށް ލައިލަތުލްޤަދްރި އެނގިވަޑައިގެންފިނަމަ ،ފަތިސްވެއްޖެއުމަށް ދާންދެން ﷲގެ
ޙަޟްރަތުގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްނޫން އެހެން އެއްޗެއް ދެއްވެވުން އެދި ނުދަންނަވާ ހުށީމެވެ".
ފެނުމުގެ ނިޢުމަތް ދެއްވުމުން އެ ނިޢުމަތުގެ ބޭނުން ﷲ ޙަރާމް ކުރެއްވެވި ތަންތަނަށާއި އެއްޗިއްސަށް
ބެލުމުގައި ހިފަމުންދާ މީހުންނޭވެ!

ތި ނިޢުމަތުން މަޙުރޫމު ވެފައިވާ މީހުންނަށް ބަލައި ޢިބުރަތް

ލިބިގަންނާށެވެ .ފެނުމުގެ ބާރު ﷲ ގެންދަވައިފިނަމަ ދެން އަނބުރާ ގެނެސްދޭނީ ކާކުތޯއެވެ؟
އަޑުއިވުމުގެ ނިޢުމަތް ﷲ ދެއްވެވުމުން އެ ނިޢުމަތުގެ ބޭނުން ލަވަޔާއި ،މިއުޒިކާއި ،އަދިވެސް ﷲ
ޙަރާމްކުރެއްވެވި އެއްޗެހި އަޑުއެހުމުގައި ހިފަމުންދާ މީހުންނޭވެ! ތި ނިޢުމަތުން މަޙުރޫމު ވެފައިވާ
މީހުންނަށް ބަލައި ޢިބުރަތް ލިބިގަންނާށެވެ .އަޑުއިވުމުގެ ބާރު ﷲ ގެންދަވައިފިނަމަ ދެން އަނބުރާ
ގެނެސްދޭނީ ކާކުތޯއެވެ؟
އަތް ދެއްވުމުން އެ ނިޢުމަތުގެ ބޭނުން މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމުގައްޔާއި ،ﷲގެ ދީނަށާއި ،އެ ދީނަށް
ތަބާވާން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މަލާމަތްކޮށް އެއްޗެހި ލިޔުމުގައި ހިފަމުންދާ މީހުންނޭވެ! ތި ނިޢުމަތުން
މަޙުރޫމު ވެފައިވާ މީހުންނަށް ބަލައި ޢިބުރަތް ލިބިގަންނާށެވެ .ﷲ ތިއަތުގެ ބާރު ގެންދަވައިފިނަމަ ދެން އެ
ބާރު އަނބުރާ ގެނެސްދޭނީ ކާކުތޯއެވެ؟
ފައި ދެއްވުމުން އެ ނިޢުމަތުގެ ބޭނުން ﷲ ޙަރާމްކުރައްވަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ހިފަމުންދާ
މީހުންނޭވެ! ތި ނިޢުމަތުން މަޙުރޫމު ވެފައިވާ މީހުންނަށް ބަލައި ޢިބުރަތް ލިބިގަންނާށެވެ .ﷲ ތިފައިގެ ބާރު
ގެންދަވައި ތިބާއަކީ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ހައްދަވައިފިނަމަ ދެން ތިބާއަށް އެ ނިޢުމަތް އަނބުރާ ގެނެސްދޭނީ
ފަހެ ކާކުތޯއެވެ؟
()1
()2

صحيح البخاري.)2321( :
سنن ابن ماجه ،)1232( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة.})273( :
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ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ދެއްވުމުން އެއިލާހަށް އުރެދުމުގައި އެ ނިޢުމަތުގެ ބޭނުން ހިފަމުންދާ މީހުންނޭވެ!
އަދިވެސް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟ އެ އިލާހު ތި ނިޢުމަތް ގެންދަވައިފިނަމަ ދެން އަނބުރާ
ގެނެސްދޭނީ ކާކު ތޯއެވެ؟
ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ހިދާޔަތު ދައްކަވާފާނދޭވެ .އަދި ބަލިވުމުގެ ކުރިން
ޞިއްޙަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފާ ބައެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ލައްވަވާށިއެވެ.
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އިންސާނެއްގެ ޙަޔާތުގައި ވަޤުތުގެ މުހިއްމުކަން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު ނާޒިޙް
ތާރީޚް 13 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

اْلمد هلل وصىل اهلل ىلع ّ
حممد وىلع آَل وصحبه وبعد:
نبينا
ٍ
ِ
އިންސާނެއްގެ ޙަޔާތުގައި ވަގުތަކީ ހަޤީޤަތުގައި އޭނާގެ އުމުރެވެ .އަދި އޭނާގެ ވަގުތަކީ ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް
ދެވިގެންވާނޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ވަގުތު ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކުރާ މީހާއަށް މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށްވުރެ މަރު
މާރަނގަޅެވެ .ސަބަބަކީ ،ޙަޔާތުގެ މިހާ މުހިއްމު ބައެއް ބޭކާރުގޮތުގައި ނަގާލާތީއެވެ.

ََْ َُْ ٌ
ون فيه َما َكث ٌ
ري ِم َن
ان مغب
ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައި ި
ِ
ހ ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .نِعمت ِ
ِ ِ
ِّ ُ ْ َ ُ
َّ
الص َّحة َوالف َراغ)) މާނައީ" :ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ އަގު ވަޒަންނުކުރެވޭ (އެއަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ)
اس
انل ِ
ދެ ނިޢުމަތެއްވެއެވެ .އެއީ ޞިއްޙަތާއި ހުސްވަގުތެވެ".
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ُْ
ََ َُْ َ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ً َ ْ َ
يف ع َمل دنيا
އަދި ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ(( .إِ ِن ْلكره أن أرى أحدكم سبهلَل ل ِ
َ َ
آخ ِرة)) "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގެ ޢަމަލު
َول ِيف عم ِل ِ
ނުކޮށް ،ބޭކާރުގޮތުގައި ހުންނަތަން ފެނުމަށް ތިމަން ނުރުހެމެވެ".
ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ މިބަސްފުޅުން ދުނިޔެމަތީގައި ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ވާކަން
އެނގިއްޖެއެވެ .މިގޮތުން ޢަމަލުތައް ކުރުމުގައި ހަމައެކަނި ދުނިޔޭގެ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގައި ހުސްވެގަތުމެއް
ނެތެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ދުނިޔަވީ ޢަމަލުތައް ދޫކޮށް އުޚްރަވީ ޢަމަލުތަކަށް ގޮސް ހުސްވުމެއްވެސް
ނެތެވެ .މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރު ކުރަނީ މިދެމެދެވެ.
އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ބުއްދިވެރިންނަކީ ވަގުތުގެ މުހިއްމުކަން ދެނެގަނެ އޭގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ހިފާމީހުންނެވެ .މިގޮތުން ތިމާއަށް ފައިދާކުރަނިވި އެއްޗެއް އުނގެނުމާއި ،ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކުރުމާއި ،ދުނިޔަވީ
ކަމެއް ކުރުމުގައިވެސް ވަގުތުގެ ބޭނުންހިފިދާނެއެވެ .މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ތިމާގެ ނިޔަތް
ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ދަރުމައާއި ޘަވާބު ލިބޭނެއެވެ.
މިއުއްމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިހުން ވަނީ ވަގުތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
މަސަކަތްކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން އަބީ ޙާތިމް އައްރާޒީ ކޭންބައްލަވާއިރާއި،
ފާޚާނާއަށް ވަންނަވާއިރާއި ،އަދި ގޭތެރޭގެ އެހެން ކަންތައް ކުރައްވާ އިރު ،ދަރިފުޅުކައިރީ ބުނުއްވައިގެން
ޒ އަކީ
އެކަލޭގެފާނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް ފޮތް ކިއުއްވައެވެ .އަދި އަލްއިމާމް ސުލައިމް ބިން އައްޔޫބް އައްރާ ީ
ވަގުތުގެބޭނުން ހިފުމުގައި މަޝްހޫރު ބޭކަލެކެވެ .އެކަލޭގެފާނު ކިތަންމެކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްވިޔަސް ބޭކާރުގޮތުގައި
()1
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ނަގާނުލައެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ ކިޔެވުމުގައްޔާއި ،ކިޔަވާދިނުމުގައްޔާއި ،އަދިވެސް މިފަދަ
އަގުހުރި ކަންކަމުގައެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ވަރަށްގިނަ ފޮތްތައް ލިޔުއްވާފައެވެ .އަދި ލިޔަމުންދާއިރު
ފަންސުރު ރަނގަޅުކުރަން ލިޔުން ހުއްޓާލަން ވެއްޖެނަމަ ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފައްޓަވައެވެ .އެހެންނޫނީ
ކޮންމެވެސް ޛިކުރެއްކުރައްވައެވެ .ކިތަންމެ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ވިޔަސް ބޭކާރުކޮށްނުލުމަށެވެ.
އަޅުގަޑުމެންގެ ވަގުތުތައް އަޅުގަޑުމެންނަށް ހޭދަ ކުރެވެނީ މިފަދަ ގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ އެހެންނޫނީ މިއާ
އިދިކޮޅަށްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ވަގުތުނުވެގެން އެކަމާ ވާހަކަދައްކާ އަޑު ވަރަށްގިނައިން
އިވެއެވެ .ކުރަންބޭނުންވާ އެތައްކަންތަކެއް ނުކުރެވިތިއްބާ ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތާ
ވަކިވަނީއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރެވެނީ ކިހިނެތްތޯ ވިސްނާލަމާހެއްޔެވެ.
ދުވާލުގެ ގިނަވަގުތުތައް ނިދުމުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ރޭގަނޑަކީ ކުޅިވަރުކުޅުމަށް އޮންނަ ވަގުތަކަށް
އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިފީމުއެވެ .އެއްބަޔަކު އެމީހުންގެ ރޭތައް ހޭދަކޮއްލަނީ ޓީވީ ދޮށުގައެވެ .އަނެއްބަޔަކު
ގުރޫޕް ހަދާލައިގެންތިބެ ބޭކާރުވާހަކަ ދެއްކުމާއި ޣީބަބުނުމުގައެވެ .އެހެންނޫނީ ކޮންމެވެސް ޙަރާމްކަމެއް
ކުރުމުގައެވެ .ޓީވީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެއްލިފައިވާ މިންވަރަކީ ،ޓީވީ ޑްރާމާތަކުގައި އުޅޭމީހުންގެ
އާއިލާތަކަށް ދާންދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގެއެވެ .އަނެއްބަޔަކަށް ނޭނގި ދުނިޔޭގެތާކު ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް
ނުކުޅެވެއެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަޤުޞަދު ތޯއެވެ؟
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ހިސާބު ކުރަންވެއްޖެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް
އެމީހަކު މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގައި ޣާފިލުވެފައި ތިއްބާ މަރުވެގެންދިޔައީ
ކިތައް މީހުންތޯއެވެ؟ އެފަދަ ޙާދިޘާތަކުން ފިލާވަޅުލިބިގަންނަން ވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.
ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީވެސް ދުނިޔަވީ ޣާފިލުކަމުން ސަލާމަތްވެ ،އުޚްރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރި
ކުރުމަށް މަސަކަތްކުރާ ބައެއްގެގޮތުގައި ލެއްވުމެވެ.
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وصىل اهلل تعاَل وسلم ىلع نبيه حممد وآَل وصحبه أمجعني.
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ނައިސްނުދާނޭ ދުވަސް
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު ރިމާޒު
ތާރީޚް 13 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ލައްވާފައިވަނީ އަބަދަށް ދާއިމަށް ދެމިގެންވާ
އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ .އެހެނެއްކަމަކު މި ޙަޔާތް ލައްވާފައިވަނީ ނެތިވެ ފަނާވެގެންދާނެ އެއްޗެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މި އިލާހީ ޤާނޫނުން ބޭރުވުމުގެ ބާރެއް ހަމަހިލާ އެއްވެސް
މަޚްލޫޤަކަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ
آل عمران ٧١٥ :މާނައީ" :ކޮންމެ ނަފްސަކީވެސް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެ ނަފްސެކެވެ ".އަދިވެސް ﷲ
ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ الرمحن ٢١ - ٢١ :މާނައީ:
"އެ ބިންމަތީގައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ފަނާވެދަނިވި އެއްޗެކެވެ .އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ،ކީރިތިވަންތަކަމާއި
މާތްވަންތަކަމުގެ ވެރި ވަޖުހުފުޅު (އެބަހީ އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅު) ދެމިވޮޑިގެންވެއެވެ".
މި ފަނާވެދަނިވި ޙަޔާތް ހެއްދެވި ދިރިދެމިގެންވާ ،ކާއިނާތުގެ މިލްކުވެރި އިލާހު ވަނީ އެއިލާހުގެ
ޙިކްމަތްވަންތަކަމުން މި ޙަޔާތުގައި އަހަރެމެން ހޭދަކުރާނެ ވަޤުތު ކަނޑައަޅުއްވާ ނިންމަވާފައެވެ .އެވަޤުތު
އަވަސްކުރުމުގެ

އަދި

ލަސްކުރުމުގެ

ބާރެއް

އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

ލިބިގެނެއް

ނުވެއެވެ.

އެވަޤުތު

ހަމަޖެހޭއިރަށް މި ޙަޔާތާ އަލްވަދާޢު ކިޔަންޖެހޭނެއެވެ .މިކަން ބަޔާންކުރައްވާ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ .ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ النحل ١٧ :މާނައީ" :ފަހެ
އެބައިމީހުންގެ އަޖަލު އައިސް ޖެހިއްޖެނަމަ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްގެ މިންވަރުވެސް ލަސްނުކުރެވޭހުއްޓެވެ .އަދި
އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްގެ މިންވަރު އަވަސްވެސް ނުކުރެވޭހުއްޓެވެ".
އާދެ ދުނިޔޭގެ މި ކުޑަވަޤުތުކޮޅުގެ ޙަޔާތަށް ނިމުމެއް އައުމަށް ފަހު އެހާހިސާބުން އަދި ބައެއްމީހުން
ހީކުރާގޮތަށް ހުރިހާކަމެއް ނިމުނީއެއްނޫނެވެ .އެފަދަމީހުން ބުނާ ބުނުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ
އެއިލާހުގެ ފޮތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ .ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ املؤمنون ٧١ :މާނައީ" :އެ ދިރުއުޅުމަކީ ،ތިމަންމެންގެ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން
ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ތިމަންމެން މަރުވަމެވެ .އަދި ދިރިއުޅެމުއެވެ .އަދި އަލުން ދިރުއްވައި
ފޮނުއްވާނޭ ބަޔަކުކަމުގައި ތިމަންމެން ނުވަމުއެވެ ".ކޮންމެއަކަސް މިއީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ
އެއްކައުވަންތަކަމާއި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ރަސޫލުކަމުގެ ތެދުކަން ޤަބޫލުކުރާ
މީހުންގެ ޢަޤީދާއެއްނޫނެވެ .އަހަރެމެންނަކީ މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށް ފަހު އަދި އުޚްރަވީ ޙަޔާތެއް ވާކަން ހިތުން
ތެދުކޮށް ކަށަވަރުކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކީމުއެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު އަހަރެމެންނަކީ ،ޤިޔާމަތް ދުވަހަކީ
ނައިސްނުދާނެ ދުވަހެއްކަން ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކީމުއެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
އެދުވަހުގައި އަހަރެމެން އެއެއްޗެއްގެ ބުރަކަށިމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ މި އުޅޭ ބިމާއި ،އަހަރެމެންގެ
138

www.dhisalafiyyah.net

އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ބޯމަތީގައިމިވާ އުޑާއި ،ފެންނަން މިހިރަ ބޮޑު ބިޔަ ފަރުބަދަތަކާއި ،އަދި ޚުދު އިންސާނުންނަށް އެދުވަހުން
ވެގެންދާނެގޮތް

އެއިލާހުގެ

ފޮތުގައި

ވަނީ

ވަރަށް

ޞަރީޙަކޮށް

ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

އެއިލާހު

ވަޙީކުރައްވާފައިވާވެއެވެ .ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ الواقعة٩ :
  ١މާނައީ" :ބިންގަނޑު ގަދަފަދައަށް ހެލިގެންފި ހިނދެވެ .އަދި ފަރުބަދަތައް ފުނޑުފުނޑުވެ،ހިމުންވެއްޖެ ހިނދެވެ .ފަހެ ،ވަޔާ ބުރައިގެންދާ ކުނޑިތަކެއްކަމުގައި އެ ފަރުބަދަތައް ވެއްޖެ ހިނދެވެ".
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ احلاقة ٧١ :މާނައީ" :އަދި އުޑު ފަޅަފަޅައިގެން ދާނެތެވެ .ފަހެ
އެދުވަހުން އެ އުޑުވާހުށީ ،ބަލިކަށިވެގެންނެވެ" ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ القارعة ٥ - ٩ :މާނައީ" :ވިއްސިވިހާލިވެގެންދާ ކޮކާތަކެއް ފަދައިން
މީސްތަކުން ވާނޭ ދުވަހެވެ .އަދި ބުރުވައިލެވޭ ކެހެރިތަކެއް ފަދައިން ފަރުބަދަތައް ވާނޭ ދުވަހެވެ ".މިއީ
އެދުވަހުން މިކައުނަށް އަންނާނެ ބޮޑު އިންޤިލާބުގެ ސިފަތަކެވެ.
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ވިސްނާލާށެވެ .މިފަދަ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ދުވަހެއްގައި
އަހަރެމެން މި ނިކަމެތި އިންސާނުންގެ ޙާލު ހުންނާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އެދުވަހުން އިންސާނުންގެ ޙާލު
ހުންނާނެ ގޮތް ތަޞައްވަރުކުރެއްވުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ރުޖޫޢަވަމާހިނގާށެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި
ވެއެވެ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭼ احلج ٢ - ٧ :މާނައީ" :އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން
ތަޤުވާވެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްވުމުގެ ބިންހެލުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެ
ޒަލްޒަލާ ފެންނަދުވަހު ،ކިރުމައިން އެއުރެން ކިރުދޭ ދަރިންގެ މަތިން ހަނދާންނެތި ،އަދި މާބަނޑު
އަންހެނުން އެއުރެންގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރި ވިހައި ،އަދި މީސްތަކުން މަސްތުވެފައިތިބޭ ބަޔަކުފަދައިން
ތިބާ ދެކޭނޫއެވެ .ނަމަވެސް އެއުރެންވަނީ މަސްތުވެފައެއް ނޫނެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ﷲ ގެ ޢަޛާބު
ގަދަފަދައީއެވެ ".އެދުވަހުން އިރު މީސްތަކުންނާ މޭލެއްގެ ދުރުމިނަށް ގާތް ކުރެވިގެންވާނެއެވެ .އަދި
މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކާ އެއްވަރަށް ދަލުގެ ތެރޭގައި ވާނެއެވެ .އެއްބައެއްގެ ފައިގެ ކުޑަ
ހުޅާހަމަޔަށް ދާ ހުންނައިރު އަނެއްބައެއްގެ ކަކުލާހަމައަށް ދާހުންނާނެއެވެ .އަދި އަނެއްބައެއްގެ އުނަގަނޑާ
ހަމައަށެވެ .އަދި އަނެއްބަޔަކު އެކީ ދަލުގެ ތެރޭގައި ޣަރަޤުވެފައި ވާނެއެވެ .އަދި އެދުވަހުން ކުށްވެރި
އަޅުންތައް ކަސްތަޅު އެޅުވިފައިފައިވާނެއެވެ .އެދުވަހުން ފޮނި ބަސްތަކަކުން ނުވަތަ ފަށުވި ޢިބާރާތްތަކަކުން
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޢަދުލުވެރި ހިސާބުބެއްލެވުމުގެ ދަރުބާރުގައި ޢުޒުރެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ .އެދުވަހުން
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙުއްޖަތް ޤާއިމްކުރައްވާނީ ޚުދު އަހަރެމެންގެ ގުނަވަންތަކުންނެވެ .އެދުވަހުން ﷲ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންގެ ދޫތައް ބަންދުކުރައްވާނެއެވެ .އަދި އަހަރެމެންގެ ގުނަވަންތަކަށް ހެކިދީ
ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަމުރުކުރައްވާނެއެވެ .ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
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ﮪ ﮫ ﭼ يس ١٥ :މާނައީ" :މިއަދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންގެ އަނގަތަކުގައި ސިއްކަޖައްސުވައި
ބަންދުކުރައްވާ ހުށީމެވެ .އަދި އެއުރެންގެ އަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ބަސްދަންނަވާނެތެވެ .އަދި
އެއުރެން ހޯދައިއުޅުނު ޢަމަލުތަކާމެދު އެއުރެންގެ ފައިތައް ހެކިދޭނެއެވެ".
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ސުވާލަކީ ޔަޤީނުންވެސް ނައިސް ނުދާނެ މި ނުރައްކާތެރި ދުވަހަށް
އަހަރެމެން ތައްޔާރުވެފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށް ބާވައެވެ؟ އެދުވަހަށް އަހަރެމެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ނަމާދާއި،
ރޯދާއާއި ،ޒަކާތާއި ،މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމާއި ،މީހުންނަށް ހެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމާއި،
އަދި މިނޫންވެސް ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައްބާވައެވެ؟ ނޫނީ އަހަރެމެންގެ އަތުގައިވަނީ ފާފަތަކުގެ ބޮޑު
ފުނިވަރެއް

ބާވައެވެ؟

ރިބާއާއި،

ޒިނޭއާއި،

ދޮގުހެދުމާއި،

ޣީބަބުނުމާއި،

މީހުންގެ

ޙައްޤުތަކަށް

އަރައިގަތުމާއި ،މިނޫންވެސް ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފަތައްބާވައެވެ؟
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކާއިގެން އެދުވަހުން އެއިލާހާ
ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ

އެމީހަކު

އުޑުތަކާއި

ބިންތަކުގެ

ތަނަވަސްކަންހުރި

ސުވަރުގެ

ޙާޞިލުކޮށްފިއެވެ.

މިއާޚިލާފަށް ފާޙިޝްޢަމަލުތަކާއި މުންކަރާތްތަކާ އެކު އެއިލާހާ ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ އޮތީ ގެއްލުމާއި ހަލާކެވެ.
ނަރަކައިގެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ވޭންދެނިވެގެންވާ އަލިފާނުގެ ޢަޛާބެވެ .ނަރަކައިގެ ބަނޑޭރިން ކަމުގައި ﷲ
ލައްވާފައިވާ ހަރުކަށި ގަދަފަދަ މަލާއިކަތުން އެދުވަހުން އެއްވެސް ރަޙުމެއް ނުކުރާނެއެވެ .ﷲ އަމުރުފުޅަށް
އެބޭކަލުން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ގައިގައި ތަޅުއްވާނެއެވެ .ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަލިފާނުގައި
އަދައި ރޯފިލައްޖެ ކޮންމެ ހިނދަކު އެބައިމީހުންގެ ހަންތައް ބަދަލުކުރެވޭނެތެވެ .އެއީ ޢަޒާބުގެ ރަހަ
ލިބިގަތުމަށް ޓަކައެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ النساء ٥١ :މާނައީ:
"ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް ކާފިރުވި މީހުން ނިކަންހުރެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެން
ނަރަކަޔަށް ވައްދަވާހުށީމެވެ .އެއުރެންގެ ހަންތައް ރޯފިލައްޖެ ކޮންމެ ހިނދަކު ،އެއުރެންގެ ހަންތައް
އެނޫންހަންތަކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ .އެއީ އެއުރެން ޢަޒާބުގެ ރަހަ ލިބިގަތުމަށްތަކައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﷲ
އީ ޢަޒީޒްވަންތަ ހަކީމްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި ވެއެވެ ".އެތާގެ އަހުލުވެރިންގެ ކާނާއަކީ ޒައްޤޫމެވެ.
އެމީހުންގެ ބުއިމަކީ ލެއާއި އެކުވެފައިވާ ދޮހާއި ،ހޫނުކަން ނިހާޔަތަށް ގަދަވެގެންވާ ފެނެވެ .އޭގެ ސަބަބުން
އެބައިމީހުންގެ ގޮހޮރުތައް ބުރިބުރިވެގެންދާނެއެވެ .އެ ނަރަކައިގެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ޢަޛާބުފެނުމުން ،އެހިނދު
މި އިންސާނާ އެދުވަހުން ހިތާމަކުރާނެއެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންގެވި ގޮތަށް އުޅެވުނު ނަމައޭ
ހިތަށް އަރާނެއެވެ .ދުނިޔޭގެ އަގުހުރި ވަޤުތުތައް ބޭކާރު ގޮތުގައި ނަގާނުލެވުނު ނަމައޭ ހިތަށް އަރާނެއެވެ.
ނަމާދު ކުރެވުނު ނަމައޭ ހިތަށް އަރާނެއެވެ .ﷲ އަށް ބިރުވެތި ވެވުނު ނަމައޭ ހިތަށް އަރާނެއެވެ .އަދި އޭނާ
ދެރަވާނެއެވެ .މާތް ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތަށް ތަބާނުވެވުނުކަމަށް ޓަކައެވެ.
މިވެނި އެވެނި ބަޔަކު އެއީ މިތުރުންކަމުގައި ހެދުނުކަމަށްޓަކައެވެ .ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ الفرقان ٢٤ - ٢١ :މާނައީ" :އޭ ހުރި
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ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ! ސަހަރޯއެވެ! ތިމަން އެވެނި މީހަކު މިތުރަކު ކަމުގައި ނުހިފިނަމަ ކިހާ
ރަނގަޅުވީސް ހެއްޔެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންނާއާ ހަމައަށް އެ ޤުރުއާން އައުމަށްފަހު އޭނާ ތިމަން އެއިން
އެއްކިބާކޮށް މަގުފުރައްދައިފިއެވެ .އިންސާނާއަށް އޭނާ ދެރަކޮށް ނިކަމެތިކޮށްލާ އެއްޗެއްކަމުގައި ޝައިޠާނާ
ވެއެވެ ".އަދި އެދުވަހުން ފާސިޤު ،ފާޖިރު ،ކާފިރު އަޅުން ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ރޮއި ހޭރެމުން އެމީހުން
އަނބުރާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުވުމަށް އެދި އާދޭސްކުރާނެއެވެ .އެއީ ކީއްކުރަންތޯއެވެ؟ އެއީ އެމީހުންނަށް
ނުހިފިދިޔަ

އަދާނުކުރެވުނު

ނަމާދުތައް

އަދާކުރުމަށެވެ.

މީސްތަކުންގެ

ޙައްޤުތައް

އަދާކުރުމަށްޓަކައެވެ.

ރޯދަތައް

މައިންބަފައިންނަށް

ހިފުމަށްޓަކައެވެ.

އަރައިގަނެވުނު

ކަމޭހިތުމަށްޓަކައެވެ.

ކުރެވުނު

ބޮޑުވެގެންވާ ފާޙިޝްޢަމަލުތަކުގެ ފާފައިން ތައުބާވުމަށްޓަކައެވެ .ﷲ އެބައިމީހުންނަށް ވަޙީކުރައްވާނެތެއެވެ.
ހެޔޮ ވިސްނޭނެ މީހަކަށް ހެޔޮ ވިސްނޭނެހާ ޢުމުރު ތިމަން އިލާހު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުދެއްވަމުހެއްޔެވެ؟
އަދި އިންޛާރުކޮށް ޙައްޤުގޮތް ބަޔާންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ނުފޮނުއްވަމުހެއްޔެވެ؟ އަދި
ހައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ފޮތްތައް ބާވައިނުލައްވަމުހެއްޔެވެ؟ އަދި ލަޢުނަތް ލެއްވިގެންވާ
ޝައިޠާނާއަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަދުއްވެއްކަން ބަޔާންކޮށްނުދެއްވަމުހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް ތިޔަބައިމީހުން ވަނީ
ތިމަންއިލާހު ދެއްވި ޢުމުރުގެ ދުވަސްތައް ނުކިޔަމަންތެރިގޮތުގައި ހޭދަކޮށްލާފައެވެ .އަދި ތިމަންއިލާހުގެ
ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ދޮގުކޮށްފައެވެ .އަދި ތިމަން އިލާހު ބާވައިލެއްވި ފޮތްތައް ތިޔަބައިމީހުން ވަނީ
އެއްކިބާކޮށްލާފައެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންވަނީ ޝައިޠާނާއަކީ މިތުރަކު ކަމުގައި ހަދާފައެވެ .އެހެންވީމާ،
މިއަދު ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ހިތި ނަތީޖާ ދެކޭށެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިބައިމީހުންގެ ވާހަކަ
ބަޔާންކުރައްވާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ فاطر ٧١ :މާނައީ:
"އެއުރެން އެ ނަރަކާގައި ރޮއިހޭރި ދަންނަވާނެތެވެ .އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެން ކުރަމުން
ގެންދިޔަ (ނުބައި) ޢަމަލުނޫން ޞާލިޙް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅަމެން ނެރުއްވައިފާނދޭވެ! ހަނދުމަކުރާނެ މީހަކު
އެދުވަސްތަކުގައި ހަނދުމަކުރާހާ ދުވަހު ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢުމުރު ނުދަންމަވަން
ހެއްޔެވެ؟ އަދި އިންޛާރުކުރައްވާ ބޭކަލަކު ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ .ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން
(ޢަޛާބުގެ) ރަހަ ލިބިގަންނާށެވެ! ފަހެ އަނިޔާވެރިންނަށް ނަޞްރުދޭނެ އެއްވެސް މީހަކު ނުވެއެވެ".
އެދުވަހުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ޢަޛާބުން އެއްވެސް މީހަކަށް ސަލާމަތްކަމެއް
ހޯދައެއްނުދެވޭނެއެވެ .މަންމައަކަށް ،ބައްޕައަކަށް ،ދަރިއަކަށް ،ބޭބެއަކަށް ،ދައްތައަކަށް ،އަންބަކަށް،
ފިރިއަކަށް އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކަކަށް ނަޞްރެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެންމެންވެސް އުޅޭނީ އެމީހެއްގެ
އަމިއްލަ ނަފްސު ސަލާމަތްނުވެގެންނެވެ.
އާދެ މިއީ ޤިޔާމަތްދުވަހު މީސްތަކުންގެ ޙާލަތު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުޑަކުޑަ ޚުލާޞާއެކެވެ .އަހަރެމެން ކޮންމެ
މީހަކީވެސް އެދުވަހާ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެ މީހެކެވެ .އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ދަތުރުކުރަމުން މިދަނީ
އެދުވަހާ ދިމާލަށެވެ .މިދަތުރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެމެންނާ ބައްދަލުކުރާނެ އެކައްޗަކީ މަރެވެ .މި
މަރަކީ އެކަކަށް ވެސް އެއިން ބަރީއަވެ ސަލާމަތްވެގަނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ
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ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ އިބްނު ސައްމާކު ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ" .އެއްދުވަހަކު މަސްވެރިއަކު އޭނާގެ އާދައިގެ
މަތިން މަސްބޭނުމަށްޓަކައި އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެ ކަންވާރު މޫދަށް އެއްލިއެވެ .އެހިނދުގައި ބުޅީގައި
އެއްޗެއް އަޅައިގަތެވެ .ދަމާ ނަގާ ބެލިއިރު އެއީ ޤަބުރެއްގެ ބޮލުގެ ކަށިގަނޑެކެވެ .އެހިނދު އެމަސްވެރިޔާ
އެކަށިގަނޑަށް ބަލާލާފައި އެކަށިގަނޑާ މުޚާޠަބުކޮށްފައި ރޮމުން ރޮމުން ބުންޏެވެ.
ޢިއްޒައްތެރިއަކު ކަމުގައި ތިބާ ވިއެވެ .އެކަމަކު މި މަރުން ތިބާއަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ.
މުއްސަންޖަކު ކަމުގައި ތިބާ ވިއެވެ .އެކަމަކު މި މަރުން ތިބާއަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ.
ފަޤީރަކު ކަމުގައި ތިބާ ވިއެވެ .އެކަމަކު މި މަރުން ތިބާއަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ.
ދީލަތި މީހަކު ކަމުގައި ތިބާ ވިއެވެ .އެކަމަކު މި މަރުން ތިބާއަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ.
ޖައްބާރު މީހަކުކަމުގައި ތިބާ ވިއެވެ .އެކަމަކު މި މަރުން ތިބާއަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ.
ޢިލްމުވެރިއަކު ކަމުގައި ތިބާ ވިއެވެ .އެކަމަކު މި މަރުން ތިބާއަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ".
މިމަރުން މީހަކަށް ސަލާމަތްކަން ލިބޭނެނަމަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް
ވެގެންވާ އެންމެ ލޮބުވެތިވެގެންވާ އިންސާނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުހަންމަދުން ސައްލަﷲ
އަލައިހި ވަސައްލަމަށް ސަލާމަތްކަން ލިބުނީހެވެ .ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނަށް ވެސް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ
މި އިލާހީ ސުންނަތަކުން ސަލާމަތެއް ނުވިއެވެ.
މަރު އަންނާނެ ވަޤުތަކީ އެކަކަށްވެސް އެނގިގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ .އެކަމުގެ ޢިލްމުވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ
ސުބުޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައެވެ .މަރު އިންސާނާއާ ބައްދަލުކުރާކަށް ވަކި ޢުމުރެއް ،ވަކި ބައްޔެއް
އަދި ވަކި ތަނެއްނުވެއެވެ.
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މިމަރާއި މަރުގެ ސަކަރާތަށް އަހަރެމެން ތައްޔާރުވެފައި މިވަނީ
ކިހާވަރަކަށް ބާވައެވެ؟ ކަށްވަޅާއި އެތާނގެ އަނދިރިކަމަށް އަހަރެމެން ތައްޔާރުވެފައި މިވަނީ ކިހާވަރަކަށް
ބާވައެވެ؟ ނަކީރާއި މުންކަރު ދެ މަލާއިކަތުންގެ ސުވާލުތަކަށް އަހަރެމެން ތައްޔާރުވެފައި މިވަނީ ކިހާވަރަކަށް
ބާވައެވެ؟ ކާއިނާތުގެ ވެރި ޖައްބާރުވަންތަ ޤައްހާރުވަންތަ އިލާހާ ބައްދަލުކުރުމަށް އަހަރެމެން ތައްޔާރުވެފައި
މިވަނީ ކިހާވަރަކަށް ބާވައެވެ؟ އެ ބޮޑުވެގެންވާ ދުވަހުގެ ބޮޑުކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން
ބޮޑުކުރާކަށް އަދިވެސް ނުވޭބާއެވެ؟
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ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވުނު ދިހަ ބޭކަލުން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މޫސާ އައްޔޫބު
ތާރީޚް 13 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން ޢަޥްފު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ

ސުވަރުގޭގައެވެ.

ޙަދީޘް

ޢުޘްމާން

ކުރެއްވިއެވެ.

ވާހުށީ

"އަބޫބަކުރު

ވާހުށީ

ސުވަރުގޭގައެވެ.

ޢުމަރު

ވާހުށީ

ޢަލީ

ވާހުށީ

ސުވަރުގޭގައެވެ.

ޠަލްޙާ

ވާހުށީ

ސުވަރުގޭގައެވެ.

ސުވަރުގޭގައެވެ .އައްޒުބައިރު ވާހުށި ސުވަރުގޭގައެވެ .ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން ޢަޥްފް ވާހުށީ ސުވަރުގޭގައެވެ.
ސަޢުދު(ބުން އަބީ ވައްޤާޞް) ވާހުށީ ސުވަރުގޭގައެވެ .ސަޢީދު (ބިން ޒައިދު) ވާހުށީ ސުވަރުގޭގައެވެ .އަދި
އަބޫ ޢުބައިދާ ބިން އަލްޖައްރާޙު ވާހުށީ ސުވަރުގޭގައެވެ".

()1

(ތިރްމީޛީ)

މަތީގައި ބަޔާންވެގެންދިޔަ ހަދީޘްފުޅުގައި ނަންގަނެވިގެންދިޔަ  21ބޭކަލުންގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް
ބޭކަލުންނަށް ވެސް ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު މިދުނިޔެ މަތީގައި ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ (ޚަދީޖާ
ބިންތު ޚުވައިލަދު ،ޢަބްދުﷲ ބިން ސަލާމް ފަދަ ބޭކަލުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ ).އެހެންނަމަވެސް ،އެ
21

ބޭކަލުން

"ސުވަރުގޭގެ

އުފާވެރިކަމުގެ

ޚަބަރު

ދެއްވުނު

21

ބޭކަލުން"

ގެ

ގޮތުގައި

މަޝްޙޫރުވެވަޑައިގަތީ އެއް ހަދީޘެއްގައި އެ  21ބޭކަލުންގެ ނަންގަނެވިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
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އުފާވެރި ،ހިތްހަމަޖެހޭ ،ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއް؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު ރިމާޒު
ތާރީޚް 15 :ޝައްވާލު  14 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

اْلمد اهلل رب العاملني ،ويل الصاْلني ،ول عدوان إل عل الظاملني والصَلة والسَلم ىلع إمام املتقني ،وقدوة

انلاس أمجعني ،وىلع آَل وصحبه و الابعني .أما بعد:

ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކޮންމެ އިންސާނަކީ އަމާން ،އޮމާން ،ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތެއް ބޭނުންވާނެ މީހެކެވެ.
މުސްލިމަކަށް ވިޔަސް ކާފިރަކަށް ވިޔަސް ،ފަޤީރަކަށްވިޔަސް މުއްސަންޖަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ .އެންމެންވެސް
އެބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ އުފާވެރި،
ހިތްހަމަޖެހޭ ޙަޔާތެއް ހޯދުމަށެވެ .އެއްބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތެއް ލިބޭނީ ގިނަ މުދަލާއި ފައިސާ
ހުރެގެންނެވެ .އަނެއްބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ޖާހާއި ،މަންސަބާއި ،މަތީ މަޤާމުން ޙާޞިލުކުރެވިދާނެ
އެއްޗެކެވެ .އަދި އަނެއްބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ މަތީ ތަޢުލީމާއި
ފާސްތަކެވެ.
ޙަޤީޤަތަކީ ހަމައެކަނި މިކަންކަމުން ބާއްޖަވެރިކަމުގެ އައްސޭރިއާ ހަމައަށް ވާޞިލުނުވެވޭނޭ ކަމެވެ .ދިމާވާ
ގޮތަކުން މުދަލުގެ ވެރިޔާގެ މުދާ ގެއްލި ބަނގުރޫޓު ވެދާނެއެވެ .އަދި ދިމާވާ ގޮތަކުން ޖާހާއި ،މަންސަބާއި،
މަޤާމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޤަދަރު ވެއްޓިދާނެއެވެ .މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަމަކީ މާތް ﷲ އިރާދަކުރައްވާ
އަޅަކަށް

އެއިލާހު

އޭނާ

އިމްތިޙާން

ކުރެއްވުމަށްޓަކައި

ދެއްވާ

އިމްތިޙާނެކެވެ.

އެ

އިމްތިޙާނުން

ފާސްވުމަށްޓަކައި މުދާ ހޭދަކުރާންވީ ކިހިނެއްކަން އެއިލާހު ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާ ފައެވެ .އެހެންކަމުން
މުދަލާއި،

ފައިސާއާއި،

މަޤާމާއި،

ޖާހާއި،

މަންސަބުގެ

ސަބަބުން

ސުބުޙާނަހޫ

ﷲ

ވަތަޢާލާއަށް

ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނަމަ އެވާނީ އެމީހަކަށް ހުރި ހަލާކާއި ގެއްލުމަކަށެވެ.
މަގުފުރެދުމަކަށެވެ .ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ التوبة٥٥ :
މާނައީ" :ފަހެ ،އެބައިމީހުންގެ މުދާތަކާއި ،ދަރީންތައް ،ކަލޭގެފާނު ޢަޖައިބުކުރުވިޔަ ނުދޭ ހުށިކަމެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން މާތް ﷲ އިރާދަކުރައްވަނީ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެތަކެތީން އެބައިމީހުންނަށް ޢަޛާބު
ދެއްވުމަށެވެ.

އަދި

އެއުރެން

ކާފިރުންކަމުގައި

ވާޙާލު

އެއުރެންގެ

ފުރާނަ

ދިޔުމަށެވެ".

ޝާނާއި

ޝައުކަތުހުރި ބޮޑު ވެރިކަމަކުން މީހަކަށް ބާއްޖަވެރިކަމެއް ލިބޭނެ ނަމަ ފިރްޢައުނަށް ލިބުނީހެވެ .ނަމަވެސް
ފިރްޢައުނުގެ ވެރިކަމަކީ އީމާންކަމުގެ ނޫރުން އަލިވެފައިވާ ވެރިކަމެއް ނޫނެވެ .ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަމުގެ
މަތީގައި ބިންގާ އެޅިފައިވާ ،އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުން އެއްކިބާވެފައިވާ ،އަދި
އަނިޔާވެރިކަން ޙައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ވެރިކަމެކެވެ .އޭނާ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ވެރިކަމަށް
ބޮޑާވެ ،ކިބުރުވެރިވެގަތެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ الزخرف ٥٧ :މާނައީ" :އަދި ފިރުޢައުނު އޭނާގެ
ޤައުމުގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުރެ ގޮވާލިއެވެ .އޭނާ ބުންޏެވެ .އޭ އަހަރެންގެ ޤައުމުގެ މީހުންނޭވެ! މިޞްރުގެ
ވެރިކަމާއި އަހަރެންގެ ދަށުން ހިނގަ ހިނގާ މިހުރި ކޯރުތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިގެންވަނީ ތިމަންނާއަކަށް
ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުފެންނަނީ ހެއްޔެވެ؟" މިފަދަ ގޮތަކަށް ފިރްޢައުނު އޭނާއަށް ﷲ
ދެއްވި މުދަލާއި ވެރިކަމަށް ކިބުރުވެރިވެ ،ބޮޑާވެ ،އެންމެ ފަހުން ޙައްދު ފަހަނައަޅައި ގޮސް އޭނާ އަކީ
އިލާހުކަމަށް ދަޢުވާކުރިއެވެ .ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ القصص ٧١ :މާނައީ" :އަހަރެން ފިޔަވައި
އެހެން އިލާހަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވާކަމެއް ،އަހަރެންނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ".
އާދެ ،ފިރުޢައުނުގެ މި ކިބުރުވެރިކަމާއި ބޮޑާކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އެ ވެރިކަމުން ،ބާއްޖަވެރިކަމާއި
އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބުނެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކޯފާއާއި
ލަޢުނަތާއެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﭼ النازعات ٢٥ :މާނައީ" :ދެން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން މާތްﷲ އޭނާ
ހިއްޕެވިއެވެ ".އަދިވެސް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ފިރްޢައުނާއި އޭނާގެ އަޢުވާނުންނާ ބެހޭގޮތުން
ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﭼ غافر ٩١ :މާނައީ" :އެއުރެން ހެނދުނާއި ހަވީރު އަލިފާނަށް (އެބަހީ :ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބަށް)
ހުށަހަޅުއްވާނެތެވެ .އަދި ޤިޔާމަތުގެ ވަޤުތު އަންނަ ދުވަހު (މަލާއިކަތުންނަށް އަންގަވާނެތެވެ ).ފިރްޢައުނުގެ
މީހުން އެންމެ ގަދަފަދަ ވެގެންވާ ޢަޛާބަށް (އެބަހީ :ނަރަކައަށް) ވައްދާށެވެ".
ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ގިނަމުދަލާއި ފައިސާއިން ލިބޭނެ އެއްޗެއްނަމަ ޤާރޫނަށްވެސް ލިބުނީހެވެ .އޭނާއަށް ﷲ
ދެއްވި މުދަލަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަކާއި ހުނަރަކުން ނުވަތަ ވިސްނުންތޫނުކަމާއި
ބުރަމަސައްކަތުން ލިބުނު އެއްޗެއްނޫނެވެ .އެއީ މާތް ﷲ އޭނާއަށް އެއިލާހުގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން
ދެއްވި ތަނަވަސްކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އޭނާއަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް އޭނާ ބޮޑާވެ
ކުފުރުވެރިވެގަތެވެ .ދުނިޔޭގެ ދަޅަތަކަށް ހެއްލިގެންވާ ޙާލު އޭނާ އުފާކޮށް މަޖާކުރަމުން ދިޔައެވެ.
މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމުން އެއްކިބާވެގަތެވެ .އަދި ބިންމަތި ފަސާދަކޮށް އަނިޔާވެރިކަން
ޢާއްމުކުރިއެވެ .ފާޅުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދި ގަތެވެ .މި މަގުފުރެދުމުގެ ޖަޒާއަކަށްވީ :ﭽ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ القصص ١٧ :މާނައީ" :ފަހެ ތިމަން ﷲ އޭނާއާއި އޭނާގެ (ޚަޒާނާތަކާއި) ގެއާއެކުގައި
ބިންގަނޑު ގަންބަވައިގަތީމެވެ".
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ފިރްޢައުނަށާއި ޤާރޫނަށް އެމީހުންގެ ވެރިކަމުން އަދި މުއްސަދިކަމުން
ބާއްޖަވެރިކަމެއް ނުލިބުނެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި އެކަންތައްތައް ވެގެންދިޔައީ އެމީހުންނަށް ޢަޒާބާއި ހަލާކު
ޙައްޤުވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބަކަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިވަނީ ޙަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނެ މަގު
ކަމުގައިވާ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި އީމާންވެ އެއިލާހަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކިޔަމަން
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ތެރިވުމުން އެއްކިބާވެފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ދުނިޔޭގެ މި ކެހިވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ބަދަލުގައި އާޚިރަތް
ވިއްކާލާފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކާއި މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވެލާނެ ވަޤުތެއް ނުވެއެވެ .މިސްކިތްތައް އާބާދު ކޮށްލާނެ ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާލާނެ ވަޤުތެއް ނެތެވެ .އަނބިދަރިންނާ އެކީ ހޭދަކޮށްލާނެ ވަޤުތެއް ނުވެއެވެ .އެފަދަ
މީހުން ކިތައްމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅޭހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޞައްވަރު ވީކަމުގައި ވިޔަސް
ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ .އެއިން ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުވެއެވެ .އަނބިމީހާއާއި
ފިރިމީހާ އާ ދެމެދު ލޯބިވެރިކަމާއި ،ކުލުނާއި ،ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތެވެ .މައިންބަފައިންނާއި ،ދަރިންނާ
ދެމެދު އެއްވެސް އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމެއް ނެތެވެ .އަރާމުގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން ނިދައިނުލެވެއެވެ.
ނިދާލަންވެސް މި ޖެހެނީ ބޭސްގުޅައެއް ކާލައިގެންނެވެ .ކުއްޖަކަށް ދިމާވި ޙާދިޘާއެކެވެ .ވިޔަފާރިއާއިގެން
ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ބައްޕައެއްގެ ދަރިއެކެވެ .އެއްދުވަހަކު މި ބައްޕަ ގެއަށް އައިސް ގޭގައި
ވެސް މަސައްކަތާއިގެން މަޝްޣޫލުވެ އުޅެނިކޮށް ދަރިފުޅު އައިސް ބައްޕަކައިރިން އެއްޗެއް އަހާލެވިދާނެތޯ
އެހިއެވެ .ބައްޕަ ބުންޏެވެ" .އަހަރެން މިހުރީ ބުރަ މަސައްކަތެއްގައިކަން ނޭނގޭހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން މިހިރަ
ބިލްތައް ޗެކްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ .އެހެރަ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރަން އެބަޖެހެއެވެ .އަދިވެސް ބައިވަރު
މަސައްކަތްތައް ކުރަން އެބެޖެހެއެވެ .އަވަހަށް ބުނާށެވެ!" ދަރިފުޅު ބުންޏެވެ" .ބައްޕަގެ ތިޔަ ވިޔަފާރިން
ގަޑިއަކަށް ލިބެނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ހެއްޔެވެ؟" ބައްޕަ ބުންޏެވެ" .އެއީ ކީއްކުރަން ބަލާކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމައަށް ވާނީ ހޯދާދީފައެވެ .އަހަރެންނަށް ލިބެނީ ގަޑިއަކަށް ވިހި
ޑޮލަރެވެ .ދެން އުނދަގޫ ނުކޮށް މިތަނުން އަވަހަށް ދާން އުޅޭށެވެ ".ދަރިފުޅު ބުންޏެވެ" .އަދި އިތުރު އެއް
ސުވާލު ކޮށްލަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ .ބައްޕާއެވެ! އަހަރެންނަށް ދިހަ ދޮލަރު ދެވިދާނެތޯއެވެ؟" ބައްޕަ
ބުންޏެވެ" .އެއީ ކީއްކުރާ ދިހަ ޑޮލަރެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ދިޔަ ހަފްތާގަ ދިހަ ޑޮލަރު ދިނީމު ނޫންހެއްޔެވެ؟
ދެން އުނދަގޫ ނުކޮށް މިތަނުން ދާން އުޅޭށެވެ ".އެދަރިފުޅު ބައްޕަގެ ހަރުކަށި ބަހުރުވައިގެ ސަބަބުން
ދެރަވެ ،އެންމެފަހުން ނިދަން އޮށޯތެވެ .ބައްޕަ އޭނާގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ފަހު ހަމަޖެހިލިއެވެ .މީގެ
ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާއާއި އޭނަގެ ދަރިފުޅާ ދެމެދު ހިނގި ހޫނު ވާހަކަތައް ޚިޔާލުތަކެއްގެ ސިފާގައި
އޭނާގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި ތަމްސީލުވަމުން ދިޔައެވެ .އޭނާގެ ނިންޖަށް ހުރަސްއަޅަމުންނެވެ .ދަރިފުޅާ
ދެމެދު ހިނގި ކަންތަކާއި ފުންކޮށް އޭނާ ވިސްނާލިއެވެ .ދަރިފުޅާ މެދު ކަންތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް
ނޫންކަން އިޙްސާސްކުރެވި ދަރިފުޅުގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުމުގެ ޝުޢޫރު އޭނާގެ ހިތުގެ ތެރޭގައި
އުތުރިގަތެވެ .އިރުކޮޅަކުން އެ ދާންމަތި ދޫކޮށްފައި ދަރިފުޅާ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ .ބައްޕަ ބުންޏެވެ.
"ދަރިފުޅާއެވެ! ބައްޕައަށް މަޢާފުކުރާށެވެ .ދަރިފުޅު ބޭނުމީ ދިހަ ޑޮލަރު ނޫންހެއްޔެވެ؟ މި އޮތީ ދިހަ
ޑޮލަރެވެ .ހިފާށެވެ ".ބައްޕަ ދިހަ ޑޮލަރު ދިނުމުން ދަރިފުޅު އެ ދިހަޑޮލަރު ބާލިސް ދަށަށްލައި
ރައްކާކުރިއެވެ .އެ ދިހަ ޑޮލަރު ލާން ބާލީސް ހިއްލާލި ވަޤުތު އޭގެ ދަށުގައި އިތުރު ދިހަ ޑޮލަރު އޮއްވާ
ބައްޕައަށް ފެނުނެވެ .ބައްޕަ ބުންޏެވެ" .ދަރިފުޅު އަތުގައި މިހާރުވެސް ދިހަ ޑޮލަރު އެބައޮތް ނޫންހެއްޔެވެ؟
ދެން އަނެއްކާ ކީއްކުރާ ދިހަ ޑޮލަރެއް ހެއްޔެވެ؟" ދަރިފުޅު ބުންޏެވެ" .ބައްޕާއެވެ! އަހަރެން މި
ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މިއަންނަނީ ފައިސާ އެއްކުރަމުންނެވެ .މިހާރު އަހަރެންގެ އަތުގައި ވިހި ޑޮލަރު
146

www.dhisalafiyyah.net

އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އެބައޮތެވެ .އަހަރެން ބޭނުމީ މި ވިހި ޑޮލަރު ބައްޕައަށް ދީފައި ބައްޕަގެ އަތުން މާދަމާ އެއްގަޑިއިރު
ގަންނާށެވެ .ބައްޕަގެ ބުރަ މަސައްކަތާ ހެދި ބައްޕަޔާ އެކީ ހޭދަކޮށްލާނެ ވަޤުތުކޮޅެއްގެ އިންތިޒާރުގައި
އަހަރެން ހުންނަތާ ފަސް މަސްދުވަސް ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ .ބައްޕަގެ ހުރިހާ ވަޤުތެއް ތިޔަ ހޭދަކޮށްލަނީ
ވިޔަފާރީގައެވެ .ބައްޕަވަނީ މަންމައަށްވެސް އަޅާނުލެވި މަންމަވެސް ދޫކޮށްލާފައެވެ .ތިޔަ ވިޔަފާރީގެ
ސަބަބުން އަހަރެން މިވަނީ މަންމަގެ ލޯބިން މަޙުރޫމުވެފައެވެ .ބައްޕަ ތިޔަވަނީ ﷲ އަށް އަދާކުރަންޖެހޭ
އަޅުކަންތައްވެސް ދޫކޮށްލާފައެވެ .ޢާއިލާގެ އެތައްބަޔަކާ ގުޅުން ކަނޑާފައެވެ .މި އޮތީ ވިހި ޑޮލަރެވެ.
އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަމެވެ .އަހަރެންނަށްޓަކައި ބައްޕަގެ ވަޤުތުން މާދަމާ އެއްގަޑިއިރު ހުސްކޮށްދެވިދާނެ
ހެއްޔެވެ؟" އެވަޤުތު މި ބައްޕައަށް ކުރާނޭ އަސަރު ތިބާ އިޙްސާސްކޮށްލާށެވެ .މިއަދު ތިބާއަކީ މިފަދަ މީހެއް
ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ އަތުން ފައިސާދީފައި މިގޮތަށް ވަޤުތު ގަންނަންޖެހިފައި ތިބި ކިތައްމީހުން އެބަތިބި
ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އެމީހުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމު ހެއްޔެވެ؟ އަނބިންނާއި
ދަރީންނަށް ލޯބި ދެން ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންނާއެކު ވަޤުތު ހޭދަކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ބާއްޖަވެރި އުފާވެރި ޙަޔާތެއްގެ
ތަޅުދަނޑިއަކީ ލޯބިވެތިކަމުން ފުރިފައިވާ ޢާއިލާއެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެފަދަ ލޯބިވެތިކަމެއް ޢާއިލާގައި
ޤާއިމުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ތަބާވުން ނޫން ދެން ކޮން
ގޮތެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ތިބާގެ ޙަޔާތުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ ވަޤުތެވެ.
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މަތީގައިއެވާ އެވާ ކުރުކުރު ޙާދިޘާއަކީ ޢިބުރަތުން ފުރިގެންވާ
ޙާދިޘާއެކެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި ފައިސާގެ ގިނަކަމާ ހުރެ ބާއްޖަވެރި ކަމުގައި އުޅެމުންދާ
މީހުންގެ ޙާލު ހުރިގޮތެވެ .މިފަދަ އެތައް މިސާލުތަކެއް އަހަރެމެންގެ މުޖްތަމަޢުން ފެންނާނެއެވެ.
ދިރިއުޅުމުގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއި އުފާވެރިކަމަކީ ފައިސާއިން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ހީނުކުރާށެވެ.
އަދި ކިޔެއްތަ އެކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ މަގަކީ ތިބާގެ ޙަޔާތް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ
ސުންނަތުގެ މަގަށް ފުރޮޅާލުމެވެ .އެއީ އުފާވެރިކަމުގެ މަގެވެ.
އެހެންވީމާ ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބެނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯއެވެ؟
މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަންނަނިވި އާޔަތުގައި ވަނީ
ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ .ބާއްޖަވެރި ކަމަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހަށް އީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް
ކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭ ކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް އެއިލާހު ދެއްވާ ނިޢުމަތެކެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ النحل ٤١ :މާނައީ" :މުއުމިނެއްކަމުގައި ވާޙާލު ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ވިޔަސް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ
ތެރެއިންވިޔަސް ޞާލިޙު ޢަމަލެއް ކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކަށް ރަނގަޅު
ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ތިމަން ﷲ ދެއްވާހުށީމެވެ ".ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެވަނީ އެއިލާހުގެ
ކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް އަމާން އޮމާން ރަނގަޅު ޙަޔާތެއް ދެއްވާނެކަމަށް ވަޢުދުވެވޮޑިގެންފައެވެ .އެއިލާހުގެ
ވަޢުދަކީ އެއާ ޚިލާފުވުމެއްނެތް ހަމަކަށަވަރުންވެސް ތެދު ވަޢުދެކެވެ .އެކަމުގެ މިސާލުތައް އަހަރެމެންނަށް
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ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މާތް ނަބިއްޔާ ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމް އެތައް
އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ޖަލުގައި އުޅުއްވި އިރުވެސް އުޅުއްވީ އިލާހީ ޙަޟްރަތުން ދެއްވި ހިތްހަމަޖެހުން
މަތީގައެވެ .އެއްގޮތަކަށްވެސް ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވެ މާޔޫސް ވެނުލައްވައެވެ .ޖަލުގައިވެސް ﷲ ގެ
ދީނަށް ގޮވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ .މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމްގެ ޞަޙާބީން ދިރިއުޅުއްވީ ،އެބޭކަލުންނަށް މާއްދީ ގޮތުން ދިމާވި ދަތިތަކާއި އެކުވެސް
ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ ދިރިއުޅުމެކެވެ .ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނު ކަސްތޮޅު
އަޅުވައި ކުޑަގޮޅިއަށް ލައި ބަންދުކުރި ހިނދު ވިދާޅުވީ ކީކޭތޯއެވެ؟ "މިބައިމީހުން އަހަރެން ކުޑަގޮޅިއަކަށް
ލައި ބަންދުކުރުމުން އެމީހުންނަށް އަހަރެންނަށް އެކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ (މުރާދަކީ އެއްވެސް
ހިތްދަތިކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ ).އަހަރެންގެ ހުރިހާ އުފަލަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ވަނީ އަހަރެންގެ ހިތުގައެވެ.
އެބައިމީހުންނަށް އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ހިތަކާ ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ ".ޙަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ
މިއީއެވެ.

ދަތި

އުނދަގޫތަކާ

އެކުވެސް

އެބައިމީހުން

ވަނީ

އިލާހީ

ހިތްހަމަޖެހުމުން

އުފާވެރިކަން

ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ.
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މި ބާއްޖަވެރިކަން ،މި ހިތް ހަމަޖެހުން ،މި އުފާވެރިކަން ،މި ފޮނިކަން،
މި ލައްޒަތު ،ﷲ އަށް ސަޖިދައެއް ޖަހާލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ ،ޤުރުއާން ކިޔަވާލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ
ބަޔަކަށް ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުންގެ މުއްސަދިކަމަކުން މިފަދަ ރޫޙާނީ އަރާމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
އަހަރެމެންގެ މި މާތް ވެގެންވާ ދީނާއި ،މި މިސްކިތްތަކާއި ،މި ޤުރުއާނާ މެދު ކަންތައް މިކުރާ އިހާނެތި
ގޮތާމެދު މި ދީނާއި މި ޤުރުއާނާއި މި މިސްކިތްތައް ރޯނެ ނަމަ އަނިޔާލިބިފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކު ރޯ ފަދައިން
ރޯނެއެވެ .އީމާންކަމުގެ ނޫރުން ހިތްތައް އުޖާލާކުރުމެއްނެތި އަދި ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކުރުމެއް ނެތި
ގަނޑުވަރުތަކުގައި އަރާމާއި އުފަލުގެ ވަޤުތީ ދާންމަތިތަކުގައި މިދުނިޔޭގެ ކުރު ދުވަސްތައް ބޭކާރު
ކުރިޔަސް ،އަދި އެ އުޅެވެނީ ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ނޫނެވެ .އީމާންކަމާއި ހެޔޮލަފާ ޢަމަލުކުރުން ނެތި
ކިތަންމެ ގިނަ މުދަލާއި ފައިސާތަކެއް އެއްކޮށް އެއިން އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ގަނެ އަގުބޮޑު ޚިދުމަތްތައް
ބޭނުންކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ .އެފަދަ މީހުންނަށް ވަނީ މާތްﷲ
ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ދަތި އުނދަގޫ ދިރިއުޅުމެކެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ طه ٧٢٩ :މާނައީ" :ފަހެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެމީހަކަށް ވަނީ ދަތި އުނދަގޫ
ދިރިއުޅުމެކެވެ".
ބާއްޖަވެރިކަމާއި އުފާ ފާގަތިކަމަށް ފެންބޮވައިގެންވާ މީސްތަކުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެން ބާއްޖަވެރި އުފާފާގަތި
އަމާން ،އޮމާން ހިތްހަމަޖެހޭ ހަޔާތެއް ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ ﷲގެ ގެކޮޅުތައް އާބާދުކުރުމުން ހިތްހަމަޖެހުން
ހޯދަންވީއެވެ .ޤުރުއާން ކިޔެވުމުން ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަންވީއެވެ .ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ބާއްޖަވެރިވާނެ މަގު
ދެއްކެވި މާތް ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތަށް ތަބާވުމުން ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަންވީއެވެ .ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު ޢަމަލު
ކޮށްގެން

ހިތްހަމަޖެހުން

ހޯދަންވީއެވެ.

ﷲ
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ހިތްހަމަޖެހުން
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އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ހޯދަންވީއެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ
الرعد ٢١ :މާނައީ" :ހިތްތައް ހަމަޖެހެނީ ﷲ ހަނދުމަކުރުމުން ނޫން ހެއްޔެވެ؟"
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އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

މުދާހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު
ތާރީޚް 15 :ޝައްވާލު  14 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ މުދާހޯދުމަށްޓަކައި ވަރަށްބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ .އަދި މުދާ ހޯދާނެ ޙަލާލު
މަގުތައް ދައްކަވާފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވުމުން ހިތަށްއެރި ކޮންމެ ގޮތަކަށް މުދާ
ހޯދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްދަ ވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ.
ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ البقرة ٧١١ :މާނައީ" :އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ބިމުގައިވާ
ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޙަލާލު ރަނގަޅު ތަކެތި ތިޔަބައިމީހުން ކައިއުޅޭށެވެ! އަދި ޝައިޠާނާގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް
ތިޔަބައިމީހުން ތަބަޢަނުވާށެވެ! (އެހެނީ) ހަމަކަށަވަރުން އެ ޝައިޠާނާއީ ،ތިޔަބައިމީހުންނަށްހުރި ކަނޑައެޅި
ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދާވާތްތެރިޔެކެވެ ".އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ امللك ٧٥ :މާނައީ" :އެކަލާނގެއީ،
ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ،ފަސޭހަތަނެއް ކަމުގައި ބިންގަނޑު ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ .ފަހެ ،އެތާނގެ
ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިނގައި ދަތުރުކުރާށެވެ! އަދި އެކަލާނގެ ދެއްވި ރިޒްޤުން ކާށެވެ! އަދި
އަލުން ދިރުއްވައި ފޮނުއްވުންވަނީ ،އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ".
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
َ َ ُ
ي ْمن َعه)) މާނައީ:

މުދާ ހޯދުމަށް ބާރު އަޅުއްވައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް
ََ َ ً َ ْ ُ َ
َ ٌْ َ
َْ
ََ ْ ََْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ً َ َ ْ
ري َُل ِم ْن أن ي َ ْسأل أ َحدا فيُع ِطيَه أ ْو
ح ْز َمة َىلع ظه ِرهِ خ
((ْلن َيت ِطب أحدكم
"ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ދަރުކޮށައިގެން އެދަރުބޮޑި އޭނާގެ ބުރަކަށިމަތީ އުފުލައިގެން އެއިން
މަންފާހޯދުން ،މީހެއްގެ ކައިރިޔަށް ގޮސް ސަލާންޖެހުމަށްވުރެ ހެޔޮކަންބޮޑުވެގެންވެއެވެ .އެމީހާ އޭނައަށް
ދިނަސް ނުވަތަ ނުދިންކަމުގައި ވިޔަސްމެވެ )1(".އަދިވެސް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް
ََْ َْ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ن ب ِه َعن َّ
َ
اس،
غ
ت
س
ي
و
ه
ب
ق
انل ِ
ِ
ِ ِ
ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެْ(( .لن يغدو أحدكم فيحت ِطب ىلع ظه ِرهِ ،فيتصد ِ
ِ
َ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ً َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ُّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
َ
خري ِمن أن يسأل رجَل أعطاه أو منعه ذلِك ،بأن ايلد العليا أفضل ِمن ايل ِد السفىل ،وابدأ بِمن تعول)) މާނައީ:

"ހެނދުނާ ގޮސް ދަރުކޮށައިގެން ،އެދަރު އެމީހާގެ ބުރަކަށި މަތީގައި އުފުލައިގެން އެ ވިއްކައިގެން
ފުދުންތެރިވުން ،މީހެއްގެގަތާށް ގޮސް ސަލާންޖެހުމުން އޭނާ ދިނަސް އަދި ނުދިނަސް،

()1

ހެޔޮކަން

صحيح البخاري.)1473 ،1173( :
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ބޮޑުވެގެންވެއެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ދޭމީހާގެ ހެޔޮކަން ހޯދާމީހާއަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންވެއެވެ .އެހެންކަމުން
(ހޭދަކުރަން ފަށާއިރު) އެންމެ ގާތް މީހުންނަށް އިސްކަންދޭށެވެ".

()1

މި ދެޙަދީޘުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެނީ މުދާހޯދަން އަމިއްލަޔަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަތިވެރިކަމެވެ .އަދި
ސަލާންޖެހުމުގައި ހުރި އިހާނެތިގޮތްވެސް ބަޔާންވެގެންދެއެވެ .އަދި ޞަދަގާތްދިނުން ސަލާންޖެހުމަށްވުރެ
ހެޔޮކަންބޮޑު ވެގެންވާކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

***

()1
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ބަލިތަކާއި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވާހިނދު ....
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 15 :ޝައްވާލު  14 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122
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ﷲ

އަށް

އީމާންވެގެންވާ

މުއުމިނުއަޅާ

އުޅެމުންދާނީ

އަބަދުވެސް

އުފާވެރި،

ހިތްހަމަޖެހޭ

އަރާމު

ދިރިއުޅުމެއްގައެވެ .އޭނައަށް ނިޢުމަތެއްލިބޭހިނދު ،އޭނާ އެކަމާ އުފާކޮށް ﷲއަށް ޙަމްދުކޮށް ،އެއިލާހަށް
އަދި

ޝުކުރުކުރަމުންދާނެއެވެ.

ކުރިމަތިވާހިނދުވެސް

މުޞީބާތެއް

ކެތްތެރިކަމުން

އުފާކޮށް

ވާގިލިބިގަންނަމުންދާނެއެވެ .އެހެނީ ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ މުޞީބާތަކާއެކު ފާފަތަކެއްފޮހެވިގެންދާނެކަން އޭނާއަށް
َ
ْ
َ ْ َ
އެނގެއެވެ .ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ َ (( .ما ِم ْن ُمؤ ِم ٍن َول ُمؤ ِمن ٍة َول
َ
َّ َ
َّ ُ َ ْ ُ َ
َ ُ
ً
الِل عنه خ َطايَ ُاه)) މާނައީ" :މުއުމިނު ފިރިހެނަކުވިޔަސް އަދި
ُم ْس ِل ٍم َول ُم ْس ِل َم ٍة ي ْم َرض َم َرضا إِل ق َّص
މުއުމިނު އަންހެނަކުވިޔަސް،

އަދި

މުސްލިމު

ފިރިހެނަކުވިޔަސް އަދި

މުސްލިމު

އަންހެނަކުވިޔަސް

ބަލިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ފާފާތަކެއް ﷲ ނުފުއްސަވާ ނުދެއެވެ".

()1

އާދެ،

މުޞީބާތްތަކާއި

ބަލިތައް

ކުރިމަތިވާހިނދު

ކެތްތެރިވުމާއެކު،

އެކަމުން

ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަބަބުތަކުގައިހިފުމަކީވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.
َ ُ
َ ْ َ ً َّ َ َ َ َ ُ َ ً َ ْ َ َ
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ُ
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اح ٍد" ،قالواَ :و َما ه َو
الِل َع َّز َو َجل ل ْم يَض ْع ِيف اْلر ِض داء إِل وضع َل ِشف
اء غري دا ٍء َو ِ
((يا ِعباد ِ
ِ
ْ
ْ ُ َ َ
َ َ
ْ ُ
ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ْ
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އަޅުތަކުންނޭވެ! (ބަލިވުމުން) ބޭސްކުރާށެވެ .ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން އެންމެބައްޔެއް ފިޔަވައި އެހެން
ހުރިހާބައްޔަކަށް

ﷲ

ތަޢާލާވަނީ

ދެންނެވުނެވެ.

ބޭހެއްލައްވާފައެވެ".

އޭ

ﷲގެރަސޫލާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމްއެވެ .އެއީ ކޮންބައްޔެއްތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .މުސްކުޅިވުމެވެ ".ދެންނެވުނެވެ .އޭ
ﷲގެރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްއެވެ .އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވާ އެންމެރަނގަޅު އެއްޗަކީ
ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ރިވެތި އަޚްލާޤެވެ".

()2

އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވާގޮތުން ފަރުވާއެއްނުވާ

ހަމައެކަނިކަމަކީ މަރެވެ.

( )1البخاري يف "األدب املفرد" ،)518( :ومسند أمحد ،)25232( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة:
( ،)1514وصحيح األدب املفرد.})518( :
( )2البخاري يف "األدب املفرد" )112( :وهذا لفظه ،سنن أيب داود ،)4857( :سنن ابن ماجه ( ،)4342وصححه شيخ
األلباين {صحيح األدب املفرد.})114( :
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އެނގިގެންދަނީ

ބައްޔެއްކުރިމަތިވުމުން

ފަރުވާހޯދުމުގެ

މުހިންމުކަމެވެ.

މިޙަދީޘުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނަމަވެސް

ފަރުވާހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ހަނދާން

ކުރަންޖެހޭ

ޙަޤީގަތަކީ ފަރުވާ ނުވަތަ ޝިފާއަކީ ޑޮކްޓަރުގެ މޮޅުކަމުން ނުވަތަ ބޭހުގެ މޮޅުކަމުން ލިބޭއެއްޗެއްނޫންކަމެވެ.
އެބޭހަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝިފާލިބުމަށްޓަކައިވާ ސަބަބެއްކަމެވެ .އަދި ވަސީލަތެއްކަމެވެ .އެހެނަސް
ޝިފާދެއްވަނީ ﷲތަޢާލާކަމެވެ .ﷲ ތަޢާލާވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ الشعراء:
 ١٩މާނައީ( :އިބްރާހިމް ޢަލައިހިއްސަލާމް ވިދާޅުވިއެވެ ).ތިމަންކަލޭގެފާނު ބަލިވުމުން ޝިފާދެއްވަނީ
ُ ِّ َ َ َ ٌ َ َ
اء ،ف ِإذا
ﷲތަޢާލާއެވެ ".ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެِ (( .لُك دا ٍء دو
ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ
َّ
َّ
الِل َع َّز َو َجل)) މާނައީ" :ކޮންމެބައްޔަކަށްވެސް ފަރުވާއެއްވެއެވެ .ފަހެ
أ ِصيب دواء ادلا ِء برأ بِ ِإذ ِن ِ

އެބައްޔަކަށްވާ ފަރުވާއަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ﷲގެ އިޒުނަފުޅާއެކު ޝިފާލިބޭހުއްޓެވެ".

()1
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ފާސިދުވެފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ޢަޤީދާ
ނ
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ސިނާ ް
ތާރީޚް 15 :ޝައްވާލު  14 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ޔަހޫދީން ،މިބައިމީހުންގެ ޙައްޤު ދީން ބަދަލުކޮށް ،އެދީނުގެ ތެރެއަށް ތަފާތު އެތައްކަމެއް ގެނެސްގަތެވެ.
މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
 .2ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ގެރިއެއް ޚިޔާރުކުރުން :ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﭼ البقرة ٥٩ - ٥٧ :މާނައީ" :އަދި މޫސާގެފާނަށް ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ ސާޅީސް ރޭގެ މުއްދަތެއް
ކަނޑައެޅުއްވިހިނދު ،ހަނދުމަކުރާށެވެ! ދެން އެއަށްފަހު (ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް)
ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިވާ ޙާލުގައި ގެރިއަކީ އިލާހަކު ކަމުގައި ހަދައިގެން އުޅުނީމުއެވެ .ދެން އެކަންތަކަށް
ފަހުގައި (އެކަމުގެ ކުށް) ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޢަފޫކުރެއްވީމެވެ( .އެއީ)
ތިޔަބައިމީހުން

ޝުކުރުވެރިވުމަށްޓަކައެވެ.

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

އަދި

މޫސާގެފާނަށް

ޙައްޤާއި

ބާޠިލު

ވަކިކުރަނިވި ފޮތް (އެބަހީ :ތަވްރާތު) ދެއްވިހިނދު ،ހަނދުމަކުރާށެވެ! (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން ،އެއިން
ތެދުމަގު ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ .އަދި މޫސާގެފާނު ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެމީހުންގެ ގާތުގައި (މިފަދައިން)
ވިދާޅުވިހިނދު (ހަނދުމަކުރާށެވެ!) އޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެމީހުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ،ގެރިއަކީ އިލާހަކު
ކަމުގައި ހެދުމުން ،ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.
ފަހެ،

ތިޔަބައިމީހުން

އުފެއްދެވި

ކަލާނގެއަށް

ތަވްބާވާށެވެ!

އަދި

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ނަފްސުތައް

ޤަތުލުކުރާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން އުފެއްދެވި ކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ،އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަން
ބޮޑެވެ .ދެން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތަޥްބާލެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ،
ގިނަގިނައިން ތަޥްބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ރަޙީމުވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
 .1ﷲ އަށް ދަރިކަލަކުވާކަމަށް ދަޢުވާކުރުން :ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﭼ التوبة ٧٩ :މާނައީ" :ޔަހޫދީން ބުންޏެވެ .ޢުޒައިރުގެފާނަކީ ،ﷲގެ ދަރިކަލުންނެވެ".
 .4ﷲއާމެދު އެކަށީގެންނުވާ ބަސްތައް ބުނުން :އެބައިމީހުން ބުނާ ކަމުގައިވެއެވެ .ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭼ آل عمران ٧١٧ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،ﷲއީ ފަޤީރެކޭ ،ތިމަންމެންނީ މުއްސަނދިންނެވެ ".ﭽ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﭼ املائدة ١٩ :މާނައީ" :ﷲގެ އަތްޕުޅުވަނީ ބަންދުވެގެންނެވެ".
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 .3ޢިލްމަކާނުލައި ﷲއާމެދު ބަސްބުނުން :ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﭼ البقرة ١٩ :މާނައީ" :އަދި އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ .ޢަދަދުކުރެވިގެންވާ (އެބަހީ :މަދު)
ދުވަސްކޮޅެއްގައި މެނުވީ ،ނަރަކައިގެ އަލިފާން ތިމަންމެން ގަޔަކު ނުބީހޭނެއެވެ "...ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ البقرة ٧٧٧ :މާނައީ" :އެބައިމީހުން ބުނެއެވެ .ޔަހޫދީއަކު ކަމުގައި ނުވަތަ
ނަޞާރާއަކު ކަމުގައިވާ މީހަކު މެނުވީ ،ސުވަރުގެޔަކަށް ނުވަންނާނެތެވެ".
 .5އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމަށްފަހު ،ﷲ ވަރުބަލިވޮޑިގެންކަމަށް ބުނުން :މިބައިމީހުންގެ މިބުނުމަށް ﷲ
ރައްދު ދެއްވައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ق ٧١ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ،ބިމާއި،
އެދެމެދުގައިވާހާ ތަކެތި ހަދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެއްދެވީމެވެ .އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ވަރުބަލިކަމެއް
ލިބިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަތެވެ".
 .2ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅާއި ،އެއިލާހުގެ ފޮތްތަކާމެދު މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާ ބާޠިލުވުން :މިބައިމީހުން
އިޢްތިޤާދުކޮށް،

ބުނާގޮތުގައި

ﷲ

އެއްވެސް

އެއްޗެއް

ބާވާނުލައްވައެވެ.

މިބައިމީހުންގެ

މިބުނުމަށް

ރައްދުދެއްވުމުގެ ގޮތުން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ األنعام ٤٧ :މާނައީ " :ﷲއަށް ޤަދަރުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި
އެބައިމީހުން (އެބަހީ :ޔަހޫދީން) އެކަލާނގެއަށް ޤަދަރެއް ނުކުރެއެވެ .އެހެނީ ،އެބައިމީހުން ބުނީ ،އާދަމުގެ
ދަރިޔަކަށް ﷲ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބާވައެއް ނުލައްވައެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! (ތިޔަހެންވިއްޔާ)
މޫސާގެފާނު އެ ގެންނެވި ފޮތް ބާވައިލެއްވީ ކާކުހެއްޔެވެ؟"
 .7ނަބީކަމާއި

ނަބީންނާމެދު

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި،

މިބައިމީހުންގެ

މިބައިމީހުންގެ
ތެރެއިންވާ

ޢަޤީދާ

މީހަކަށް

ފާސިދުވުން:

މެނުވީ

ނަބީކަން

މިގޮތުން
ޙައްޤުވެގެން

މިބައިމީހުން
ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ،މިބައިމީހުން ހިތްނޭދޭ ބޭކަލަކު ނަބީކަމާއެކު ވަޑައިގެންފިކަމުގައިވާނަމަ ،އެބޭކަލުންގެ
ތެރެއިން އެއްބައިބޭކަލުން ދޮގުކޮށް ،އަނެއްބައިބޭކަލުން ޤަތުލުކޮށް ހެދިއެވެ.
ހަމަމިފަދައިން ،މިބައިމީހުން ނަބީކަމާއި ،ނަބީންނާމެދު ގެންގުޅޭ ޢަޤީދާގެ ބާޠިލުކަން ޘާބިތުވާ އަނެއްކަމަކީ،
މިބައިމީހުން އެބޭކަލުންނާމެދު ދައްކާ ދޮގު ބުހުތާނު ވާހަކަތަކެވެ .މިގޮތުން އަންނަނިވި ދޮގު ވާހަކަތައް
މިބައިމީހުންގެ ފޮތްތަކުގައި އައިސްފައިވެއެވެ.
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 މިބައިމީހުންގެ

ފޮތްތަކުގައިވާގޮތުން،

އިސްރާއީލުންނާއެކު އެގެރިއަށް އަޅުކަން ކުރެއްވިއެވެ.

()1

ގެރި

ހާރޫނުގެފާނު

ހައްދަވައި،

ބަނީ

މިބައިމީހުންގެ މިބަސް ދޮގުކުރައްވައި ،ﷲ ކީރިތި

ޤުރުއާނުގައި އެކަންކުރި މީހަކީ ސާމިރީ ކިޔާ މީހެއްކަން އަންގަވާފައިވެއެވެ.
 އިބްރާހިމްގެފާނު ،އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާރާ ކިބައިން ހެޔޮކަން ހޯދުމަށްޓަކައި
ފިރުޢަވްނަށް ވެދުމަށް އެރުއްވިކަމަށް މިބައިމީހުން ދައުވާ ކުރެއެވެ.

()2

 އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި ،ލޫޠުގެފާނު މަސްތުފުޅުވަންދެން ރާ ހިއްޕަވައި ،އެކަލޭގެފާނުގެ
ދެދަރިކަނބަލުންނާ ޒިނޭ ކުރެއްވިއެވެ.

()3

ސުބުޙާނަﷲ! ލޫޠުގެފާނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ މުޅި ޢުމުރު ﷲއަށް

ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޭކަލެކެވެ.
 ޔަޢްޤޫބުގެފާނުގެ ދަރިކަލެއްކަމުގައިވާ ރަވާބީން ،ބައްޕާފުޅުގެ އެއްއަނބިކަނބަލުންނާ ޒިނޭ
ކުރިކަމަށް

މިބައިމީހުންގެ

ފޮތްތަކުގައި

އައިސްފައިވެއެވެ.

އަދި

ޔަޢްޤޫބުގެފާނަށް

މިފާޙިޝް

ހަޑި

ޢަމަލުކުރެއްވިކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވި އިރުވެސް އެކަލޭގެފާނު މަޑުން ހުންނެވީކަމުގައިވެއެވެ.

()4

 ދާވުދުގެފާނު ،އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޝްކަރުގެ މީހެއްގެ އަނބިމީހާއާ ޒިނޭކުރެއްވިކަމަށާއި،
އެއަށްފަހު އެކަނބުލޭގެ ފިރިމީހާ ޤަތުލުކޮށްލެވުމަށް ރާއްވައި ،އޭނާ ޤަތުލުކޮށްލެއްވިކަމަށް މިބައިމީހުންގެ
ފޮތްތަކުގައިވެއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު ،އަކަނބުލޭގެ ދާވުދުގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއަށް ލައްވައި،
އެކަނބުލޭގެ ފުށުން ސުލައިމާންގެފާނު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ކަމުގައި ވެއެވެ.

()5

 މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުން ،ސުލައިމާންގެފާނު ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުގެ ފަހުދުވަސްކޮޅު
މުރުތައްދުވެ ،ބުދަށް އަޅުކަންކޮށް ،ބުދު ފައްޅި ހެއްދެވިއެވެ.

()6

 .8އެނގިހުރެ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ނަބީކަމާ ދެކޮޅުހެދުން :މިގޮތުން މިބައިމީހުންނަށް މުޙައްމަދުގެފާނީ
ޙައްޤު ނަބިއްޔާކަން އެނގިހުރެ ފާޅުގައި އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހެދިއެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭼ البقرة ٧٩١ :މާނައީ" :ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބަޔަކަށް ފޮތް ދެއްވި މީހުން ،އެބައިމީހުންގެ ދަރިން
ދަންނަ ފަދައިން ،އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނު (އެބަހީ :މުޙައްމަދުގެފާނު) ދަނެއެވެ".

( )1ސިފްރުލް ޚުރޫޖު ،އިޞްޙާހް ،41 :ޢަދަދު.2 :
( )2ސިފްރުއް ތަކްވީން ،އިޞްޙާހް ،21 :ޢަދަދު.23 :
( )3ސިފްރުއް ތަކްވީން ،އިޞްޙާހް ،21 :ޢަދަދު.41 :
( )4ސިފްރުއް ތަކްވީން ،އިޞްޙާހް ،42 :ޢަދަދު.27 :
( )5ސިފުރުއް ޞާމޫއީލް އައްޘާނީ ،އިޞްޙާހް ،22 :ޢަދަދު.2 :
( )6ސިފުރުލް މުލޫކް ،އިޞްޙާހް ،22 :ޢަދަދު.5 :
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 .1މަލާއިކަތުންނާމެދު

އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

މިބައިމީހުންގެ

ޢަޤީދާ

މިބައިމީހުން

ފާސިދުވުން:

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ޖިބްރީލްގެފާނާއި މީކާއީލްގެފާނަކީ މިބައިމީހުންގެ ޢަދުއްވުންނެވެ .މިބައިމީހުންގެ މިވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވައި،
މިބައިމީހުންނަށް އިންޒާރެއްގެ ގޮތުން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ البقرة ٤١ :މާނައީ" :ﷲ އާއި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނާއި،
އެކަލާނގެ

ރަސޫލުންނާއި،

ޖިބްރީލްގެފާނާއި،

ޢަދާވަތްތެރިޔަކު

މީކާއީލްގެފާނަށް

ކަމުގައިވާ

މީހާ

(ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން ،ﷲ އީ ،ކާފަރުންނަށް ޢަދާވާތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
 .21އާޚިރަތްދުވަހާމެދު މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާ ފާސިދުވުން :މިބައިމީހުން ދަޢުވާކުރާގޮތުގައި ޔަހޫދީއަކު
މެނުވީ ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެއެވެ .އަދި މިބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ފާފަކޮށްފައިވާމީހުން ކަނޑައެޅިގެންވާ
މުއްދަތަކަށް މެނުވީ ނަރަކައަށް ނުވަންނާނެއެވެ .މިބައިމީހުންގެ މިޤަބޫލުކުރުން ދޮގުކުރައްވައި ﷲ ވަޙީ
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ البقرة ٧٧٧ :މާނައީ" :އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ .ޔަހޫދީއަކު ކަމުގައި
ނުވަތަ ނަޞާރާއަކު ކަމުގައިވާ މީހަކު މެނުވީ ،ސުވަރުގެޔަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ .އެއީ ،އެބައިމީހުންގެ ދޮގު
އުންމީދު

ތަކެވެ.

ކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވާށެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންނީ،

ތެދުބުނާ

ބަޔަކު

ކަމުގައިވަނީނަމަ،

ތިޔަބައިމީހުން (އެކަމަށް) ދަލީލު ގެންނާށެވެ ".އަދިވެސް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
البقرة ١٩ :މާނައީ" :އަދި އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ .ޢަދަދުކުރެވިގެންވާ (އެބަހީ :މަދު) ދުވަސްކޮޅެއްގައި
މެނުވީ ،ނަރަކައިގެ އަލިފާން ތިމަންމެން ގަޔަކު ނުބީހޭނެއެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން
ﷲގެ ޙަޟްރަތުން (އެކަމަށް) ޢަހުދެއް ހިފާފައި އޮތީހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމަށްވަނީނަމަ ،ﷲ އެކަލާނގެ
ޢަހުދުފުޅަކާ ޚިލާފުވެވޮޑިއެއް ނުގަންނަވާނެއެވެ .ނޫންނަމަ ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިގެންނުވާ އެއްޗެއް،
ﷲއާމެދު ތިޔަބައިމީހުން ބުނަނީހެއްޔެވެ؟"
.22

ﷲ އާ އެކަށިގެންނުވާ ބަސްތައްބުނެ ،އެއިލާހަށް ދޮގުހެދުން :މިގޮތުން މިބައިމީހުން

ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަތައްތަކުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
 މިބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދުވާލުގެ މުއްދަތަކީ ބާރަ ގަޑިއިރެވެ .މިބާރަ ގަޑިއިރުގެ
ތެރެއިން ފުރަތަމަ ތިން ގަޑިއިރު ﷲ އިށީންދެވޮޑިގެން ،ޝަރީޢަތް މުރާޖަޢާކުރައްވައެވެ .އަދި ދެވަނަ ތިން
ގަޑިއިރު ޙުކުމްކުރައްވައެވެ .އަދި ތިންވަނަ ތިންގަޑިއިރު ޢާލަމްތަކަށް ކާންދެއްވައެވެ .އަދި ފަހު ތިން
ގަޑިއިރު އިށީންނަވައި ،ބޮޑުމަހާއި އަދި އެހެން މަސްތަކާއެކު ކުޅުއްވައެވެ.
 މިބައިމީހުން

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

އިތުރުފުޅު

ހެއްދެވުމާއި،

ކޯފާ

އިސްކުރެއްވުމާއި،

ބުއްދިފިލައި ދިޔުމުން ﷲ ހުސްޠާހިރުވެގެން ނުވެއެވެ.
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 މިބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޔަހޫދީންގެ ރޫޙުގެ އަސްލަކީ ﷲގެ ރޫޙުފުޅެވެ .އަދި އެހެން
ދީންތަކުގެ މީހުންގެ ރޫޙުގެ އަސްލަކީ ނަޖިސްތަކެތީގެ ރޫޙެވެ.
 މިބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޔަހޫދީން ފިޔަވައި އެހެން މީސްތަކުން ޚަލްޤުކުރައްވާފައި
ވަނީ އަހުގެ ނުޠުފާއިންނެވެ .އަދި އިންސާނުންގެ ސިފާގައި ލެއްވެވީ ޔަހޫދީންނަށް ޚިދުމަތްކޮށް ދިނުމަށެވެ.
 މިބައިމީހުން

ﷲގެ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ޙަޟްރަތުގައި

މަލާއިކަތުންނަށްވުރެ

ޔަހޫދީން

މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ.
 މިބައިމީހުން

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ﷲ

ޔަހޫދީން

ޚަލްޤުނުކުރެއްވިނަމަ

ބިމުގައި

ބަރަކާތްނުލެއްވީހެވެ .އަދި ވާރެޔާއި އިރު ޚަލްޤުނުކުރެއްވީހެވެ.
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ޔަހޫދީންގެ އަސަރު އިސްލާމްދީނަށް
ނ
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ސިނާ ް
ތާރީޚް 15 :ޝައްވާލު  14 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ޔަހޫދީންގެ މަކަރުވެރިކަމާއި ޙީލަތުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްލާމްދީނަށް ކޮށްފައިވެއެވެ .އެންމެފަހުގެ
ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ދުނިޔެއަށް ފާޅުވާނެ ދުވަސްވަރާއި ،އެކަލޭގެފާނުގެ
ސިފަފުޅުތަކާއި ،އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވާނެ ތަނުގެ ސިފަތައް ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ފޮތްތަކުގައި
ބަޔާންވެގެންވެއެވެ .އެބައިމީހުންނަށް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަ
އެނގިގެންވެއެވެ .މިކަން ބަޔާންކުރައްވައި ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭼ البقرة ٧٩١ :މާނައީ" :ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބަޔަކަށް ފޮތް ދެއްވި މީހުން ،އެބައިމީހުންގެ
ދަރިން ދަންނަ ފަދައިން ،އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނު (އެބަހީ :މުޙައްމަދުގެފާނު) ދަނެއެވެ ".ހަމައެހެންމެ،
ނަބިއްޔާ ފާޅުވާނެ ބިމަކީ އޭރުގެ ޔަޘްރިބު (މަދީނާ) ކަން އެބައިމީހުންނަށް އެނގޭތީ ،އެބިމަށް އެބައިމީހުން
ތިބީ ހިޖުރަކޮށްގެންނެވެ .ޔަހޫދީން އެބިމުގައިވާ ދެޤަބީލާކަމުގައިވާ އަވްސްއާއި ޚަޒްރަޖުއާ ދެމެދު ފިތުނަ
އުފައްދައި ،އެދެޤަބީލާ ދެމެދު ދޭތެރެޖައްސައި ހަދައިއުޅުނެވެ .ޔަހޫދީންގެ މިޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް
ފަހަރަށް މިދެޤަބީލާ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމައިގެ އަލިފާގަނޑު ރޯވެ ،އެތައް އަހަރަކަށް ހަނގުރާމަ ދެމިގެން
ދެއެވެ .މަދީނާގެ ކަންތައްތައް މިފަދަ ދަރަޖައެއްގައި ވަނިކޮށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ
މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު މިދެޤަބީލާގެ މީހުން މަސަލަސްކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެދެޤަބީލާ
އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ.
ޔަހޫދީންނަށް ،ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ ޙައްޤު ރަސޫލެއްކަން އެނގިގެން ދިޔައެވެ.
އެބައިމީހުން ހީކޮށްގެން ތިބީ ފަހުގެ ރަސޫލާ ފާޅުވާނީ ޔަހޫދީންގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް އެބައިމީހުން
އުއްމީދުކުރަމުންއައި އުއްމީދުކުރުން ބޭކާރުވެގެން ދިޔައެވެ .ޢަރަބިންގެ ތެރެއިން ރަސޫލާފާޅުވީތީ އެކަމާ
ހަސަދަވެރިވެ ،ބޮޑާވެގަނެ ،ދެނެތިބެ އެކަލޭގެފާނު ދޮގުކޮށް ހެދިއެވެ .ފާޅުގައި ޙައްޤަށް އިންކާރުކުރިއެވެ.
މިގޮތުން އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގައި ޔަހޫދީންގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވި ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް ރަޟިޔަﷲ
ޢަންހު އިސްލާމްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ޙާދިޘާ ބަޔާންވެގެންވި ޙަދީޘްގައިވެއެވެ .ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް،
ރަސޫލާއަށް ދެންނެވިއެވެ" .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! ޔަހޫދީންނަކީ ދޮގުހަދާ ބައެކެވެ .ތިމަން އިސްލާމްވުމުގެ
ޚަބަރު އެބައިމީހުންނަށް ދިނުމުގެ ކުރިން ތިމަންނައާ ބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކުރައްވާށެވެ".
ޔަހޫދީން އައުމުން ،ރަސޫލާ އެބައިމީހުންނަށް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ޢަބްދުﷲ
ބުން ސަލާމަކީ ކޮންފަދަ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟" ޔަހޫދީން ދެންނެވިއެވެ" .އޭނައަކީ ތިމަންމެންގެ އެންމެ
ހެޔޮމީހާއެވެ .އަދި

ތިމަންމެންގެ ހެޔޮމީހެއްގެ

ދަރިއެކެވެ .އަދި

ތިމަންމެންގެ ތެރެއިންވާ އެންމެ

މަތިވެރިމީހާއެވެ .އަދި ތިމަންމެންގެ މަތިވެރިމީހެއްގެ ދަރިއެކެވެ ".ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .އޭނާ
އިސްލާމްވުމާމެދު ތިޔަބައިމީހުން ދެކޭގޮތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟" އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ" .ތިކަމުން ﷲ އޭނާ
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ސަލާމަތްކުރައްވާށިއެވެ!" ރަސޫލާ ހަމައެސުވާލު ތަކުރާރުކުރެއްވުމުންވެސް އެބައިމީހުން ދިނީ ހަމައެޖަވާބެވެ.
އެހިނދު ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް އެބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެން އިސްލާމްކަން އިޢްލާން
ކުރެއްވިއެވެ .އެހިނދު އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ" .އޭނައަކީ ތިމަންމެންގެ ތެރެއިންވާ އެންމެ ނުބައިމީހާއެވެ.
އަދި ތިމަންމެންގެ ތެރެއިންވާ ނުބައިމީހެއްގެ ދަރިއެކެވެ".

()1

މިބައިމީހުން ދިޔައީ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ﷲގެ ރަސޫލާއަށް ދުއްތުރާކުރަމުންނެވެ .ބަހުންނާއި ޢަމަލުންނެވެ.
މިގޮތުން އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ރޭވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނަށް ސިޙުރު ހެދިއެވެ .ކާތަކެއްޗަށް ވިހަ
އެކަލޭގެފާނަށް

ލައިފައި

އެރުވިއެވެ.

އަދި

ސަފުތައް

މުސްލިމުންގެ

ތަފާތު

ބައިބައިކުރުމަށް

މަސައްކަތްތައްކޮށް ،މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މުޝްރިކުންނަށް ވާގިވެރިވިއެވެ.
މިބައިމީހުންގެ މަކަރުވެރިކަން މުސްލިމުންނާދެކޮޅަށް އާހިތްވަރަކާއެކު މަސައްކަތް ފެށީ އުޘްމާނުގެފާނުގެ
ޚިލާފަތުގައި ޢަބްދުﷲ ބުން ސަބާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ .ޢުޘްމާންގެފާނުގެ ޚިލާފަތާމެދު މީސްތަކުންގެ
މެދުގައި

ޝައްކާއި،

އުފައްދަން

ވަހުމް

ވަރަށް

ބޮޑެތި

މަސައްކަތްތަކެއްކުރިއެވެ.

މިބައިމީހުންގެ

މިމަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ޢުޘްމާންގެފާނު ޝަހީދުކޮށްލުމެވެ .އެއަށްފަހު ،އިސްލާމީ އުއްމަތަށް
ތަފާތު ފިތުނަތައް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ .ތަފާތު ފިރުޤާތައް އިސްލާމްދީނުގައި އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.
ޝިޔަޢީންނާއި،

ޖަހްމީންނާއި،

ބާޠިނީންނާއި ،މުޢުތަޒިލީންނާއި ،ސޫފީން ފަދަ ތަފާތު

ފިރުޤާތައް

އުފެއްދުމުގެ އަޑީގައި ތިބި ބަޔަކީ ޔަހޫދީންނެވެ.
ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ،މުސްލިމުން ބައިބައިކުރުމަށް މިބައިމީހުންނަށް ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސައްކަތެއް،
އިސްލާމްދީން ފެށުނީއްސުރެ އަދިއަދަށްވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތް
ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށް ރާވައި ،ތަފާތު ސިއްރު ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދިއެވެ .ނަތީޖާއަކަށްވެގެން ދިޔައީ
'މުޞްޠަފާ ކަމާލު އަތާ ތުރުކް' ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެ ،އެޚިލާފަތް ނެތިކޮށްލުމެވެ .އަދި
މުސްލިމުންގެ ބިމެއްކަމުގައިވާ ފަލަސްޠީނުގައި 'އިޒްރޭލު' ގެ ނަމުގައި ދަޢުލަތެއް

ޤާއިމުކުރިއެވެ.

މިއަދާހަމައަށް އައިއިރު ޔަހޫދީން ވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ އެތައް މުސްލިމުންނެއް މަރައި ،ޖަލަށްލައި،
އެބައިމީހުންގެ އެތައް ގެތަކެއް ފޭރިގެންފައެވެ.
ކުރުގޮތަކަށް ބުނަނީނަމަ އިސްލާމްދީނުގައި އުފެދުނު އެންމެހާ ފިތުނަތަކުގެ އަޑީގައި މިބައިމީހުން ތިއްބެވެ.
ނުވަތަ އެފިތުނަތައް އުފެއްދުމުގައި އެމީހުން ބައިވެރިނުވިނަމަވެސް ،ފަހުން ފިތުނަ ފެތުރުމުގައި އިސްރޯލެއް
މިބައިމީހުން

އަދާކުރިއެވެ.

މިއީ

މިބައިމީހުން

އިސްލާމްދީނާމެދު

ޢަދާވާތްތެރިވާ

މިންވަރުން

ކުރާ

މަސައްކަތްތަކެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ املائدة ١٢ :މާނައީ" :އީމާންވި މީހުންނަށް މީސްތަކުންކުރެ ،ޢަދާވަތްތެރިކަން
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އެންމެބޮޑު

ބަޔަކީ

ޔަހޫދީންނާއި،

އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ޝަރީކުކުޅަ

މީހުން

ކަމުގައި

ހަމަކަށަވަރުން،

ކަލޭގެފާނު

ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ".

***
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ވައްހާބީން؟ އެއީ ކޮންބައެއް؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މޫސާ އައްޔޫބު
ތާރީޚް 12 :ޝައްވާލު  13 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިހުގެ މާތް ޖީލުތައް ނުވަތަ ސަލަފުން (ޞަހާބީންނާއި އެބޭކަލުންނާ ތަބާވީ ޖީލުތައް) ދެއްކެވި ނަމޫނާ އާއި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ތަބާވުމަކީ ކޮންމެ
މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވެސް އޮތް ވާޖިބެކެވެ .މިދެންނެވި އިހުގެ މާތް ޖީލުތައް ނަމޫނާ އަކަށް ބަލައިގެން
އުޅޭމީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ކިޔެނީ ސަލަފީން ނުވަތަ އަހްލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތެވެ .މާތް ނަބިއްޔާ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެންނެވި ގޮތުގައި ،ޙައްޤުގޮތުގައި ،ހިފަހައްޓައިފި ކޮންމެ މީހަކުމެ
ނިސްބަތްވާހުށީ

އަހްލުއްސުންނާ

ވަލްޖަމާޢަތަށެވެ.

ނަބިއްޔާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ

އެދަޢުވަތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި ދަޢުވަތަކީ ތަޥްޙީދުގެ ދަޢުވަތެވެ .ﷲ އެއްކައުވަންތަކޮށް އެއިލާހު ފިޔަވައި
އަޅުކަންކުރެވޭ އެހެނިހެންފަރާތްތަކަށް ކާފިރުވުމުގެ ދަޢުވަތެވެ.
އާދެ" ،ވައްހާބީން" މިލަފްޡު ބައެއް މީހުން ބޭނުންކުރަނީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބް އިބްނު
ސުލައިމާން އައްތަމީމީ އަލްޙަންބަލީ ގެންނެވި ދަޢުވަތާ ގުޅުވައިގެންނެވެ .އެބައިމީހުން ޝައިޚު އާއި
އެބޭފުޅާއަށް ތަބާވީ މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް "ވައްހާބީންނޭ" ކިޔައި އުޅެއެވެ .ދެންފަހެ ،ޝައިޚު މުޙައްމަދު
އިބްނު ޢަބްދުލްވައްހާބްގެ ޙަރަކާތާއި ،އެބޭފުޅާގެ ދަޢުވަތާއި ބެހޭގޮތުން ކުޑަނަމަވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ
މީހަކަށް އެނގި ފާޅުވެގެންދާނެ ޙަޤީޤަތަކީ އެބޭފުޅާ ގޮވައިލެއްވި ދަޢުވަތަކީ ހަމަ ތަޥްޙީދުގެ ދަޢުވަތުކަމެވެ.
ޝިރުކުގެ އެންމެހައި ވައްތަރުތަކުން ދުރުހެލިވެގަތުމުގެ މައްޗަށް އިންޒާރުކުރެއްވި ދަޢުވަތުކަމެވެ .އަދި
ހަމައެހެންމެ ޝައިޚު އާއި އެބޭފުޅާއަށް ތަބާވީ ބޭފުޅުންގެ ފޮތްތަކާއި ،ފަތުވާތަކަށް އިންސާފުގެ ލޮލަކުން
ބަލައިފި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ފެންނަހުށީ އިހުގެ މާތް ޖީލުތަކުގެވެސް ޢަޤީދާ އެވެ .އާދެ އަހްލުއްސުންނާ
ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ އެވެ .ޚުލާޞާއަކީ ޝައިޚުގެ ދަޢުވަތު ބިނާކުރެއްވެވީ ﷲ ގެ ފޮތާއި އެއިލާހުގެ
ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތުގެ މައްޗަށެވެ.
ވައްހާބިޒަމަކީ އާ ދީނެއް ނޫނެވެ .އާ މަޛުހަބެއް ވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ .އެއީ ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގެ
ތެރެއިން ވަޅުޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ދިރުވައި އަދި ތަޥްޙީދުގެ ޢަޤީދާއަށް ގޮވައިލެވުނު ގޮވައިލުމެކެވެ.
އެހެންކަމުން "ވައްހާބީންނާ" ދުރުހެލިވުމަށް ގޮވައިލާ މީހުންނާއި މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވާން
އެބަޖެހެއެވެ .އެހެނީ އެބައިމީހުން އެގޮވައިލަނީ މިއުންމަތުގެ މާތް ޖީލުތައް (ޞަޙާބީން ،ތާބިޢީން،
ތަބަޢަތާބިޢީން) ގެނެސްދެއްވި ޙައްޤުގެ މަގު ދޫކޮށްލުމަށެވެ.
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ޞައްޙަ ޢަޤީދާގައި ހިފަހައްޓައި ހެޔޮ މަގުގައި ސާބިތުވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް
ނިސްބަތްކޮށް "ވައްހާބީ" މިލަފްޡު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ ޖާހިލު ތަންދޮރުނުދަންނަ މީހުންކަންވެސް
ދެނެގަތުން ހުއްޓެވެ.

***
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ޢިލްމާއި ،ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ މާތްކަން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު
ތާރީޚް 12 :ޝައްވާލު  13 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

اْلمد هلل اَلي أوضح نلا سبيل اهلداية ،وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغواية ،والصَلة والسَلم ىلع انليب

املصطىف والرسول املجتىب ،املبعوث رْحة للعاملني ،وقدوة للسالكني ،وىلع آَل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إَل

يوم ادلين.

ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމު އުނގެނުމަކީ

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ވެވޭ ބިރުވެތި ކަމެކެވެ .އެއީ

އަޅުކަމެކެވެ .އަދި ޢިލްމު ދިރާސާ ކުރުމަކީ ތަސްބީޙައެކެވެ .ޢިލްމު ހޯދާ އެ ޢިލްމު ލިބިގަތުމައްޓަކައި
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޖިހާދެކެވެ .އެހެންމީހުނަށް އެ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ.

އަދި

ޢިލްމަކީ އެކަނިވާ ވަގުތު މީހާގެ އެކަނިކަން ފިލުވާދޭ އެކުވެރިޔާވެސްމެވެ .ބާއްޖަވެރިކަމާއި ކާމިޔާބަށް
މަގުދައްކާދޭ ނޫރެއެއްވެސް މެއެވެ.

ދަތިއުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ނަމަ އެހީތެރިޔާއެވެ .ނިޢުމަތުގެ ގޮވަތި

ސުވަރުގެއަށް މަގުދައްކާދޭ ޢަލާމާތެއްވެސް މެއެވެ.
ޢިލްމުގެ ސަބަބުން ﷲތަޢާލާ މީސްތަކުން މަތިވެރިކުރައްވައެވެ .ހެޔޮކަމަށް މަގު ދައްކާ އިމާމުންކަމުގައި
ޢިލްމުވެރިން ވެގެންދެއެވެ .އަދި އެއީ މީސްތަކުން އެމީހުންގެ ކިބައިން ނަމޫނާ ލިބިގަންނަންތިބި މީހުންނެވެ.
ޢިލްމުވެރިންނާ އެކުގައިވުމަށް ﷲ ތަޢާލާގެ މާލާއިކަތުން ލޯބިކުރައްވައެވެ .އަދި އެ މަލާއިކަތުންގެ
ފިޔަފުޅުތަކުން ޢިލްމުވެރިން ވަށާލައްވައެވެ .ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނަށްޓަކައި ކައުނުގައިވާހާ ތަކެއްޗެއް
އިސްތިޣްފާރުކުރެއެވެ .ކަނޑުގައިވާ މަސްތަކާއި އެއްގަމުގައިވާ ނަޢަމްސޫފިތަކާއި އުޑާއި އެ އުޑުގައިވާ
ތަރިތަކަށް ދާންދެނެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ .ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ اجملادلة ٧٧ :މާނައީ" :ﷲ ތަޢާލާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން
އީމާންވީމީހުންނާއި ޢިލްމުގެ އަހްލުވެރިން ދަރަޖަތަކަށް އުފުއްލަވާނެތެވެ".
ދަންނާށެވެ .އަނދިރިކަމުން މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ދިރުންގެނެސްދެނީ ޢިލްމެވެ .ބަލިކަށިވެފާވާ ހިތްތަކަށް
އާރޯކަން ގެނެސްދެނީވެސް ޢިލްމެވެ .ޢިލްމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުން މަތިވެރިވެގެންވާ ދަރަޖަތަކަށް
އުފުލިގެންދެއެވެ .ޢަމަލުތަކުގެ އިމާމަކީ ޢިލްމެވެ .ޢަމަލުތައް ތަބާވަނީ ޢިލްމަށެވެ .ބާއްޖަވެރިކަން ގެނެސްދީ
ހިތާމަވެރިކަމުން މީހާ ދުރުކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ޢިލްމެވެ.
އަބުއްދަރުދާއު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް
ً َ
ْ ً َ َّ َ َّ ُ َ
ً ْ
َ َ
الِل َُل َط ِريقا إَِل
ހަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންނާ އަޑުއެހީމެވެَ (( .م ْن َسلك َط ِريقا يَلتَ ِم ُس ِفي ِه ِعلما ،سهل
َ
ْ َ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ
جن َ
حتَ َها ر ًضا ل َطالب الْعلْمَ ،وإ َّن َطال َ
ب الْعلْم ي َ ْستَ ْغف ُر َ َُل َم ْن يف َّ
الس َما ِء َواْل ْر ِض،
اجلن ِة ،و ِإن المَلئِكة لضع أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ ََ
َّ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ َ َ َّ َ ْ
َ َّ ْ َ ُ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
ب ،إِن العلماء هم ورثة
حّت ِ
اْليتان ِيف الماءِ ،و ِإن فضل العال ِ ِم ىلع العابِ ِد كفض ِل القم ِر ىلع سائِ ِر الكوا ِك ِ
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َّ َ
َ
ُ ْ ْ َ
َّ
َ َ َ َ َ َ ٍّ
َ َ
اْلنْبيَ
اْلنْبيَ
اء ل َ ْم يُ َو ِّرثُوا دينَ ً
َ
ارا َول ِد ْره ًماِ ،إن َما َو َّرثوا ال ِعل َم ،ف َم ْن أخذ ُه أخذ ِِبَظ َوا ِف ٍر)) މާނައީ:
ن
إ
ِ،
ء
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ށ ﷲ ތަޢާލާ ސުވަރުގެއަށް މަގެއް
ދމަށް ޤަޞްދުކޮށް މަގެއްފަހިކޮށްފިމީހާއަ ް
"ޝަރުޢީ ޢިލްމު ހޯ ު
ފަސޭހަކޮށްދެއްވައެވެ .ޢިލްމު އުނގެނޭމީހާ އެ އުނގެނޭ އުނގެނުމާމެދު ރުހިގެންވާހާލު މަލާއިކަތުން،
ޢިލްމުއުނގެނޭމީހާއަށްޓަކައި

އެ

ފިޔަފުޅުތައް

މަލާއިކަތުންގެ

ތިރިކޮށްލައްވައެވެ.

ހަމަކަށަވަރުންވެސް

ޢިލްމުއުނގެނޭމީހާއަށް އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާ ތަކެތި އިސްތިޣްފާރުކުރެއެވެ .ކަނޑުގައިވާ މަސްތަކަށް
ދާންދެނެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަޅުވެރިޔާ ގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިޔާގެ މަތިވެރިކަމަކީ އުޑުގައިވާ
އެހެނިހެން ތަރިތަކުގެ މައްޗަށް ހަނދު މަތިވެރިވެ އުޖާލާވެފާވާ ފަދަ މަތިވެރިކަމެކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
ޢިލްމުވެރިންނަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ނަބީބޭކަލުން ވާރުތަކުރެއްވި އެއްޗަކީ
ދީނާރާއި ދިރުޙަމު (ރުފިޔާ ފައިސާ) ކަމުގައި ނުވެއެވެ .އެހެނެއްކަމަކު އެބޭކަލުން ވާރުތަކުރެއްވީ ޢިލްމެވެ.
އެ ޢިލްމު ލިބިގެންފިމީހާ މަތިވެރިވެގެންވާ ނަސީބެއް ލިބިގެންފިއެވެ".

()1

ޢިލްމު ދިރާސާކޮށް ޢިލްމު އުނގެނި އުނގަންނާދިނުމުގައި މަޝްޣޫލުވެ އުޅުމަކީ ސުންނަތް ނަމާދާއި
ސުންނަތް

ރޯދައާއި

ތަސްބީޙައަށްވުރެ

ކަމެއްކަމުގައި

މަތިވެރި

ވެއެވެ.

އެހެނީ

ޢިލްމުގެ

ފައިދާ

ޢިލްމުވެރިޔާއަށާއި އެހެންމީހުންނަށްވެސް ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ސުންނަތްރޯދައާއި ސުންނަތް ނަމާދު
ތަކަކީ

އެކަންކުރާމީހާއަށް

އެކަނި

ފައިދާލިބޭ

ކަމެކެވެ.

އަދި

ޢިލްމަކީ

އެހެނިހެން

އަޅުކަންތައް

ގޯސްކޮށްކުރެވޭނަމަ އިޞްލާޙުކޮށްދޭނޭ ވަސީލަތެކެވެ .އަޅުކަން ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމަށް
ބޭނުންވެއެވެ .ޢިލްމުވެރިޔާ ދުނިޔެދޫކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާ ދޫކުރި ޢިލްމުން ދުނިޔޭގައިތިބި މީހުން
ފައިދާލިބިގަނެއެވެ .ނަމަވެސް ސުންނަތް ނަމާދުތަކާއި ރޯދަތަކަކީ އެމީހަކު މަރުވެދިޔުމުން އެ ހިސާބުން
ނިމިގެންދާ ކަންތައްތަކެވެ .ޢިލްމުވެރިޔާ ދޫކޮށްފައިދާ ޢިލްމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތް ދިރުވާ ދީނުގެ
ޝިޢާރުތައް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދެއެވެ.
ޢަލީ ބުން އަބީޠާލިބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ" .ޢިލްމު މުދަލަށް ވުރެ މާ ހެޔޮކަންބޮޑުވެގެންވެއެވެ.
އެހެނީ ޢިލްމު ތިބާ ހިމާޔަތްކޮށްދެއެވެ .ނަމަވެސް މުދާ ހިމާޔަތްކޮށްދޭން ޖެހެނީ ތިބާއަށެވެ .ޢިލްމަކީ ތިބާ
އެ ހޭދަކޮށް މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިންވަރަކުން އިތުރުވެ ތާޒާވާ އެއްޗެކެވެ .ނަމަވެސް މުދާ ހޭދަކުރުމުން
މަދުވެގެންދެއެވެ .ޢިލްމަކީ ޙާކިމެވެ .ނަމަވެސް މުދަލަކީ އޭގެމައްޗަށް ޙުކުމުކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ ".ޢިލްމު،
ޢިލްމުވެރިޔާ އޭނާ ހައްދަވާގެންގުޅުއްވާ އިލާހަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގެ މަގަށް މަގުދައްކައެވެ .އަދި
ޢިލްމުވެރިޔާ މަރުވެގެން ދިޔުމަށްފަހުގައިވެސް އޭނާ ދޫކޮށްފައި ދިޔަ ޢިލްމެއްގެ ސަބަބުން ދަރުމަ ލިބި ލިބި
ހުރެއެވެ.
ޢިލްމުވެރިޔާ މަރުވެގެން ދިޔުމުން ވެސް އޭނާޔާ ޢިލްމު ވަކިނުވެއެވެ .އެ ޢިލްމުގެ ފައިދާ އޭނާއަށް
ލިބެމުންދެއެވެ .ނަމަވެސް މުދާވެރިޔާ މަރުވެގެން ދިޔުމުން އޭނާގެ މުދާ އޭނާޔާ ވަކިވެއެވެ .ޢިލްމަކީ އެއަށް
ވެރީންނާއި އަދި އެނޫންމީސްތަކުންވެސް ބޭނުންޖެހިފާވާ އެއްޗެކެވެ .ނަމަވެސް މުދާވެރިންގެ ބޭނުންޖެހެނީ،
( )1سنن ابن ماجه ،)114( :وحسنه شيخ األلباين {صحيح الرتغيب والرتهيب.})71( :
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ފަޤީރުންނާއި މުދަލުން މަޙްރޫމުވެފައިވާމީހުންނެވެ .އަދި ޢިލްމަކީ ތަވާޟުޢުވެރިކަމަށް މަގުދައްކާއެއްޗެކެވެ.
ނަމަވެސް މުދާވެރިކަމަކީ ބޮޑާވެރިކަމާއި ކިބުރުވެރިކަމަށް މަގުދައްކާ ކަމެކެވެ .ޢިލްމުގެ ސަބަބުން
ނިކަމެތިމީހާ ޝަރަފުވެރިމީހަކަށް ބަދަލުކޮށްލައެވެ .އަދި ޝަރަފުވެރިމީހާގެ ޝަރަފުވެރިކަން އިތުރުކޮދެއެވެ.
ޢަޠާއު ބުން އަބީ ރަބާޙު އަކީ މައްކާގެ އަންހެނެއްގެ އަޅެއްކަމުގައިވި ބޭކަލެކެވެ .އެއްފަރެއްގައި ޚަލީފާ
ސުލައިމާން ބުން ޢަބްދުލްމަލިކު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެ ދަރިކަލުންނާއެކު ވަޑައިގަތެވެ .އަދި އިށީންދެ
ވަޑައިގަތެވެ.

އޭރު

ޢަޠާއު

ބުން

އަބީ

ރަބާޙު

ހުންނެވީ

ނަމާދު

ކުރައްވާށެވެ.

ނަމާދު

ކޮށް

ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެބޭފުޅުންނާ ދިމާއަށް ޢަޠާއު ބުން ރަބާޙް އެނބުރިވަޑައިގަތެވެ .އެ ހިނދު ޚަލީފާ
ސުލައިމާނު ބުން ޢަބްދުލްމަލިކު އެކަލޭގެފާނާ ޙައްޖުގެ އަޅުކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރައްވަމުން
ގެންދެވިއެވެ .އެއަށްފަހު ސުލައިމާނު ބުން ޢަބްދުލްމަލިކު އެކަލޭގެފަނުގެ ދެ ދަރިންނާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާ
ވިދާޅުވިއެވެ" .ތެދުވާށެވެ .ދެން އެ ދެކުދިން ތެދުވިއެވެ .ދެން ވިދާޅުވިއެވެ .އޭ ދެ ދަރިކަލުންނޭވެ .ޢިލްމު
އުނގެނުމުގާ

ފަރުވާކުޑަކޮށް

ވަރުބަލި

ނުވާށެވެ.

އެހެނީ

ތިމަންނަމެން

މި

އަޅުމީހާގެ

ކުރިމަތީގާ

ނިކަމެތިވާންޖެހުނު ޖެހުން ތިމަންނާ ހަނދާނެއްނުނެތޭނެއެވެ".

َ َ َ
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީސްކުރެއްވި ޞައްޙަ ބަސްފުޅެއްގައި ވެއެވެَ (( .م ْن غدا إَِل
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ
ُ
اج تَ ًّ
جر َح ٍّ
ُ ُ
َْ ْ
اما ِح َّجتُه)) މާނައީ" :ދީނުގެ ޢިލްމު
المس ِج ِد ل ي ِريد ِإل أن يتعلم خريا أو يعلمهَ ،كن َل كأ ِ
އުނގެނުމަށް ނުވަތަ އުނގަންނާދިނުމަށް އެދިގެން މިސްކިތަށް ގޮސްއުޅޭ މީހާއަށް ލިބޭ އަޖުރަކީ ފުރިހަމަ
ޙައްޖެއް އަދާކުރިމީހާގެ އަޖުރެވެ".

()1

وأصّل ىلع انليب اْلكرم حممد بن عبد اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – وما َكن من صواب فمن اهلل عز وجل

وما َكن من خطأ فمن ومن الشيطان.

***

( )1املعجم الكبري للطرباين ،)7432( :قال شيخ األلباين عن هذا احلديث(( :حسن صحيح)) {صحيح الرتغيب والرتهيب:
(.})82
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ނަބަވީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން – ޙިޖާމާ ()2
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 12 :ޝައްވާލު  13 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

َ ْ ُ ِّ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
ني َسيِّدُ
اْل َ ْم ُد َّلِل َر ِّب َ
العالَم ْ َ
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ُ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ
ْ
َْ َ َ ْ
اْلط َّباءَِ ،و َ
ح َسان إَل يَ ْومِ ِّ
آَل َّ
ادلي ْ ِن .أ َّما َبع ُد:
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ِِ
ބަލިވުމުން ބޭސްކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރެވިފައިވާކަމެކެވެ .އަދި ނުހަނު ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ
ކަމެއްވެސްމެއެވެ .އެއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ﷲއަށް ތަވައްކުލުކުރުން ނަފީކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ .އެހެނީ

ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަކީ ތަވައްކުލުކުރުމުގެ ތެރެއިންވާކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ތަފާތު އެކިބަލިތަކުން ޝިފާހޯދުމަށްޓަކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ
ބައެއް ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްކަމަކީ ޙިޖާމާ (ކަވާ)
َّ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ
ُ
ْ
َ
ޖެހުމެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .إِن أفضل ما تداويتم بِ ِه
ْ َ َُ َْ َُ ْ ََْ ََ ُ
ْ
اْلجامة أو هو ِمن أمث ِل دوائِكم)) މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ ފަރުވާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމޮޅު
ِ

ފަރުވާއެއްކަން ކަށަވަރީ ޙިޖާމާ(ކަވާ) ޖެހުމެވެ .ނުވަތަ އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ބޭސްތަކުގެ ތެރެއިން
އެންމެމޮޅު ބޭހެވެ".

()1

އެހެންކަމުން

އިސްރާއާއި

މިޢުރާޖުގެ

ދުވަހު

މަލާއިކަތްބޭކަލުންވަނީ

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲޢަލައިހި

ވަސައްލަމައަށް ޙިޖާމާޖެއްސެވުމަށް އިރުޝާދުދެއްވުމަށްފަހު ،މިއުއްމަތަށް ޙިޖާމާޖެހުމަށް އަމުރުކުރެއްވުމަށް
ُ َ ََ
އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެَ (( .ما َم َر ْرت يلْلة
َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
ََ
َّ ُ ُّ ُ ْ َ ُ ُ
َْ َ َ
ج َ
ْل َ
أُ ُْس َ
م
ب
،
ِب
ي
ام ِة)) މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނާއިގެން
َل ِم َن المَلئِك ِةِ ،إل كهم يقول ِِل :عليك يا حممد بِا ِ
ِ ِ ِ ٍ
އިސްރާ ކުރެވުނުރޭ" ،އޭ މުޙައްމަދެވެ .ޙިޖާމާޖައްސަވާށެވެ ".މިހެންވިދާޅުނުވާ މަލާއިކަތްބޭކަލެއް
ََ
َ ََ ْ ُ
ت َيلْلَ َة أُ ُْس َ
َل،
م
ب
ِب
ي
ތިމަންކަލޭގެފާނާ ބައްދަލެއްނުވެއެވެ )2(".އަދިވެސް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .ما مرر
ِ ِ ِ ٍ
ْ
َّ َ ُ َ ُ َ َّ ُ ُ ُ َّ َ َ
ج َ
اْل َ
ام ِة)) މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނާއިގެން އިސްރާ ކުރެވުނުރޭ" ،އޭ
ِإل قالوا :يا حممد ،م ْر أمتك بِ ِ
މުޙައްމަދެވެ .ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ޙިޖާމާޖެހުމަށް އަމުރުކުރާށެވެ ".މިހެންވިދާޅުނުވާ މަލާއިކަތްބޭކަލެއް
ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ބައްދަލެއްނުވެއެވެ".

()3

َ ْ َ َّ
اس َر ِ َ
ِض اهللُ
އާދެ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަވަނީ ޙިޖާމާޖައްސަވާފައެވެ(( .ع ِن اب ِن عب ٍ
َ ْ ُ َ َ َّ َّ َّ َّ
َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ ْ
ُ
احتَ َ
ج َم َوه َو َصائِ ٌم)) މާނައީ" :އިބްނު ޢައްބާސް
يب َصىل اهللُ علي ِه وسلم احتجم وهو حم ِرم ،و
عنهما :أن انل ِ
( )1صحيح مسلم.)2577( :
( )2سنن ابن ماجه ،)4377( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة.})1124( :
( )3سنن ابن ماجه ،)4371( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة.})1124( :
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ރަޟިޔަﷲ

ޢަންހުމާގެ
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އަރިހުންރިވާވެގެންވެއެވެ.

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ

ހުންނަވައިގެން
ރޯދައަށް
އަދި
ޙިޖާމާޖެއްސެވިއެވެ.
ހުންނަވައި
އިޙުރާމްބަންނަވައިގެން
َ ْ َ َ
ޙިޖާމާޖެއްސެވިއެވެ )1(".އަދި އެކަލޭގެފާނުވަނީ އުއްމަތަށް ޙިޖާމާޖެހުމަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ(( .ما اشتَك
ْ
َّ
َّ َ َ
َّ َ َّ َّ ُ َ
ْ
أَ َح ٌد إ ََل َر ُ
الِل َعليْ ِه َو َسل َم َو َج ًعا ِيف َرأ ِس ِه ِإل قال :احتَ ِج ْم)) މާނައީ :ބޮލުގައިރިއްސާތީ
الِل صىل
ول
س
ِ ِ
ِ

ޝަކުވާކުރާ

ކޮންމެމީހަކަށް

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ

ޙަދީޘްކުރައްވައެވެ.

"ޙިޖާމާޖަހާށެވެ- )2(".ނުނިމޭ-

***

( )1صحيح البخاري.)2148( :
( )2مسند أمحد ،)17227( :قال شيخ األلباين عن هذا احلديث(( :هذا إسناد رجاله ثقات)){ .سلسلة األحاديث الصحيحة:
(.})1151
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ނަބަވީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން – ޙިޖާމާ ()1
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 17 :ޝައްވާލު  15 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

َ ْ ُ ِّ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
ني َسيِّدُ
اْل َ ْم ُد َّلِل َر ِّب َ
العالَم ْ َ
مجع ْ َ
آد َم أَ ْ َ
لِل
د
م
اْل
،
ني
دل
الس
و
ة
َل
الص
و
،
اء
و
ادل
و
اء
ادل
ل
ز
ن
أ
ي
اَل
خ
ىلع
م
َل
ري و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ
ْ
َْ َ َ ْ
اْلط َّباءَِ ،و َ
ح َسان إَل يَ ْومِ ِّ
آَل َّ
ادلي ْ ِن .أ َّما َبع ُد:
إ
ب
م
ه
ال
و
و
م
ه
ع
ب
ت
ن
م
ىلع
و
ني
م
ا
ي
م
ال
ر
الغ
ه
ب
ح
ص
و
ن
ي
ر
ه
ا
الط
ىلع
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ޙިޖާމާއަކީ ކޮބާ؟
ޙިޖާމާއަށް ދިވެހިން ކިޔަނީ ކަވާޖެހުމެވެ .އެއީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ބޭކާރު ،ފާސިދު ލޭ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނެރުމަށް ކިޔާނަމެކެވެ .އެއީ ސުންނަތުން ސާބިތު ،ބޭސްވެރިކަމުގެގޮތުން
މިހާރުގެ ޑޮކްޓަރުންވެސް އެއްބަސްވާ ފަރުވާއެކެވެ.
ޙިޖާމާޖެހުމުގެ ބައެއް ފައިދާތައް:
 ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތަށް ތަބާވުން.
 ލޭ ސާފުވުން.
 ހިތުދަސްކުރުމުގެ ބާރު ގަދަވުން.
 އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްވުން.
 މަސްގުޅަކެއުން.
 ނޭވާހިއްލުމާއި އެތެރެހަށީގެ އެހެނިހެން ބަލިތައް.
 ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި ،ދަތުގައި ރިއްސުމާއި ،ޓިއުމަރު އުފެދުންފަދަ ކަންތައް.
 ރަޙިމުގެ އެކިބަލިތަކާއި ޙައިޟުގެ މައްސަލަތައް.
 ލޭމަތިވުން.
 މެޔާއި ބުރަކަށްޓާއި ކޮނޑުފަދަ ތަންތާގައި ރިއްސުން.
 ނިދިގިނަވުމާއި ކަންނެތްކަން.
 ހަމުގެ މައްސަލަތައް.
 ޒަޚަމުވެފައިވާތަންތަން ދޮސްގަތުން.
 ވައިއުފެދުމުގެ(ގެސްޓްރިކް) މައްސަލަތައް.
 ކެއްސުން.
 ބަނޑުހަރުވުމާއި ބަނޑުދިޔާވުން.
 ހިތުގެ ބަލިތައް.
 ހަކުރުބަލި.
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 ލޮލުގެ ބަލިތައް.
 ވާގިނެތޭބަލި.
 ސިޙުރު.
އަދިވެސް އެތައް ފައިދާތަކެއް ޙިޖާމާ ޖެހުމުގައިވެއެވެ .އެކިކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޙިޖާމާޖަހާނީ
އެކިތަންތާގައެވެ .ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ޖަހަންވާތަން ޙިޖާމާޖަހާނެގޮތް ކިޔަވައިގެންތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް
އެނގިލައްވާނެއެވެ.
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙިޖާމާޖެއްސެވީ ކޮންތަނެއްގައި؟
އ ޙިޖާމާޖެއްސެވިކަމަށް
ނ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ) ބޮލާއި ބުރަކަށިބަދައިގެ އެންމެ މަތީގަ ި
އެކަލޭގެފާ ު
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ َّ َّ َ َّ
َ
ْ َ َْ
َ ْ
َ ْ َ َ َْ َ َ
نيَ ،و َىلع
ޞައްހަކޮ ް
يب صىل اهلل علي ِه وسلم احتجم ِيف اْلخدع ِ
ށ ސާބިތުވެފައިވެއެވެ(( .عن أن ٍس ،أن انل ِ
َْ
الك ِه ِل)) "އަނަސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ބޮލުގެފަހަތުން ދެކަންފަތް ކައިރިއާއި
ބުރަކަށިބަދައިގެ އެންމެ މަތީގައި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙިޖާމާޖެއްސެވިއެވެَ (( )1(".ع ِن اب ْ ِن
ْ
َ
َّ
َ ْ َ َّ
َ َ ْ َ َ َّ َ ْ
احتَ َ
َ َّ
اس َر ِ َ
ج َم ِيف َرأ ِس ِه)) "އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ
ِض اهللُ عن ُه َما أن َر ُسول اهللِ َصىل اهللُ علي ِه وسلم
عب ٍ
ޢަންހުމާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ބޯފުޅުގައި
ޙިޖާމާޖެއްސެވިއެވެ".

()2

***

( )1سنن ابن ماجه ،)4384( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة.})118( :
( )2صحيح البخاري.)5211( :
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ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެއްވި އެއްޗެއްވިއްޔާ އޭގައި ހިފާށެވެ!
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
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ْ َ ْ ُ َّ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
آَل
لِل رب العال ِمني ،والصَلة والسَلم ىلع أْش ِف اْلن ِبيا ِء والمرس ِلني ،ن ِبينا وح ِبي ِبنا وقدوتِنا حمم ٍد وىلع ِ ِ
اْلمد ِ ِ
َ
ِّ
َ
ََ ْ َ َُ ْ ْ
ْ
َوأَ ْص َ
ح َسان إَل يَ ْومِ ْ
ادل
إ
ب
م
ين .أ َّما َبع ُد:
ه
ع
ب
ت
ن
م
و
ه
اب
ح
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވަވާފައިވަނީ އެއިލާހަށް އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައެވެ .ﭽ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الذاريات ٥١ :މާނައީ" :އަދި ހަމައެކަނި ތިމަންއިލާހަށް އަޅުކަންކުރުމަށް
މެނުވީ،

ތިމަންއިލާހު

އިންސީންނާއި

ޖިންނީން

ނަހައްދަވަމެވެ".

އެހެންކަމުން

އަޅުކަންކުރާނޭގޮތް

ބަޔާންކޮށްދެއްވެވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ އުއްމަތަކަށްވެސް ،އެއިލާހުވަނީ ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވަވާފައެވެ .ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ فاطر ٢٩ :މާނައީ" :އަދި އެ އުއްމަތަކަށް އިންޒާރުކުރައްވަވާނޭ ބޭކަލަކު
ވަޑައިގެންފައިނުވާ އެއްވެސް އުއްމަތެއްނުވެއެވެ ".މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމަތަށް އެއިލާހު ފޮނުއްވެވީ
އެއިލާހުގެ ލޮބުވެތި ޙަބީބު ،ނަބީކަމާއި ރަސޫލުކަން ޚަތިމުކުރެއްވެވި މާތް ނަބިއްޔާ ،މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމައެވެ.
އާދެ!

ﷲ

ތަޢާލާ

އެކަލޭގެފާނު

ފޮނުއްވެވީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެއިލާހުގެ

ދީން

ބަޔާންކޮށް

ދެއްވެވުމަށްޓަކައެވެ .އެއިލާހުގެ ފޮތް އުނގަންނަވައި ދެއްވެވުމަށްޓަކައެވެ .ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުން
އީމާންކަމުގެ އަލިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނެރުއްވެވުމަށްޓަކައެވެ .އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް
ތަބާވުމަށް އެއިލާހު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރުކުރައްވަވާފައެވެ .ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﭼ احلشر ١ :މާނައީ" :އަދި ރަސޫލާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވިކަމެއްވިއްޔާ ،އެކަމެއްގައި ހިފާށެވެ.
އަދި ނަހީ ކުރެއްވެވި ކަމެއްވިއްޔާ އެކަމަކުން ދުރުވެގަންނާށެވެ ".އެހެނީ އެކަލޭގެފާނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ބަޔާންކޮށް ދެއްވަވަނީ އެއިލާހުގެ ވަޙީއެވެ .ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ النجم٩ - ٧ :
މާނައީ" :އަދި އެކަލޭގެފާނު ހަވާ ނަފްސަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ( .އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު)
އެއީ ބާވައިލެއްވެވޭ ވަޙީކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ".
އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބު ބޭނުންވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ އެކަލޭގެފާނަށް
ތަބާވުމެވެ .އެހެނީ އެކަލޭގެފާނު މަގުދައްކަވަނީ ސުވަރުގެއަށެވެ .ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
الشورى ٥٢ :މާނައީ" :އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު މަގުދައްކަވަނީ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށެވެ ".އަބޫ
ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ُ ُّ ُ
ْ ُ ُ َ ْ َّ َ َّ
ََ
ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވިއެވެ(( .ك أ َّم ِت يَدخلون اجلَنة ِإل َم ْن أب)) މާނައީ" :އިންކާރުކޮށްފި މީހެއް
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

މެނުވީ ،ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ ހުރިހާ އެންމެން ސުވަރުގެ ވަންނާނެތެވެ ".އެހިނދު ޞަޙާބީން
ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާ އެވެ .ސުވަރުގެވަންނަން އިންކާރުކުރާނީ ކާކުތޯއެވެ؟ ޖަވާބުގައި
ْ َّ َ
َ ََ
ََ ْ ََ
އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވިއެވެَ (( .م ْن أَ َط َ
اع ِن دخل اجلَنةَ ،و َم ْن َع َص ِان فقد أب)) މާނައީ:

"ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވެއްޖެމީހާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެތެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އުރެދިއްޖެމީހާ
ސުވަރުގެ ވަންނަން އިންކާރުކޮށްފިއެވެ".

()1

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުން ވަނީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
ގެނެސްދެއްވި

ސާފުސީދާމަގު

ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ

އަމުރުފުތަކަށް

އެބައިމީހުން

އެބައިމީހުން
ދެމުންގެންދަނީ

އެކަލޭގެފާނަށް

އީމާން ނުވާ

ބީރުކަންފަތްތަކެކެވެ.

ކަހަލައެވެ.

އަދި

އެއަށް

ތަބާނުވުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުން ދައްކަނީ ބަހަނާތަކެކެވެ .ﷲ ތަޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތްދައްކަވާށިއެވެ.
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ޚިލާފުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
ވެނުލައްވަވާށެވެ .ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް އެބައިމީހުންނަށް އޮތީ ނިކަމެތި ކަމެވެ .ﭽ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ النور ١٧ :މާނައީ" :ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ
އަމުރުފުޅުތަކާއި ޚިލާފުވާމީހުންނަށް( ،ދުނިޔޭގައި) މުޞީބާތެއް ނުވަތަ (އާޚިރަތުގައި) ވޭންދެނިވި އަޒާބު
ކުރިމަތިވެދާނޭކަމަށް އެބައިމީހުން ބިރުވެތިވާ ހުށިކަމެވެ".
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމެވެ .އެ އިލާހުގެ
ފުއްސެވުމެވެ .އެހެންކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ އެކަލޭގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ގޮތުގައި ހިފުމެވެ.
އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމެވެ .ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ
آل عمران ٧٧ :މާނައީ" :ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް ލޯބިކުރާކަމަށް ވަނީނަމަ
ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާށެވެ .އޭރުން ﷲ ތަޢާލާ ތިޔަބައިމީހުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާނެތެވެ .އަދި
ތިޔަބައިމީހުންގެ ފާފަތަށް ފުއްސަވައި ދެއްވާނެތެވެ .ﷲ އީ ފާފަ ފުއްސަވާ ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެވެ ".އެހެނީ،
އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމަކީ ﷲ އަށް ތަބާވުމެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ النساء ١٩ :މާނައީ:
"ރަސޫލާއަށް ތަބާވެއްޖެމީހާ ،ފަހެ ﷲއަށް ތަބާވެއްޖެއެވެ ".އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލަފުންވަނީ
އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމުގައި ލާމަޘީލު ނަމޫނާތަކެއް ދައްކަވާފައެވެ .އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާއަށް
ބައްލަވާށެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހަށް ބައްލަވާށެވެ .ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ކަމަކަށް އަމުރުކުރައްވަވައިފިނަމަ ،އެބޭކަލުންގެ ބަހަކަށް ވަނީ " َم
އ
س َعنَا َوأَطَ َعنَا" "އަޑުއަހަ ި
ކިޔަމަން ވެއްޖައީމެވެ ".އެބޭކަލުން ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ނަމޫނާ އަކަށް ބައްލަވަނީ އެކަލޭގެފާނަށެވެ.
ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ األحزاب ٢٧ :މާނައީ:

"ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ގެ ރަސޫލާގެ ކިބައިގައި ،ގިނަގިނައިން ﷲ ހަނދުމަކޮށް ﷲގެ ދަރުމައާއި
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އާޚިރަތްދުވަހުގެ ކާމިޔާބަށް އެދޭމީހަކަށްޓަކައި ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާއެއްވެއެވެ ".ޢަބްދުﷲ ބިން ސަރްޖިސް
ރަޙިމަހުﷲ ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ޙަޖަރުލްއަސްވަދަށް
ބޮސްދެއްވެވުމަށްފަހު އެއާ މުޚާޠަބުކުރައްވަވާ ދެންނެވިއެވެ" .ތިބާއަކީ ގެއްލުމެއްވެސް އަދި ފައިދާއެއްވެސް
ދެވޭނޭ އެއްޗެއް ނޫންކަން ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ ބޮސްދެއްވެވިތަން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ ،ތިމަން ކަލޭގެފާނު ތިބާ އަކަށް
ބޮސް ނުދެއްވެވީމުހެވެ".

()1

اهلل أكرب .މިއީ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ސިފައެވެ .މިއީ މުއުމިނުންގެ

ސިފައެވެ .ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނީ އެފަދަ ބައެއްކަމުގައި ލައްވަވާށިއެވެ .އާމީން…

***
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ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ)2( ...
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 18 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އެންމެހައި ޙަމްދު ތަޢްރީފާއި ޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އަށެވެ .އެއިލާހީ އަޅުގަނޑުމެން ނެތުމުގެ
ތެރެއިން ވުޖޫދަށް ގެންނަވައި ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކޮށް ދެއްވެވި އިލާހެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން
އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކޮށްދެއްވެވުމަށްޓަކާ މި އުންމަތަށް ފޮނުއްވެވި ،ނަބީކަމާއި
ރަސޫލުކަން ޚަތިމުކުރެއްވެވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށެވެ .އަދި
މިޞަލަވާތުގައި

އެކަލޭގެފާނުގެ

އާލުންނާއި،

އަޞްޙާބުންނާއި،

ދާންދެން

ޤިޔާމަތަށް

އެކަލޭގެފާނު

ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ދުނިޔަވީ ޙަޔާތް ވޭތުކުރަމުންދާހާ ބަޔަކު ޝާމިލުކުރަމެވެ.
ލޮބުވެތި

އަޚާއެވެ!

ލޮބުވެތި

އުޚްތާއެވެ!

ތިބާގެ

ދުޢާއަކީ

މުސްތަޖާބު

ދުޢާއަކަށް

ހަދަން

ބޭނުންކަމުގައިވަނީނަމަ - :
 .2މާތް ﷲއަށް ޚާލިޞްކޮށް ދުޢާ ކުރާށެވެ .އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދުޢާ
ނުކުރާށެވެ .އަދި އެއިލާހަށް ދުޢާ ކުރުމުގައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުކުރާށެވެ .އެއީ ކިތަންމެ
ބޮޑު ވަލީ ވެރިއެއްކަމުގައި ވިއަސްމެއެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ދުޢާއަކީ އަޅުކަމެކެވެ .އަދި ކިއެއްތަ
އަޅުކަމުގެ

ތެރެއިންވެސް

އެންމެ

މާތް

އެންމެ

ޝަރަފުވެރި

އަޅުކަމެވެ.

އެހެންކަމުން

ﷲއަށް

ޚާލިޞްކޮށްނުކުރާހާ ހިނދަކު ،އެއިލާހު ދުޢާ އިޖާބަނުކުރައްވާނެތެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ.
ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ اجلن ٧١ :މާނައީ" :އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިސްކިތްތައްވަނީ
ﷲތަޢާލާއަށެވެ.

ފަހެ

ތިޔަބައިމީހުން

އެއިލާހާއެކު

އެއްވެސް

އެހެން

ފަރާތަކަށް

ދުޢާ(އަޅުކަން)

ނުކުރާށެވެ .އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވަވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﭼ غافر ٧٩ :މާނައީ" :ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ﷲއަށް ޚާލިޞްކޮށް ދުޢާކުރާށެވެ .ކާފިރުން ކިތަންމެ
ނުރުހުނު ކަމުގައިވިއަސްމެއެވެ ".އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
َ َ َْ َ َ ْ َ
َ
اسأ ِل اهللََ ،وإِذا
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެِ (( .إذا سألت ف
ت فَ ْ
ْ
استَ َعنْ َ
استَ ِع ْن بِاهللِ)) މާނައީ" :ތިބާ ކަމަކަށް އެދެންޏާ (ދުޢާކުރަންޏާ) ،ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭށެވެ.

އަދި ތިބާ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދެންޏާ ،ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭށެވެ".

()1

 .1ކެތްތެރިވާށެވެ .ތިމަންނަގެ ދުޢާ އަދިވެސް އިޖާބަ ނުކުރައްވައޭ ބުނެ އަވަސްއަރައިނުގަންނާށެވެ.
އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ
ُْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َْ َْ َ ْ َُ ُ َ ُ ََ
جل يقول د َع ْوت فل ْم
ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ(( .يستجاب ِْلح ِدكم ما لم يع

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ
ج ْ
ي ُ ْستَ َ
ب ِِل)) (رواه اْلخاري
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ومسلم)

މާނައީ:
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"ތިޔަބައިމީހުން

އިޖާބަނުކުރައްވަވައެވެ'.

ބުނެ

'އަހަރެން

ދުޢާކޮށްފީމެވެ.

އަވަސްއަރައިނުގަންނަހާ

އަދިވެސް

ހިނދަކު،

އަހަރެންގެ

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ދުޢާ
ދުޢާ

އިޖާބަކުރެއްވޭނެއެވެ )1(".އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ އެހެން
َ
ج ُ
ل يَ َز ُال ي ُ ْستَ َ
اب
ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ(( .
ْ ْ َ ُ َ َ َُ ُ
َ َْ َْ َْ ْ
َْْ َ َْ َْ ُ
َْ
َ َ َ ُ َ َّ
الِل َ
ع بإثْم  ،أَ ْو َقط َ
يعة َ
جال؟ قال :يقول(( :قد
لس ِتع
ا
ا
م
ول
س
ر
ا
ي
:
يل
ق
))
ل
ج
ع
ت
س
ي
م
ل
ا
م
م
ح
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
لِلعب ِد ما لم يد ِ ِ ٍ
ِ
ََ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َََ ُ
َ َْ ُ ََْ َ َْ ُ
ج ْ
ت ،فَلَ ْم ي ُ ْستَ َ
ع ُّ
ادل ََع َء)) (رواه مسلم) މާނައީ" :އަޅާ
ب ِِل ،فيستح ِْس ِعند ذلِك ،ويد
دعوت ،وقد دعو
ފާފައަކަށް ނުވަތަ ރަޙިމްގެ ގުޅުންކެނޑުމަށް ދުޢާ ނުކުރާހާ ހިނދަކު ،އޭނާ އަވަސްއަރައިނުގަންނަ
ކަމުގައިވަނީނަމަ އޭނާގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވޭނެއެވެ ".އެހިނދު ސުވާލުކުރެވުނެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައެވެ .އަވަސްއަރައިގަތުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ.
"އޭނާ ބުނެތެވެ' .އަހަރެން ދުޢާކޮށްފީމެވެ .ދުޢާކޮށްފީމެވެ .އަދިވެސް އަހަރެންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާތަނެއް
އަހަންނަކަށް ނުފެނެއެވެ '.ދެންފަހެ ދުޢާކުރުމަށް ފޫހިކޮށް އޭނާ ދުޢާކުރުން ދޫކޮށްލަތެވެ )2(".އިބްނުލް
ޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲގެ ބަސްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ" .އިޖާބަ އަވަސްނުވުމުގެ ސަބަބުން ދުޢާކުރުން
ދޫކޮށްލާ މީހާގެ މިސާލަކީ ،އޮށްތަކެއް އިންދައި އެއަށް ފެންދީ ބަލަހައްޓަމުންއައިސް ،މޭވާއެޅުން

ލަސްވުމުން އެ ދޫކޮށްލާ މީހާގެ މިސާލެވެ( ".اجلواب الكايف)
 .4ހުރިހާ

ފާފަތަކުން

ތައުބާވާށެވެ.

އަދި

ﷲގެ

ސީދާވެގެންވާ

މަގަށް

ރުޖޫޢަވާށެވެ.

ފަހެ

ހަމަކަށަވަރުން ،ގިނަމީހުންގެ ދުޢާތައް އިޖާބަވުން ލަސްކުރަނީ އެބައިމީހުންގެ ފާފަތަކެވެ .ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ
ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﷲ ޙަރާމްކުރައްވަވާފައިވާ ކަންތައްތަކުން ދުރުވެގެންވާމީހާގެ ދުޢާއާއި އަޅުކަންތައް،
ﷲތަޢާލާ ޤަބޫލުކުރައްވަވައެވެ ".އަދި ސަލަފުންގެ ބައެއް ބޭކަލުން ވިދާޅުވާކަމުގައިވެއެވެ" .ދުޢާ އިޖާބަވުން
ލަސްވެގެން ނުއުޅޭށެވެ .ތިބާވަނީ ފާފަތަކުން( ،އިޖާބަވުން އަވަސްވުމުގެ) މަގު ބަންދުކޮށްފައެވެ".
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ދުޢާކުރާ ފާފަވެރިޔާގެ މިސާލަކީ ދުނިޔޭގެ ރަސްރަސްކަލުންގެ ތެރެއިން
ރަސްކަލަކާ ހަނގުރާމަކޮށް ،އޭނައާއި ޢާދާވާތްތެރިކަމުގައި އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވޭތުކުރުމަށްފަހު ،އޭނާގެ
އިޙްސާންތެރިކަމަށް އެދި ދާމީހާގެ މިސާލެވެ .އޭނައާއި އެރަސްގެފާނާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން ރަނގަޅު
ނުކުރަނީސް ،ރަސްގެފާނު އެފަދަމީހަކަށް އިޙްސާންތެރިވާނެ ހެއްޔެވެ؟  -ނުނިމޭ-

***
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ)1( ...
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ލޮބުވެތި

އަޚާއެވެ!

ލޮބުވެތި

އުޚްތާއެވެ!

ދުޢާއަކީ

ތިބާގެ

މުސްތަޖާބު

ދުޢާއަކަށް

ހަދަން

ބޭނުންކަމުގައިވަނީނަމަ -:
 .3ޙަލާލު ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ނުކެއުމަށް ސަމާލުވާށެވެ .އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ
ލމަ ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެَ (( .أ ُّيهاَ
ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައް ަ
َ
ُْ ْ َ َ َ َ َ
انل ُ
الِل َطيِّ ٌ
الِل أَ َم َر ال ْ ُم ْؤمن َ
ب َل َي ْقبَ ُل إ َّل َطيِّبًاَ ،وإ َّن َّ َ
اس إ َّن َّ َ
َّ
ني فقال :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ني بِ َما أ َم َر بِ ِه المرس ِل
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ َ ،وقال :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ))
މާނައީ:

"އޭ

މީސްތަކުންނޭވެ!

ހަމަކަށަވަރުން

ﷲ

ތަޢާލާއަކީ

ހުރިހާ

އުނި

ސިފަތަކުން

ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ .އަދި އެއިލާހު ހެޔޮ (ރަނގަޅު) އެއްޗެއް މެނުވީ ޤަބޫލެއްނުކުރައްވަތެވެ.
އެއިލާހު މުއުމިނުންނަށްވެސް އަމުރުކުރައްވަވަނީ އެއިލާހުގެ ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް އަމުރު ކުރެއްވެވި
ކަންތައްތަކެވެ( .ރަސޫލު ބޭކަލުންނާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވަވައި) ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ" .އޭ އެންމެހައި
ރަސޫލުންނޭވެ! ޙަލާލު ރަނގަޅު ތަކެތިން ތިޔަބޭކަލުން ފަރިއްކުޅުއްވައި އުޅުއްވާށެވެ .އަދި ޞާލިޙު ޢަމަލު
ކުރައްވާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންއިލާހީ ،ތިޔަބޭކަލުން ކުރައްވާ ކަންތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ".
އަދި (މުއުމިނުންނާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވަވައި) ވަޙީކުރައްވަވާފައިވެއެވެ" .އޭ އިމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!
ُ َّ َ َ َ َّ َ
ُ
الر ُجل يُ ِطيل
ތިމަން އިލާހު ދެއްވަވާފައިވާ ޙަލާލު ރިޒުޤުން ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއެ އުޅޭށެވެ(( ".ثم ذكر
ْ
َّ َ َ َ ْ َ َ
امَ ،و َملبَ ُس ُه َح َرامٌ،
َش ُب ُه َح َر ٌ
الس َما ِء يَا َر ِّب يَا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه َح َر ٌ
ب ُث َّم َي ُم ُّد يَ َديْه إ ََل َّ
ث أَ ْغ َ َ
امَ ،و َم ْ َ
السفر أشع
ِ ِ
َ َْ
ُ ِّ
َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ َ
َوغذ َي بِاْلرامِ  ،فأَن يستجاب َِللِك؟)) މާނައީ" :އެއަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ .ބޯހޭވި
ހިރަފުހުންތަތްތެޅިފައިވާ މީހަކު ،ދެން އޭނާގެ ދެއަށް މައްޗަށް ނެގުމަށްފަހު ،އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ
އިލާހެވެ! އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ! ބުނެ ދުޢާ ކުރެތެވެ .ނަމަވެސް އޭނާގެ ކާއެއްޗެއްސަކީ
ޙާރާމް އެއްޗިއްސެވެ .އަދި އޭނަ ބޯންގެންގުޅެނީ ޙަރާމް އެއްޗިއްސެވެ .އޭނަ ލާން ގެންގުޅޭ ފޭރާމަކީ
ޙަރާމްގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ އެއްޗިއްސެވެ .އަދި އޭނާގެ ޖިސްމު ހެދިބޮޑުވެފައިވަނީ ޙަރާމް އެއްޗެހި
ކައިގެންނެވެ .އެފަދަ މީހެއްގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރެވޭނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟"(( )1ޞަޙީހް މުސްލިމް)
ސަޢުދް ބިން އަބީ ވައްޤާޞް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދުޢާ ،ﷲތަޢާލާ ވަގުތުން އިޖާބަކުރައްވަވާ
ކަމަށް މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަލެކެވެ .އެކަލޭގެފާނު ދުޢާއެއް ކުރައްވަވައިފިނަމަ ،ލަސްތަކެއްނުވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ދުޢާ އިޖާބަވެގެންދެއެވެ .މިކަމުގެ ސިއްރާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލު ވެވުމުން
( )1صحيح مسلم ،)2125( :آية املؤمنون ،١٥ :و البقرة.٥٧١ :
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ކިހިނަކުން ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއްތޯ ބެއްލެވުމަށްފަހު މެނުވީ ތިމަންކަލޭގެފާނު
އެއްވެސް އެއްޗެއް ފަރިއްނުކުޅުއްވަމެވެ".
 .5ﷲ އާއި މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނާށެވެ .ތިމާއާމެދު ކަންތައްވެގެންދާނީ އަބަދުވެސް ރަނގަޅަށްކަމަށް
ވިސްނާށެވެ .ތިމާއަށް ދެރަގޮތެއް އެއިލާހު މެދުވެރި ނުކުރައްވާނެކަން ޔަޤީން ކުރާށެވެ .އަބޫ ހުރައިރާ
ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ
َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ً ْ َ ْ َ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ْ ُ
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ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ(( .ادعوا الِل وأنتم موقِن ِ ِ
َ
لهٍ)) މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ ދުޢާ ﷲ ތަޢާލާ އިޖާބަ ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމާއެކު ދުޢާކުރާށެވެ.
އަދި ހަމަކަށަވަރުން ޣާފިލު ،ޝައްކުން ފުރިގެންވާ ހިތަކުން ކުރާ ދުޢާ ﷲ އިޖާބަ ނުކުރައްވާނެކަން
ތިޔަބައިމީހުން ދަންނާށެވެ".

()1

ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ ދުޢާ ﷲތަޢާލާ އިޖާބަ ނުކުރައްވަވަންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟
ތިބާއަކީ އެއިލާހުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވާ ،އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔާ ނަމޫނާއަކަށްބަލާ ،އެއިލާހު އެދީންފިޔަވައި
އެހެންދީނެއް

އަޅުތަކުންގެ

ކިބައިން

ނުކުރައްވާނެކަމަށް

ޤަބޫލު

އަންގަވާފައިވާ

އިސްލާމްދީނުގެ

އަހުލުވެރިއެކެވެ .ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ ދުޢާ ﷲތަޢާލާ އިޖާބަ ނުކުރައްވަވަންވީ
ކީއްވެތޯއެވެ؟

އެއިލާހުވަނީ

އެއިލާހުގެ

އަމުރަށް

ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ

ސަބަބުން

ރަޙުމަތުން

ބޭރު

ކުރެވިގެންވާ މަލްޢޫނުގެ ދުޢާވެސް އިޖާބަކުރައްވާފައެވެ .ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ﷲ ތަޢާލާ
އިޖާބަ ކުރައްވާނެކަން ޔާޤީންކުރާ ޙާލު އެއިލާހަށް ދުޢާ ކުރާށެވެ.
-ނުނިމޭ-

***
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ)3( ...
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  18 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ލޮބުވެތި

އަޚާއެވެ!

އުޚްތާއެވެ!

ލޮބުވެތި

ތިބާގެ

މުސްތަޖާބު

ދުޢާއަކީ

ހަދަން

ދުޢާއަކަށް

ބޭނުންކަމުގައިވަނީނަމަ -:
 .2ދުޢާކުރާއިރު ތިބާގެ ހިތް ޙާޟިރުކުރާށެވެ .އަދި ތިބާ ކުރާ ދުޢާގެ މާނައާމެދު ވިސްނާށެވެ .ތިބާ،
ދުޢާ ތިޔަކުރަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި އިލާހަށްކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނެސްގަންނާށެވެ.
 .7ދުޢާކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައި ނުދާށެވެ .ތިބާއަށް އެކަށީގެންނުވާ ކަމަކަށް އެދި ދެންނެވުމާއި ،ﷲ
ތަޢާލާ ދެއްވާފައިވާ ޚަބަރަކާ ޚިލާފަށް ކަންތައްވެގެން ދިއުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމާއި ،ޙަރާމުކަމަކަށް
މަގުފަހިކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމާއި ،އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުމަށް ތަޥްފީޤުދެއްވެވުން
އެދި ދުޢާކުރުންފަދަ ކަންތައް ،ދުޢާކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ވަންހަނާގޮތުގައި

"މަޑުމޮޅިކަމާއި،

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ األعراف ٥٥ :މާނައީ:

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ވެރިއިލާހަށް

ހަމަކަށަވަރުން

ދުޢާކުރާށެވެ!

ހައްދުފަހަނަޅައިދާ މީހުންދެކެ އެއިލާހު ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަތެވެ".
 .8ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންތައް މަނާކުރާށެވެ! ޙުޛައިފާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ
َ َّ َ ْ
اَلي نفيس
ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ(( .و ِ
َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
َ ً ُْ ُ َْ َُ ََ
َ
َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ
ْ َ َ َ ُ
وشك َّن اهلل أن يبْ َعث َعليْك ْم ِعقابا ِمنه ،ث َّم تد ُع ْونه فَل
ِبي ِدهَِ ،لأم ُرن بِالمع ُر ِ
وفَ ،و َلنهون عن المنك ِر ،أو يلُ ِ
ُْ َ َ ُ َ ُ
اب لك ْم)) (رواه الَتمذي يف الفنت) މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސު އެފަރާތެއްގެ
يستج
އަތްޕުޅުގައިވާ އިލާހު ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރާހުށިކަމެވެ! އަދި
ނުބައިކަންތައް މަނާކުރާހުށިކަމެވެ! އެހެންނޫންނަމަ ،ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކޯފާއެއް
އައުން

ގާތްވެގެންވެއެވެ.

ދެންއެއަށްފަހު

ތިޔަބައިމީހުން

ދުޢާކުރިކަމުގައިވިއަސް

އިޖާބައެއް

ނުކުރެއްވޭހުއްޓެވެ".

()1

 .1ދުޢާކުރަންފެށުމުގެ

ކުރިން

ﷲއަށް

ޙަމްދުކޮށް

އެއިލާހަށް

ރިވެތިވެގެންވާ

ޘަނާއިން

ޘަނާ

ދަންނަވާށެވެ! އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާ
ކުރާށެވެ! އެއަށްފަހު ދުޢާކުރުމުގައި ކުރިޔަށް ދާށެވެ!
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

 .21ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންހުރެ ދުޢާކުރާށެވެ .އަދި ދުޢާކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރިހަމަ ޢިބާރާތްތައް
ބޭނުންކުރާށެވެ .ޤުރުއާނާއި ޞައްޙަ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަ ،ޖާމިޢު މާނިޢު
ދުޢާތަކެއްނުވެއެވެ.
 .22ތަވާޟުޢުވެރިކަމާއި މަޑުމޮޅިކަމާއެކު ދުޢާކުރާށެވެ! ﷲގެ ރަޙުމަތަށް ބޭނުންޖެހިގެންވާ މީހެއްކަން
ހިތްމައްޗަށް ގެނެސްގަނެ ،އަމިއްލަ ފާފަތަކަށް އިޢުތިރާފުވާ ޙާލުގައެވެ .އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެއްވެސް
ފައިދާއެއްވެސް އަދި ގެއްލުމެއްވެސް ﷲތަޢާލާގެ މިންވަރުފުޅުންމެނުވީ ނުދެވޭނެކަން ޤަބޫލުކޮށް ،އެއަށް
އިޢުތިރާފުވާ ޙާލުގައެވެ .ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ! ﷲތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ނިކަމެތިވެ،
މަޑުމޮޅިވެ ،ރޮއެ އާދޭސްކުރާ ޙާލު ދުޢާކޮށްފިނަމަ ،އެއިލާހުގެ ރަޙުމަތުން އޭނާ މަޙުރޫމުނުވާނޭކަން ދަނެ،
އެކަމަށްޓަކައި އުފާކުރާށެވެ!
 .21ﷲތަޢާލާ މާތްކުރައްވާފައިވާ ވަޤުތުތައް އިޚްތިޔާރުކޮށް އެވަޤުތުތަކުގައި ދުޢާކުރުން ގިނަކުރާށެވެ!
ޢަރަފާތް ދުވަހާއި ،ހުކުރުދުވަހާއި ،ލައިލަތުލްޤަދްރިއާއި ،ބަންގިއާއި ޤަމަތާއި ދެމެދާއި ،ވާރޭވެހޭއިރާއި،
ރޭގަ ނޑު ﷲތަޢާލާ ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ފައިބައިވޮޑިގަންނަވާ ވަގުތާއި ،ރޯދައަށް ހުންނައިރާއި ،ސަޖިދައިގައި
އޮންނަ ވަޤުތު ފަދަ ވަޤުތުތަކުގައެވެ.
 .24ބަލިވެއުޅޭ ވަޤުތާއި ،އަނިޔާއެއްލިބެމުންދާ ވަޤުތާއި ،ދަތުރެއްމަތީވާ ވަޤުތުގައިވެސް ދުޢާކުރުން
ގިނަކުރާށެވެ! އެހެނީ އެވަޤުތުތަކުގައި ކުރާ ދުޢާ ﷲތަޢާލާ އިޖާބަކުރައްވާކަމުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އަންގަވާފައިވެއެވެ.
ނުނިމޭ-(މިލިޔުމުގެ އިތުރުބައިތަށް އެހެން މަޖައްލާތަކުގައި ގެނެސްދެވޭނެއެވެ .إن شاء اهلل)
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ކޮންމެ ޙާލެއްގައިވެސް ތިބާގެ ދީން ރައްކާތެރިކުރާށެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއުޚްތު އުއްމުފުޟައިލް
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ޖުންދުބް ބިން އަބްދުﷲ އަލް ބަޖަލީ (ރަހިމަހުﷲ )ގެ އަރިހުން ނަޞޭޙަތަކާއި އިރުޝާދަކަށް މީހަކު
އެދުނެވެ .އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެމީހާޔާ މުޚާޠަބު ކޮށް ދެންނެވިއެވެ.
"ތިބާ ﷲއަށް ބިރުވެތި ވުމަށާއި ތަޤްވާވެރިވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ .އަދި ޤުރުއާނުގައި
ހިފެހެއްޓުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ .އެހެނީ ،ޤުރުއާނަކީ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރީގައި ނޫރެކެވެ .އަދި ދުވާލުގައި
އެއީ މަގުދެއްކުމެކެވެ .އެހެންކަމުން ތިބާޔަށް ކިތަންމެ ބޮޑު އުނދަގުލެއް އަދި ފަޤީރުކަމެއް ތަޙައްމަލުކުރަން
ޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް އޭގައި ގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާށެވެ .ތިބާއަށް މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ،ތިބާގެ ދީން
ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކާ ތިބާގެ މުދާ ހޭދަކުރާށެވެ .އަދި އެ މުޞީބާތް ދެމިގެންދާނަމަ ތިބާގެ މުދަލާއެކީ ތިބާގެ
ފުރާނަވެސް ދީނަށްޓަކައި ޤުރުބާން ކުރާށެވެ( .ކޮންމެ ޙާލެއްގައިވެސް ދީން ރައްކާތެރި ކުރާށެވެ ).ފަހެ،
ވީރާނާ ވެގެންވާ މީހަކީ އޭނާގެ ދީން ވީރާނާކޮށްލި މީހާއެވެ .އަދި ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހާއަކީ އޭނާގެ ދީން
ނަގާލެވިފައިވާ މީހާއެވެ .އަދި ދަންނާށެވެ .ސުވަރުގެޔަށް ދާމީހާއަށް ފަޤީރުކަމެއް ނުވެއެވެ .އަދި ނަރަކަޔަށް

ދާމީހާއަށް މުއްސަނދިކަމެއް ނުވެއެވެ( ".سري أعالم النبالء)
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ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ކޮންބަޔަކަށް؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއުޚްތު އުއްމުފާޠިމާ
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމެއް ކަމުގައިވިއަސް ކާފަރެއްކަމުގައި ވިއަސް ،މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ
އަރާމާއި

ހިތްހަމަޖެހުމާއި

އުފާ

ޙާޞިލުކުރުމަށެވެ.

ނަމަވެސް

ޙަޤީޤީ

ޙާޞިލުވަނީ

ހިތްހަމަޖެހުން

މަދުބަޔަކަށެވެ .އާދެ ،އެބައިމީހުން ޚަލްޤުކުރެއްވި އިލާހު ،ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގައި
ހިތްހަމަޖެހުން ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހުންނަށެވެ .އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ހިސާބުކޮށް ،ސީދާވެގެންވާ
މަގުން ހިނގަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ.
ނަމަވެސް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެފައިވުމާއެކުވެސް،
ހަޔާތުގެ

ކަންތައްތަކަށް

މިފާފަތަކުގެ

ތެރޭގައި

ބަލައިލުމުން
އަޅުގަނޑުމެން

ފެނިގެންދަނީ
ނިމިގެންދާނީ

ފަސޭހަކަމާއެކު
ކިހިނެތް

ފާފަތަކަށް

ކޮންއިރަކު

އަރައިގަނެވޭތަނެވެ.

ކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެން

އެކަކަށްވެސް އެނގޭތޯއެވެ؟ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އަޅުގަޑުމެންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް
ބާއްޖަވެރިކޮށް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަން އެދޭނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ގިނަގިނައިން އިސްތިޣުފާރުކޮށް
ޛިކުރުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމެވެ .އަލްއަޙްޒާބު ސޫރަތުގެ 45ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ" .ގިނަގިނައިން ﷲ
ހަނދުމަކޮށް

ޛިކުރުކުރާ

ފިރިހެނުންނާއި

އަންހެނުން،

ﷲ

އެއެންމެންނަށްޓަކައި

ފާފަފުއްސެވުމާއި،

ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ ".އަލްބަގަރާގެ 251ވަނަ އާޔަތުގައި ވެއެވެ" .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރާށެވެ! އޭރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަކުރައްވާ ހުށީމެވެ.
އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަށް ޝުކުރުކުރާށެވެ! އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން
ކާފިރު ނުވާށެވެ!"

َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ
الِل ت َعاَل :أنا ِعند ظ ِّن عبْ ِدي
ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ(( .يقول
ْ
َ َ َ َ ُُْ َ َ َْ ْ
ِبَ ،وأَنَا َم َع ُه إ َذا َذ َك َرن ،فَإ ْن َذ َك َرن يف َن ْف ِس ِه َذ َك ْرتُ ُه يف َن ْفيسَ ،وإ ْن َذ َك َ
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ِ
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َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ ً َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ً َ ْ َ َ
ب تقربت ِإيل ِه ِذراَع ،و ِإن تقرب ِإِل ِذراَع تقربت ِإيل ِه باَع و ِإن أت ِان يم ِش أتيته هرولة))
تقرب ِإِل ب ِ ِش ٍ
މާނައީ" :ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ (ޤުދުސީ ޙަދީޘެއްގައި) ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ތިމަންރަސްކަލާނގެއާމެދު
ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅާ އުއްމީދު ކުރާ ގޮތެއްގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަމެވެ .އަދި އޭނާ
ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަތީން ހަނދުމަކޮށްފިނަމަ ،އޭނާއާއެކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަމެވެ .އޭނާ
ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަތިން ހަނދުމަކުރީ އެކަނިހުރެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާގެމަތީން
ހަނދުމަކުރައްވާ ހުށީމެވެ .އަދި އޭނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަތީން ހަނދުމަކުރީ ޖަމާއަތެއްގައި ކަމުގައި
ވަނީނަމަ

އެއަށްވުރެ

ތިމަންރަސްކަލާނގެއާ

ހެޔޮކަންބޮޑު
ކައިވަތަކުން

ޖަމާޢަތެއްގައި
ކުއްތަންވެއްޖެނަމަ
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އޭނާ

ހަނދުމަކުރައްވާ

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ހުށީމެވެ.
އޭނާއާ

އޭނާ
މުށަކަށް

www.dhisalafiyyah.net

އ
ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ކުއްތަންވެވޮޑިގަންނަވާ ހުށީމެވެ .އަދި އޭނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެއާ މުށަކަށް ކުއްތަންވެއްޖެނަމަ ،ބާޢަކަށް
(ދެއަތްދެފަރާތަށް ދަމާލުމުން ދެއަތްތިލައިގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ ދުރުމިނަށް) ކުއްތަންވެ ވޮޑިގަންނަވާހުށީމެވެ.
އޭނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެއާއި ކުއްތަންވުމަށްޓަކައި ހިނގާފައި އަތުވެއްޖެނަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއަށްވުރެ
އަވަސްވެވޮޑިގެން އޭނާއާ ކުއްތަންވެ ވޮޑިގަންނަވަމެވެ".

()1

ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި މަޤުޞަދު ޙާޞިލުކުރެވޭތޯއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެކަލާނގެ ހަނދުމަކުރަން ޖެހެއެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ ހަޤީޤީ
ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ﷲ ހަނދުމަކޮށް ޛިކުރުކުރާ މީހުންނަށެވެ.
އަލްއަޢްރާފު ސޫރަތުގެ  115ވަނަ އާޔަތުގެ މާނާގައި ވެއެވެ" .އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުން ކަލޭގެފާނުގެ
ވެރިރަސްކަލާނގެ

ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ.

އަޑުހަރުކުރެއްވުމަށްވުރެ

މަޑުންނެވެ.

މަޑުމޮޅިވެ
ހެނދުނާއި

ބިރުވެތިވާ
ހަވީރުގެ

ބަސްބުނުމުގެ

ޙާލުގައެވެ.
ވަގުތުތަކުގައެވެ.

އަދި

ތެރެއިން

ޣާފިލުވެގެންވާ

މީހުންގެތެރެއިން ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ".
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ހިސާބުބެއްލެވުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުތައް ސީދާކޮށް ،ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތައް
ބޭކާރުގޮތުގައި ނަގައިނުލާ ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަމާ ހިނގާށެވެ.

***

( )1صحيح البخاري ،)7315( :ومسلم.)1275( :
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ފަތިސްނަމާދުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން -ފުރަތަމަ ބައި
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު ނާޒިޙް
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  18 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

احلمد هلل وصلى اهلل على نبينا ٍ
حممد وعلى آله وصحبه وبعد:
އެއީ ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ .އެއީ މޫނުތައް އަލިވެގެންވާ ބައެކެވެ .އެމީހުންގެ ނިތްކުރިތަކުގެ ވިދުން
ގަދަ ވެގެންވާ ބައެކެވެ .އެއީ އެމީހުންގެ ވަގުތުތަކުގައި ބަރަކާތް ލެއްވިގެންވާ ބައެކެވެ .ތިބާއަކީ އެމީހުންގެ
ތެރެއިންވާ މީހެއްނަމަ ،އެމަތިވެރި ނިޢުމަތަށް ﷲއަށް ޙަމްދު ކުރާށެވެ .އަދި ތިބާއަކީ އެމީހުންގެ ތެރެއިންވާ
މީހެއް ނޫންނަމަ ،ދުޢާއަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތިބާ އެމީހުންގެ ތެރެއިން ލެއްވުމެވެ .އެއީ
ކޮންބައެއްކަން ތިބާއަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟
އެއީ ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުންނެވެ .މިމަތިވެރި ވެގެންވާ ފަރުޟު އަދާކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ
އެއީ

މީހުންނެވެ.

މި

މަތިވެރިވެގެންވާ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި

ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓައިގެންތިބޭ

މީހުންނެވެ .އެމީހުން ކޮންމެ އާދުވަހެއް ފަށައިގަންނަނީ މިމަތިވެރި ޢަމަލުންނެވެ .މިމަތިވެރި ނަމާދު
އަދާކުރުމުގައި ދެމިތިބޭމީހުންނަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި މަލާއިކަތުން ހެކިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ .އަދި
ޖަމާޢަތުގައި މިމަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްފި މީހާ ،މުޅި ރޭގަނޑު އެއްކޮށް ނަމާދުކުރި ފަދައެވެ.
މިމަތިވެރި ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ސުވަރުގެ ވަނުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ .މިނަމާދަށް
ވުޟޫކުރުމަކީ އެހާމެމަތިވެރި ކަމެކެވެ .އަދި މިއަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހިނގާފައި ދިއުމަކީ ނުހަނު ޘަވާބު
ހުރިކަމެކެވެ .މިނަމާދުގެ ފަހުގައިވާ ވަގުތަކީ ބަރަކާތް ބާވައިލައްވާ ވަގުތެކެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
َّ ُ َّ َ ْ ُ
ُ َ
ارك ْل َّم ِت ِف بُكو ِرها)) (أخرجه أْحد ،وأبو داود،
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .اللهم ب ِ
والَتمذي ،وابن ماجه) މާނައީ" :އޭ ﷲ! ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް އެއުއްމަތުގެ ހެނދުނުގައި ބަރަކާތް
ލައްވާނދޭވެ".

()1

އެއީ މިވަގުތުގެ ބަރަކާތުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ .އަދި އެމީހުންނަކީ "حي على الصالة ،حي على الفالح" އަށް
އިޖާބަދޭ މީހުންނެވެ .އެމީހުންނަށް އަމާންކަމާއި ސަލާމަތްކަން ހުއްޓެވެ .އެމީހުންނަކީ ފުރިހަމަގޮތުގައި

އަޅުވެތިވުމުގެ މާނަ އެނގޭ" ،الصالةُ َخَي ٌر

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ

ممن الن م
މ ގޮތުގައި އިޖާބަދޭ މީހުންނެވެ.
وم" އަށް ފުރިހަ ަ
ُّ َ َ
ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .ب َ َِّش ال ْ َم َّشائ َ
ني ِف الظل ِم إَِل
ِ
ِ

( )1سنن أيب داود ،)1218( :وجامع الرتمذي ،)2121( :وسنن ابن ماجه ،)1142( :ومسند أمحد ،)2411( :وصححه شيخ
األلباين {صحيح أيب داود.})1435( :
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ام يَ ْو َم الْقيَ َ
ال ِّ
َْ َ
انلور َّ
ُّ
ام ِة)) (أخرجه الَتمذي وأبو داوود) މާނައީ" :މިސްކިތްތަކަށް އަނދިރީގައި
ِ
المس ِ
اج ِد بِ ِ
()1
ހިނގާފައިދާ މީހުންނަށް ،ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ފުރިހަމަ ނޫރެއް ވާކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ދޭށެވެ".
ސުވަރުގޭގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ވަޖުހުފުޅު ފެންނާނޭ މީހުންނަށް އެދުވަހުން އެލިބޭ ނަޞީބަށްވުރެ
ބޮޑު ނަޞީބެއް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެއެވެ .އެދުވަހުން އެ ނަޞީބު ލިބިއްޖެ
މީހަކަށް ޙައްދެއް ނެތް އުފާވެރިކަން ހުއްޓެވެ.

ُ َ َ َ
َّ ُ ْ َ َ َ َ
َت ْون َر َّبك ْم ك َما ت َر ْون
ކުރައްވާފައިވެއެވެِ (( .إنكم س
َ َُْ
َ َ َ ُ
َ َ ُ
َ
َّ
ل تغلبُوا َىلع َصَل ٍة قبْل ُطل ِ
وع الش ْم ِس َوقبْل غ ُروبِ َها

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް
َ
ْ
ْ ْ َْ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ
استَ َطعتُ ْم أن
امون ِيف ُرؤ َي ِت ِه ،ف ِإ ِن
هذا القمر ،ل تض
َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ َ
فافعلوا ،ثم قرأ :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ)) (أخرجه مسلم) މާނައީ" :މިހަނދު
(ސާދަ ވިލޭރޭގެ ހަނދު) ފެންނަ ފަދައިން (ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި) ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި
ރައްބު ދެކޭނެތެވެ .އެއިލާހަށް ބެލުމުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެއްވެސް އުނދަގޫކަމެއް ނުވާނެއެވެ .ފަހެ އިރު
އެރުމުގެ

ކުރިންނާއި

އިރު

އޮއްސުމުގެކުރިން

ނަމާދުކުރުމުގެ

މައްޗަށް

(އެބަހީ،

ފަތިސްނަމާދާއި

ޢަޞްރުނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި ކުރުމުގެ މައްޗަށް) ފަސްނުޖެހުމަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ،
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެކަން ކުރާހުށިކަމެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއެވެ(( .ކަލޭގެފާނު
ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރައްބަށް ،އިރު އެރުމުގެ ކުރިންނާއި އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން ޙަމްދު ކުރުމާ އެކު
ތަސްބީޙަ ކިޔާހުށިކަމެވެ")).

()2

މިތަނުގައި' ،ފަސްނުޖެހުމުގެ ކުޅަދާނަ ވެގެންވާނަމައޭ' ޙަދީޘް ކުރެއްވުމުގެ މުރާދަކީ އެހެން ނަމާދުތައްވެސް
އަދާކުރުމާއެކު ،އެދެނަމާދަށް އިތުރަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ .އެހެނީ ނަމާދުކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ނުވާ
މީހަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނުވެއެވެ.
އެމީހުންނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރައްކާތެރިކަމުގައި ތިބޭމީހުންނެވެ .ކަންނެތްކަމުން ހަށިގަނޑު
ސަލާމަތް ވެގެންވާ މީހުންނެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
َّ َّ
َ ْ َ َّ ُّ ْ َ َ ُ َ
الِل)) (أخرجه مسلم) މާނައީ" :ފަތިސް ނަމާދު (ޖަމާޢަތުގައި) ކޮށްފިމީހާ
((من صىل الصبح فهو ِف ِذم ِة ِ
()3
ދަންނައެވެ .ފަހެ އޭނާ ވާހުށީ ﷲގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެ".
އަދިވެސް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.
"ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ނިދާހިނދު އޭނާގެ ކަނދުރާގައި ޝައިޠާނާ ތިން ގޮށްޖަހައެވެ( .ދެން ޝައިޠާނާ
ބުނާނެއެވެ' ).ތިބާގެ މައްޗަށް ދިގު ރެއެއް ވެއެވެ .ފަހެ ނިދާށެވެ '.ފަހެ ،އޭނާ ހޭލައި ﷲއަށް
ޛިކުރުކޮށްފިނަމަ (އެބަހީ ނިދިން ހޭލާ ކިޔަން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާ ކިޔައިފިނަމަ) އެއް ގޮށް މޮހިގެންދެއެވެ.
( )1سنن أيب داود ،)522( :وجامع الرتمذي ،)114( :وصححه شيخ األلباين {صحيح أيب داود.})571( :
( )2صحيح البخاري ،)553( :ومسلم ،)244( :اآلية ق.٩٣ :
( )3صحيح مسلم.)257( :
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ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ދެން އޭނާ ވުޟޫ ކޮށްފިނަމަ އަނެއް ގޮށް މޮހިގެން ދެއެވެ .ދެން އޭނާ ނަމާދު ކޮށްފިނަމަ ތިންވަނަ ގޮށް
މޮހިގެން ދެއެވެ .ފަހެ އޭނާ ހެނދުނުކުރާހުށީ މުރާލި ހީވާގި މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެން ނޫނީ އޭނާ
ހެނދުނުކުރާހުށީ ހިތް ނުތަނަވަސް ކަންނެތް މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ".

()1

ރަޙްމާނުވަންތަ އިލާހުގެ މަލާއިކަތުން އެމީހުންނަށް ހެކިވުން އެމީހުންނަށް ފުދިގެން ވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ
َ
ُ َ َ ٌ َّ
َ ٌ
َ َ َ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .يتَ َعاقبُون ِفيك ْم َمَلئِكة بِالليْ ِل َو َمَلئِكة
ُ َ َْ
ُ َ َُ
َ
َْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ
ب َّ
ين بَاتوا ِفيك ْم ،فيَ ْسأل ُه ْم َر ُّب ُه ْم َوه َو أعل ُم بِ ِه ْم،
اَل
ار َوَيتَ ِم ُعون ِيف صَل ِة الفج ِر وصَل ِة الع
انل َه
َص ،ثم يعرج ِ
ِ
ِ
ِ
ََْ ََْ
َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُّ َ
ُ
َ
ْ
كيف تركتم ِعبا ِدي فيقولون :تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)) މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ
ތެރޭގައި އެއްބައެއްގެ ފަހަތުން އަނެއްބަޔަކު ބަދަލުވޭވެ ތިބޭގޮތުގައި ރޭގަނޑުގެ މަލާއިކަތުންނާއި ދުވާލުގެ
މަލާއިކަތުން މާތް ﷲ ލައްވާފައިވެއެވެ .އެބޭކަލުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ބައްދަލުވަނީ ފަތިސްނަމާދާއި
ޢަޞުރު ނަމާދުގައެވެ .ދެން ރޭގނަޑު ތިޔަބައި މީހުންގެ ގާތުގައި ތިއްބެވި މަލާއިކަތުން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް
ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ .ދެން އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންގެ ހުރިހައިކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ޙާލު،
އެބޭކަލުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އެބޭކަލުންނާ ސުވާލު ކުރައްވާނެތެވެ .ތިޔަބޭކަލުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ
އަޅުތަކުންނާ ވަކިވެވަޑައިގަތީ ކޮންފަދަ ޙާލެއްގައި އެމީހުން ވަނިކޮށް ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އެބޭކަލުން
ދަންނަވާނެތެވެ .ތިމަން ބޭކަލުން އެމީހުންނާ ވަކިވީ އެމީހުން ނަމާދު ކުރަން ތިއްބައެވެ .އަދި އެމީހުންގާތަށް
ދިޔައީ އެމީހުން ނަމާދު ކުރަން ތިއްބައެވެ".

()2

އެމީހުންނަކީ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިވާ މީހުންނެވެ .އެމީހުން ކުރާ
ވުޟޫއަކީ އެމީހުންގެ ދަރަޖަ އުފުލުމުގެ ސަބަބެކެވެ .އަދި ނަމާދަށް ހިނގާފައިދާ ދިއުމަކީ ނުހަނު ގިނަ
ދަރުމައެކުލެވިގެންވާ ހެޔޮކަމެކެވެ .އަދި މިސްކިތުގައި އިށީނދެގެން އިންނަ އިނުމަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ
ހ ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ވަތަޢާލާގެ ރަޙްމަތް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ .ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ި
ْ
َ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ
اجل َ َّنة نُ ُز ًل ُكَّ َما َغ َدا أَ ْو َر َ
َ ْ َ َ َ َْ ْ
ُ
اح)) (متفق عليه) މާނައީ" :މިސްކިތަށް
يف
َل
ِ
((من غدا ِإَل المس ِج ِد وراح أعد الِل ِ
ގޮސްފައި އަންނަ މީހާއަށް ﷲ ސުވަރުގޭގައި މެހެމާންދާރީއެއް ތައްޔާރު ކޮށްދެއްވާނެތެވެ .އެއީ އޭނަ
ގޮސްފައި އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެވެ".

()3

(ނުނިމޭ)

(މި ލިޔުމުގެ ފަހުބައި ޛުލްޤަޢިދާމަހުގެ މަޖައްލާގައި ގެނެސްދެވޭނެއެވެ .إن شاء اهلل)

***
( )1صحيح البخاري ،)4121 ،2231( :ومسلم.)772( :
( )2صحيح البخاري ،)7311 ،555( :ومسلم.)241( :
( )3صحيح البخاري ،)221( :ومسلم )221( :وهذا لفظه.
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ތިބާގެ ގަނޑުވަރުތައް ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ.
ދﷲ
ލިޔުއްވީ :އަލްއުޚްތު ބިންތު ޢަބް ި
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  18 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

މިގެއަކީ ތިބާގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ކަމަށް ހައްދަވަން ތިބާ ބޭނުންވޭ ތޯއެވެ؟

މިގެ ކިހިނެއް ވާނެތޯއެވެ؟

މިގެ އަދި މާ ރީތި ނޫންތޯ އެވެ؟
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އަސްތާ މި އަދި މާ ފުރިހަމަ ގަނޑުވަރެއް ނޫންތޯއެވެ؟

ތިބާ މާބޮޑަށް މި ބިނާތަކަށް ދަހިވެތިވުމުގެ ކުރިން މި ފުރިހަމަ ގަނޑުވަރުތަކުގެ އަގާމެދުގައި
ވިސްނާލީމުތޯއެވެ… .ޝައްކެއްނެތެވެ .ކޮންމެ ބިނާއެއްވެސް މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާނެއެވެ ..ތިބާއަށް އެއަގު
އަދާ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟..
ނުވާނެ..ދެއްތޯއެވެ؟
އެކަމަކު މިއަށްވުރެ މާފުރިހަމަ ގަނޑުވަރެއް މިލްކު ކުރެވިދާނެ ،އޭގެ އަގު އަދާ ކުރެވިދާނެ މަގެއް
އެބައޮތެވެ.
އާނއެކެވެ .ތިބާއަށްވެސް އަޅުގަނޑަށްވެސް މިއަށްވުރެ މާފުރިހަމަ ގަނޑުވަރެއް އަމިއްލަ މިލްކަކަށް

ހެދިދާނެއެވެ .އެކަމުގެ ސިއްރަކީ އަހަރުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ صلّي اهلل عليه وسلّم ގެ މިބަސްފުޅެވެ.
َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ
َّ
َْ َََْ َْْ َ ْ َ َ
ول اهللِ َصىل اهلل َعلَيه َ
وسلمَ :م ْن َصىل ِيف يومٍ ويلل ٍة ثِنت عَشة
ت أ ِِب سفيان ،قالت :قال رس
((عن أم ح ِبيبة بِن ِ
َ
ْ
َ َّ ْ َ ً َ ْ َ ُّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َ َْ ََْ ْ َ ْ َ
َر ْك َع ًة ،بُ َ َ ُ َ ْ ٌ
ني َبعد ال ِعشاءِ،
ني بعد المغ ِر ِب ،وركعت ِ
ني بعدها ،وركعت ِ
ن َل بيت ِيف اجلن ِة ،أربعا قبل الظه ِر ،وركعت ِ
ِ
َ َْ ََْ ََْ َ َ َ ْ
ني قبل صَل ِة الفج ِر)) (رواه الَتمذي ،وقال :حسن صحيح) މާނައީ :ޢުއްމު ހަބީބާބިންތް އަބޫ
وركعت ِ
ސުފްޔާން ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލު صلي هللا عليه وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ރެއާއި ދުވާލު ސުންނަތް
 21ރަކްޢަތް އަދާކޮށްފި މީހާއަށް ﷲތަޢާލާ ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެއެވެ.

އެއީ:
* މެންދުރު ނަމާދުގެ ކުރީގެ  3ރަކުޢަތް އަދި ފަހުގެ  1ރަކުޢަތެވެ.
* މަޢްރިބް ނަމާދުގެ ފަހުގެ  1ރަކުޢަތެވެ.
* ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުގެ  1ރަކުޢަތެވެ.
* އަދި ފަތިސް ނަމާދުގެ ކުރީގެ  1ރަކުޢަތެވެ".

()1

()1

جامع الرتمذي ،)325( :وصححه شيخ األلباين {صحيح اجلامع.})2421( :
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

މި  21ރަކުޢަތް ކުރުމަށް ތިބާ ހޭދަ ކުރަންޖެހެނީ  11މިނެޓާއި  41މިނެޓާ ދެމެދުގެ ވަގުތު ކޮޅެކެވެ.
ބަދަލުގައި ﷲ ތަޢާލާ ތިބާއަށް ސުވަރުގެއިން ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށް ދެއްވައެވެ .ސުބުޙާނަﷲ އެވެ .ކޮންމެ
ދުވަހަކު ސުވަރުގެއިން ގަ ނޑުވަރެކެވެ .މިދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެއާ
އެއްފަދަވެގެން ނުވާނެފަދަ ފުރިހަމަ ގަނޑުވަރެވެ.
ކުޑަ ކުޑަ ބިނާއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް އަހަރުމެން އެތައް އަހަރެއް ހޭދަކުރަން ޖެހެއެވެ .އެއާއިޚިލާފަށް
ހަޤީޤީ ދުނިޔޭގައި ބޮޑު ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރުމަށް ތިބާ ހޭދަ ކުރަންޖެހެނީ އެންމެ  11މިނެޓާއި 41
މިނެޓާ ދެމެދުގެ ވަގުތު ކޮޅެކެވެ .ކިހާ ބޮޑު ނިޢުމަތެއްތޯއެވެ.
އޭ

ލޮބުވެތި

އަޚުންނާއި

އުޚްތުންނޭވެ!

ވަގުތުފާއިތުނުވަނީސް

އަހަރުމެން

އެންމެން

އަހަރުމެންގެ

ގަނޑުވަރުތައް ބިނާކުރަން އަވަސްވެ ގަންނަމާ ހިނގާށެވެ.

***
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ދޮގެއްނެހެދިޔަސް ހެޔޮކަމަށް ގޮވާލެވިދާނެއެވެ.
ނ
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ސިނާ ް
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  24 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

މިދުވަސްވަރަކީ

ތަރައްޤީއާއި

ތަހުޒީބުގައި

ކުރިއަރާފައިވާ

އިންސާނުން

ދުވަސްވަރެކެވެ.

މީގެކުރިން

ދުވަހަކުވެސް ދުނިޔެ ނުދެކޭފަދަ ކުރިއެރުންތަކެއް ފެންނަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ .އެމީހަކު ބޭނުން ކޮންމެ
ޚަބަރެއް ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފަތުރާލުމަށްޓަކައި މާކަގިނަވަގުތުތަކެއް ނުނަގައެވެ.
ފޯނުތަކެވެ .އިންޓަނެޓެވެ .މިގޮތަށްގޮސް ތަފާތު ވަޞީލަތްތަކެވެ .ބައެއްފަހަރަށް ހެވެއްނުބައެއް ،ތެދެއްދޮގެއް
ވަކިނުވާވަރުވެއެވެ .ބައެއް ފަހަރަށް ވާހަކަތަކުގެ ތެދުދޮގު ބަލައިލުމެއްނެތި ތިމާގެ އެކުވެރިޔާއަށް މިޚަބަރު
ދެވެއެވެ .ބައެއްމީހުން މިފަދަ ޚަބަރުތައް ފޮނުވާލަނީ ހެޔޮކަމެއް ކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށްވެސް
ވެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ވިސްނާލުން ހުއްޓެވެ.
މަސައްކަތުގެ ހަލަބޮލިވަގުތެވެ .ކުއްލިއަކަށް އަޑެއް އިވިފައި ޖީބުން އެއްޗެއް ތެޅިގެންފިއެވެ .އާދެ ފޯނު
ރިންގުވެލީއެވެ .އަޑު ކަންފަތުގަޖެހުމާއެކު އެއީ މެސެޖެއްކަން އެނގުނެވެ .އަވަހަށް ފޯނުނަގައި މެސެޖު
ކިޔާލީމެވެ .ދޭތެރެއަކުން އަބަދުވެސް އަންނަ ޒާތުގެ މެސެޖެކެވެ .ވަރަށް ހެޔޮކަލިމަތަކެއް މެސެޖުގައި
ލިޔެފައިވެއެވެ .އެފޮނުވި އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއެވެ .ހެޔޮކަމަކަށް
އަޅުގަނޑަށް ހަނދާންކޮށްލަ ދިނީތީއެވެ .ނަމަވެސް މެސެޖުގެ ފަހުބަޔަށް އައިއިރު މިއޮންނަނީ އެކަލިމަތައް
ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔާލީމަ ލިބޭ ދަރުމަތަކެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ .ބައެއް ފަހަރަށް އަންނަ
މެސެޖުތަކުގައި އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޚަބަރެއް ދީފައިހުރެއެވެ .އަނެއްބައި ފަހަރަށް އެމެސެޖު ވަކި
ޢަދަދެއްގެ

ބަޔަކަށް

އަނެއްބައިފަހަރަށް

ފޮނުވުމުން

ދަރުމައާއި

އެމެސެޖުގައިވާގޮތަށް

އުފާވެރި

ކަންތައް

ޚަބަރު
ނުކޮށްފިނަމަ

ލިބޭނެވާހަކަ
ލިބޭނެ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ހިތާމައިގެ

ވާހަކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ހަމައެފަދައިން އީމެއިލަށް އައިސްފައިވާ މެއިލްތަކަށް ބަލާލާއިރު ،ފޯނަށް އެއަންނަ
މެސެޖުތަކަށްވުރެ ވާހަކަތައް ފޮންޏެވެ .ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ .ފޯނަށް ފޮނުވާ މެސެޖުތަކުގައި ލިޔެވޭނީ
ވަކިވަރަކަށް ވިއްޔާއެވެ.
މިފަދަ މެސެޖުތަކުގައިވާ ގިނަ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފޮތުގައި އަދި އެއިލާހު
މީސްތަކުންނަށް

ހިދާޔަތް

ބަޔާންކޮށް

ދެއްވުމަށްޓަކައި

ފޮނުއްވި

މާތް

ނަބިއްޔާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން ،އަދި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ބޭކަލުންގެ ފަރާތުންވެސް އެއްވެސް ދަލީލެއް
ނެތް ވާހަކަތަކެކެވެ .ހިތަށް އަރައެވެ .މިހެޔޮކަލިމަ ކިޔާލުމުން ލިބޭ މަތިވެރި ދަރުމަޔާއި ޘަވާބުގެ ވާހަކަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިނަގުނަ ޙަދީޘްތަކެއް ޞައްޙަ ރިވާޔަތްތަކުން އައިސްފައިވާއިރު މިފަދަ ބޮޑެތި ދޮގުފަތުރަނީ
ކީއްކުރަން ބާވައެވެ؟
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މީސްތަކުން ހެޔޮމަގަށް އަޅުވައި އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި ބައެއް
މީހުން ދަޅަދައްކައެވެ .ވަކިހެޔޮކަމެއް ނުވަތަ ވަކި ކަލިމައެއް ކިޔާލުމުން ވަކި ދަރުމައާއި ޘަވާބުލިބޭނެ
ވާހަކަތަކުގެ ދޮގު ޚަބަރުތައް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ފަތުރައެވެ .ނުރައްކާތެރިކަމަކީ ބައެއް މީހުން މިފަދަ
ބުހުތާނު ދޮގުވާހަކަތައް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޞާލިޙު
ބޭކަލެއްގެ މައްޗަށް ރައްދުކޮށްފައި ހުންނަކަމެކެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް
ދޮގު ހަދައިފިމީހަކު ވާހުށީ ނަރަކައިގައިކަމުގެ ވަރުގަދަ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅު ،އެތައްއެތައް ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ
ކިބައިން ވަނީ އަހަރެމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައެވެ .މިފަދަ ދޮގުވާހަކަތައް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި
ފަތުރައިއުޅެނީ މިއަދަކު ނޫނެވެ .ޞަޙާބީންގެ ޒަމާނުއްސުރެ އެފަދަ ވާހަކަތައް ދަނީ ފަތުރަމުންނެވެ.
މިގޮތުން ޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ‘އަލްކިފާޔާ’ ކިޔުނުފޮތުގައި ،އަދި އިބްނުލް ޖަވްޒީ ރަޙިމަހުﷲ
ގެ ‘އަލްމަޥްޟޫޢާތު’ އޭ ކިޔުނުފޮތުގައި ގެންނަވާފައިވާ ވާހަކައެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ.
"(ކުރީގެ ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ) އަލްމުއައްމަލު ބިން އިސްމާޢީލް ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.
އެޢިލްމުވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ .އުބައްޔު ބިން ކަޢުބު (ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު) ކިބައިން ،ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ
މަތިވެރިކަމާގުޅޭގޮތުން ރިވާވެފައިވާކަމަށްބުނާ ޙަދީޘެއް ތިމަންނައަށް ޝެއިޚަކު ކިޔައި ދިނެވެ .ފަހެ ތިމަންނަ
އެޝެއިޚަށް ދަންނަވައިފީމެވެ' .ތިބާއަށް މިޙަދީޘް ކިޔައިދިނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟' އެޝެއިޚު ވިދާޅުވިއެވެ.
'ތިމަންނައަށް މިޙަދީޘް ކިޔައިދިނީ މަދާއިނު (ޢިރާޤުގެ ރަށެއް) ގެ މީހެކެވެ .އޭނަ އަދިވެސް ދުނިޔޭގައި
އެބަހުއްޓެވެ '.ދެން ތިމަން މިމީހާގެ ކައިރިއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ހިނގައްޖައީމެވެ .ފަހެ ތިމަންނަ މިމީހާއަށް
ދަންނަވައިފީމެވެ' .ތިބާއަށް މިޙަދީޘް ކިޔައިދިނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟' މިމީހާ ބުންޏެވެ' .ތިމަންނައަށް މިޙަދީޘް
ކިޔައިދިނީ ވާސިތާ (ޢިރާޤުގެ ރަށެއް) ގެ ޝެއިޚެކެވެ .އޭނަ އަދިވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަހުއްޓެވެ '.ދެން
ތިމަން މިމީހާގެ ކައިރިއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ހިނގައްޖައީމެވެ .މިމީހާ ބުންޏެވެ' .ތިމަންނައަށް މިޙަދީޘް
ކިޔައިދިނީ ބަޞަރާ (ޢިރާޤުގެ ރަށެއް) ގެ ޝެއިޚެކެވެ '.ދެން ތިމަން މިމީހާގެ ކައިރިއަށް ދަތުރުކޮށްފައި
ހިނގައްޖައީމެވެ .މިމީހާ ބުންޏެވެ' .ތިމަންނައަށް މިޙަދީޘް ކިޔައިދިނީ ޢަބްދާން (އިރާނުގެ ރަށެއް) ގެ
ޝެއިޚެކެވެ '.ދެން ތިމަން މިމީހާގެ ކައިރިއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ހިނގައްޖައީމެވެ .މިމީހާ ތިމަންގެ އަތުގައި
ހިފައިގެން ގެންގޮސް ގެއަކަށް ވައްދައިފިއެވެ .އެގޭގައި ބަޔަކު އެއްވެ ތިއްބެވެ .އެމީހުންގެ ތެރޭގައި
ޝެއިޚަކު އިނެވެ .ތިމަން ގޮވައިގެން ދިޔަ މީހާ ބުންޏެވެ' .ތިމަންނައަށް އެޙަދީޘް ކިޔައިދިނީ މިއިން
ޝެއިޚެވެ '.ތިމަން (އެމީހާއަށް) ބުނީމެވެ' .ތިބާއަށް މިޙަދީޘް ކިޔައިދިނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟' އެމީހާ ބުންޏެވެ.
'ތިމަންނައަށް އެއްވެސް މީހަކު މިޙަދީޘް ކިޔައެއް ނުދެއެވެ .ނަމަވެސް ތިމަންމެނަށް މިފެންނަނީ ޤުރުއާނާ
މީހުން ދުރަށް ދާތަނެވެ .އެހެންވެ އެބައިމީހުން ކީރިތި ޤުރުއާނާ ކައިރިކުރުމަށްޓަކައި ތިމަން ޙަދީޘް

ހަދައިލީއެވެ "'.ال حول وال قوة إالّ باهلل.
މިވާހަކައިން

އެނގޭގޮތުގައި

އެންމެ

ކުރިން

ފަށައިގެންވެސް،

މީސްތަކުންނަށް

ހެޔޮކަންތައްތަކަށް

ގޮވާލުމަށްޓަކައި މިފަދަ ޝައިޠާނީ ދޮގުވާހަކަތައް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ފަތުރާ ބަޔަކު އުޅެއެވެ .ދީނުގެ
ޢިލްމު ލިބިފައިނުވާ ޢާއްމު މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މިފަދަ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައިވެސް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދުޢާތައް ގަނޑުކޮޅުކޮޅުގައި ލިޔެގެން ބައެއްމީހުން
ގެންގުޅެއެވެ .މިފަދަ ދުޢާތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އަޞްލެއްނެތް ދުޢާތައް ހިމެނެއެވެ .ވުމާއެކު ،މިފަދަ
ދުޢާއެއް ކިޔައި ،އެހެން މީހަކަށް ދިނުމުގެ ކުރިން ދީނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ އިތުބާރުކުރެވޭ މީހެއްގެ
ކިބައިން އެދުޢާގެ ތެދުދޮގު ބަލާލުން ހުއްޓެވެ.
ހަމައެފަދައިން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މެއިލްގެގޮތުގައި އަންނަ މެސެޖެއްގެ ވާހަކައާއި ،މިމެސެޖަށް ޝެއިޚް
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ބާޒް ރަޙިމަހުﷲ ދެއްވާފައިވާ ރައްދެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ .މިމެސެޖަކީ އަބަދުވެސް
ހަލުވިކަމާއެކު

އިންޓަނެޓުގައި

ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއިން

ފެތުރެމުންދާ

އައިސްފައިވާ،

މެސެޖެކެވެ.

އެންމެހާ

މިމެސެޖުގައި

މުސްލިމުންނާ

ވެއެވެ.

"މިވަޞިއްޔަތަކީ

މުޚާޠަބުކޮށްފައިވާ

ވަޞިއްޔަތެކެވެ.

މިވަޞިއްޔަތަކީ ރަސޫލާގެ މިސްކިތުގެ ތަޅުދަނޑިއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ،ޝެއިޚް އަޙްމަދުގެ ބަސްތަކެކެވެ.
ހުކުރު ދުވަހެއްގެރޭ ،ޝެއިޚް އަޙްމަދު ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށްފަހު ނިދިތަނުން ހުވަފެނުގައި މިފެނުނީ
ރަސޫލާއެވެ .ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ' .އޭ ޝެއިޚް އަޙްމަދެވެ .މިހުކުރު ދުވަހު ގާތްގަނޑަކަށް 0111
މީހުން މަރުވެ ،އެއިގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވެސް ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަދެވެއެވެ .އަންހެންވެރިން އެކަނބަލުންގެ
ފިރިންގެ އަމުރުތަކަކަށް ކިޔަމަނެއް ނުވެއެވެ .މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މުދާހުރިމީހުން ފަޤީރުންނަކަށް
އެހީއެއްނުވެއެވެ .މީސްތަކުންނަށް އަންގަވާ ދެއްވާފައިވާގޮތަކަށް އެބައިމީހުން ޙައްޖެއް ނުވެއެވެ .ނަމާދުގައި
ކިޔަންޖެހޭ ތަކެއްޗެއް ނުކިޔައެވެ .ޝެއިޚް އަޙްމަދެވެ .މީސްތަކުންގެ ކައިރީ މިވަޞިއްޔަތް އައީ ތިބާގެ
ފުށުންނޭ ބުނާށެވެ .އަދި މިދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް މިވަޞިއްޔަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،
އެބައިމީހުން މީގެ ކޮޕީތަކެއް ހަދައިގެން ،އެހެން މުސްލިމުންނަށް ދޭހުށިކަމެވެ .މީގެކޮޕީތައް ހަދައިގެން
އެހެން މުސްލިމުންނަށް ބަހާ އުޅޭމީހާއަށް އެކަމުގެ އަޖުރު ފެންނާނެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތް
އެމީހަކަށް

ލިބި،

އެތައް

ދަރުމައާއި

އެތައް

ޘަވާބެއް

އަދި

ލިބޭނެއެވެ.

މިވަޞިއްޔަތަށް

އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްނުދީ ،މިވަޞިއްޔަތް އެއްލައިލައިފިނަމަ އެމީހަކު އެކުރީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ .އަދި މި
ނުބަހައިފިމީހަކަށް

ޤިޔާމަތްދުވަހު

ﷲގެ

ރަޙްމަތް

ނުލިބޭހުއްޓެވެ".

ޝެއިޚް

އަޙްމަދު

ބުންޏެވެ.

"މިވަޞިއްޔަތުގެ  11ކޮޕީ ބަހާށެވެ .އެއިރުން ރަސޫލާގެ ޝަފާޢަތް ލިބޭނެއެވެ .އަދި ހީވެސްނުކުރާފަދަ
ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާ ހުއްޓެވެ ".އަދި މިސެޖުގައި މިވަޞިއްޔަތް ނުބެހި ބައެއް މީހުންނަށް ދިމާވި
ޙާދިޘާތައްވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި

މިވަޞިއްޔަތް

ބެހިމީހުންނަށް

ދިމާވި

ހެޔޮގޮތްތައްވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިވަޞިއްޔަތް ތަފާތު އެތައް ޢިބާރާތްތަކުން ފެތުރިފައިވެއެވެ.
ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވާވަރުގެ މެސެޖެކެވެ .ހިތާމަޔަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބަލާލުމެއްނެތި ތިމާގެ
އެކުވެރިންނަށް މިމެސެޖު ފޮނުވާލާކަމެވެ .މިވަޞިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ޝެއިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ބާޒް
ރަޙިމަހުﷲ ދެއްވަވާފައިވާ ރައްދު ދަންނަވާލާނަމެވެ.
"ޙަމްދު ހުރީ ﷲ އަށެވެ .ޝެއިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ބާޒް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ' .ތިމަންމެން
އހަމެވެ .މީސްތަކުންގެ
މިދޮގު ވަޞިއްޔަތުގެ ޚަބަރު އެތައްފަހަރަކު މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަޑު ަ
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ތެރޭގައި އެކި ފަހަރުފަހަރު މަތިން މިވަޞިއްޔަތްވަނީ ފެތުރިފައެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ޢާއްމުންގެ ތެރޭގައެވެ .މީގެ
ބައެއްފަހަރަށް ޢިބާރާތްތައް ތަފާތުވެފައިވެއެވެ .މިވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހަކު ބުނެފައިވަނީ އެމީހާއަށް ރަސޫލާ
(ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) ފެނުނުވާހަކައެވެ .އަދި މިމީހާއަށް ރަސޫލާ މިޚަބަރުތައް ދެއްވެވި
ވާހަކައެވެ .އަދި މިވާހަކަ ފަތުރަން ޙަދީޘްކުރެއްވި ވާހަކައެވެ…… މިވާހަކަ ހެދިމީހަކު ވަނީ ބަޔާންވެ
ފާޅުވެގެންވާ އެތައް ދޮގު ބާޠިލު ވާހަކަތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައެވެ .މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައިވަނީ ތިމަންނައަށް
މީގެ ޚަބަރު ލިބިފައެވެ .މިއީ ފާޅުވެގެންވާ ދޮގެއްކަމަށާއި ،ބާޠިލު ވާހަކައެއްކަން ތިމަންވާނީ މީސްތަކުންނަށް
ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ .ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން މިވާހަކަ ފެތުރުނު އިރު ،އެއަށް ރައްދު ދިނުމަށް ތިމަން
ތަރައްދުދު ވިއެވެ .އެއީ މިވާހަކައިގެ ދޮގުކަމާއި ބާޠިލުކަން ފާޅުކަމުންނެވެ .ތިމަންނައަށް ހީވާގޮތުން ބުއްދި
ސަލާމަތުން ހުރި އެކަކުވެސް މިވާހަކަތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ.
ނަމަވެސް މިވަޞިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މަގުފުރެދި ،އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި މިވަޞިއްޔަތް
ބަހައި ،އަދި ބައެއް މީހުން މިވަޞިއްޔަތް ޤަބޫލުކޮށްފިކަމުގެ ޚަބަރުތައް ތިމަންގެ ވަރަށްގިނަ އަޚުންގެ
ފަރާތުން ތިމަންނައަށްވަނީ ލިބިފައެވެ .ވުމާއިއެކު ،މިވަޞިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަކީ
ތިމަންފަދަ މީހަކު ކުރަންޖެހޭފަދަކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެއީ އެއްވެސް މީހަކު މިވަޞިއްޔަތުގެ ސަބަބުން
މަގުފުރެދި ނުދިޔުމަށްޓަކައި ،އެވަޞިއްޔަތަކީ ބާޠިލު ،އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ
މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ބުހުތާނު ދޮގެއްކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައެވެ .ދީނުގެ ޢިލްމުލިބިފައިވާ ،އީމާންކަމުގެ،
ނުވަތަ ފިޠުރަތު ސަލާމަތުންހުރި ހޭޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކަށް މިވަޞިއްޔަތަކީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ހަދާފައިވާ
ބާޠިލު އެއްޗެއްކަން އެނގޭނެއެވެ.
ޝެއިޚް އަޙުމަދުގެ ބައެއް އާއިލާ މީހުންގެ ކައިރީ ތިމަން މިވަޞިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރީމެވެ.
އެބައިމީހުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ޝެއިޚް އަޙުމަދުގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ދޮގެއްކަމަށެވެ .އެއީ އެޝެއިޚް ބުނި
ވާހަކައެއްވެސް ނޫނެވެ .މިވާހަކައިގައިވާ ޝެއިޚް އަޙުމަދުވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ނިޔާވެފައެވެ.
ޝެއިޚް އަޙުމަދު ވިޔަސް އަދި އެހެން އެއަށްވުރެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެއްވިޔަސް ،ހުވަފެނުގައި ނުވަތަ
ހޭލާހުއްޓައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ފެނި ،މިފަދަ ވަޞިއްޔަތެއް ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ،
އަހަރެމެންނަށް އެނގޭނެކަމަކީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެމީހަކު އެހަދަނީ ދޮގުކަމެވެ .ނުވަތަ އެމީހަކަށް މިފަދަ
ވަޞިއްޔަތެއް ކުރީ ޝައިޠާނާކަމެވެ .ރަސޫލާއެއް ނޫންކަމެވެ .އެއީ ބައިވަރު ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައެވެ .އޭގެ
ތެރޭގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައްވެއެވެ.
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތުގައިވެސް އަދި އަވަހާރަވުމަށްފަހުވެސް
ޙައްޤުބަހެއް ފިޔަވައި ޙަދީޘެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން ،މިވަޞިއްޔަތަކީ
އެކަލޭގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ވަޞިއްޔަތެކެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ
ހުވަފެނުގައި

ފެނިދާނެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ

ޞޫރާގައި

ހުވަފެނުގައި

ފެނިއްޖެނަމަ

ފަހެ

އެމީހަކަށް

އެކަލޭގެފާނު ފެނިއްޖެއެވެ .އެހެނީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގައި ވާފަދައިން ޝައިޠާނާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ
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ސިފާގައި ފާޅުނުވެވޭ ހުއްޓެވެ .ނަމަވެސް މިހުރިހާ ކަމެއް ބިނާވެފައިވަނީ ފެނުނު މީހާގެ އީމާންތެރިކަމަށާއި،
ތެދުވެރިކަމަށާއި ،ޢަދުލުވެރިކަމަށާއި ،ހަނދާންހުރުމާއި ،ދީންވެރިކަމަށާއި ،އަމާނާތްތެރިކަމަށެވެ .އަދި
ހަމަޔަޤީނުންވެސް

އެމީހަކަށް

އެފެނުނީ

ރަސޫލުﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ

ޞައްލަﷲ

އެކަލޭގެފާނުގެ

ޞޫރައިގައިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގައި ހުންނަވައި ޙަދީޘްކުރެއްވިކަމަށްބުނާ
ޙަދީޘެއް އިތުބާރުކުރެވޭ ރާވީންގެ ކިބައިން ރިވާވެފައި ނުވާނަމަ އެއީ އިޢްތިމާދުކުރެވޭނެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ.
އަދި އެއީ ޙުއްޖަތެއްވެސް ނޫނެވެ .ނުވަތަ އިތުބާރުކުރެވޭ ރާވީންތަކެއް ،އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރެވޭ
ރާވީންގެ

ކިބައިން

އައިސްފައިވާ

ޚިލާފުވާކަމުގައިވެފައި،

ޙަދީޘަކާ

އެދެޙަދީޘްގެ

ތެރެއިން

ހަދީޘެއް

ނަސްޚުވެފައިވާތީވެ ،ޖަމްޢުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،މަންސޫޚުވި ޙަދީޘަކަށް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ނާސިޚު
ޙަދީޘަށް

އެއިގެ

ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޝަރުޠުތަކާއެކު

ނަމަވެސް

މިޤަވާޢިދާ

ޚިލާފުވެ،

ދެޙަދީޘް

ޖަމާނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ވާޖިބުވެގެންވަނީ ދަސްކުރުމުގެ ބާރުދަށް ،އަދި ޢަދުލުވެރިކަން ދަށް ރާވީންގެ
ކިބައިން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ދޫކޮށްލުމެވެ .އެފަދަ ޙަދީޘެއްގެ ޙުކުމަކީ ޝާޛު ޙަދީޘެއްގެ ޙުކުމެވެ.
އެޙަދީޘަކަށް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ކަންމިހެންހުރިއިރު ޢަދުލުވެރިކަމެއް ،އަދި އަމާނާތްތެރިކަމެއް ނޭނގޭ
މީހަކު

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަގެ

ފަރާތްޕުޅުން

ވަޞިއްޔަތެއް

ގެނެސްފިނަމަ

ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ވަޞިއްޔަތެއްގައި ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވާހަކައެއް ނެތްނަމަވެސް،
މިފަދަ

ޖެހޭނީ

ޙާލަތެއްގައި

އެވަޞިއްޔަތެއް

ދޫކޮށްލައި،

އެއަށް

ސަމާލުކަންނުދިނުމެވެ.

ވީއިރު،

ވަޞިއްޔަތެއްގައިވާ ވާހަކަތަކެއް ބާޠިލުކޮށްލާނެ އެތައް ޙުއްޖަތްތަކެއްހުރެފައި ،ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ

މައްޗަށް

ދޮގު

ހަދައިފައިވާ،

އަދި

ﷲ

ހުއްދަނުކުރައްވާ

ވާހަކަތަކެއް

ހުރި

ވަޞިއްޔަތެއް ނަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ފަހެ ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ؟ އެހެނީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
َ
َع َما ل َ ْم أقُ ْل فَلْيَتَبَ يوأ َم ْق َع َد ُه ِم َن ي
ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެَ (( .م ْن قَ َال َ َ ي
ار)) މާނައީ:
انل
ِ
"ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅުނުވާ ބަސްފުޅެއް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބުނެއްޖެމީހާ ،ފަހެ ނަރަކައިން އޭނާގެ
ޖަގަހަ ހޯދާހުށިކަމެވެ".

()1

(މިހާހިސާބަށް ޝެއިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބިން ބާޒު ރަޙިމަހުﷲގެ ޖަވާބު

ކުރުގޮތަކަށް ނިމުނީއެވެ).
މިއީ މިވަޞިއްޔަތާބެހޭގޮތުން އެންމެ ޢިލްމުވެރިޔަކު ދެއްވަވާ ފައިވާ ރައްދެކެވެ .މިނޫން އެހެން
ޢިލްމުވެރިންވެސް މިވަޞިއްޔަތައް ރައްދު ދެއްވާފައިވެއެވެ .ދިގުވެދާނެކަމަށް މިހައިވަރުން ފުއްދައިލީމެވެ.
ކޮންމެއަކަސް ،މިއީ މިފަދަ އެންމެ މިސާލެކެވެ .މިފަދަ އެތައް މެސެޖުތަކަކާއި ،ދުޢާތަކެއް ވަނީ
މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފެތުރިފައެވެ .އިސްލާމްދީން ބާވާލެއްވި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރިއިލާހު ވަނީ އެދީން
ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ .އެއިލާހުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަނީ ހެޔޮކަމެއް އޮތްނަމަ
އެކަން އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ .އުއްމަތަށް އެކަލޭގެފާނު ދައްކަވައި ދެއްވާފައިވަނީ
( )1مسند أمحد ،)6440 ،0346 ،304( :وصحيح ابن حبان ،)16( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث
الصحيحة.})4211( :
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ސާފުސީދާ ކަސިޔާރުކަމެއް ނެތް މަގެކެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ املائدة ٣ :މާނައީ" :މިއަދު ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން،
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންއިލާހު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ .އަދި ތިމަންއިލާހުގެ ނިޢުމަތް ،ތިޔަބައިމީހުންގެ
މައްޗަށް ތިމަންއިލާހު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ .އަދި އިސްލާމްދީން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދީނެއްކަމުގައި،
ތިމަންއިލާހު ރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ".
އަދި ޢިރުބާޟް ބިން ސާރިޔާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ي
ََُْ َََ َ َ
ُ َْ
ْ
َ ْ ََ ْ ُ ُ ْ ََ َْْ َ
ارها ال يَ ِزيْغ عن َها َبع ِدي إِال
ه
ن
ك
ا
ه
ل
َل
،
ء
ا
ض
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ(( .قد تركتكم لَع اْلي
ِ
ِ
َ
هالِك)) (رواه ابن ماجه) މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުން ދޫކުރައްވާފައިވަނީ
ސާފުސީދާ

އެމަގުގެ

ތެދުމަގެއްގައެވެ.

ދުވާލުފަދައެވެ.

ރޭގަނޑު

ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު

ހަލާކުވެއްޖެމީހަކުމެނުވީ އެމަގުން އެއްކިބާނުވާނެއެވެ".

()1

ހަމައެފަދައިން ،ގިނަގުނަވެގެންވާ ޛިކުރުތަކަކާއި ،ދުޢާތަކަކާއި ،ވަޞިއްޔަތްތަކެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން
ޞައްޙަ

ރިވާޔަތްތަކުން

މަތިވެރިކަމާގުޅޭގޮތުން

ވަނީ

އަޅުގަނޑުމެނާ

އައިސްފައިވާ

ޙަދީޘްތަކަކީ

ހަމައަށް

ފޯރާފައެވެ.

އެޛިކުރުތަކާއި،

ދުޢާތަކުގެ

އިތުރު

މިސާލަކަށް

ބޭނުންނުވާނެ،

ހެޔޮކަމަށް

ދަހިވެތިވެފައިވާ މީހަކަށް ފުދިގެންވާނެ ޙަދީޘްތަކެކެވެ .ވުމާއިއެކު ،އިތުބާރުނުކުރެވޭ ،ޙަޤީޤަތެއްނެތް ތަކެތި
އެހެން މީހަކަށް ދިނުމުގެ ކުރިން ،ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ކިޔުމުގެ ކުރިން ،ޢިލްމު ލިބިފައިވާ
އިތުބާރުކުރެވޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެފަދަ ތަކެތީގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިއްމުކަމެކެވެ .ﷲ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑަށާއި ،ތިބާއަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާށި!

واهلل تعاىل أعلم وأحكم ،وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد وعلى آله وأصحابه ومن
رب العاملني.
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،واحلمد هلل ّ

***

()1

سنن ابن ماجه ،)34( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة.})444( :
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ސާދަޤަރުނު ކުރީގެ ޤާނޫނުތަކެއް މިޒަމާނުގައި ޤާއިމުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު
ތާރީޚް 26 :ޝައްވާލު  20 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ބައެއް މުސްލިމުންނާއި ޣައިރު މުސްލިމުން މިއަދު ކުރަމުންދާ ސުވާލަކީ  23ޤަރުނު ކުރީގެ ޤާނޫނުތަކެއް
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ބެހޭގޮތުން ފުރިހަމަ
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާ މީހަކަށް މިފަދަ ސުވާލެއް އުފެދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ
ސުވާލުތައް އުފެދިފައިވާ މީހުން ހަނދާން ނެތިފައިވާ ކަމެއް ވެއެވެ .އެއީ އިންސާނުންވެސް އެތައް ސަތޭކަ
އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ޤާނޫން އަސާސީތަކެއް ހަދާފައިވާކަމެވެ .އިންސާނުންނަށް މިފަދަ ކަމެއް
ކުރެވުނުއިރު ،ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެންވާ ޤާނޫނުތަކެއް އުފެއްދެވުމަށް
ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެން ނުވާންވީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ތަނަކާއި ހުރިހާވަގުތެއްގައި
ހިނގާހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.
މިފަދަ ސުވާލެއްކުރާ މުސްލިމެއްގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
މިފަދަ ސުވާލެއްކުރާ މުސްލިމުމީހާ ޤަބޫލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން ދެމިގެންވާ ޤާނޫނުތަކެއް
ހެއްދެވުމަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކުޅަދުންވަންތަ ކަމެއްކަމެވެ .ސަބަބަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ވަނީ ދާއިމަށް ދެމިގެންވާ ޤުދުރަތީ ޤާނޫނުތަކެއްވެސް ހައްދަވާފައެވެ .އެހެންކަމުން އެއްވެސް އަޞްލެއްނެތް
ވާހަކަތަކުގައި ނުވަތަ ކުފުރުގެ ދަންތުރަ ތަކުގައި ނުޖެހުމަށް މުސްލިމުން ސަމާލުވާން ޖެހޭނެއެވެ .ﷲ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النساء ٥٦ :މާނައި" :އެހެންނަކުން ނޫނެވެ!
ފަހެ ،ކަލޭގެފާނު ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު ގަންދެއްވައި ވަޙީ ކުރައްވަމެވެ .އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި
އުފެދިފައިވާ ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި ،ކަލޭގެފާނު އެމީހުންގެ މެދުގައި ޙުކުމްކޮށްފުމަށް ދާންދެން ،އެބައިމީހުން
އީމާނެއް ނުވާނެތެވެ .އެހިނދު ،ކަލޭގެފާނު ނިޔާކުރެއްވި ގޮތާމެދު އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ،ދަތިކަމެއް
ވާކަމުގައި އެބައިމީހުން ނުދެކޭނެތެވެ .އަދި އެބައިމީހުން (އެ ނިޔާއަށް) ފުރިހަމަ ވެގެންވާ ކިޔަމަންވުމަކުން
ކިޔަމަންވާނެތެވެ".
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވައިލެއްވި ޙުކުމްތަކުން އޭނާ ހިތްއެދޭ ޙުކުމްތަކުގައި ހިފައި ،އޭނާ ނުރުހޭ
ޙުކުމްތައް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޭނާއަށް ލިބިފައި ނުވާކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ހަނދާން ނެތިފައެވެ .ﷲ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﭼ البقرة ٥٦ :މާނައީ" :ފަހެ ،ފޮތުން ބަޔަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވެ އަނެއްބަޔަށް ކާފިރުވަނީ
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ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަންތައްކުރާ މީހުންގެ ޖަޒާއަކީ ،ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި
ދެރަކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބުން ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ .އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުން ގަދަފަދަ ޢަޒާބުގެ ތެރެއަށް
އެބައިމީހުން ފޮނުއްވާ ހުއްޓެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ،ތިޔަބައިމީހުންކުރާ ޢަމަލުތަކާމެދު ޣާފިލުވެވޮޑިގެންވާ
ކަލަކު ކަމުގައި ﷲ ނުވެއެވެ".
މިތާނގައި މިބަޔާންކޮށްލަނީ طاعة (ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ) ގެ  4ވައްތަރެކެވެ.
 .2ފުރިހަމަޔަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް.
މިއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ފަރާތުން ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އައިސްފައިވާ ހުރިހާ އަމުރުފުޅަކަށް ފުރިހަމަޔަށް
ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ .މިގޮތަށް ކިޔަމަންވުމުގައި އިތުރު ސުވާލެއް ކުރުމެއް ނުވެއެވެ.
 .1އިސްލާމްދީނުގައި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުގެ ނައްޞުން ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމަޔަށް ކިޔަމަންވުން.
މި ގޮތަށް ކިޔަމަންވުމުގައިވެސް އެއްވެސް އިތުރު ސުވާލެއް ކުރުމެއް ނުވެއެވެ.
 .4އަހުލުއްސުންނަތި ވަލް ޖަމާޢަތުގެ އިމާމަކަށް ނުވަތަ އިމާމުންތަކަކަށް ތަބާވުން.
މިގޮތަށް ތަބާވާއިރު ވަކި އިމާމަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .ސަބަބަކީ އިމާމުންގެ މެދުގައި
އުފެދިފައިވަނީ ޙައްޤު ޚިލާފުތަކެއް ކަމުގައި ވާތީއެވެ .މިޙާލަތުގައި އޭނާ އެ ތަބާވާގޮތަކީ ޞައްޙަ
ޚިލާފެއްކަމުގައިވާނަމަ އެގޮތެއް އޭނާއަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޙިސާބުބެއްލެވޭނެ ހުރިހާ
މަޚްލޫޤުންގެ މިދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖެވެރި ވެގެންދާނެކަން ޙަޤީޤީ މުސްލިމަކު ޤަބޫލުކުރާނެއެވެ .އަދި
އިސްލާމީ

އުޞޫލުތަކަށް

މުސްލިމުންގެ

ދިރިއުޅުމުގައި

ވެގެންދާނެކަމުގެ

އުޚްރަވީ

ޢަމަލުކުރުމުން

ޙަޔާތް

ގެރެންޓީ

ބާއްޖެވެރި
ލިބެއެވެ.

އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހެޔޮ އަސަރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި މިދުނިޔޭގެ ވަގުތީ
ދިރިއުޅުމަކަށް ނޫނެވެ .އެހެނެއްކަމަކު އުޚްރަވީ ޙަޔާތްވެސް ބާއްޖެވެރިކޮށްދެއެވެ .އެއްވެސް މުސްލިމަކު
މިކަން ހަނދާންނުނެތޭނެއެވެ .ސަބަބަކީ އިންސާނުން އަތުން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫނަކަށްވުރެ ،ﷲ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވައިލެއްވި ޤާނޫންތައް ފުރިހަމަކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލުކުރާނެއެވެ.
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބިނާވެގެންވަނީ ކަނޑައެޅިބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މީގައި ވަނީ
ﷲއާއި އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ތަކެތީގެ ގުޅުމާއި ،މަޚްލޫޤުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ.
އެހެންގޮތަކަށް

ބުނާނަމަ އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތަކީ

ބޮޑު

ޕެކޭޖެކެވެ.

މި

ޕެކޭޖުގައިވަނީ

އަޤީދާއާއި،

އަޅުކަންތަކާއި ،ފުރިހަމަ ވެގެންވާ ޤާނޫނުތަކާއި ،އެންމެ ރިވެތި އަޚްލާޤެވެ.
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މީގެ  23ޤަރުނު ކުރިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ވަނީ އެތަކެއް ނިކަމެތިންނެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް ހޯދައިދީފައެވެ.
މިއީ ވޭތުވެދިޔަ ޤަރުނާ ހަމަޔަށްވެސް އިންސާނުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކަށް ކޮށްނުދެވުނު ކަމެކެވެ .މި ރޮނގުގައި
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްހަމައަށް އައުމަށް އަދިވެސް އިންސާނުންހަދާ ޤާނޫންތައް ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިޕްލަނެޓް ޙިމާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ބިލާލު ޢަބްދުއްސައްތާރު
ތާރީޚް 24 :ޝައްވާލު  24 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

اهلل سبحانه وتعاىل

އަހަރެމެން

އިންސާނުން

އުފައްދަވާފައި

ވަނީ

ހަމައެކަނި

އެއިލާހަށް

އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައެވެ .އެކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާން ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި
އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކާއި އަނބިދަރިން ނަރަކައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެއިލާހު ވަނީ އަމުރު
ކުރައްވާފައެވެ .އަހަރެމެންގެ ނަފްސުތަކަށް ރައްކާތެރި ވުމަށް އެއިލާހު އަންގަވައެވެ .އެ ނަފްސު އެއިލާހު
ނަހީ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ދުރުކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށެވެ .އެއިލާހު އަހަރެމެންނަށް ކުރުމަށް އަމުރު
ކުރައްވާފައި ވަނީ އަހަރެމެންނަށް ކުރުމަށް ކުޅަދާނަވާ ކަންތައްތަކެވެ .އަހަރެމެންނަށް ނުއުފުލޭ ވަރުގެ
ބުރަތައް އުފުލާކަށް ނުޖައްސަވައެވެ .އަހަރެމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ ފުރިހަމައަށް ދީނަށް ވަދެ އެއިލާހު
އަމުރުކުރެއްވި ގޮތަށް އެއިލާހަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ .އޭރުން ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް އަހަރެމެންނަށް
އެއިލާހުގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ލިބޭނެއެވެ.
ނަމަވެސް اهلل سبحانه وتعاىل ޖައްސަވާފައިވާ ތަކުލީފުތައް ކުޑަވެގެން މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު
އުޅޭހެން ހީވާފަދަ މަންޒަރުތަކެއް މިއަދު ފެންނަމުން އެބަދެއެވެ .އެބައިމީހުންނަށް އުފުލަން ނުޖެހޭ ބޮޑެތި
ޒިންމާތައް (މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އުޅެމުންދާ ޕްލަނެޓް ޙިމާޔަތްކުރުން ،ވެލާ ކަހަނބު

ޙިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަން) އެބައިމީހުން ވަނީ އުފުލަން ފަށާފައެވެ .اهلل سبحانه وتعاىل އަށް އަދާކުރަން

ޖެހޭ އަޅުކަންތަކަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް މިކަމާ މިބައިމީހުން ކަންބޮޑު ވެއެވެ .މި ކާއިނާތުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަ

ގޮތުގައި ވުޖޫދަށް ގެންނަވާ ،މި ނިޒާމު ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓަވަނީ اهلل سبحانه وتعاىل ކަން ކަށަވަރެވެ.
އެހެންކަމުން ޕްލަނެޓް ޙިމާޔަތްނުވެގެން އުޅުމަކީ އަހަރެމެން އެކަމާ މަސްޢޫލުވާންޖެހޭނޭ ކަމެއްނޫނެވެ.

އެކަމުގެ ޒިންމާ اهلل سبحانه وتعاىل ވަނީ ނަންގަވާފައެވެ .އެއިލާހު އިރާދަ ކުރައްވާ ދުވަހެއް އައުމުން މުޅި
ކާއިނާތު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދާނެއެވެ .އެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހެވެ .އެދުވަހުގައި އަހަރެމެންނާ ސުވާލު ކުރެވޭނީ

އަހެރެމެންނަށް اهلل سبحانه وتعاىل ކުރަން އަމުރު ކުރެއްވި އަޅުކަންތަކާ މެދުގައެވެ .ޕްލަނެޓް ޙިމާޔަތްކުރަން
ކުރީ

ކޮންމަސައްކަތެއްތޯ

ނުވަތަ

ވެލާ

ކަހަނބު

ޙިމާޔަތްކުރަން

މަސައްކަތްނުކުރީ

ކީއްވެގެންތޯ

އަޅުގަނޑުމެންނަކާ ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި "ޙިމާޔަތް" ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ލިބުނީ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކިތައް އެވޯޑްތޯ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ބީރަށްޓެހީން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  26 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

َََ ْ َ
ُ َ
َ
ََ َ َ
اْل ْسَل ُم غ ِريبًاَ ،و َسيَ ُعود ك َما بَدأ ف ُطوَب
ކީރިތި ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ(( .بدأ ِ
ُْ
ޓހި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި އެދީން އެނބުރި
لِلغ َر َبا ِء)) މާނައީ" :އިސްލާމްދީން ފެށިގެންއައީ ބީރަށް ެ
ރުޖޫޢަވާނީވެސް ބީރަށްޓެހި އެއްޗެއްގެ ގޮތަށެވެ .ވީމާ ބީރަށްޓެހީންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދޭށެވެ".

()1

މި ޙަދީޘްގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިއެވާ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުލިބިގެންވާ ބީރަށްޓެހީންނަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް
މުޖުތަމަޢުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާވާ ދެކެ ފަރިތަނޫން މޫނުތަކުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ .ބިދޭސީ
ޓުއަރިސްޓުންގެ ވާހަކައެއްވެސް ނޫނެވެ .ޙަޤީޤަތުގައި އެ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ޙަޤީޤީ މުސްލިމުންގެ
ވާހަކައެވެ .ޙަޤީޤީ މުޥައްޙިދުންގެ ވާހަކައެވެ .ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެ ޙަދީޘްގައިވާގޮތަށް ޙަޤީޤީ
މުއުމިނުން ބީރަށްޓެހިވާން ޖެހުނީ ކޮން ސަބަބަކާ ލައިގެންތޯއެވެ؟
ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ ހަމައެކަނި ދުލުން ތަޥްޙީދުގެކަލިމަ ކިޔުމަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤީ މުއުމިނުން،
އަދި ޙަޤީޤީ މުޥައްޙިދުން ކަމުގައިވެގެން ނުދާނެއެވެ .ނިޔަތާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުވެސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މިގޮތުން ޙަޤީޤީ މުއުމިނުންގެ ސިފަ ބަޔާން ކުރައްވައި املؤمنون ސޫރަތުގައި މާތް ﷲތަޢާލާ ވަޙީ

ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ املؤمنون ٦ - ٢ :މާނައީ" :އެބައިމީހުންނީ ،އެބައިމީހުންގެ
ނަމާދުގައި

މަޑުމައިތިރިވެތިބޭ

މީހުންނެވެ.

އަދި

އެބައިމީހުންނީ،

ބޭކާރު

ވާހަކަތަކާއި،

ކަންތަކުން

ދުރުހެލިވެތިބޭ މީހުންނެވެ .އަދި އެބައިމީހުންނީ ،ޒަކާތްދޭމީހުންނެވެ .އަދި އެބައިމީހުންނީ ،އެބައިމީހުންގެ
ފަރުޖުތަކަށް ރައްކާތެރިވާމީހުންނެވެ".
މިއަދު ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާ އަޚުންނާއި އުޚްތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮބައިތޯއެވެ؟ ނަމާދަށް
ރައްކާތެރިވާ މީހުން ނުއުޅެއެކޭ އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްގައިވެސް ނުދަންނަވަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ސައްތައިން
ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގައި ،ނަމާދު އަދާ ކުރާމީހުން ނިސްބަތުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ކަމެއް
ކުރަން ޖެހުނަސް ،އަދި މުޞީބާތެއް ލައިގަތަސް މީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ނަމުގައި
ނާޗަރަންގީ ޝޯވތައް ބޭއްވުމާއި ،މުނިފޫފިލުވައިދޭ ޝޯވތައް ބޭއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކަށް މިއަދު
މިވަނީ ވެފައެވެ .މިކަންތައްތައް މިވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެ .ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ޒަކާތް ޓެކުހަށް ވެ
ނިމިއްޖެއެވެ .ފަރުޖުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި މިފެންނަނީ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހިންގައި ނަހަލާލަށް
ލިބޭ ދަރީން "ފޮތި ފޮތި" ކުރަމުންދާ މަންޒަރެވެ .މިކަންތައްތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ ،ﷲގެ ޝަރީޢަތް
()1
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ޤާއިމުކުރުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވާ މީހުންނަކީ މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ވަރަށް "ޑީގްރޭޑް" ބަޔަކަށް މިވަނީ
ވެފައެވެ.
އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ޒަމާން ތަރައްޤީވެ ތަހުޒީބުގެ މަގުގައި މުޅި ދުނިޔެ ފައިތިލަ ޘާބިތު ކުރަން
މަސައްކަތް ކުރާ މިދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަށް ކުރަމުންމިދާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ވާހަކަ
ބަޔާންނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ހިތެއްނޭދުނެވެ .ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެނަމުގައި މިވަނީ މުޅީން
އާވައްތަރެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެވިފައެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމުން ދީން ދުރަށްލައި،
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ،މާތް ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތައް ތަބާވާ މީހުންނަށް ކުރަމުންދާ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ
މިވަނީ ހައްދުން ނެއްޓިފައެވެ .އިސްލާމްދީނާ އެދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މިއަދު މިވަނީ އިސްވެ
ބަޔާންކުރެވުނު ޙަދީޘްގައި ޒިކުރު ކުރެވުނު ގޮތަށް ބީރަށްޓެހީންނަށްވެ ނިމިފައެވެ .ބޭނުންވީމަ ގެންގުޅެލާފައި
ބޭނުންވީމަ ނަގާ އެއްފަރާތަށްލާ ބީދައިން ދީނުގެ ކަންތައްތަކާ ،ދީނުގެ އުޞޫލުތަކާ ދީނުގެ ފިކުރު
މިގެންގުޅެވެނީ ފެންކައްކާ ބޮލީގެ ޢިއްޒަތް ފަދައިންނެވެ .ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުގެ ޙާލަކީ
މިއީއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭ ކަންފަތަށް ނީވޭ ކަމަށް ހަދައި ،ފެންނަ ލޮލަށް ނުފެންނަކަމުގައި
ހަދައިގެން ތިބުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
މާތްﷲ ތަޢާލާ األنفال ސޫރަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﭼ األنفال ٢٢ :މާނައީ" :އަދި ނާހައިތިބެމެ ،ތިމަންމެން އަހައިފީމުއޭ ބުނި މީހުން ފަދައިން
ތިޔަބައިމީހުން ނުވާށެވެ!" އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޅުމާއި ގުޅުން މިގޮތަށް ބަހައްޓައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނީ
އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ޙަދީޘްގައިވާގޮތަށް ބީރަށްޓެހީންނަށް ވެވިދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަނީތޯއެވެ؟ ޙަޤީޤީ
މުއުމިނުން

ބީރަށްޓެހިވާން

ޖެހުނީ

މިބަޔާންވެދިޔަ

ސަބަބުތަކާހެދިއެވެ.

އަދި

މިނޫނަސް

އެތައް

ސަބަބުތަކެއްވެއެވެ.
ﷲތަޢާލާ املائدة ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ
املائدة ٦٥ :މާނައީ" :ފަހެ ،އެބައިމީހުން އެދެނީ ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ ޙުކުމް ހެއްޔެވެ؟ ޔަޤީންކުރާ ބަޔަކަށް
ﷲއަށްވުރެ ޙުކުމްކުރެއްވުމަށް

މޮޅީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟"

އެކުވެރީންނޭވެ! ޣާފިލް ކަމުގެ ނިދީން

ނިދާފައިތިއްބައި ކުއްލިއަކަށް މަރުއައިސް ޖެހުމުން ވެގެންދާނޭގޮތް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ املؤمنون ސޫރަތުގައި

މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ .ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ املؤمنون ٢٥٥ - ٩٩ :މާނައީ:
"އެބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ގާތަށް މަރު އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ .އެހިނދު އޭނާ ބުނެތެވެ .އަޅުގެ
ވެރިރަސްކަލާކޮ! ތިމަންއަޅާ (ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށް) އަލުން އަނބުރައި ފޮނުއްވާނދޭވެ! (އެއީ) ތިމަންފަހަތަށް
ދޫކުޅަ ކަންތަކުގައި ޞާލިޙުޢަމަލުކުރުމުގެ އެދުމުގައެވެ .ހަމަހިލާ އެހެންނަކުން ނުވާނެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން،
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އެއީ އޭނާ ބުނެލާ ބަހެކެވެ .އަދި އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައިވަނީ ފަރުދާއެކެވެ( .އެބަހީ ،ބަރުޒަޚުގެޢާލަމެވެ).
އެބައިމީހުން އަލުން ދިރުމަކަށް ފޮނުއްވާ ދުވަހަށްދާނދެނެވެ".
އަޅުގަނޑުމެން

ވިސްނަންވީ

މި

ކަންއޮތީ

ވަގުތަށްޓަކައެވެ.

މިހެންކަމުގައިވީނަމަވެސް

ހިތާމައަކީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ މަޤްސަދު އޮޅުވާލައި ޙަޔާތާއިމެދު ޣާފިލުވާ މީހުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް
އިތުރުވަމުންދާކަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތަކީ ދާދި ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ .މި ފަނާވަނިވަ ދުނިޔެއަށް
އަލްވަދާޢު

ކިޔަން

ހަމަ

ކޮންމެ

ވަގުތަކުވެސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޖެހިދާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން

ތައްޔާރުވާންވީ ވަދާޢުގެ ވަގުތަށެވެ .ދުނިޔެއަށް ފާރަލައި ،މުޅި ޙަޔާތް މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެ އާބާދު ކުރަން
އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަންޖެހޭނީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތް ބިނާކޮށް އެޙަޔާތް
ބާއްޖަވެރި ކުރުމުގައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގެ ވަގުތުކޮޅަކީ ދާދި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ.
َ
ُّ ْ َ َ ي َ َ
ُ
ادلنيَا كأنك غ ِريب أ ْو ََعبِ ُر َس ِبيل))
ކީރިތި ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ގެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ(( .ك ْن ِِف
()1
މާނައީ" :ތިބާ ދުނިޔޭގައި ބީރަށްޓެއްސެއް ފަދައިން ނުވަތަ ދަތުރުވެރިއެއްފަދައިން ވާށެވެ".
ނިކަން ވިސްނަވާ ބައްލަވާށެވެ .ދަތުރުވެރިޔަކު ދަތުރުކުރަމުންގޮސް ވަރުބަލިފިލުވާލަން މަޑުކޮށްލާތަނުގައި
އޗެއް އެތަނަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށް ހުސްކޮށްލުމަށްފަހު
ހއެ ް
ބޮޑު ގެއެއްއަޅައި ،އެމީހާގެ އަތުގައި ހުރި ހުރި ާ
ދެން އަނެއްކާ ދަތުރަށްފަށައިގަންނަ ވަގުތު ވާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފިމަނަމަ ،ހަމަ
ޔަޤީނުންވެސް ދަތުރު ބާއްޖަވެރިވެގެނެއް ނުދާނެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާދޭތެރޭ ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރި ކުރެވޭނީ
ދުނިޔެއަށްވުރެ އާޚިރަތް އިސްކޮށް ދުނިޔެމަތީގައި ބީރަށްޓެހިވީ ވަރަކުންނެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމައަށް
ތަބާވާންޖެހެނީ މާތް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބިނާކުރަންޖެހޭނީ
ޞަޙާބީންނާއި ،ތާބިޢީންނާއި ،ތަބާ އައްތާބިޢީންގެ މަގުންނެވެ .ހިތްހަމަޖެހުމާއި ،ފަލާޙާއި ،ކާމިޔާބުއޮތީ
ހަމައެކަނި ﷲގެ ދީނުގައެވެ .ﷲ ގެ ޝަރީޢަތުގައެވެ.
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އީމާންކަން އިތުރުކޮށްދޭ "ކެޓަލިސްޓް"
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  14 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

احلمد هلل ،والصالة والسالم على حممد بن عبد اهلل.
ޤަބުރުސްތާނަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެވެސް ދާން ވަރަށް ފަސްޖެހޭ ތަނެކެވެ .އަދި ބައެއް މީހުންގެ
ނަޒަރުގައި އެއީ ވަރަށް ދާން ފޫހި ތަނެކެވެ .ސަބަބަކީ ޤަބުރުސްތާނުގައި ވަނީ ހަމައެކަނި ވަޅުލެވިފައިވާ
މީހުން ތަކެކެވެ .ކަށްޓަށްވެފައިވާ ހަށިތަކެކެވެ .އެއްވެސް ފުރާނައެއް ދިރުމެއްނެތް ޤަބުރުތަކެކެވެ .އަދި
އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން ވާނެ މާބޮޑު ފައިދާއެއް ނެތް ކަމުގައި ބައެއް މީހުން ދެކެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް
ދަންނަވަމެވެ .ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން

ވަރަށް ގިނަގުނަ

ފައިދާތަކެއް

ލިއްބައިދެނިވި ކަމެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އިސްލާމްދީނުގައި ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް
ބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެއްވެސްމެއެވެ.
ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މާތް ނަބިއްޔާ صلّى اهلل عليه وسلّم ވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު
މަނާކުރައްވާފައެވެ .ބުރައިދާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ޙަދީޘް

ކުރެއްވިއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޤަބުރުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާކުރެއްވީމުއެވެ .މިހާރު
ތިޔަބައިމީހުން ޤަބުރުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާށެވެ".

()1

އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم މީސްތަކުންނަށް ޤަބުރަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
މަނާ ކުރެއްވި ސަބަބެއްކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ،ޖާހިލިއްޔަ ދުވަސްވަރުގައި މީހުން
އިސްލާމްދީނަށް އެހާ ހޭލުންތެރި ނުވުމެވެ .އެހެންކަމުން އިސްލާމީ ފުރިހަމަ ޢަޤީދާ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް
ފުރިހަމައަށް ވަދެއްޖައުމަށް ދާންދެން މާތް ނަބިއްޔާ صلّى اهلل عليه وسلّم މީސްތަކުން ޤަބުރަށް

ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާ ކުރެއްވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް ހުއްދަދެއްވައި ،އަދި ޚުދު
އެކަލޭގެފާނުވެސް ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިކަމަށް ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން
ޘާބިތުވެއެވެ.
ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ ވިދާޅުވިއެވެ .ކީރިތި ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ،ތިމަން ކަމަނާގެ އަރިހުގައި
ރޭ ކުރައްވާ ރޭތަކުގެ ކުރީކޮޅު ބަޤީޢު ޤަބުރަސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައެވެ .އަދި އެ ޤަބުރުސްތާނުގެ
އަހުލުވެރީންނާ މުޚާތަބުކޮށް ޙަދީޘް ކުރައްވައެވެ" .ތެދުމަގު ޚިޔާރުކޮށްގެންތިބި މި ޤަބުރުސްތާނުގެ
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އަހުލުވެރީންނަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެ .ޤިޔަމާތްދުވަހުން މާތްﷲ ވަޢުދުވެވޮޑިގަތް ކަންތައް ތިޔަބައިމީހުންނަށް
އެކަލާނގެ ފުއްދަވައި ދެއްވާށިއެވެ".

()1

ޤަބުރަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ނުހަނު ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއްވެސް އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން
ޤަބުރަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ ތަކުގެ ތެރެއިން މަދު މިންވަރެއް މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު
ގެނެސްދެވޭތޯ ބަލައިލާނަމެވެ.
މަރުމަތީން ހަނދާންވުން:

.2
އިންސާނާ

ދުނިޔެ

މަތީގައި

އުޅޭއިރު

މަރުމަތީން

ހަނދާންކުރަނީ

މަދު

ފަހަރަކުއެވެ.

ދުނިޔެއަށް

ހެއްލިގެއްލިވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަރާމެދު ޣާފިލުވެވެނީއެވެ .ޤަބުރަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން
މަރުމަތީން ހަނދާންވެއެވެ .އަދި އެކަމަކީ ތިމާއާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމެއްކަން ހިތް
މައްޗަށް ގެނެވި އެކަމަށް ހުޝިޔާރުވެވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ صلّى اهلل عليه وسلّم ވެސް
ވަނީ މި ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާ ސުވަރުގެ ވަޑައިގެންފައެވެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މަރުނުވެ މި
ބިންމަތީގައި ލަހައްޓަވާނެކަމުގެ އުއްމީދު ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މާތްﷲ ވަޙީ
ކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ .ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ الزمر ٣٥ :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނީ،
އަވަހާރަވާނޭ ބޭކަލެކެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ،އެބައިމީހުންނީވެސް މަރުވާނޭ ބަޔެކެވެ ".އަދިވެސް
އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ .ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ آل عمران ٢٥٦ :މާނައީ" :ކޮންމެ ނަފްސަކީވެސް،
މަރުގެ ރަހަ ލިބިގަންނާނޭ އެއްޗެކެވެ".
ވީމާ ،ޤަބުރަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންއޮތް ކަށަވަރު ދަތުރުގެ މަތީން
ހަނދާންވެ،

މާތްﷲ

ގެ

ހަޟުރަތަށް

ދާންޖެހޭނެކަން

ހަނދާންކޮށް

ތައުބާވުމުގެ

ޝަޢުޤުވެރިކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިގެންދާނެކަމީ ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ.
.1

ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބުގެމަތީން ހަނދާންވުން.

ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބަކީ ޙައްޤު އެއްޗެކެވެ .ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ގެ
ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ" .އަދި މުނާފިޤުންނާއި ކާފިރުންނާ ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ .މުޙައްމަދުގެ ފާނާ
ބެހޭގޮތުން ކަލޭ ބުނެއުޅުނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބުގައި އޭނާ ބުނާނެއެވެ.

ނޭނގެއެވެ .މީހުން ކިޔާ އުޅުނު

އެއްޗެއް އަހަރެންވެސް ކިޔާ އުޅުނީމެވެ .އެހިނދު އޭނާ އަށް ބުނެވޭނެއެވެ .ކަލެއަކަށް ނުވެސް އެނގެއެވެ.
އަދި ނުވެސް ކިޔައެވެ .އަދި ދަގަނޑު ގަޑަކުން އޭނާގެ ގައިގާ އެތިފަހަރެއް ޖެހޭނެއެވެ .އެޖެހޭ ޖެހުމުގެ
އަޑު ކައިރީގައި ތިބި އިންސީންނާއި ޖިންނީން ފިޔަވާ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އިވޭނެއެވެ".

()2

()1
()2

صحيح مسلم.)443( :
صحيح البخاري.)2446( :
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ވީމާ ،އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ޙަދީޘުން ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބަކީ ޙައްޤު އެއްޗެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ .މިގޮތުން ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބު ޙައްޤުވެގެންވާ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ކޮންމެހެން
މިލުޔުމުގައި ގެންނަން ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބު ޙައްޤު ވެގެންވާ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތައް ޒިކުރު ކޮށްލެވޭތޯ ބަލައިލާނަމެވެ.
.2ދެބައޮޑުވުމާއި ޣީބަ ބުނުން.
.1ކުޑަކަމުދާ ނަޖިހުން ރައްކާތެރި ނުވެވުން.
.4ވުޟޫނުކޮށް ހުރެ ނަމާދު ކުރުން.
 .3ދޮގު ހެދުން.
 .1ނަމާދު ނުކުރުން.
 .0ޒަކާތް ނުދިނުން.
 .4ޒިނޭ ކުރުން.
 .6ވައްކަން ކުރުން.
 .4ޚިޔާނާތް ތެރިކަން.
 .21މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފެއްދުން.
 .22ރިބާ ކެއުން.
 .21އަނިޔާ ލިބޭ މީހާއަށް ނަޞްރު ނުދިނުން.
 .24ރާބުއިން.
 .23ބޮޑާކަމާއެކުގައި ފައިކުރި ތިރިކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
 .21ޙައްޤަކާނުލާ މީހުން މެރުން.
 .20ޞަޙާބީންނަށް ބަދުބަސް ބުނުން.
 .24ބިދުޢަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަރުވުން.
ވީމާ ،ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބުގެ މަތީން ހަނދާންވެ ،އިސްވެ
ބަޔާންވެ

ދިޔަ

ފާފަތަކުން

ތިމާގެ

ނަފްސު

ރައްކާތެރިކުރަން

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ.
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 .4ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ މަތީން ހަނދާންވުން.
މަރުވުމުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ އަވަހަށް ލައިގަންނާނެ ދުވަހަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހެވެ .ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ
ބިރުވެރިކަމަކީ އެއިން އެއްވެސް މީހަކު މިންޖުނުވެވޭނެ ބިރުވެރި ކަމެކެވެ .އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަން މާތްﷲ
ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ .ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﭼ عبس ٣٥ - ٣٣ :މާނައީ" :ފަހެ ،ގަދަފަދަ އަޑު އަތުވެއްޖެހިނދެވެ( .އެއީ) އޭނާގެ އަޚާގެ
ކިބައިންނާއި ،އޭނާގެ މަންމައާއި ،ބައްޕަގެ ކިބައިންނާއި ،އޭނާގެ އަނބިމީއާއި ،ދަރިންގެ ކިބައިން ފިލަންދާ
ދުވަހެވެ".
ނިކަން ވިސްނަވާ ބައްލަވާށެވެ .ދުނިޔެމަތީގައި އޭނާ އެންމެ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މަންމައާއި ބައްޕަގެ
ކިބައިންނާއި ،އޭނާގެ މުޅި ޙަޔާތް އެބަޔަށްޓަކައި ހުސްކޮށްލި އަނބީންނާއި ދަރީންގެ ކިބައިން އެދުވަހު
ފިލަން ދުވާނީ ކިހާ ބިރުވެރި ވީމަތޯއެވެ؟ ނިކަން ހިތް މައްޗަށް ގެނެސްގެން ބައްލަވާށެވެ .އެހެންވީމާ،
ގަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ހިތަށްވަދެ މާތްﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން
އިތުރުވެ ހިނގައިދެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާނީ ހެޔޮ ނިމިދިއުމެކެވެ .އުފާވެރި އާޚިރަތެކެވެ .ޤަބުރުސްތާނަށް
ޒިޔާރަތްކުރުން އާދަކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ .އެއިރުން ތިމާގެ އީމާންތެރިކަން އިތުރުވެ ،ހެޔޮ ކަންކަމުގައި
ދެމިހުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެ ،ހެޔޮ މަގަށް ތިމާގެ ހިތް ލެނބިގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން
ހިނގައިދާނެއެވެ .ކުރުކޮށް ދަންނަވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ނަންގަންނާނީ ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ
ތިމާގެ އީމާންކަން އިތުރުކޮށްދޭނެ "ކެޓަލިސްޓް" އެކެވެ.
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މުސްލިމުންގެ ހައިބަތު
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  27 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

މުސްލިމުން އެއްޚިލާފަތެއްގެ ދަށުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ .މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ މުޢުތަޞިމު އާދައިގެ
މަތިން އޭނާގެ މަޖިލީހުގައި ،މުސްތަޝާރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނެވި ވަގުތެކެވެ .ކުއްލިއަކަށް
މަޖިލީހުގައި ތިބި އެންމެންގެ ލޯތައް ހުއްޓުނީ އޭޝިޔާއިން އައި މީހަކާ ދިމާލަށެވެ .ޚަލީފާއަށް
ސަލާމްގޮވުމަށްފަހު ،އޭނާ ބުންޏެވެ" .އޭ މުއުމިނުންގެ އަމީރެވެ! އަޅުގަނޑު މި އައީ ޢައްމޫރިއްޔާއިންނެވެ.
އެތަނުގެ ބާޒާރުން އަޅުގަނޑަށް މުސްލިމު އަންހެނަކު ފެނުނެވެ .އެއަންހެންމީހާ ރޫމީންގެ މީހެއްގެ އަތުން
އެއްޗެއް ގަތުމަށްޓަކައި އޭނައާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ .ނަމަވެސް ރޫމީކަލޭގެ ،އެ އަންހެންމީހާގެ
ވާހަކައަށް އެހާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އެއްޗިހި ގޮވަންފެށިއެވެ .އެއަންހެންމީހާވެސް އޭނާ ގޮވަމުންދިޔަ
އެއްޗިއްސަށް ޖަވާބު ދެމުން ދިޔައެވެ .ދެން އެ ރޫމީކަލޭގެ ،އެއަންހެންމީހާގެ ކޯތާފަތްމަތީ ،ދަތްތައްވެސް
އންހެން މީހާ ބާރުއަޑުން 'އޭ މުޢުތަޞިމެވެ!' ކިޔާ
ބިންދައިގެންދާފަދަ އެތިފަހަރެއް ޖެހިއެވެ .އެހިނދު އެ ަ
ގޮވިއެވެ .އެވަގުތު ރޫމީކަލޭގެ އެ ނިކަމެތި އަންހެންމީހާއަށް މަލާމާތްކުރަމުން ބުންޏެވެ' .މުޢުތަޞިމަށް
ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް އަހަންނާހަމައަށް އާދެވޭނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އޭ މިހިރަ މޮޔަމީހާއެވެ.
މުޢުތަޞިމް ކަޅާއިހުދުގެ އަހެއްގައި އައިސް ކަލެއަށް ނަޞްރުދީ އެހީތެރިވަންދެން އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި
ހުންނާށެވެ'.
އެ މިހާ މިވާހަކަތައް ކިޔާދީ ނިމުމުން ،މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ މުޢުތަޞިމް އޭނައާ ސުވާލުކުރިއެވެ .އެވަގުތު
ކަލޭ ކަންތައްކުރީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ .އެނުލަފާމީހާގެ ބޯ އޭނާގެ ކަނދުރާއިން
ވަކިކުރުމަށްޓަކާ އަޅުގަނޑުގެ ކަނޑި އުރައިން ދެމީމެވެ .ނަމަވެސް ރޫމީންތައް އައިސް އަޅުގަނޑު
ވަށާލިއެވެ .ދެން އެއަންހެންމީހާ ކައިރިއަށް ގޮސް ،އޭނާގެ އަޑު މުއުމިނުންގެ އަމީރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ވަޢުދުކުރީމެވެ.

އެވަގުތު

ހީކުރަމުންދަނީ

އެމީހުންގެ

ރޫމީންތައް
ކިއްލާތަކުގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެހީގައި،

މަލާމާތް

ކުރަމުން

އަމީރުލްމުޢުމިނީންގެ

ދިޔައެވެ.

ހަމަލާތަކުން

އެމީހުން

އެމީހުންނަށް

ސަލާމަތްވެވޭނެކަމަށެވެ.
އޭނާގެ ޖަވާބު އަޑުއެހުމަށްފަހު މުޢުތަޞިމުގެ މޫނު ރަތްވިއެވެ .އަދި ޢައްމޫރިއަޔާއާ ވީ ދިމާލަށް ބެލުމަށްފަހު
ބުންޏެވެ .އާދޭހެވެ .އޭ މިނިވަން މުސްލިމު އުޚްތާއެވެ .އިޖާބައަކަށްފަހު އިޖާބައެއްދެމެވެ .ތިބާގެ ހަޅޭކުގެ
އަޑު މުޢުތަޞިމަށް އިވިއްޖެއެވެ .އަދި ތިބާއަށް އިޖާބަދީފިއެވެ .މިކަން ރޫމީންނަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ.
އެހެންބުނުމަށްފަހު ،މަޖިލީހުގައި ތިބި މުސްތަޝާރުންގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދުނެވެ .އެމީހުންވެސް ތިބީ
މުޢުތަޞިމުފަދައިން އެއަންހެންމީހާގެ ގޮވުމަށް އިޖާބަދިނުމަށް ޢައްމޫރިއްޔާއަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރަށެވެ.
އެހިނދު

21111

ކަޅާއިހުދުގެ

އަސްތަކުގައިވާ

21111

މީހުންގެ

ލަޝްކަރެއް

ތައްޔާރުކުރުމަށް

މުޢުތަޞިމު އަމުރުކުރިއެވެ.
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މުޢުތަޞިމު ލަޝްކަރާއިގެން ޢައްމޫރިއްޔާއަށް ގޮސް ،އެތަން ފަތަޙަކުރިއެވެ .އަދި އެ އަންހެންމީހާ
ޙާޟިރުކުރިއެވެ .އެއަންހެންމީހާ މުޢުތަޞިމަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް އޭނާއަށްޓަކައި ކާއިނާތުގެ ވެރި އިލާހަށް
ދުޢާކުރިއެވެ .އެހިނދު މުޢުތަޞިމު ބުންޏެވެ' .ތިޔަ އުޚްތާއަށް މުޢުތަޞިމު އިޖާބަދީފިހެއްޔެވެ؟' ޖާވާބުގައި
އެ އަންހެންމީހާ ބުންޏެވެ' .އާދޭހެވެ'.
މިއީ އެދުވަސްވަރު ،މުސްލިމުންގެ ހައިބަތާއި ބާރުހުރި މިންވަރެވެ .މުސްލިމު އަންހެނެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލަފުން ދީފައިވާ އިޖާބައެވެ .ނަމަވެސް މިއަދު ޢިރާޤާއި ފަލަސްޠީނާއި އަދި
އެހެންޤައުމުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމު އުޚްތުންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް އިޖާބަދެނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ މިއަދު
މުސްލިމުން މިދަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކަތިލެވެމުންނެވެ .މުސްލިމު ކުޑަކުދީންތައް މިދަނީ
ޔަތީމުވަމުންނެވެ .އުޚްތުންތައް މިދަނީ ހުވަފަތް ވަމުންނެވެ .ޢާއިލާގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި
އުޚްތުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން މިދަނީ ފޭރެމުންނެވެ .މުސްލިމުން މިފަދަ ޙާލަތަކަށް ވެއްޓުނީ ފަހެ
ކީއްވެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ވަރަށް ސާފެވެ .މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ދީނާ ދުރަށް ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ބަސްފުޅުތައް ދޫކޮށް،

ހަވާނަފްސަށް ތަބަޢަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .އެބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހަނގުރާމަކުރަން ފެށުމުގެ
ސަބަބުންނެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜ
ތިޔަބައިމީހުން

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ األنفال ٦٤ :މާނައީ" :އަދި ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް
ކިޔަމަންވާށެވެ.

އަރައިރުންވާނަމަ)

ތިޔަބައިމީހުން

އަދި

ތިޔަބައިމީހުން

ފިނޑިވެ،

ދެބަސްވެ

ތިޔަބައިމީހުންގެ

އަރައިރުން
ބާރުނެތިގެން

ނުވާށެވެ.

(ދެބަސްވެ

ހިނގައިދާނެއެވެ.

އަދި

ތިޔަބައިމީހުން ކެތްތެރިވާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކެތްތެރީންނާ އެކުގައެވެ".
އެހެންކަމުން މިއުންމަތުގެ ހައިބަތާއި ބާރު އަނބުރާ ގެންނަން ބޭނުންނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ދީނަށް
ރުޖޫޢަވުމެވެ .ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް ،ބަހާއި ޢަމަލުން ތަބާވެ އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަޞްރުދިނުމެވެ.
ﷲތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވަވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ حممد٧ :
މާނައީ" :އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ﷲ (ގެ ދީނަށް) ނަޞްރުދޭކަމުގައިވަނީނާމަ،
އެއިލާހު

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ނަޞްރުދެއްވަވާނެއެވެ.

އަދި

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ފައިތިލަތައް

ޘާބިތުކޮށްދެއްވަވާނެއެވެ".

***

209

www.dhisalafiyyah.net

އިސްލާމީ އުއްމަތް

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ޔަހޫދީންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް
ނ
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ސިނާ ް
ތާރީޚް 12 :ޝައްވާލު  14 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ޔަހޫދީންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ވަރަށް ގިނައެވެ .މިބައިމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ލަނޑުދަނޑިޔަކީ ،މުޅި ދުނިޔޭގެ
ވެރިކަން ،ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި މިބައިމީހުން އުފައްދާފައިވާ 'އިޒްރޭލު' ގެ ބާރުގެ ދަށަށްގެނައުމެވެ.
މިބައިމީހުން

ދަޢުވާކުރާގޮތުގައި

އިޒްރޭލުގެ

އިރުމަތިން

ބޮޑުމިނަކީ

ޢިރާޤުން

ފެށިގެން

ހުޅަނގުން

މިޞްރާހަމައަށެވެ .އެބަހީ ފުރާތުކޯރުން ފެށިގެން ނީލަކޯރަށެވެ .އަދި އުތުރުން ޝާމްކަރައިން ދެކުނަށް
މަދީނާއާހަމައަށެވެ.
މިބައިމީހުންގެ މުހިއްމު ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ:
މިބައިގެތެރޭގައި އިޒްރޭލުގެ މައިމަރުކަޒުކަމުގައި ‘އަވްރު

 .2އިޒްރޭލުގެ ވެރިކަން ފުޅާކުރުން:

ޝަލީމް’ (ބައިތުލް މަޤްދިސް) ހެދުން ހިމެނެއެވެ.
 .1ދުނިޔޭގެ އެކިޤައުމުތަކުގެ ބާރު އިޒްރޭލުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން :މިބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި
މިބައިމީހުންނަކީ

ﷲ

ޚިޔާރުކުރައްވާފައިވާ

ބައެކެވެ.

އެހެންމީހުން

ޖެހޭނީ

މިބައިމީހުންނަށް

ޚިދުމަތްކޮށްދޭށެވެ .މިބައިމީހުން މިދެކޭ ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށްވާނެކަމަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ބާރު
މިބައިމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމެވެ.
 .4މުސްލިމުން ނައްތައިލުން :މިބައިމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނަކީ މުސްލިމުންކަން މިބައިމީހުން
ދަނެއެވެ .މުސްލިމުން ނައްތާލައިގެން މެނުވީ މިބައިމީހުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނެއެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ البقرة ٧١٧ :މާނައީ:
"އަދި އެބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެން ވަނީނަމަ ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީނުން ތިޔަބައިމީހުން ބޭރުކޮށް
ކާފަރުކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ރައްދުކޮށްފުމަށް ދާނދެން ތިޔަބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމުގައި އެބައިމީހުން
ފިލައިނުދާނެއެވެ.
 .3ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތައް ފަސާދަކުރުން :މިކަންކުރުމަށްޓަކައި ރަލާއި ،ޒިނޭއާއި ،ރިބާއާއި ،ޚިޔާނަތް ފަދަ
މުޖުތަމަޢުގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ގެއްލުވާލާފަދަ ތަފާތު މުންކަރާތްތައް އެޤައުމުތަކުގައި ފަތުރައެވެ.
މިބައިމީހުންގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ތަފާތު މަގުތައް ޚިޔާރުކުރެއެވެ .ކަންތައްތައް ވަކި
އިންތިޒާމަކުން

ފުރިހަމައަށް

ރާވައި،

ދިރާސާކޮށް

ހަދައެވެ.

މިގޮތުން

މިބައިމީހުން

ބޭނުންކުރާ

ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
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 ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގަޔާއި ،އެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމާ ދެމެދު ފިތުނައިގެ އަލިފާން
ރޯކުރުން.
 ރިޝްވަތާއި ،ވަޒީފާއާއި ،ބިރުދެއްކުމާއި ،އަދި އެހެނިހެން މާލީއެހީ ދީގެން ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި
ވަޒީރުން ޔަހޫދީންގެ ބާރުގެ ދަށަށްގެނައުން.
 ޤައުމުތަކުގެ އެތެރޭގައި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތައް ހިންގުމާއި ،ޓެރެރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުން:
މިބައިމީހުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގައި މިކަންކަމުގެ މުހިއްމުކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 ޤައުމުތަކުގެ އެތެރޭގައި ގަޑުބަޑު އުފެއްދުން :މިކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުތަކުގެ ވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި
ފަސޭހަކަމާއެކު

ރެނދުލައި،

އެޤައުމެއް

މިބައިމީހުންގެ

ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ

ދަށަށްގެނައުމަށް

ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.
 މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ 'އަލްވަލާ ވަލްބަރާ' ގެ ބައި ނެތިކޮށްލުން' :އަލްވަލާ ވަލްބަރާ' އަކީ
އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ އެކުވެރިވުމާއި ރުޅިވެރިވުމާބެހޭ ޢަޤީދާގެ ބައެކެވެ .މިބައި މުސްލިމުންގެ
ހިތްތަކުން ފޮހެލުމަކީ މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކަށް ،އިންސާނުންގެ

ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައާއި ދީންތައް

އެކުވެރިކުރުމުގެ ނަމުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެގަނެވޭނެކަމެކެވެ.
 ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މިބައިމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން :މިފަދަ ވަޞީލަތްތަކަކީ
އެވަޞީލަތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން މިބައިމީހުންގެ ޕްރޮޕެގަންޑާ ފެތުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވާގިވެރިވެދޭ
ތަކެއްޗެވެ .މިފަދަ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ޚަބަރުތަކާއި ،ސިޔާސަތާއި ،ތަފާތު ފިކުރީ ވާހަކަތައް
މިބައިމީހުން ބޭނުންގޮތަކަށް ކޮށާމަށައިގެން ގެނެސްދެވޭނެއެވެ .މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބަލާލިނަމަވެސް މަޝްހޫރު
ޚަބަރުފަތުރާ ގިނަ ޗެނަލްތަކުގެ ވެރިންނަކީ މިބައިމީހުންނެވެ.
 ދުނިޔޭގެ

އިޤްތިޞާދަށް

އަތްގަދަކުރުން:

މިގޮތުން

މިބައިމީހުން

ގިނަގުނަ

ވިޔަފާރީގެ

މުއައްސަސާތަކާއި ،ކޮމްޕެނީތަކާއި ،ބޭންކުތައް އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަދައިއުޅެއެވެ.
 ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ސިއްރުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޖަސޫސީ އިދާރާތަކާއި ،ގުރޫޕްތައް
އުފެއްދުން:

މިފަދަ

މުއައްސަސާތަކާއި

ގުރޫޕުތަކުން

ޤައުމުތަކުގެ

ސިއްރުތައް

ހޯދުމަށްޓަކައި

ބުރަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެވެ .މިގޮތުން އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ 'މޮސާދު' އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ
ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ޖާސޫސީ އިދާރާއެވެ.
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ނަސަބުފުޅު
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  26 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އެކަލޭގެފާނަކީ ޢަދްނާނުގެ ދަރިކަލުން މަޢުދުގެ ދަރިކަލުން ނިޒާރުގެ ދަރިކަލުން މުޟަރުގެ ދަރިކަލުން
އިލްޔާސްގެ ދަރިކަލުން މުދްރިކާގެ ދަރިކަލުން ޚުޒައިމާގެ ދަރިކަލުން ކިނާނާގެ ދަރިކަލުން ނަޟްރުގެ
ދަރިކަލުން މާލިކުގެ ދަރިކަލުން ފިހުރުގެ ދަރިކަލުން ޣާލިބުގެ ދަރިކަލުން ލުއައްޔުގެ ދަރިކަލުން ކަޢުބުގެ
ދަރިކަލުން މުއްރާގެ ދަރިކަލުން ކިލާބުގެ ދަރިކަލުން ޤުޞައްޔުގެ ދަރިކަލުން ޢަބްދުމަނާފުގެ ދަރިކަލުން
ހާޝިމްގެ ދަރިކަލުން ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބުގެ ދަރިކަލުން ޢަބްދުﷲގެ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމައެވެ.
މިއީ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ނަސަބުފުޅު ޒިކުރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރެވެ .އަދި މިއީ
ޢިލްމުވެރިން ޢިޖުމާޢުވެފައިވާ މިންވަރުވެސްމެއެވެ .އެހެނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަ ޢަދްނާން އިން ފެށިގެން
އާދަމް

ޢަލައިހިއްސަލާމްއާއި

ހަމައަށް

އެކަލޭގެފާނުގެ

ނަސަބު

އިތުބާރުކުރެވޭ

އެއްވެސް

މަގަކުން

ޘާބިތުވެފައެއްނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ޢަދްނާން އަކީ އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދަރިކަލުން އިސްމާޢީލް
ޢަލައިހިސަލާމްގެ ދަރިފަސްކޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެއްކަން ޞައްޙަމަގުން ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމާފުޅަކީ ބަނޫ ޒަހްރާގެ ބޭކަނބަލެކެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ނަސަބުފުޅު މަންމާފުޅުގެ
ނަސަބުފުޅާ ބައްދަލުވަނީ ކިލާބް ބިން މުއްރާ އާ ހަމައިންނެވެ.
ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނު ލައްވަވާފައިވަނީ އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޠާހިރު ،އެންމެ މަތިވެރި
ނަސަބުން ،އަދި އެންމެ ޝަރަފުވެރި ޤަބީލާއިން ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެއްކަމުގައެވެ .އިމާމް މުސްލިމް
َّ َّ َ ْ َ َ َ َ
اص َطَف ِكنانة
އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ރިވާކުރައްވަވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެِ (( .إن اَّلل
ْ َ َ
ْ َ َ
َ ََ ُ ًْ
ْ َ َ
ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ْ َ َ ْ َ
ْ َ
اش ٍم))
اش ٍمَ ،واصطف ِاِن ِمن ب ِِن ه ِ
ِمن ب ِِن ِإسما ِعيلَ ،واصطَف ِمن ب ِِن ِكنانة ق َريشاَ ،واصطَف ِمن ق َري ٍش ب ِِن ه ِ
މާނައީ" :ﷲ ތަޢާލާ އިސްމާޢީލް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދަރިފަސްކޮޅުން ކިނާނާ އިޚްތިޔާރުކުރައްވަވައި
މާތްކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި ކިނާނާގެ ދަރިފަސްކޮޅުން ޤުރައިޝުން އިޚްތިޔާރުކުރައްވަވައި މާތްކުރެއްވެވިއެވެ.
އަދި ޤުރައިޝުންގެ ތެރެއިން ހާޝިމްވަންހަ މާތްކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި ހާޝިމްވަންހައިން ތިމަންކަލޭގެފާނު
އިޚްތިޔާރު ކުރައްވަވައި މާތް ކުރެއްވެވިއެވެ".
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ކައިވެނިފުޅުތަކާމެދު ދެކެވޭ ދޮގުވާހަކަތަކުގެ
ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  21 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިސްލާމްދީން ފެށުނީއްސުރެ އަބަދުވެސް ދީނުގެ ޢަދުއްވުން އުޅެމުންދެއެވެ .އެކިދުވަސްވަރު އެކި ހިސާބު
ތަކުގައެވެ .އިސްލާމްދީނުގެ ޤަދަރު ކުޑަކޮށް ،ދީނާ މެދު މުސްލިމުންގެ ހިތުގައި ނުރުހުންތެރިކަން
އުފެއްދުމަށް  21ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކްރިސްޓިއަންދީނުގެ ލިޔުންތެރިން އާގޮތް ގޮތަށް މަސައްކަތް
ކުރަން ފެއްޓިއެވެ .މިގޮތުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ ގެ އަގުވައްޓާލާ ،މުސްލިމުންގެ
ހިތުގައި ﷲ ގެ ދީނަށް ދެވިފައިވާ ލޯތްބާއި ޢިޙްތިރާމު ،ނަފްރަތަށް ބަދަލު ކޮށްލުމަށްޓަކައި ތަފާތު
ދޮގުވާހަކަތަށް އެކިމީޑިޔާތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރަންފެށިއެވެ.
މިމީހުންގެ މި ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމުގައި އަޞްލެއްކަމަށް ބަލާފައިވަނީ  21ވަނަ ޤަރުނުގައި ކްރިސްޓިއަން
ދީނުގެ ލިޔުންތެރިއެއް ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ .މި ފޮތުގެ ނަމަކަށް ލިޔުންތެރިޔާ ދީފައިވާ ނަމަކީ
"ރެފިއުޓޭޝަން ޓް ދަ ރިލިޖެން އޮފް މުޙައްމަދު" – މާނައަކީ "މުޙައްމަދު (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމް) ގެނެސްދެއްވި ދީނަކީ ޞައްޙަ ދީނެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން" މިއެވެ .އިސްލާމްދީނާ
ދެކޮޅަށް ލިޔާ ލިޔުންތެރިން މަޢުލޫމާތު ނަގާ މައިގަނޑު ފޮތަކަށް މިފޮތް ވެގެން ދިޔައެވެ .މިފަދަ
ލިޔުންތެރީންނަށް

ތާރީޚާއި،

އިސްލާމީ

ހަޤީޤީ

އިސްލާމްދީނާބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައެއްނުހުރެއެވެ.

އެބައިމީހުން އޭރުވެސް މިހާރުވެސް މުސްލިމުން ވާވައްދަން އެންމެބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަލޭގެފާނު
ކުރައްވާފައިވާ

ކައިވެނި

ދަޢުވާކުރާގޮތުގައި

ފުޅުތަކާމެދު

އެހެނިހެން

ޙަޤީޤަތާޚިލާފު

މުސްލިމުންނަށް

ހަތަރު

ވާހަކަތައް

ފަތުރައިގެންނެވެ.

އެބައިމީހުން

ކައިވެންޏަށް

ހުއްދަކުރެވިފައި،

އެކަލޭގެފާނު

އެއްފަހަރާ ގިނަ ކައިވެނިތަކެއް ކުރައްވާފައި އެވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޖިންސީ އެދުންވެރި ކަމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.
ނަމަވެސް މިއީ އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއްކަން އެކަލޭގެފާނުގެ ކައިވެނި ފުޅުތަކަށް އިންސާފުގެ
ނަޒަރަކުން ބަލައިފި ކޮންމެ މީހަކަށް ހާމަ ވެގެންދާނެއެވެ .އެބައިމީހުން މިފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާތީ
މުސްލިމުން ހައިރާންވާކަށް ނުޖެހެއެވެ .މިއީ ދިނުގެ ޢަދުއްވުންނެވެ .ފަހަކަށް އައިސް އެބައިމީހުންގެ
އަތްތަކުން

ލިޔެފައިވާ

ބައިބަލްގައިވެސް

އެބައިމީހުންގެ

ނަބިއްޔުންނަކީ

ޒިނޭކުރާ

ބައެއް

ކަމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ.
ކޮންމެއަކަސް،

މިބައިމީހުންގެ

ކްރިސްޓިއަން

ކާބަފައިންގެ

ފަރާތުން

ލިބިފައިވާ

ޞައްޙަނޫން

މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ﷲ ގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އާމެދު ދޮގުވާހަކަތައް
ފަތުރަމުންގެންދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމެއްކަމުގައި ވެފައިވަނީ އިސްލާމްދީން ފެތުރެމުންދާ ހަލުވިމިނުގެ
ސަބަބުން އެކަން އެބައިމީހުންނަށް ތަޙައްމަލު ނުކުރެވިގެނެވެ .އިސްލާމްދީން ފެތުރެމުންދާ ބާރު ސްޕީޑް ކުޑަ
މިންވަރެއް

ނަމަވެސް

މަޑު

ޖައްސާލުމުގެ

އުންމީދުގައެވެ.
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ކާމިޔާބުވުމަކުން ނުދެއެވެ .ސަބަބަކީ އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އާމެދު
ލިޔެވެމުންދާ ދޮގުވާހަކަތަކާ ދެކޮޅަށް ،ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހޭ ކްރިސްޓިއަންދީނުގެ ލިޔުންތެރިންގެ ބައެއް
ލިޔުންތައް މިއަދު ފެންނަމުންދާތީއެވެ.
އެބައިމިހުން އެކަލޭގެފާނާމެދު އެ ދައްކާ ދޮގުވާހަކަތަކަކީ މުސްލިމުންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނޭ ވާހަކަ
ތަކެއްނޫނެވެ .ސަބަބަކީ މިއީ މުސްލިމުންގެ އަޤީދާއާ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ އެވެ.
މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟
ވަކިއަތަކަށްނުޖެހޭ ،މުސްލިމު އަދި ކްރިސްޓިއަން ،ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި
އެކަލޭގެފާނު

ކުރައްވާފައިވާ

ކައިވެނި

ފުޅުތަކަކީ

އެއްވެސް

ޙާލެއްގައި

އެކަލޭގެފާނުގެ

ޖިންސީ

އެދުންވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރައްވާފައިވާ ކައިވެނިފުޅުތަކެއް ނޫނެވެ .އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި އެފަދަ
ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނު ކައިވެނިފުޅު ކުރެއްވިނަމަ ،އުމުރުފުޅުން އެންމެ 11
އަހަރުފުޅުގައި ،ޒުވާންކަމުގެ އެންމެ ތާޒާ ދުވަސްވަރު ،ކުރިން މީހަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައިވާ،
ހުވަފަތް އަންހެންކަނބަލެއް ކަމުގައިވާ ،އުމުރުފުޅުން އެކަލޭގެފާނަށްވުރެ ދޮށި ބޭކަނބަލެއްކަމުގައިވާ
ޚަދީޖަތުގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައި ނުގަތީސްކަމުގައެވެ .ހަމަ އެކަނި އެކަމަނާއާ ކައިވެނި ބައްލަވައި ގެން
ގިނަ އަހަރުތަކެއް އެކަލޭގެފާނު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުއްވިއެވެ .ޢަރަބިންގެ ޒުވާން ރީތި އަންހެން
ކުދީން އެކަލޭގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަންނަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ހިނދުގައިވެސް މެއެވެ .ނަމަވެސް
އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަލޭގެފާނު އެހެން އެއްވެސް ބޭކަނބަލަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައި ނުގަންނަވައެވެ.
އެކަލޭގެފާނަކީ ،މިބައިމީހުން އެދަޢުވާކުރާފަދަ ،ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމާއި ،ދުނިޔަވީ ދިރިއުޅުމަށް ލޯބި
ކުރެއްވި ބޭކަލެއްނަމަ ،ޚަދީޖާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު ،އެހެން
ޒުވާން އަނބިކަނބަލެއް ޚިޔާރުނުކުރެއްވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚްލާޤުގެ
ސަބަބުން ގިނަ ކައިވެނިތަކެއް އެކަލޭގެފާނަށް ހުށަހެޅެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރަކަށް އެދުވަސްވަރު ވެގެން ދިޔަ
ހިނދުގައިވެސް މެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނުގެ

ޙަޔާތަށް

ނަޒަރު

ހިންގާލާއިރު،

އެކަލޭގެފާނުގެ

ޙަޔާތުގެ

ކުރީކޮޅު،

އުމުރުފުޅުން

އެކަލޭގެފާނަށްވުރެ ދޮށި ،ހުވަފަތް އަންހެން ބޭކަނބަލަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ހިތްހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް
ވޭތުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެދުވަސްވަރު އެކަލޭގެފާނު އިތުރުކައިވެންޏެއް ކުރައްވަން ޤަޞްދުކުރައްވާފައިވެސް
ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުގެ ،ފަހު  21ވަރަކަށް އަހަރު ،އުމުރުފުޅުން  11އަށް ވުރެ
މައްޗަށް ދިޔުމަށްފަހު ،މުސްކުޅި އުމުރުފުޅުގައި އިތުރު ކައިވެނިފުޅުތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ .ސަބަބަކީ
މަދިނާގައި އިސްލާމީ އާ ދައުލަތެއްގެ ބިންގާ އެޅުމަށްފަހު ،އެކަލޭގެފާނަށް ތަފާތު ގިނަ އިތުރު ޒިންމާތަކާއި،
މައްސަލަތަކެއް އެކި ދިމަދިމާލުން ކުރިމަތިވަމުން ދިޔައެވެ .އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ބޭކަނބަލެއް ފިޔަވާ
ކައިވެނިބައްލަވައިގަތީ މުޅީންވެސް ހުވަފަތް އަންހެން ކަނބަލުންނާއެވެ .މިއީ ހަޤީޤަތެވެ.
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ހުވަފަތްވެފައިވާ

އަންހެންކަނބަލުންތަކަކާއި

އެކަނބަލުންގެ

ދަރީންތަކެއްގެ

ޔަތީމުވެފައިވާ

ޒިންމާ

ނަގަންޖެހުމަކީ އެކަލޭގެފާނަށް ބޮޑު އަދި ބުރަ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެތޯއެވެ؟ ތަފާތު އުމުރުގެ ،ތަފާތު
މިޒާޖުގެ،

އަދި

ތަފާތު

ޤަބީލާތަކުގެ

ބޭކަނބަލުންތަކެއްގެ

ޒިންމާ

އެކަލޭގެފާނު

ނަންގަވާފައިވުމުން

އެނގިގެންދަނީ އެކަލޭގެފާނު ކައިވެނިފުޅުތައް ކުރައްވާފައިވަނީ ،ދީނުގެ ޢަދުއްވުން އެދަޢުވާ ކުރާފަދަ
މަޤްޞަދެއްގައި ނޫންކަމެވެ.
މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޔޫރަޕްގެ މަޝްހޫރު ތާރީޚީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ތޯމަސް ކާރލައިލް ،އޭނަގެ
"ހީރޯސް އެންޑް ހީރޯސް ވޯރޝިޕް" ކިޔާ ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި ،މުޙައްމަދުގެފާނަކީ ،އެކަލޭގެފާނުގެ
ޢަދުއްވުން އެ ތުހުމަތު ކުރާ ފަދަ ،ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމާ ޝަޙްވަތްތެރިކަމުގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުއްވި
ބޭކަލެއްނޫނެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނާމެދު އެ އިވެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް ބަލާލުމެއް ނެތި
ބޭއިންސާފުން ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކެއްކަމުގައި އޭނާ ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ޖުމްލަ  24ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި
ބައްލަވައިގަތީ ޚަދީޖާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އާއެވެ .އެކަމަނާ އަކީ އެކަލޭގެފާނަށްވުރެ އުމުރުފުޅުން ދޮށި،
ހުވަފަތް

އަންހެން

ކަނބަލެކެވެ.

ޙަޔާތްޕުޅުގައި

އެކަމަނާގެ

އެކަލޭގެފާނު

އެހެން

ކައިވެންޏެއް

ކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ .އެހެން ކައިވެނިތައް އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ އެކަމަނާއާއެކު އެތައް އަހަރު
ދިރިއުޅުއްވުމަށް ފަހު ،އެކަމަނާ އަވަހާރަވުމުންނެވެ.
އެކަލޭގެފާނުގެ އެހެން އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަކީ އުއްމު ސަލަމާ ،ސައުދާ ،ޙަފްސާ ބިންތު ޢުމަރުލްފާރޫޤް،
ޢާއިޝަތު ބިންތު އަބޫބަކުރުއް ޞިއްދީޤް ،ޒައިނަބު ބިންތު ޚުޒައިމާ ،ޒައިނަބު ބިންތު ޖަޙްޝް ،ޒައިނަބު
ބިންތު އުމައިސް ،މައިމޫނާ ،އުންމު ޙަބީބާ ،ޚައުލާ ބިންތު ޙާކިމް ،ޞަފިއްޔާ ،ޖުވައިރިއްޔާ މިއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު މި ކައިވެނިތައް ކުރައްވާފައި ވަނީ ކޮން ޙާލަތް ތަކެއްގައިތޯއާ ކޮން މަޤްޞަދު ތަކެއްގައިކަން
ބަލާލަން ޖެހެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި :
 .2ހުވަފަތް

އަންހެން

ކަނބަލުންނާއި،

އެކަނބަލުންގެ

ޔަތީމުދަރިންނަށް

އެހީތެރިވެދެއްވުމާއި

އަޅާލެއްވުން.
 .1ދީން ފެތުރުމުގައި އެކަލޭގެފާނު ޙިކުމަތް ބޭނުން ކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ޤުރައިޝުންގެ ތަފާތު
ޤަބީލާތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދިޔައެވެ .އަދި މިނޫނަސް ތަފާތު ދީނީ
ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅަށެވެ.
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ،ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވީ
އެކަމަނާގެ އުމުރުފުޅުން  9އަހަރުގައެވެ .އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެކަމަނާއަށް ފުރިހަމަ ތަރުބިއްޔަތެއް
ލިބިވަޑައިގެން ،ދީނުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ.
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

ނަމަވެސް ދީނުގެ ޢަދުއްވުން ދަޢުވާ ކުރަމުންދާގޮތުގައި ،މިޢަމަލަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައި
ގަތުމެވެ .އަދި މިއީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުންކަމުގައި މިބައިމީހުން އަޑު އުފުލަމުން ދެއެވެ.
މިފަދަ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް އުޅެއެވެ .މިބައިމީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ،މިމީހުން ނޫނީ ދެން
ތިބޭނީ އެއްޗެއް ނުވިސްނޭ ގަމާރުން ކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށްބޮޑު ކުށްހީއެކެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެންޏަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދީފައިވާ ކަމެކެވެ .އަދި އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ .ކައިވެނީގެ ބޭރުން ގުޅުން ހިންގުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކިޔަނީ ޒިނޭ
ކުރުމެވެ .މިއީ ދީނުގައި ޙަރާމްކަމެކެވެ .ބޮޑުފާފައެކެވެ .ޝަޙްވަތަށް ލޯބިކުރުމަކީ އިންސާނާގެ ތަބީޢަތުގައި
ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .މިއީ އެއްވެސް މީހަކު އިންކާރު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ .ﷲ ތަޢާލާ
ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ޒިނޭއަކީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ .އެހެން ކަމުން މިފަދަ ބޮޑު ފާފައަކަށް އަރައިނުގަނެ
މީސްތަކުންގެ ޝަހްވާނީ އެދުން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ މަގެއް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ޝަރުޢު ކުރައްވާފައެވެ .އެއީ
ކައިވެނީގެ ގުޅުމުން އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކު ގުޅުމެވެ .އެހެންކަމުން ޒިނޭފަދަ ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން
މީސްތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ،އެކަމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ ޒުވާނުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ކައިވެނި
ކުރުމަށް ދީނުގައި ބާރުއަޅުއްވާފައި ވެއެވެ.
ﷲ ގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ،ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ
އަނިޔާވެރިކަމާއެކުއެއްނޫނެވެ.

އެކަމަނާގެ

ރުހުމުގައެވެ.

އެކަމަނާގެ

ބައްޕާފުޅުގެ

ރުހުމުގައެވެ.

އޭރު

އެކަމަނާގެ އުމުރުފުޅުން  9އަހަރެވެ .އެކަމަނާ ވަނީ ބާލިޣުވެފައެވެ .އަދި އެމުޖްތަމަޢުގައި އެއީ
މައްސަލައަކަށް ނުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކަމާނުބެހޭ މީސްތަކުން މިކަމާ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެގެން އުޅޭކަށް
ނުޖެހެއެވެ.
ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ޤައުމުތަކުގައި ކައިވެނި ކުރެވޭ އުމުރު ތަފާތެވެ .ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި  26އަދި 24
ނުވަތަ  9އަހަރުގައިވެސް ކައިވެނި ކުރެވިފައި އެބަހުއްޓެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އިން "ނަމޫނާއަކަށް" ބަލާ
އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓް ތަކުގައި މައިންބަފައިންގެ ހުއްދައާއެކު  23އަހަރުގައިވެސް ކައިވެނިކުރެވެއެވެ.
ދިވެހި

ރާއްޖޭގައި

މި

އޮންނަނީ

21

އަހަރެވެ.

ދިވެހި

ރާއްޖޭގެ

ތާރީޚަށް

ބަލާއިރު

ވަރަށް

ފަހަކާޖެހެންދެންވެސް  21 ، 3އަހަރުގައި ކައިވެނި ކުރަމުން އައިސްފައިވެއެވެ .އަދި މިއަށްވުރެވެސް
ޅައުމުރުގައި ދުނިޔޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ކައިވެނިކުރަމުން އައިސްފައިވާކަން ތާރީޚުން އެނގެން އެބައޮތެވެ.
ނަމަވެސް

ދިވެހި

އަންހެނަކަށް

ޅައުމުރުގައި

ކައިވެނިކޮށްގެން

ޖިންސީގޯނާއެއްވިކަމެއް

ތާރިޚީ

ވާހަކައަކުންވެސް އަޅުގަނޑު އަޑެއްނާހަމެވެ.
މިގޮތަށް ވަކި އަހަރުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމުން އޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ނުބައެވެ .ސަބަބަކީ މިއީ އިންސާނާގެ
ތަބީޢަތާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަކަށް ވާތީއެވެ .މީގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް
ފެންނަމުން ދެއެވެ .ގުރޭޑް  1 ،2ގެ ކުދިން ކައިވެނީގެ ބޭރުން ބަލިވެ އިންނަނީއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު އޭގެ
ދުނިޔަވީ ލަދުން ސަލާމަތް ވާންވެގެން ،އެތައް މަޢްޞޫމް ޅަފުރާނަތައް އެއްވެސް ރަޙްމެއްނެތި މަރާލެވެމުން
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ދަނީއެވެ .ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލެވެނީއެވެ .ނަމަވެސް މިކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ،ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާމީހުން
އުޅޭތީ ނުފެނެއެވެ .މިމީހުން ކަންބޮޑުވަނީ ޝަރުޢީ ކައިވެންޏަކުން ގުޅުމުންނެވެ.
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކައިވެނި ކުރުމަކަށް ވަކި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޢުމުރެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނެތެވެ.
އިންސާނާ ބާލިޣުވުމުން ،އޭނާގެ މާލީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން އެކަމަށް ކުޅަދާނަވާނަމަ ،ވިހާވެސް
އަވަހަކަށް ކައިވެނި ކުރަންވީއެވެ .މީ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އަކުން ،ނުވަތަ ޔޫ.އެން އަކުން
ނިންމަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ .އަންހެން ކުއްޖަކު ޙައިޟުވުމުން ދަލީލު ލިބެނީ އޭނާއަށް ދަރިން ވިހެއުމުގެ
ޤާބިލުކަން އެބަހުރިކަމެވެ .އެކި މީހުންނަށް ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ފެށެނީ އެކި އުމުރުގައެވެ 1 .އަހަރުން
ފެށިގެން  21އަހަރާ ދެމެދުގައިވެސް ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ފެށިފައި އެބަ ހުއްޓެވެ .އިސްލާމީ
ޝަރީޢަތުގައި މިކަން އޮންނަ އުޞޫލަކީ އިންސާނާގެ ތަބީޢަތާ އެކަށީގެންވާ އުޞޫލެކެވެ.
އެހެން ކަމުން މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ޞައްލަﷲ އާމެދު ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގުވާހަކަތައް ފަތުރާ
މީސްތަކުން ﷲ ތަޢާލާ އަށް ބިރުވެތިވުމަށް ގޮވާލަމެވެ.
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ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އުފަންވެވަޑައިގަތީ ކޮންދުވަހަކު؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ْ
الح ْدْم ل
لُمحدْم

ّ
ّ
ّ
ّّ
ّ
ي ،نحبّي نحا حو ححبّْيبّنحا
ي ،حوالص حَلةل حوالس حَل لم حعلحى أح ْشحرف ْاْلحنْبّيحاء حوالْ لدْم ْر حسل ْ ح
لله حرب الْ حعالحدْم ْ ح
ّّ
حص ححابّّه حوحم ْن تحبّ حع له ْم بّّإ ْح حسان إّ حَل يح ْوّم ال ْ ي ّن .أحما بح ْع ل :
حو حعلحى آله حوأ ْ

حوقل ْ حوتّنحا

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޢަލައިހިއްޞަލާތު ވައްސަލާމް އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހުކުރު ހަތްދުވަހުގެ
ތެރެއިން ހޯމަ ދުވަހެއްގައެވެ .މިކަން ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ސާބިތުވެއެވެ .އިމާމު އަބުލް ޙުސައިން
މުސްލިމް ބިން ޙައްޖާޖް ބިން މުސްލިމް އަލް ޤުޝައިރިއްޔުއްނައިސާބޫރީ ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ
މުސްނަދުއްޞަޙީހް ނުވަތަ ޞަޙީހްމުސްލިމުގައި ރިވާ ކުރައްވަވާފައިވާ ،އަބޫ ޤަތާދާ އަލްއަންޞާރީ
މ ދުވަހާ ބެހޭގޮތުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ .ހޯ ަ
َ
َ َْ ٌ ُ ْ ُ
ِلت
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ .އެހިނދު އެކަލޭގެ ާ
ފނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވިއެވެ(( .ذاك يوم و ِ
ُ
فيه َو َي ْو ٌم أُنْزلَ ْ
ت َ َ َّ
لَع ِفي ِه انلُّبُ َّوة)) މާނައީ" :އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި ދުވަހެވެ .އަދި
ِ ِ
ِ
ތިމަންކަލޭގެފާނު ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވެވުނު ދުވަހެވެ .ނުވަތަ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވަޙީ ބާވައިލެއްވެވުނު
ދުވަހެވެ".

()1

މި ޙަދީޘް އިމާމް އަބޫޙާތިމް މުޙައްމަދު ބިން ޙިއްބާން ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ

މުސްނަދުއްސަޙީހްގައި ،އަދި އިމާމް އަބޫ ޢަބްދިﷲ އަޙްމަދު ބިން ޙަންބަލް ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފަނުގެ
މުސްނަދުގައިވެސް

ރިވާކުރައްވަވާފައިވެއެވެ.

އަދި

އެ

ދެފޮތުގައި

ވާރިދުވެފައިވާ

ސަނަދު

ދިރާސާ

ކުރެއްވެވުމަށްފަހު މަޝްހޫރު މުޙައްޤިޤު އަލް އައްލާމާ ޝުޢައިބު އަރުނައޫޠު އެ ސަނަދުތައްވެސް
ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން މިޙަދީޘުން އިސްތިދުލާލު ކުރައްވަވައި ،އިމާމް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު ބިން އަބްދުލްވައްހާބު
ރަޙިމަހުﷲ

އެކަލޭގެފާނުގެ

މަޝްހޫރު

ސިޔަރަތުފޮތް

"މުޚްތަޞަރު

ސިޔަރަތުއްރަސޫލް

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމް" ގައި ،އިމާމް އަބޫ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްމަލިކު ބިން ހިޝާމް ބިން އައްޔޫބު އަލް
ހިމްޔަރީ ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ މަޝްހޫރު ސިޔަރަތުފޮތް "އައްސީރާ އައްނަބަވިއްޔާ" ނުވަތަ "ސީރަތު
އިބްނު ހިޝާމް" ގައި ،އިމާމް ޢިމާދުއްދީން އަބުލްފިދާއު އިސްމާއީލް ބިން ކަޘީރު އަލްޤުރަޝީ ރަޙިމަހުﷲ
އެކަލޭގެފާނުގެ މަޝްހޫރު ފޮތް "އަލްބިދާޔާ ވައްނިހާޔާ" އާއި "އައްސީރާތުއް ނަބަވިއްޔާ" ގައި،
އަލްއައްލާމާ މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީން އަލް އަލްބާނީ ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ސިޔަރަތުފޮތް "ޞަޙީހު
ސީރާ އައްނަބަވިއްޔާ" ގައި ،އަލްޢައްލާމާ ޞަފިޔުއްރަޙްމާން މުބާރަކްފޫރީ ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ
މަޝްހޫރު ސިޔަރަތުފޮތް "އައްރަހީޤުލް މަޚްތޫމު" ގައި ،ޑޮކްޓަރ އަކްރަމް ޟިޔާއުލްޢުމަރީ ޙަފިޟަހުﷲގެ

()1
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"އައްސީރާ އައްނަބަވިއްޔާ އައްޞަޙީހާ" ގައި ،އަދި ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ މަހްދީ ރިޒްޤުﷲ ޢަހްމަދު
ޙަފިޟަހުﷲގެ "އައްސީރާ އައްނަބަވިއްޔާ ފީ ޟައުއިލް މަޞާދިރިލް އަޞްލިއްޔާ" ގައި ،ރަސޫލުﷲ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހުކުރުހަތްދުވަހުގެ ތެރެއިން ހޯމަ ދުވަހެއްގައި ކަމަށް
ލިޔުއްވަވާފައިވެއެވެ .އަދި އިމާމް އިބްނު ކަޘީރު ރަޙިމަހުﷲ އަލްބިދާޔާ ވައްނިހާޔާގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
َْْ
اَّلل َعلَيْه َو َسلَّ َم ُو َِل يَ ْو َ
(( َه َذا َما َل خ ََل َف فيْه َأنَّ ُه َص َّّل َّ ُ
ي)) "އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގަތީ
ن
ث
اإل
م
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ހޯމަދުވަހެއްގައި ކަމާމެދު އެއްވެސް ޚިލާފެއް (ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ މެދުގައި) ނުވެއެވެ".
ދެން އެއަށްފަހު ،އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި އަހަރަށް ބަލާލާއިރު މިކަމުގައި ޞައްޙަ ޞަރީޙަ
އެއްވެސް ނައްޞެއް އައިސްފައި ނެތެވެ .އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރިން ވަނީ މިކަމާމެދު އިޚްތިލާފުވެފައެވެ.
ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގަތީ ޢާމުލްފީލްގެ 21އަހަރު ފަހުންނޭ ވިދާޅުވަމުންދާއިރު،
އަނެއްބައި ޢިލްމުވެރިން  14އަހަރު ފަހުންކަމުގައި ވިދާޅުވަމުންދެއެވެ .އަދި 41އަހަރު ފަހުންކަމުގައި
ބައެއް

ޢިލްމުވެރިން

ވިދާޅުވަމުންދާއިރު،

އަނެއްބައި

ޢިލްމުވެރިން

1އަހަރު

ކަމުގައިވެސް

ކުރީން

ވިދާޅުވަމުންދެއެވެ .ނަމަވެސް މިއީ މަދު ޢިލްމުވެރިންތަކެއްގެ ރައުޔު ތަކެކެވެ .ޖުމްހޫރު (ގިނަ)
ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެވަޑައިގަންނަވަނީ ،އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގަތީ ޢާމުލްފީލްގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ
އަހަރުގައި

ކަމަށެވެ.

އޭގެތެރޭގައި

މަތީގައި

ބަޔާން

ކުރެވިފައިވާ

ހުރިހާ

މުއައްލިފުން

ފޮތެއްގެ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .އިމާމް އިބްނު ކަޘީރު ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ މަޝްހޫރު ފޮތް އަލްބިދާޔާ
ވައްނިހާޔާގައި ނަގުލު ކުރައްވަވާފައިވާ އިބްރާހީމް ބިން އަލްމުންޒިރު ރަޙިމަހުﷲގެ ޤައުލެއްގައިވެއެވެَ (( .و
ُ َ َّ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ ٌ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
اّلي ل يشك ِفي ِه أحد ِمن علماِئنا أنه علي ِه الصَلة والسَلم و ِِل َعم ال ِفي ِل و ب ِعث لَع رأ ِس أرب ِعي سن ٍة
هو ِ
ْ
ِم َن ال ِفيْ ِل)) "ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އުފަންވެވަޑައިގަތީ ޢާމުލްފީލްގައިކަމާއި،

އެކަލޭގެފާނު ނަބީކަމާއިގެން ފޮނުއްވެވުނީ ޢާމުލްފީލްގެ ފަހުން 31ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައިކަމާމެދު
އަހަރެމެންގެ

ޢިލްމުވެރިންގެ

ތެރެއިން

އެއްވެސް

ބޭފުޅަކު

ޝައްކުނުކުރެތެވެ".

އެކަލޭގެފާނު

އަދި

އުފަންވެވަޑައިގަތީ ޢާމުލްފީލްގައިކަން އަންގައިދޭ ގަރީނާތައް ވަރަށް ވަރުގަދަކަމަށް އައްސީރަތުއްނަބަވިއްޔާ
އައްޞަޙީހާގައި

ޑޮކްޓަރ

އަކްރަމް

ޟިޔާއުލްޢަމްރީވެސް

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޢާމުލްފީލްއަކީ

އަބުރަހަތުލްއަޝްރަމު ކަޢުބާ ތެޅުމަށްޓަކާ ދިޔައަހަރެވެ.
އަދި އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި މަހާއި ދުވަހަށް ބަލާލާއިރުވެސް ،އެއީ ކޮންދުވަހެއްކަން
ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން އެނގޭފަދަ ޞައްޙަ ޞަރީޙަ އެއްވެސް ނައްޞެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރިންވަނީ މިކަމުގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚްތިލާފުވެފައެވެ.
ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔުތައް :
)2

 1ރަބީޢުލްއައްވަލް :އިމާމް އަބޫމަޢްޝަރު އައްސިންދީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ރައުޔަކީ މިއެވެ.
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)1

 1ރަބީޢުލްއައްވަލް :އިމާމް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު ބިން އަބްދުލްވައްހާބު ރަޙިމަހުﷲ އާއި،

އިމާމް އިބްނު ޙަޒަމް ރަޙިމަހުﷲ އާއި ،އަލްޙާފިޟް އަލްއިމާމް މުޙައްމަދު ބިން މޫސާ އަލްޚަވާރިޒްމީ
ރަޙިމަހުﷲ އާއި ،އަލްޙާފިޡް އަލްއިމާމް އަބުލްޚައްޠާބު އިބްނު ދަޙިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ފަދަ ބޭކަލުންގެ
ރައުޔަކީ މިއެވެ .ރަނގަޅު ރައުޔަކީ މިއީ ކަމުގައި އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު ބިން މޫސާ އަލްޚަވާރިޒްމީ
ރަޙިމަހުﷲ އާއި އަލްޙާފިޡް އިބްނު ދަޙިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .އަދި މިއީ ތާރީޚުގެ
ޢިލްމުވެރިން

ޞައްޙަ

ކުރައްވަވާ

ގޮތްކަމުގައި

އަލްޙާފިޡް

އިބްނު

ޢަބްދުލްބައްރު

ރަޙިމަހުﷲ

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
)4

 9ރަބީޢުލްއައްވަލް :މިއީ އައްރަޙީޤުލްމަޚްތޫމުގެ މުއައްލިފު އަލްޢައްލާމާ ޞަފިޔުއްރަޙްމާން

މުބާރަކްފޫރީ ރަޙިމަހުﷲ ފަދަ ޢާލިމުންގެރައުޔެވެ.
)3

 21ރަބީޢުލްއައްވަލް :މިއީ އިމާމް އަލްވާޤިދީ ރަޙިމަހުﷲ ފަދަ އިމާމުންގެރައުޔެވެ.

)1

 21ރަބީޢުލްއައްވަލް :މިއީ އިމާމް މުޙައްމަދު ބިން އިސްޙާޤު ރަޙިމަހުﷲފަދަ އިމާމުންގެރައުޔެވެ.

ޚުލާޞާ
ޚުލާޞާއަކީ ،ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢާލައިހިވަސައްލަމަ އުފަންވެވަޑައިގެންނެވީ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހެއްގެ ހޯމަ
ދުވަހަކުކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެފައެވެ .އަދި ޖުމްހޫރު (ގިނަ) ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ
ޢާމުލްފީލްގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ ހޯމަދުވަހެއްކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ރަބީޢުލްއައްވަލުމަހުގެ ކޮން ހޯމަ
ދުވަހެއްކަމެއް ކަނޑައެޅިގެން ބުނާކަށް ނޭނގެއެވެ.

21

ވަނަދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން

ގިނަމީހުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަދުވަހެވެ.

***
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ޞަޙާބީން رضي اهلل عنهم

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  27 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މީލާދީ ސަނަތުން  374ވަނަ
އަހަރުއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޤަބުފުޅަކީ އައްޞިއްދީޤްއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ޤުރައިޝް ވަންހައިގެ ޢާއިލާއެއް ކަމުގައިވާ ބަނޫ ތަމީމް އަށެވެ .ބައްޕާފުޅަކީ އުޘްމާން ބިން ޢާމިރުއެވެ.
އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްލު ނަންފުޅަކީ ޢަބްދުﷲ އެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ
އިސްލާމްވި ޞަޙާބީއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާކަން  1އަހަރާއި
 4މަސް ދުވަސް ވަންދެން ކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ މީސްތަކުންގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ނިހާޔަތަށް
ލިބިލެއްވި ،އަދި އެހާމެ ޙިކްމަތްތެރި ބޭކަލެއްވެސް މެއެވެ.
ދުނިޔޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތް  21ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި
އަބޫބަކުރުގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ .މުޝްރިކުންގެ އުނދަގުލާއި ތުރާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ
(ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަ) މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިއެއްގެ
ގޮތުގައި ހުންނެވީވެސް އަބޫބަކުރުގެފާނެވެ.
އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ،އަދި އެހާމެ ކެރޭ ބޭކަލެއްވެސް
މެއެވެ .ކީރިތި ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) ގެ އަރިހުގައި ޘާބިތުވެ ހުންނަވައި ކުރެއްވި
ހަނގުރާމަތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްވަރުފުޅު ގަދަކަމާއި ،ކެތްތެރިކަން ހާމަވެގެންދިޔައެވެ .މީގެ އިތުރުން
އެކަލޭގޭފާނަކީ ވަރަށް ތަޤްވާވެރި ބޭކަލެއްވެސްމެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ އީމާންތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޚުދު ކީރިތި
ރަސޫލާ(ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) ވަނީ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ އީމާންތެރިކަން
ތިލަފަތެއްގެ އެއްކޮޅަށްލައި ،އަދި އުއްމަތުގެ އެހެން ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ އީމާންތެރިކަން ތިލަފަތުގެ
އަނެއްކޮޅަށްލައި ކިރައި ވަޒަން ކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އީމާންތެރިކަން ބަރުވާނެކަމުގައި
ކީރިތި ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ)ގެ ޙަދީޘް ތަކުން ޘާބިތުވެއެވެ .އަދި މިއާއިއެކު،
އެކަލޭގެފާނުގެ ދީލަތިކަމަކީ އެހެން އެއްވެސް ޞަޙާބީއަކަށް ގޮންޖަހާލެވުނު ދީލަތިކަމަށްވަނީ ނުވެފައެވެ.
މިގޮތުން އިސްލާމްދީން އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ އަނިޔާލިބެމުންދިޔަ  7އަޅުން
އެކަލޭގެފާނުވަނީ

މިނިވަންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މީގެ

އިތުރުންވެސް

ދީލަތިކަމުގެ

ލާމަސީލު

ނަމޫނާތައް

އެކަލޭގެފާނުވަނީ މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދައްކަވާ ދެއްވާފައެވެ.
އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާގެ ދުވަސްވަރު ދީނަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ޤުރުބާނީތައް ވެވަޑައިގަތެވެ .މިގޮތުން ޒަކާތް
ދިނުމަށް އިންކާރުކުރި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރައްވައި ،ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވިއެވެ.
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ދީނަށްޓަކައި ގިނަ ހަނގުރާމަތަކެއްކުރައްވައި ،ޢިރާޤާއި އަލްހީރާ އަދި އަލްއަންބާރު ފަދަ ތަންތަން ފަތަޙަ
ކުރެއްވިއެވެ.
އެންމެ

ފުރަތަމަ

ކީރިތި

ޤުރުއާން

އެކީއެކަށް

ޖަމާކުރައްވައި

އެއްފޮތެއްގެ

ސިފައިގައި

ނެރުއްވީ

އަބޫބަކުރުގެފާނެވެ .އަދި މުސްޙަފްގެނަމުން އެފޮތަށް ނަން ދެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މާތް ނަބިއްޔާ
(ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) ގެ އަރިހުން  311ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވިކަމަށް އިމާމް އަންނަވަވީ
އެކަލޭގެފާނު ލިޔުއްވި ފޮތެއްކަމުގައިވާ "އައްތަހުޒީބު" ގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.
އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ދުނިޔެދޫކުރެއްވީ ހިޖުރައިން  24ވަނަ އަހަރުއެވެ .އަދި
އެކަލޭގެފާނު ފަސްދާނު ލެވުނީ ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ) ގެ އަރިހުގައެވެ.

***

224

www.dhisalafiyyah.net

ޞަޙާބީން رضي اهلل عنهم

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

މުޞްޢަބު ބިން ޢުމައިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު
ތާރީޚް 13 :ޝައްވާލު  11 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

މުޞްޢަބު ބިން ޢުމައިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަކީ ލަދުވެތި ބޭކަލެކެވެ .އަދި

ރިވެތި އަޚްލާޤުގެވެރި

ބޭކަލެކެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅަކީ އުޖާލާ ރީތި މޫނުފުޅެކެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅުވެސް އެހާމެ
ރީއްޗެވެ.

ވާހަކަދެކުންވެސް އެހާމެފުރިހަމައެވެ.

އެކަލޭގެފާނަށް

ބަލައިފި ކޮންމެ

މީހެއްގެ

ހިތުގައި

އެކަލޭގެފާނަށް ލޯބިޖެހެއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅު ޖެހިއްޖެ ކަންފަތެއްގެ ވެރިއެއްނަމަ ،އެމީހެއްގެ
ހިތް އެކަލޭގެފާނަށް ލެނބިގެންދެއެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ ރީއްޗަށް ހެދުންފުޅު ތުރުކުރެއްވުމަށް ލޯބިކުރައްވާ
ބޭކަލެކެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެކަލޭގެފާނަކީ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކެއްގެ ވެރިއެއްކަން އެނގިގެން ދެއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ބޭނުންކުރައްވަނީ އެންމެ
މީރުވަސްދުވާ

އަތަރެވެ.

އަކަލޭގެފާނު

އެމަޖްލީހެއް

ވަޑައިގަންނަވާ

ހުރަސްކުރައްވައި

ކޮންމެ

މަޖްލީހަކުންވެސް އެވަޑައިގަންނަވަނީ މުޞްޢަބޭ ބުނެއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ބޭނުންކުރައްވާ އަތަރުގެ

ވަހުންވެސް މީސްތަކުންނަށް މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه ވަޑައިގެންފިކަން އެނގިގެންދެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ
މައިންބަފައިން އެކަލޭގެފާނުދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމަގެ މުދަލުން އެކަލޭގެފާނަށް
ބޭނުންވަރަކަށް ދެއްވައެވެ.
ޤުރައިޝްގެ އަހުލުވެރިން އެކަލޭގެފާނުގެ ރީތިކަމާއި ،ޒުވާންކަމާއި ،ހެދުންކޮޅުގެ ރީތިކަމާއި ،މުދާގިނަ
ކަމާމެދު

ޢަޖާއިބުވެއެވެ.

އަދި

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމް

ވެސް

އެކަލޭގެފާނުގެ

އަޞްހާބުބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި މުޞްޢަބު رضي اهلل عنهގެ ވާހަކަ ޒިކުރު ކުރައްވަތެވެ .ޤުރައިޝްވަންހައިގެ
އެހެން ޒުވާނުން ފަދައިން ޝިކާރުކުރުމަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު ކަމުގައި މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه ނުވެއެވެ.
އަދި ޤުރައިޝުންގެ ބޮޑުން ފަދައިން މުދަލާއި ،ފައިސާއާއި ،މަސައްކަތުގެ ވާހަކަދެއްކުމަށްވެސް މުޞްޢަބު

رضي اهلل عنه ލޯބިނުކުރައްވައެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އަމާޒަކަށްވީ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް
އުޅުއްވުމެވެ.
އެއްދުވަހެއްގައި

މުޞްޢަބު

رضي اهلل عنه

ޟުޙާގެ

ވަގުތުގައި

މަސްޖިދުލްޙަރާމަށް

ދިޔުމަށް

ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައި ޒުވާން ރައްޓެހިން ކޮޅަކާ ދިމާވިއެވެ.
އޭގެތެރިން އެއްބަޔަކު ނުކުމެ އުޅުނީ ޝިކާރަ ކުރުމަށެވެ .އަދި އަނެއްބަޔަކު ނުކުމެ އުޅުނީ ރަލާއި މަޖަލުގެ
ޙާނާ ތަކަށެވެ .އޭގެތެރެއިން އެއްބަޔަކު ޝިކާރަޔަށް ދިޔުމަށް އެކަލޭގެފާނަށް ދަޢުވަތު ދިނެވެ .އަދި
އަނެއްބަޔަކު އެބައިމީހުންނާ އެކީ ރަލުގެ ޙާނާތަކަށް ދިޔުމަށް ދަޢުވަތު ދިނެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު
މި ދެ ދަޢުވަތަށްވެސް ފުރަގަސްދެއްވިއެވެ.
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މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه ބޭނުންވެވަޑައިގަތީ ޤުރައިޝުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެއްސެވުމަށް މަސްޖިދުލްޙަރާމަށް
ދިޔުމަށެވެ .މިސްކިތަށް ދެވުމާއިއެކު ޤުރައިޝުންގެ ބޮޑުންގެ ވާހަކަތައް މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه އަށް
އިވެން ފަށައިފިއެވެ .މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه އެމީހުންގެ ވާހަތައް ރަނގަޅަށް އިވޭހާ ކައިރީގައި
އިށީންދެވަޑައިގަތެވެ .އެމީހުންގެ އެންމެންވެސް އެއްޗެހި ގޮވަމުން ދިޔައީ އެމީހުން ވަރަށްވެސް ރުޅިއަންނަ
ސަބަބަކީ

ޝަޚްޞަކާމެދުގައެވެ.

ގޮވާލައްވަނީ

އެބޭކަލަކު

އެބައިމީހުންގެ

ކާބަފައިންގެ

ދީން

ބަދަލުކޮށްލުމަށެވެ .އަދި އެމީހުން ބައެއްފަހަރު އެކަލޭގެފާނުގެ ރަނގަޅުވާހަކަވެސް ދައްކައެވެ.
އ ވަރަށް ކަނުލާ އަޑުއެއްސެވިއެވެ .އަދި އެމީހުން އެބޭކަލަކާ
މ ހުރިހާ ވާހަކަޔެ ް
މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه ި

ބެހޭގޮތުން ވާހަދައްކާ ބޭކަލަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ރޫހު މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه
ބ رضي اهلل عنه މިސްރާބުޖެއްސެވީ
އުފެދިގެންދިޔައެވެ .އެހެންކަމުން މިސްކިތުން ނުކުމެވަޑައިގެން މުޞްޢަ ު
ގެ

ހިތުގައި

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުން ޖާމާވެވަޑައިގަންނަވާ ގެކޮޅަށެވެ.
އެކަލޭގެފާނު އެގޭގެ ދޮރުކޮޅާ އަރާހަމަވެވަޑައިގެންނެވިތަނާ އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ދޮރު ހުޅުވާލެވުނެވެ .އަދި
އެތެރެޔަށް ވަދެވަޑައިގެން ސަލާމްކުރެއްވުމަށްފަހު އިށީންދެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި މުސްލިމުން ވަރަށް
ހައިރާންކަންމަތީ އެކަލޭގެފާނަށް ބަލަން ތިއްބެވެ .އެބޭކަލުންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ

ހެދުންކޮޅުގެ ރީތިކަމާއި ސޫރަފުޅުގެ ރީތިކަމަށެވެ .އަދި މުޞްއަބު رضي اهلل عنه ،ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ
ވާހަކަފުޅުތައް

ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ

އަޑުއެއްސެވުމަށްފަހު

އެކަލޭގެފާނާ

ކައިރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު

ބައިޢަތު ހިއްޕެވުމަށްޓަކައި އަތްޕުޅުދެއްވިއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު އިސްލާމްދީނަށް ވެންނެވިކަން
އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް

ދުވަސްކޮޅެއްވަންދެން

މައްކާގެ

މުޝްރިކުނަށް

ބިރުފުޅުގެން

އިސްލާމްކަން

ސިއްރުކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމައަށް މި ޚަބަރު ނުދެއްވައެވެ .ސަބަބަކީ އެކަލޭގެފާނު،
އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމަ ދެރަކުރައްވާކަށް ބޭނުންފުޅެއް ނުވިއެވެ .މަންމަ އެކަލޭގެފާނުދެކެ ވަރަށްބޮޑަށް
ލޯބިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެއްދުވަހަކު މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި ނަމާދު

ކުރައްވަނިކޮށް ޢުޘްމާން އިބްނު ޠަލްޙާ އަށް ފެނުނެވެ .އަދި މުޞްޢަބު رضي اهلل عنهގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް
މިވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ .އަދި މިކަމާހެދި ޤުރައިޝުން އެކަލޭގެފާނާ ދެކޮޅުވެރި ވިއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ
ބައްޕަވެސް

އެކަލޭގަފާނާ

ދެކޮޅުވެރިވިއެވެ.

އެހެންކަމުން

އެކަލޭގެފާނު

ފަޤީރަކަށް

ވެވަޑައިގަތެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަތީ ކެތްތެރި ޒުވާނަކަށެވެ .އަދި އިސްލާމަދީނުން އެކަލޭގެފާނުގެ
ހިތްޕުޅަށް ހުރިހާ ހަމަޖެހުމެއްވެސް ލިބިގެންދިޔައެވެ.
މައްކާގެ މުޝްރިކުން މުސްލިމުންނަށްދޭ އަނިޔާތަށް އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ .އެހެންކަމުން ޙަބަޝާއަށް
ހިޖުރަކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމް މުސްލިމުންނަށް ދެއްވިއެވެ .އަދި މުޞްޢަބު
رضي اهلل عنه ޙަބަޝާއަށް ހިޖުރަކުރި މުސްލިމުންނާއެކު ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އޭގެފަހުން މައްކާއަށް

އެނބުރި ވަޑައިގަތެވެ .އޭރު އެކަލޭގެފާނުގެ ޙާލުވަނީ މުޅިން ބަދަލުވެފައެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅުވަނީ
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ވީދި ހަލާކުވެފައެވެ .ހެދުންކޮޅުން ކިރިޔާ އަޢުރަ ނިވާކުރެވޭވަރު ވަނީއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅުގެ
ހަންތައްވަނީ އަނަރޫފަވެފައެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަޅެއްފަދައިންނެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ފެނުމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ(( .لَقَدََرَأَيَتََهَذَاَ،وَمَاَبَمَكَةََفَتََمَنََ

قَرَيَشَ َأَنَعَمَ َعَنَدَ َأَبَوَيَهَ َنَعَيمَا َمَنَهََ ،ثَمَ َأَخَرَجَهَ َمَنَ َذَلَكَ َالرَغَبَةَ َفَ َالَيَ َفَ َحَبَ َاهلل َوَرَسَولَ)) މާނައީ:

"ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މައްކާގައި މި ޒުވާނާ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ގާތުގައި ނިޢުމަތްތަކާއެކު
ވަނިކޮށް ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ .އަދި މި ނިޢުމަތްތަކުން އޭނާ ނެރެލީ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އާއިމެދުވާ
ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުންނެވެ".

()1

މުޞްޢަބު ބުން ޢުމައިރު رضي اهلل عنه ،ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މަޖިލިސްތަކަށް
ގަވާޢިދުން ހާޟިރުވަމުން ގެންދެވިއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ބަސްފުޅުތަށް
ކަނުލައި އަޑުއައްސަވަމުން ގެންދަވިއެވެ .އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުނގަންނަވައި
ދެއްވާ ދަރުސްފުޅުތައް ހިތުގައި ރައްކާކުރައްވައެވެ .އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ޞަޙާބީންގެ ފަޤީހަކަށް
ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ޞަޙާބީންގެ ގިނަ ބޭކަލުންނަކީ ދީނުގެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންނެވެ .އެއަށްފަހު ރސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه މަދީނާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޤުރުއާނާއި ދީން
އުނގަންނަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވެވިއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މި ވަޒީފާ އެކަލޭގެފާނު ކާމިޔާބު
ކުރެއްވިއެވެ .މަދީނާގެ ވަރަށްގިނަ އަހުލުވެރިން އިސްލާމްދީނަށް ވަނެވެ .ޙައްޖުގެ މޫސުމް ގާތްވުމުން

މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه އާއި އަންޞާރުންގެ ތެރެއިން ހަތްދިހަ ބޭކަލުން މައްކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް
ނުކުމެވަޑައިގަތެވެ .މައްކާއަށް ވާޞިލުވުމާއެކު އެކަލޭގެފާނު ފިކުރުކުރެއްވީ މަންމަ އާއި އަހުލުންގެ ގާތަށް
ޒިޔާރަށްކުރުމަކަށް ނޫނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ވަގުތުން އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ އަރިހަށެވެ.
ބަދުރު ހަނގުރާމާއިގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ ދިދަފުޅު ހިއްޕެވީ މުސްޢަބު ބުން

ޢުމައިރު رضي اهلل عنه އެވެ .އަދި އެނބުރި މަދީނާއަށް ވަޑައިގަތީ ކާމިޔާބުލިބިގެނެވެ .އަދި އުޙުދު
ހަނގުރާމާއިގައިވެސް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްގެ ދިދަފުޅު އުފުއްލެވި އެއްބޭކަލަކީ މުޞްޢަބު
ބުން ޢުމައިރު رضي اهلل عنه އެވެ .ކާފަރުންގެ ޙަމާލާތައް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތް ވަގުތުވެސް

އެކަލޭގެފާނު ސާބިތުކަމާ އެކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމްގެ ދިދަފުޅު ހިއްޕަވައިގެން އެއިން
ދޫނުކުރައްވައި ހުންނެވިއެވެ .މި ޙާލަތުގައި ވަނިކޮށް އިބުނު ޤަމީއާ ކިޔާމީހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅަކަށް
ހަމަލާދީ އެ އަތްޕުޅު ބުރިކޮށްލިއެވެ .އެވަގުތު ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ ދިދަފުޅު

ވެއްޓުނެވެ .ދެން މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه އެކަލޭގެފާނުގެ ސަލާމަތުންހުރި އަތްޕުޅުން އެ މާތްވެގެންވާ
ދިދަފުޅުގައި ހިއްޕެވިއެވެ .އަދި އިބުނު ޤަމީއާ މުޞްޢަބުގެ އެ އަތް ވެސް ބުރިކޮށްލިއެވެ .ދެން
އެކަލޭގެފާނުގެ ދެ އަތްޕުޅުގެ އުޅޮބޮށީން މަތީބައިން އެ ދިދަފުޅުގައި ހިއްޕެވިއެވެ .އެޙާލުގައިވެސް
( )1الطبقات الكربى البن سعد :حتت باب ومن بين عبد الدار بن قصي.
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އެކަލޭގެފާނު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ ދިދަފުޅު އުފުއްލެވިއެވެ .ދެން އިބްނު ޤަމީއާ

މުޞްޢަބުގެ رضي اهلل عنهގެ މޭފުޅަށް އޭނާގެ ލޮންސި ހަރާލައި މޭފުޅު ފަޅާލިއެވެ .އެވަގުތު މުޞްޢަބު رضي
اهلل عنه ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިވަޑައިގަތެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނާއެކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ
ދިދަފުޅުވެސް ވެއްޓުނެވެ .އަދި އޭގެފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚް އަބުއް ރޫމް އެ ދިދަފުޅު ނެންގެވިއެވެ .އަދި
މުސްލިމުން މަދީނާއަށް އެނބުރި އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ
ދިދަފުޅު އުފުލިފައި ހުއްޓެވެ.
މައްކާގެ

މުޝްރިކުން

މައްކާއަށް

ދިއުމަށްފަހު

މުސްލިމުން

މަޝްޢޫލުވީ

މުސްލިމުންގެ

ޝަހީދުން

ވަޅުލުމުގައެވެ .އޭރު މުޞްޢަބު رضي اهلل عنه ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ މާތް މޫނުފުޅު ވަނީ

އއިލާހުގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ
ބިމުގެކިލާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .މިއީ ހަމަ ﷲ އާއި ެ
ދިފާޢުގައި އެކަލޭގެފާނުވެ ވަޑައިގެންނެވި ޤުރުބާނީއެވެ .ދެން މުސްލިމުން އެކަލޭގެފާނު ކަފުން ކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅުގެ ކުރު ކަމާއި އެހެދުން ވީދިފާއި ވުމާއެކު
އެއިން އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮލުން ފަށައިގެން ނިވާކޮށްފިނަ ތިރި ނިވާ ނުވެއެވެ .އަދި ފައިން ފަށައިގެން
ނިވާކޮށްފިނަމަ ބޯ ނިވާ ނުވެއެވެ .އެވަގުތު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމް ﷲ ތަޢާލާގެ
މިބަސްފުޅު ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ األحزاب ٣٢ :މާނައީ" :ﷲ އަށް އެބައިމީހުން ޢަހްދުވީ ކަންތަކަށް ތެދުވެރިވީ
ފިރިހެނުންތަކެއް

މުއުމިނުންގެ

ތެރެއިންވެއެވެ.

ފަހެ،

އެބައިމީހުންގެ

ތެރެއިން

(ޝަހީދުވެ)

މަރުވެގެންދިޔަބަޔަކު ވެއެވެ .އަދި (ޝަހީދުވުމަށް) އިންތިޒާރުކުރާ ބަޔަކުވެސް އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން
ވެއެވެ .އަދި އެބައިމީހުން (އެ ޢަހްދަކަށް) އެއްވެސްކަހަލަ ބަދަލެއް ނުގެނެތެވެ ".އަދި އޭގެފަހުން

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް އަމުރު ކުރެއްވީ މުޞްޢަބު ބުން ޢުމައިރު رضي اهلل عنه

ހަށިކޮޅުގެ މަތީބައި އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅުން ނިވާ ކުރުމަށެވެ .އަދި ހަށިކޮޅުގެ ތިރީބައި ފެހި ވިނައިން
ނިވާ ކުރުމަށެވެ.

***
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އިބްނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ޅޮހީ
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  21 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ސަނަތުން  192ވަނަ އަހަރު
ދިމިޝްޤުގައެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ ދީނީ ޢިލްމުގެ އިތުރުން ބޭސްވެރިކަމާއި ،އެސްޓުރޮނޮމީ ،އަދި ނަފުސާނީ
ޢިލްމުގައިވެސް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ
ގެ އަރިހުގައި ،އިބުނު ތައިމިއްޔާ އަވަހާރަވަންދެން އެކަލޭގެފާނާއެކު  21އަހަރުވަންދެން ކިޔަވާ
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .އިބުނު ކަޘީރު ރަހިމަހުﷲ ތަޢާލާ މިކަން ސިފަކުރައްވަމުން ބަޔާންކުރައްވަނީ އިބުނުލް
ޤައްޔިމަކީ އެދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމުތަކެއްގެ ކުރިބޯށިކަމަށެވެ .އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ހިޖުރީ
ސަނަތުން  152ގައި އުމުރުފުޅުން  11އަހަރުގައެވެ.
އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަޙުﷲ އަކީ ލިބިފައިވާ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައިވެސް ނަމޫނާއެކެވެ .ރޭގަނޑު
ދަމުނަމާދު ގިނައިން ،ދިގުކޮށްކުރައްވާ ،ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރައްވައެވެ.
އަދި ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ގެ މަތިން ގިނަގިނައިން ހަނދާންކުރައްވާ ޒިކުރުކުރައްވައެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ
ﷲތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމުގައިވެސް ނަމޫނާއެކެވެ .އަދި އެތައް ފަހަރަކު ޙައްޖަށްވަޑައިގެން
މައްކާގެ ޙަރަމުގައި މަޑުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ މަޝްހޫރު ފިޤުހީ ސިޔަރަތު ފޮތްކަމަށްވާ
ޒާދުލްމަޢާދަކީ ޙައްޖަށް ވަޑައިގެން މަގުމަތީގައި ދަތުރުކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ .މިއީ
މިއަދު ދީން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މުހިންމު ރެފަރެންސް ފޮތަކަށްވެފައިވާ ފޮތެކެވެ .މިކަމުންވެސް އިބުނުލް
ޤައްޔިމު ރަހިމަހުﷲ ގެ ޢިލްމުވެރިކަން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ .ލިޔުއްވާފައިވާ ބައެއް ފޮތްތައް:
 .2ޒާދުލް މަޢާދު ( އާޚިރަތުގެ ކޮއްތު)
 .1އަލްފަވާއިދު
 .4އަލްމަނާރުލް މުނީފް
 .3އަލްފުރުސިއްޔާ
 .5އައްޠިއްބުއް ނަބަވިއްޔާ
 .1އައް ދާއު ވައް ދަވާއު ( ބައްޔާއި ފަރުވާ)
 .1މުއައްވިޒަތައިނިގެ ތަފުސީރު ( ފަލަޤު ސޫރަތާއި ނާސި ސޫރަތުގެ ތަފުސީރު)
އަދިވެސް އެތައް އެތައް ފޮތްތަކެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.
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ހަތަރުގެރީގެ ވާހަކަ
ނ
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ސިނާ ް
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  27 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އެންމެހާ ޙަމްދު ޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ .އަހަރަމެން އެކަލާނގެ އެހީއަށާއި
ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމެވެ .އަދި އަހަރެމެން އަމިއްލަ ނަފްސުތަކާއި ނުބައި ފާފަތަކުގެ ނުބައިކަމުން
ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށްވެސް އެދެމެވެ .ﷲ ހިދާޔަތް ދައްކަވައިފި މީހަކު މަގުފުރެދިގެންނުދާ ހުއްޓެވެ .އަދި
އެކަލާނގެ މަގުފުރައްދަވައިފިމީހަކަށް ހިދާޔަތް ދައްކާނެ ދެވަނަ އެހެން ފަރާތެއްނުވެއެވެ.
ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭼ آل عمران ٢٠١ :މާނައީ" :އޭ އީމާންވި މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް ތަޤްވާވެރިވުން
ޙައްޤުގޮތުގައި

(ބިރުވެތިވުން)

އެއިލާހަށް

ތަޤްވާވެރިވާށެވެ.

އަދި

ގޮތުގައި

މުސްލިމުންގެ

މެނުވީ

ތިޔަބައިމީހުން މަރުވެ ނުދާށެވެ".
عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه ،އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބް رضي اللّه عنه އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ" .ތަޤްވާ ގެ
މާނައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟" އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބް ދެންނެވިއެވެ" .އޭ އަމީރުލް މުއުމިނީންއެވެ! ކަށިފަޅާފައިވާ
ގަސްތަކެއް ހެދިފައިވާ ބިމެއްގައި ކަލޭގެފާނު ހިންގެވީމުތޯއެވެ؟" ޢުމަރުގެފާނު ޖަވާބުދެއްވިއެވެ" .އާއެކެވެ".
އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބް ދެންނެވިއެވެ( " .އެފަދަ ބިމެއްގައި ހިނގާއިރު) ހައްދަވަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟"
ޢުމަރުގެފާނު

ޖަވާބުދެއްވިއެވެ.

"އަހަރެންގެ

ހެދުން

މައްޗަށް

ނަގަމެވެ.

އަދި

ހިނގާއިރު

ވަރަށް

ފަރުވާތެރިވަމެވެ ".ދެން އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބް ދެންނެވިއެވެ" .ތަޤްވާއަކީ އެއީއެވެ".
އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުރަމުން މިދާ ބިމަކީ ކަށިގަސްތަކުން ފުރިފައިވާ ބިމެކެވެ .ޝައިޠާނާއާއި އޭނާގެ
އަޢުވާނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އެދަނީ އަހަރެމެން ތެދުމަގުން އެއްކިބާކޮށް ނުބައިމަގަށް
އެރުވުމަށެވެ .ދުނިޔޭގައި ތަޤްވާވެރިވުމަކީ ތިބާގެ ހެދުން މައްޗަށް ނެގުމެވެ( .އެބަހީ ދުނިޔޭގެ ހެއްލުންތަކަށް
ބިރުވެތިވެ ރައްކާތެރިވުމެވެ ).އަދި ހިނގާއިރު ފަރުވާތެރިވުމެވެ( .އެބަހީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ޝައިތާނާގެ
ކެހިވެރި މަޅިތަކަށް އަބަދުވެސް ފަރުވާތެރިވުމެވެ ).އެހައިރުން ތިބާ ވާނީ ޝައިޠާނުންގެ ނުބައި
ވަސްވާސްތަކުން

ސަލާމަތްތެރިވެގެންނެވެ.

ތަޤްވާގެ

ޙަޤީޤީ

މާނައަކީ

މިއީއެވެ.

ﷲ

އަޅަމެން

ތަޤްވާވެރިވާމީހުންގެ ތެރެއިން ލައްވާނދޭވެ!
އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ބަޔާންކޮށްދޭން މިއުޅެނީ ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް
ލިބޭނޭ ވާހަކައެކެވެ .އެވާހަކަ އަންނަނީ މިފަދައިންނެވެ.
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"ހަތަރު ގެރި އުޅުނެވެ .އޭގެތެރެއިން އެއް ގެރި ހުދެވެ .އަދި އަނެއް ތިން ގެރި ކަޅެވެ .މިގެރިތައް
އުޅެމުންދަނީ ވަލުކުއްތާތަކުން ފުރިފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައެވެ .މިކުއްތާތަކުގެ ޝިކާރައިން މިގެރިތައް
ސަލާމަތްވާ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މިހަތަރު ގެރި އަބަދުވެސް އެކުއެކީގައި އުޅޭކަމެވެ .އެގެރިތައް އަބަދުވެސް
އެއްގެރި އަނެއް ގެރީގެ ސަލާމަތަށް ވިސްނައި ،ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް އަބަދުވެސް ހުޝިޔާރުވެއެވެ.
މިކަމުގެ ސަބަބުން މިގެރިތައް އެވަލުކުއްތާތަކުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެއެވެ.
ނަމަވެސް އެއްދުވަހު ކަޅު ތިން ގެރި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ .އަދި އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ" .މި ހުދު
ގެރީގެ

ސަބަބުން

ތިމަންމެނަށް

ވަރަށް

އުނދަގުލާ

ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.

ތިމަންމެންގެ

ކުލައަކީ

ކަޅުކުލަކަމުގައިވީތީ ރޭގަނޑު ތިމަންމެން ފިލައިފިނަމަ އެހެން ޖަނަވާރުތަކަކަށް ތިމަންމެނެއް ނުފެނެއެވެ.
ނަމަވެސް މިހުދު ގެރި އެހެން ޖަނަވާރުތަކަށް ފެނެއެވެ .ވުމާއެކު އޭނާ ތިމަންމެންގެ ތެރެއިން އެއްކިބާ
ކޮށްލަންވީއެވެ .އަހަރެމެން ތިން މީހުން އެކުއެކީގައި އުޅޭނީއެވެ .އަދި އެހުދު ގެރި އެކަނިމާއެކަނި އުޅެން
ދޫކޮށްލަންވީއެވެ .އެހެނީ އޭނާގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންނަށް އުޅެން އުނދަގޫވެއެވެ ".މިދުވަހަށްފަހު ކަޅު ތިން
ގެރި އުޅެނީ އެކީގައެވެ .އަދި ހުދު ގެރި އުޅެނީ އެކަނިމާއެކަންޏެވެ .ކަޅު ތިންގެރި ހުދުގެރި 'ބޮއިކޮޓް'
ކުރީއެވެ.
ވަލުކުއްތާގެ ވިސްނުންތޫނުކަމުން ގެރިތަކުގެ މެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަން ނެތިއްޖެކަން ވިސްނިއްޖެއެވެ.
ވަލުކުއްތާތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްތާއެއް ތަންވަޅު ބަލާފައި ދިޔަގޮތަށްގޮސް ހުދުގެރި އަތުލައިގަނެގެން
ކާންފަށައިފިއެވެ .ކަޅު ތިންގެރި އެބައިމީހުންގެ އެކުވެރިޔާގެ މަސްތައް ނޮޅައި ވީދައިގެން ކަމުން
ގެންދިޔަތަން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބީއެވެ.
ޖެހިގެންއައިރޭ އެވަލުކުއްތާ ،ކަޅު ތިން ގެރީގެ ތެރެއިން ގެރިއަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ .ކީއްވެތޯއެވެ؟ ސަބަބަކީ
އެއިގެ ތެރެއިން އެއް ގެރި މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެގެރިތަކުގެ ބާރުދެރަވެފައިވާތީއެވެ .މިހާރު ކުރީގައި
ހަތަރު ގެރި އެއްކޮށް އުޅުނުހައި ބާރުގަދައެއްނޫނެވެ .މިތިންގެރި ،އެގެރިތަކުގެ އެކުވެރިޔާ އެކަހެރިކޮށްލުމުގެ
ނަތީޖާއަކަށްވީ ،ވަލުކުއްތާ އެއިގެތެރެއިން އެއްގެރި ޝިކާރަކޮށްލުމެވެ .މިހާރު ބާކީ ތިބީ ދެ ގެރިއެވެ.
ހަމައެފަދައިން ޖެހިގެން އައިރޭ މާބޮޑު އުނދަގުލަކާއިނުލައި އެއިގެތެރެއިން އެއްގެރި ޝިކާރަކޮށްލައިފިއެވެ.
ސަބަބަކީ ބާކީ ތިބީ ދެ ގެރިކަމަށްވެފައި އެމީހުންގެ ބާރުދެރަވެފައިވާތީއެވެ .އެންމެ ފަހުރޭ ބާކީ އޮތީ އެންމެ
ގެރިއެކެވެ .ބިރުވެރިކަމާއިއެކު ގޮތްހުސްވެފައިހުރެ ކުއްތާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ފަރާތްފަރާތަށް
ގެރި ދުއްވައިގެންފިއެވެ .ނަމަވެސް މިހާރަކު ގެރި ސަލާމަތްކުރާނެ ،އަދި އެހީވެދޭނެ ފަރާތެއްނެތެވެ.
ކުއްތާވެސް ގެރި އަތުލެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމާއިއެކު ގެރި ފަހަތުން ދުއްވައިގެންފިއެވެ .އަދި ގެރި
ވަރުބަލިވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭނެކަން ކުއްތާއަށް އެނގެއެވެ .ގެރިއަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް
ނެތެވެ .ކުއްތާ ވަރަށް އުފަލުން ގޮސް ގެރީގެ ކަރުގައި ދައިގެންފިއެވެ .އެވަގުތު ގެރީގެ އެންމެ ފަހު
ބަސްތައް ބުނަމުން ދިޔައެވެ .ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ބަސްތަކެކެވެ .އެބަސްތަކުން އަހަރެމެންނަށް އަގުހުރި
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ފިލާވަޅުތަކެއް ޙާޞިލްވާނޭ ބަސްތަކެކެވެ .މިކަޅުގެރި ބުނަމުން ދިޔައެވެ" .ކުއްތާ ހުދުގެރި ޝިކާރަކުރި
ދުވަހު އަހަރެންވެސް ޝިކާރަކޮށްފިއެވެ .ހުދުގެރި ޝިކާރަކޮށްލުމަށް ދޫކޮށްލިދުވަހަކީ ތިމަންގެ އަޖަލު
ނިމުމަށް ދޮރު ހުޅުވައިލި ދުވަހެވެ .އެދުވަހަކީ އަހަރެން މަރުވި ދުވަހެވެ .އަހަރެން މިވަގުތަކު
މަރެއްނުވަމެވެ .އަދި މިއަދަކުވެސް އަހަރެން މަރެއް ނުވާނެއެވެ ....އަހަރެން މަރުވި ދުވަހަކީ ކުއްތާއަށް
ހުދުގެރި ކާލުމަށް ދޫކޮށްލިދުވަހެވެ".
އެންމެހައި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ޔަޤީންވާކަމަކީ ތިޔައިގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުނަށް މިވާހަކައިން
ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅުތަކެއް ދޭހަވާނެކަމެވެ .މިހާރު ބަޔާންކޮށްދޭން މިއުޅެނީ މި ފިލާވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން

ބައެއް ފިލާވަޅުތަކެވެ .إن شاء هلل.

ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު :އިސްލާމީ އުއްމަތް.
މިވާހަކަޔަކީ މިއަދު މުސްލިމުންގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ވާހަކައެކެވެ .މިއީ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ހަމަ
ކަންހިނގަމުންދާގޮތެވެ .އަހަރެމެން މިތިބެނީ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށްފަހު ޤައުމެއް ކާފަރުންގެ އަތްދަށުވާތަން
ބަލާށެވެ .އަހަރެމެން ހަމައެކަނި ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެނީއެވެ .ކުރެވޭ އެއްވެސް ކަމެއްނެތް ޙާލަތުގައެވެ.
އެންމެ ފުރަތަމަ ފަލަސްޠީން ބީވެގެން ދިޔައިރު ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތެވެ .ޤައުމަކަށް ފަހު ޤައުމެއް
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓެމުން ދަނީއެވެ .ތިބާއަށް ކަޝްމީރު ފެންނާނެއެވެ .ހަމައެފަދައިން ޝީޝާން،
އަދި އަފްޣާނިސްތާންވެސް ފެންނާނެއެވެ .އެންމެފަހުން ޢިރާޤެވެ .އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އުއްމަތަށް ކުރެވުނު
ކަމެއް ނެތެވެ .އުއްމަތުގެ މީހުން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބީއެވެ .ޢިރާޤް މިހާރު އެވަނީ ފުންވަޅުގަނޑަކަށް
ވެއްޓިފައެވެ .އެތަނުގައިކުރާ ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް ނާދެއެވެ .އަދި މި ހަނގުރާމަ ފުޅާވެގެން ޖެހިގެން
އޮތް ސީރިޔާފަދަ ޤައުމުތަކަށް ފެތުރިގެން ދިޔުމާއި ކައިރިވެއްޖެއެވެ .ދެން މި އަނދަވަޅަށް ވެއްޓޭނެ
ޤައުމެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އެވެ! މި ޤައުމުތައް ޖަހައިގަތީ މިއަދަކު ނޫނެވެ .މީގެ އެތައް
އަހަރުތަކެއްގެ ކުރިން މިޤައުމުތައްވަނީ ޖަހައިގެންފައެވެ .އިސްލާމީ އެއް ޤައުމު ބީވެގެން ދިޔުމަށް
ދޫކޮށްލުމަކީ އިސްލާމީ ކޮންމެ ޤައުމަކާއި އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބީވެގެން ދިޔުމަށް
ދޫކޮށްލުމެވެ.
ދެވަނަ ފިލާވަޅު :އެއްބައިވަންތަކަން.
މިވާހަކައިން ދޭހަކޮށްދެނީ

ބައިބައިވުމުގެ ހިތި ނަތީޖާއެވެ .މިގެރިތައް އެއްބައިނުވުމުގެ ސަބަބުން

ވަލުކުއްތާއަށް މަގުފަހިވެގެންދިޔައީ އޭގެތެރެއިން އެއް ގެރި ޝިކާރަކުރުމަށެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން
އެބައިމީހުންނަށްޖެހުނީ ދުޝްމަނާގެ ކުރިމަތީގައި ބަލިވެ ނިކަމެތިވާށެވެ .އޭ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ!

ގ މިސާލެއް ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ .ނުޢުމާން އިބްނު ބަޝީރު
ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ވަނީ މިއުއްމަތު ެ
رضي الله عنه ރިވާކުރެއްވިއެވެ .ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެَ (( .مثَ ُل ال ْ ُم ْؤمن َ
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ْ
َ َ ِّ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ٌ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ
اْل َ َسد ب َّ
الس َه ِر َواْل ُ َّّم)) (رواه
اُح ِهم وتعاط ِف ِهم مثل اْلس ِد ِإذا اشتَك ِمنه عضو تداَع َل سائِر
تواد ِهم وتر ِ
ِ ِ

مسلم) މާނައީ" :މުއުމިނުންގެ މިސާލަކީ އެއުރެން އެކަކު އަނެކަކުދެކެ ލޯބިވުމުގައްޔާއި ،އެކަކު އަނެކަކަށް
ހަމްދަރުދީވުމުގައްޔާއި ،އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރިވުމުގައި އެއްހަށިގަނޑެއްގެ މިސާލެވެ .ހަށިގަނޑުން
ގުނަވަނަކަށް ތަކުލީފެއް ޖެހޭ ހިނދު ނިދިނައިސް ހޭލާހުރުމާއި ހުންއައުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ހަށިގަނޑަށް
އެކަމުގެ ވޭން އިޙުސާސްވެއެވެ".

()1

ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ގެ މި ޙަދީޘްފުޅުގެ މާނައަކީ ތިބާގެ އިނގިލިން ނުވަތަ ފައިން ނުވަތަ
ހަށިގަނޑުން އެއްވެސް ގުނަވަނެއް ޒަޚަމްވެއްޖެކަމުގައި ވަނީނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ވޭނުގެ ސަބަބުން
ނިންޖެއް ނާންނާނެއެވެ .އަދިހަމައެއާއިއެކު ހަށިގަނޑުން ހުމުގެ އަސަރު ފެންނަން ފަށައެވެ .އެއީ
އެޒަޚަމްވެފައިވާ ތަނުގައި އުފެދިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބެކްޓީރިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ހަށިގަނޑު ކުރާ ހަނގުރާމައިގެ
އަސަރެވެ .އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހަށިގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ ދުޝްމަނުންގެ ކިބައިން ކާމިޔާބު

ލިބޭތޯއެވެ .ވުމާއިއެކު މިހަނގުރާމައިގައި މުޅި ހަށިގަނޑު ބައިވެރިވެއެވެ .މިއީ ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم

މިއުއްމަތުގެ މިސާލު ޖައްސަވާފައިވާ ގޮތެވެ.
ކަންމިހެންހުރުމާއިއެކު ދުނިޔޭގެ އިރުމަތީ ނުވަތަ ހުޅަނގުގައި ،ދެކުނު ނުވަތަ އުތުރުގައި ހުރި މުސްލިމަކު
އެމީހާގެ މެދު ހަށީގައި ނުވަތަ އިނގިއްޔެއްގައި ރިއްސައިފި ކަމުގައިވިޔަސް ،ތިބާގެ އަމިއްލަ ޢާއިލާ މީހެއް
ފަދައިން އެކަމުގެ އިހްސާސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ތިބާ ވިސްނަނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއި
ތިބާގެ

ޢާއިލާ

މީހުންނާއި

މެދުގައި

ކަމުގައިވާނަމަ

އެއީ

ގޯހެކެވެ.

މިފަދަ

ވިސްނުމެއް

ގެންގުޅެފިކަމުގައިވާނަމަ ތިބާއަކީ މާތް ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ "އެއް
ހަށިގަނޑުގެ" ބައެއް ނޫނެވެ .އެހެނީ އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ މިއުއްމަތުގެ މިސާލަކީ އެއް

ހަށިގަނޑެއްކަމުގައެވެ .އެމީހާއަކީ އެހެން ޤައުމެއް ،އެހެން ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ އެހެން މަޛްހަބެއްގެ މީހެއް
ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެމީހާވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ކަމުގައިވާނަމަ ،އެމީހާ ހިމެނޭނީ މި "އެއް
ހަށިގަނޑު" ގެ މިސާލުގެ ތެރޭގައެވެ.
ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ބައެއް ފަހަރަށް "މުސްލިމުންނަކީ ހަމައެކަނި އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ޖަމާޢަތުގެ
މީހުން" ކަމަށް ވިސްނޭތީއެވެ .ކީއްވެތޯއެވެ؟ ސަބަބަކީ އަނެކާއަކީ ތިމާގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހަކަށްނުވާތީ ނުވަތަ
ތިމާ އުޅޭގޮތަށް ތަބާނުވާތީއެވެ .މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުފުރު ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު އެމީހަކުވާނީ މުސްލިމުންގެ
ތެރެއިންނެވެ .މުސްލިމެއްގެ ކިބައިން ތިމާ ހިތްނޭދޭ ސިފައެއް ފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއާއި ރުޅިވެ
ގުޅުން ކަނޑައިހެދުމަކީ ހެޔޮވާވަރުގެކަމެއް ނޫނެވެ .އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ޒާތީ މައްސަލަތައް ،ޢާއިލީ
މައްސަލަތައް ނުވަތަ ގޯތިގެދޮރުގެ

މައްސަލަތައް ފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި

ތިމާގެ އަޚާއާއި

ގުޅުން

ކަނޑާލާތަން މިކުޑަ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަކަމީ ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ .ތިމާގެ އަޚާއާއި ތިން ދުވަހަށްވުރެ
()1
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އިތުރަށް ވާހަކަ ނުދައްކައި ހުރުމަކީ ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ނަހީކުރައްވާފައިވާކަމެކެވެ .އަހަރެމެން
ވާންޖެހޭނީ އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަށް މަޢާފުކުރާ އަދި އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޢުޛުރު ހޯދާ ބައެއްކަމުގައެވެ.
އެމީހަކީ އެހެން މަޛްހަބެއް ،އެހެން ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ މީހެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް
ތަފާތެއްނެތެވެ.
މިހާރު އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުންދަނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއިބެހޭ ގޮތުންނެވެ.
އެއްބައިވަންތަކަމަކީ ތިމާގެ އަޚާ އެހީއަކަށް އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ކުލައަކަށް ވަކި ޖަމާޢަތަކަށް ވަކި
އާއިލާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޤައުމަކަށް ބެލުމެއްނެތި ވެދެވެން އޮތް އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .އަދި ދޭދޭ
ފަރުދުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮކޮށްހިތައި ވީވަރަކުން އެހީވެ ވާގިވެރިވުމެވެ .އަދި އެކެއްގެވެސް އަބުރާ
ޢިއްޒަތައް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނޭފަދަ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމެވެ.
ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ހަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވާ " ...ހަށިގަނޑުން ގުނަވަނަކަށް ތަކުލީފެއް ޖެހޭ ހިނދު
ނިދިނައިސް ހޭލާހުރުމާއި ހުންއައުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ހަށިގަނޑަށް އެކަމުގެ ވޭން އިޙުސާސްވެއެވެ ".މި
ބަސްފުޅަށް އިތުރަށް ވިސްނާލަމާތޯއެވެ .ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އަހަރެމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް
ދިމާވާ

ދަތިތަކާއި

އަފްޣާނިސްތާން

މުޞީބާތްތަކުގައި

އަދި

ކަޝްމީރު

އަހަރެމެން

ފަދަ

ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

ޤައުމުތަކަކީ

އަހަރެމެންގެ

ފަލަސްޠީނާއި،

ޤައުމުކަމުގައި

ޢިރާޤް،

ނުވިނަމަވެސް،

އެޤައުމުތަކުގައި ކަންތައްތައް ވަމުންދާގޮތާއި މެދު ފިކުރުކޮށްލަންޖެހެއެވެ .މިފަދަ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި
އަދި

ސިޔާސީ

ދާޚިލީ

މައްސަލަތައް

ހުރިކަމުގައި

ވީނަމަވެސް،

މުސްލިމުންގެ

ހައިސިއްޔަތުން

އެބައިމީހުންނާއި ތަފާތުކުރުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ .އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް
ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަހަރެމެން ދެކެންޖެހޭނީ ،އެޤައުމެއްގައިވާ ރައްޔިތުންނަކީ އަހަރެމެންގެ މުސްލިމް
އުޚުތުންކަމުގައެވެ.

އަޚުންނާއި

އަދި

މުޅި

އިސްލާމީ

އުއްމަތާއި

ދޭތެރޭގައިވެސް

ވިސްނަންޖެހޭނީ

މިފަދައިންނެވެ .މިފަދައިން ނުވިސްނާމީހަކީ އުއްމަތުގެ ތެރެއިންވާ މީހެއްނޫނެވެ.

عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم

ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ(( .ال ْ َم ْر ُء َم َع َم ْن أَ َح َّ
ب)) (رواه ابلخاري) މާނައީ" :މީހާ ވާހުށީ އޭނާ ލޯބިވީ މީހަކާ
އެކުގައެވެ".

()1

ޤިޔާމަތްދުވަހު ތިބާވާހުށީ ތިބާ ލޯބިވީ ފަރާތަކާއިއެކުގައެވެ .ތިބާ ލޯބިވީ މުސްލިމުންދެކެ

ކަމުގައިވާނަމަ ތިބާ ވާހުށީ މުސްލިމުންނާއި އެކީގައެވެ .އަދި ތިބާ ލޯބިވީ ކާފަރުންދެކެ ކަމުގައިވާނަމަ ތިބާ
ވާހުށީ ކާފަރުންނާއިއެކުގައެވެ .މިއީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙުކުމެވެ.
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ
އަޚުންތަކަކާއި އުޚުތުންތަކެއް ދަނީ ކާފަރުން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވަމުންނެވެ .ފިލްމުސްޓާރުންނާއި އަދި
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އެހެންވެސް މިފަދަ މީސްމީހުންގެ ގޮތްތަކާއި އަޅާ ހެދުންތައް ކޮޕީކޮށް އެބައިމީހުންނާއި އެއްގޮތްވުމަށް
މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .އެއިންމީހަކު އަހަރެމެންގެ ޤައުމަށް އަތުވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް
ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ދުވާލުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއްގައި މިޚިޔާލީ ފަލްސަފާގެ ދުނިޔެއަށް ޣަރަޤްވެގެން
އިންނަކަމީ މިކަމުގެ މިސާލުތަކެވެ .މިގޮތަށް އެބައިމީހުންނާއި އެއްގޮތްވުމުގެ ނުބައިކަމާއިބެހޭގޮތުން
އައިސްފައިވާ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުތައް ނީވޭކަހަލައެވެ .އަދި އިވެން ބޭނުންވެސް ނުވާ ކަހަލައެވެ.
އެންމެހައި ބެލެނިވެރިންނޭވެ! ދަރިންނަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ
އަމާނާތެކެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތެއްވެސް މެއެވެ .އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ
މިމަސްޢޫލިއްޔަތާއިމެދު ޤިޔާމަތްދުވަހު ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ދަރުބާރުގައި ސުވާލުކުރެވި ،އެކަމަށް
ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ މީހެއް ކަމާއިމެދު ވިސްނާލެއްވީމުތޯއެވެ؟ އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ދަރިންތައް
"ހެރީޕޮޓަރ" ފަދަ ޚިޔާލީ ފުލޯކުގެ ދުނިޔެއަށް ވެއްދުވީ ފަހެ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ "ބޮލީވުޑް" ގެ އިޝްޤީ
ލޯބީގެ ދުނިޔެއަށް ދަރިންތައް ދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލުމަކީ މިދެއްވި ބޮޑު އަމާނާތައް ޚިޔާނާތްތެރިވުން ނޫންތޯއެވެ؟
ހިތާމައިގެ މައްޗަށް ހިތާމަހުއްޓެވެ! ގުރޭޑް ހަތަރެއް ،ފަހެއްގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން ހިންދީބަހުން ވާހަކަ
ދައްކައި

ހަދާއިރު،

ޤުރުއާން

ކިޔަވަން

ނޭނގޭކަމީ

ޢަޖައިބުވާ

ވަރުގެ

ކަމެއްނޫންތޯއެވެ؟

ދަރިން

ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އެކަލޭގެފާނުދެކެ ލޯބިވުމަށް އަހަރެމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ ދެއްވި އިރުޝާދަށް އެއްވެސް
ބެލުމެއް ނެތެވެ .ދަރިންތައް ލޯބިކުރަމުން ދަނީ އެކާފަރުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި އެބައިމީހުންގެ
ދިރިއުޅުމެވެ .ދަރިން މިފަދަ މަގަކުން ދިޔުމަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަހަރެމެންނަށްވެސް އަދި އެކުދިންނަށްވެސް
ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ހިތާމަ ލިބޭނޭކަމެކެވެ .ޤިޔާމަތްދުވަހު އަހަރެމެންގެ ރަސޫލާއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ
މަތިވެރި ޞަޙާބީންނާއި އެކުގައިވުމުގެ ޢަޒުމުގައި އެބޭކަލުންނަށް ލޯބިކޮށް ،އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށް
އެބޭކަލުންދެކެ ލޯބިވުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމަކީ ކިހާ ބުއްދިވެރިކަމެއްތޯއެވެ .އެބޭކަލުންގެ ދިރިއުޅުއްވުމާއި
މަތިވެރި އަޚްލާޤުން ޢިބްރަތްލިބިގަތުމަކީ އަހަރެމެންނަށާއި އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށް ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު
ލިބުމުގެ ދޮރެވެ.
ތިންވަނަ ފިލާވަޅު :މުސްލިމަކު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ނުބައިކަން.
عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ޙަދީޘްފުޅު
ކުރެއްވިއެވެ" .ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އަނެއް މުސްލިމާގެ އަޚާއެވެ .އޭނާ ،އޭނާގެ އަޚާއަށް އަނިޔާވެރިއެއް
ނުވާނެއެވެ .އަދި ދުޝްމިނުންނާ ހަވާލެއްވެސް ނުކުރާނެއެވެ .އަދި އެމީހެއްގެ އަޚާގެ ބޭނުންތައް
ފުއްދާދިނުމުގައިވާ މީހާ ދަންނައެވެ .މާތްﷲ އޭނާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމުގައި ވޮޑިގެންވެއެވެ .އަދި
މުސްލިމެއްގެ ކިބައިން ތަކުލީފެއް ދުރުކޮށްދީފި މީހާ ދަންނައެވެ .މާތްﷲ އޭނާގެ ކިބައިން ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ
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ތަކުލީފުތަކުގެ ތެރެއިން ތަކުލީފެއް ދުރުކޮށް ދެއްވާނެއެވެ .އަދި މުއުމިނެއްގެ ޢައިބު ފޮރުވައިދީފި މީހާ
ދަންނައެވެ .މާތްﷲ އޭނާގެ ޢައިބު ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ފޮރުވައިދެއްވާނެއެވެ".

()1

(ޞަޙީޙުލްބުޚާރީ)

މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ވާހަކައަށް އަހަރެމެން ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ .ކަޅު ތިންގެރި ހީކޮށްގެންތިބީ،
އެމީހުންގެ ތެރެއިން ހުދުގެރި އެއްކިބާކޮށްލުމުން އެމީހުން ސަލާމަތްވާނެކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ކަންތައްވީ
މުޅިން ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ .މި ތިންގެރިއަށްވެސް އެންމެފަހުން ހުދުގެރިއަށް ޖެހުނު މުޞީބާތް ޖެހުނީއެވެ.
ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލަތަށް ވިސްނަވާ ލައްވާށެވެ .ކާފަރުން މުސްލިމުންގެ ބޮލުގައި ޓެރެރިޒަމްގެ
ކުށްއަޅުވައި ،އެތައް މުސްލިމުންނެއްވަނީ އެބައިމީހުންގެ ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ .އަހަރެމެންނަށް
ހީވަނީ ހަމަ ކަޅުތިން ގެރިޔަށް ހީވި ގޮތެވެ .އަހަރެމެންނަށް ހީވަނީ ކާފަރުން ،މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން
ޓެރަރިސްޓުންގެ ނަންދީގެން އުޅޭ މީހުން ޖަލަށްލައި ބަންދުކުރުމުން ،ކާފަރުން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް
ފަށައިގެން އެއުޅޭ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލައިފާނެކަމަށެވެ .މިއީ ހަމަ ކުށްހީއެކެވެ .ކާފަރުންގެ ގޮތްތަކަށް
އަހަރެމެން ބޯނުލަނބާހާ ހިނދަކު އެބީހުން ދެކޭނީ އަހަރެމެންނަކީ އެމީހުންގެ ދުޝްމަނުން ކަމުގައެވެ.
އަހަރެމެންގެ އަޚުންތައް ކާފަރުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލައިފި ކަމުގައިވާނަމަ އަހަރެމެންނަށްވެސް އާޚިރުގައި
ޖެހޭނީ ހަމަ އެއް މުޞީބާތެކެވެ.
އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! އަހަރެމެންގެ ސަލާމަތް ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ މިގޮތަށް މިކަން ވުން
ހުއްޓުވަން އެބަޖެހެއެވެ .އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ އަޚަކުވެސް ކާފަރުންގެ އަތްމައްޗަށް ބީވެގެން
ހިނގައްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ،ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އެހީތެރިކަމާއި މަދަދު އަހަރެމެންނަށް ނުލިބިދާނެތީ
ބިރުވެތިވާން ޖެހެއެވެ .އެހެނީ ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައި އެވަނީ "...އަދި އެމީހެއްގެ

އަޚާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދާދިނުމުގައިވާމީހާ ދަންނައެވެ .މާތްﷲ އޭނާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމުގައި
ވޮޑިގެންވެއެވެ .އަދި މުސްލިމެއްގެ ކިބައިން ތަކުލީފެއް ދުރުކޮށްދީފި މީހާ ދަންނައެވެ .މާތްﷲ އޭނާގެ
ކިބައިން ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ތަކުލީފުތަކުގެ ތެރެއިން ތަކުލީފެއް ދުރުކޮށް ދެއްވާނެއެވެ "...އެހެންކަމުން މިއަދު
އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަށް އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އަހަރެމެން އެންމެބޮޑަށް އެހީއާއި މަދަދަށް ބޭނުންޖެހޭ
ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ގެ އެހީތެރިކަން އަހަރެމެންނަށް ލިބޭނެއެވެ.
އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ ހަޤީޤަތަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އެހީއާއި މަދަދުނެތި އަހަރެމެންނަށް
އ މަދަދު އަހަރެމެންނާއި އެއްކޮށްވުމަށް
ހުރިތަނުން ގުޑައިވެސް ނުލެވޭނެކަމެވެ .އެކަލާނގެ އެހީއާ ި
ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ އަވަހަށް އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަށް އެހީވާން ވީއެވެ .އަޚަކު ކާފަރުންގެ އަތްމައްޗަށް
ދޫކޮށްލައިގެން

ކާފަރުންގެ

ރުހުން

ހޯދުމަށް

މަސައްކަތް

ނުކުރާށެވެ.

އިސްލާމީ

މުޅި

އުއްމަތް

ހަލާކުކޮށްލައިގެން މެނުވީ ޝައިތާނާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ .އަހަރެމެން އޭނާ ހިތް ހަމަޖެއްސުމަށް

ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީ ކާމިޔާބުވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ .އެހެނީ އޭނާއަކީ آدم عليه السالم
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އާ

ހިސާބުން

ފެށިގެން

ކ
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ޤިޔާމަތާ

ހަމައަށް

އަހަރެމެންގެ

ދުޝްމަނެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ

އެންމެހާ

އިންސީންގެވެސް ދުޝްމަނެކެވެ.
މިއަދު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބޭނުންޖެހިފައިވާ މުސްލިމަކަށް އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލައިފިކަމުގައިވާނަމަ،
ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެން ދޫކޮށްލައްވައިފާނެތީ ބިރުވެތިވާންޖެހެއެވެ.
ى
وصّل اهلل وسلىم وبارك ىلع عبده ورسوَل ى
نبينا حممد وىلع آَل وأصحابه أمجعني،
واهلل املستعان وعليه اتلالكن،
واْلمد هلل ى
رب العاملني.

***
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މާލިކު ބުން ދީނާރު ރަޙިމަހުﷲގެ އާދަޔާޚިލާފު ހުވަފެން
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު ނާޒިޙް
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

މާލިކު ބުނު ދީނާރު ރަޙިމަހުﷲ ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު އެއްދުވަހަކު ގެފުޅުގައި
ޠަވާފުކުރެއްވިއިރު

ފެނިވަޑައިގަތް

ޙައްޖުވެރިންނާއި

ޢުމްރާވެރިންގެ

ގިނަކަމުން

ޢަދަދު

ހައިރާންވެ

ވަޑައިގަތެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިބައިމީހުންގެތެރެއިން ،އެބައެއްގެ
ޢަމަލު ޤަބޫލުވެވިގެންވާ މީހުން އެނގޭނެ ނަމައެވެ .އެއީ އެމީހުންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދިނުމަށެވެ.
އަދި އެބައެއްގެ ޢަމަލު ރައްދުކުރެވިގެންވާ މީހުންވެސް އެނގޭނެ ނަމައެވެ.
އެކަލޭގެފާނު އެރޭ ނިދިކުރައްވާފައި އޮންނަވަނިކޮށް ހުވަފެނުގައި ،މީހަކު ބުނާއަޑު އިވުނެވެ" .މާލިކު ބުނު
ދީނާރު ޙައްޖުވެރިންނާއި ޢުމްރާވެރިންނާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު އެބަކުރައްވައެވެ .ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
އެބައިމީހުން އެންމެންގެ ފާފަ ފުއްސަވައިފިއެވެ .ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުންގެއެވެ .އަންހެނުންނާއި
ފިރިހެނުންގެއެވެ .ކަޅުމީހުންނާއި ދޮންމީހުންގެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން އެކެއްގެ ފާފައެއް
ނުފުއްސަވައެވެ .ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެމީހާއަށް ކޯފާވެވޮޑިގެންފައެވެ .އޭނާގެ ޙައްޖު ޤަބޫލު
ނުކުރައްވާ ،ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އޭނާއަށް އެޙައްޖު ރައްދު ކުރައްވައިފިއެވެ".
މިހިސާބަށް ދިޔަތަނާ މާލިކު ބުނު ދީނާރު ރަޙިމަހުﷲ އަށް ހޭލެވިއްޖެއެވެ .އަދި އެމީހަކީ އެކަލޭގެފާނުކަމަށް
ހީކޮށް ،އެފިކުރެއްގައި އޮއްވާ އަނެއްކާވެސް ނިދިއްޖެއެވެ.
ދެވަނައަށް ވީރޭވެސް ނިދުނުތަނާ އެހުވަފެން އެގޮތަށް ފެނިއްޖެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ކުރީރޭގެ ވާހަކަތަކުގެ
އިތުރަށް އެމީހަކު ބުންޏެވެ" .އެމީހަކީ ކަލޭގެފާނެއްނޫނެވެ .އެއީ ޚުރާސާނުގެ ބަލްޚު ކިޔާ ރަށުގެ މީހެކެވެ.
އޭނަގެ ނަމަކީ މުޙައްމަދު ބުނު ހާރޫން އަލްބަލްޚީއެވެ".
ހެނދުނުވުމުން މާލިކު ބުނު ދީނާރު ،ޚުރާސާންގެ ޤަބީލާތަކުގެ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ .އަދި އެމީހުންނާއި،
މުޙައްމަދު ބުނު ހާރޫނާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އެހިނދު އެބައިމީހުން ދެންނެވިއެވެ .މުޅި
ޚުރާސާންގައިވެސް އެއަށްވުރެ އަޅުވެރި ،އެއަށްވުރެ ޒުހުދުވެރި މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ .ފެނިވަޑައިގަތް
ހުވަފެނާއި ،މިމީހުން މިކީ ޘަނާތަކުން މާލިކު ބުނު ދީނާރު ހައިރާންވެ ވަޑައިގަތެވެ .އެހިނދު އެމީހާ އުޅޭ
ތަނަކާއި ބެހޭގޮތުން އެމީހުންނާއި ސުވާލުކުރުމުން ،އެމީހުން އެތަން ބުނެދިނެވެ.
އެހިސާބާއި ކައިރިއަށް ދެވުނުހިނދު މާލިކު ބުނު ދީނާރަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ފާރެއްގެ ކައިރީގައި ހުއްޓިހުރި
މީހެކެވެ .އަދި މީހަކު ހުރިކަން އެމީހާއަށް އިހުސާސްވުމުން ،އެނބުރި ބަލާލިއެވެ .އަދި ސަލާމް
ގޮވުމަށްފަހު ބުންޏެވެ" .ކާކުހެއްޔެވެ؟ ކާކުހެއްޔެވެ؟" އެހިނދު މާލިކު ބުނު ދީނާރު ،ނަން ބުނެލެއްވިއެވެ.
އެމީހާ ބުންޏެވެ" .މިތަނަށް އަންނަން ޖެހުނީ ކޮންކަމަކާ ހެއްޔެވެ؟ ހުވަފެނެއް ފެނިގެންކަމަށް ވަނީނަމަ
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ކިޔައިދޭށެވެ ".އެހިނދު މާލިކު ބުނު ދީނާރުގެ ހައިރާންކަން އިތުރުވިއެވެ .އަދި ދެންނެވިއެވެ" .އެހުވަފެން
ކިޔައިދޭން ލަދުވެތި ވަމެވެ ".އެހެންނަމަވެސް އެމީހާ އިތުރަށް ބުނަންފެށީމަ ކިޔައިދެއްވިއެވެ .އެއަށްފަހު
ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ރޯންހުރުމަށްފަހު އެމީހާ ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ.
ތިމަންނައަކީ ކުރީގައި ވަރަށް ގިނައިން ރާބޮއެ އުޅުނުމީހަކީމެވެ .އެއްދުވަހަކު ރައްޓެއްސަކާއި ދެމީހުންތިބެ،
ބުއްދި ފިލައްޖައުމަށް ދާންދެން ރާބުއީމެވެ .އަދި އެހާލުގައިހުރެ ގެއަށް އައި އިރު އުނދުން ރޯކުރަން
މަންމަ ހުއްޓެވެ .އަދި އަހަރެން ހުރިހާލުފެނިފައި މަންމަ ބުންޏެވެ .މިއީ ޝަޢުބާންމަހުގެ އެންމެ ފަހުރެއެވެ.
އަދި ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ .ރޯދަހިފަން މީހުން ތައްޔާރުވަނީއެވެ .އެކަމަކު ދަރިފުޅު ތިހިރީ
މަސްތުވެގެންނެވެ .ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ .އެހިނދު ތިމަންނަ މަންމަ ގައިގައި ވަރަށް
ބާރަށް ޖެހީމެވެ .އަދި މަންމަ ،ހަލާކުހުއްޓޭ ކިޔާފައި ތިމަންނަގެ މައްޗަށް ދުޢާކުރިއެވެ .ދެން ތިމަންނަ
މަސްތުވެގެންވާ ޙާލުގައިހުރެ ވަރަށް ރުޅިގަދަވެއްޖެއެވެ .އަދި އެރުޅީގައިހުރެ މަންމަ ނަގައިގެންގޮސް
އުނދުނުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލީމެވެ.
އަދި ތިމަންނަގެ އަނބިމީހާއަށް އެމަންޒަރު ފެނުމުން ،އަތުގައި ހިފައިގެން ދަމާފަ ގެންގޮސް ކޮޓަރިއަކަށް
ވައްދާ ދޮރުލައްޕާ ތަޅުލިއެވެ .އަދި އެކޮޓަރީގައި އޮވެ ތިމަންނަށް ނިދުނެވެ .ހެނދުނު ހޭލެވުނުއިރު
އަހަރެންގެ މަސްތުވަނީ ފިލާފައެވެ .ދެން ތެދުވެގެންގޮސް ނިކުންނަން ބެލިއިރު ކޮޓަރީގެ ދޮރުވަނީ ބޭރުން
ތަޅުލާފައެވެ .އެހެންކަމުން ތިމަންނަ އަނބިމީހާއަށް ގޮވީމެވެ .އަދި އޭނާގެ ޖަވާބު އައީ ވަރަށް ހަރުކަށި
ކޮށެވެ .އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ބުންޏެވެ .ތިބާއަށް ރަޙުމް ކުރާކަށް ނެތީމެވެ .ކީއްވެހޭ
ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ .ތިބާ ތިހިރީ ތިބާގެ މަންމަ މަރާލާފައެވެ .ރޭގައި ގެއަށް އައިސް
މަންމަ

އުނދުނުގެ

ތެރެއަށްލުމުން

މަންމަ

އަނދައިފިއެވެ.

އެހިނދު

ތިމަންނަ

އަވަސް

އަވަހަށް

ނިކުމެގެންގޮސް އުނދުނުގެ ތެރެއަށް ބެލިއިރު މަންމަ ވަނީ އަނދާ އަޅިއަށް ވެފައެވެ.
އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ހާލުގައިހުރެގެން ތިމަންނަ ނިކުތީމެވެ .އަދި ތިމަންނަގެ ހުރިހާ މުދަލުން ޞަދަޤާތް
ކުރީމެވެ .އަދި ގެންގުޅުނު އަޅުމީހާވެސް މިނިވަން ކުރީމެވެ .އެއަށްފަހު މިހާރު ސާޅީސް އަހަރުވެއްޖެއެވެ.
އެދުވަހުންފެށިގެން ކޮންމެދުވަހަކު ތިމަންނަ ހުންނަނީ ރޯދައަށެވެ .އަދި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރަނީ އަޅުކަމުގައެވެ.
އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު ޙައްޖުވެސް ވަމެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތިޔަފަދަ އަޅުވެރިޔަކު
އައިސް ހަމަ ތިހުވަފެން ކިޔައިދެއެވެ .އެއަށްފަހު އެމީހާ ދެއަތް މައްޗައް ނަގާ ދުޢާކުރަން ފެށުމުން މާލިކު
ބުނު ދީނާރު އެނބުރި ހިނގައްޖެއެވެ.
އެރޭ ނިދާފައި އޮއްވާ މާލިކު ބުން ދީނާރަށް ހުވަފެނުގައި ،މީހަކުބުނާ އަޑުއިވުނެވެ" .އޭ މާލިކެވެ .ﷲ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރަޙުމަތުން މީސްތަކުން އުއްމީދު ކަނޑުވާ ނުލާށެވެ .މުޙައްމަދު ބުނު ހާރޫންގެ
ކައިރިއަށް ދާށެވެ .އަދި އޭނާގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ،ﷲ އޭނާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވި ވާހަކަ
ދަންނަވާށެވެ".
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އަނެއްކާވެސް މާލިކު ބުނު ދީނާރު ،މުޙައްމަދު ބުނު ހާރޫންގެ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ .އޭރުވެސް އޭނާހުރީ
ރުއިމުގައި ހަމަ އެހާލުގައެވެ .އަދި މާލިކު ބުނު ދީނާރު ،އެފެނުނު ހުވަފެން ކިޔައިދިނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ހަމަ އެރުއިމުގައި ،އެކި ފަރާތްފަރާތަށް އެނބުރި އެނބުރި ހުއްޓާ ،ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ވަކިވެގެން
ހިނގައްޖެއެވެ.

***
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އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ތިޔަބޭފުޅުން ޙައިރާންނުވާތީއެވެ.
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122
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އަކީ

ޖޯރޖް

އުމުރުން

އަހަރު

51

ވެފައިވާ

ދުޅަހެޔޮ

ޞިއްޙަތެއްގެ

އޭނައަކީ

ވެރިއެކެވެ.

ދެއަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައެކެވެ .އޭނާގެ މި ކުޑަކުޑަ އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ
އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގައެވެ.
ޙައްޖުމަސް ކައިރިވުމާއެކު ޖޯރޖްއާއި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް މިއަހަރުގެ ޢީދުދުވަހަކީ
ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކާ ލައިވް އިސްލާމީޚަބަރު ޗެނަލްތަކާއި ނޫސްމަޖައްލާތައް ބަލަންފެށިއެވެ .ޖޯރޖް ރޭޑިއޯ
ޗެނަލްތައް އަޑުއަހަމުން ދިޔައިރު ،ކުދިންގެ މަންމަ ދިޔައީ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލަމުންނެވެ .އަދި ކުދީންތައް
ދިޔައީ

އިސްލާމީ

ވެބްސައިޓުތައް

ބަލަމުންނެވެ.

އިސްލާމީ

މުއައްސަސާއެއްގެ

އޮތްނަމަ

ނަމްބަރު

ކިހާރަނގަޅުހޭ އެމީހުންގެ ޙާލުގެ ދުލުން ބުނަމުންދާކަހަލައެވެ .މި އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުދުވަހަކީ ކޮބައިތޯ
ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ.
އެމީހުންގެ

މިމަސައްކަތް

ނިމުމަކަށްއައީ

ފުރަތަމަދުވަހަކީ ކޮބައިކަމާއި،

މިއަހަރުގެ

ޖޯރޖް

އަޑުއަހަމުންދިޔަ

ޢަރަފާތްދުވަހާއި،

ރޭޑިއޯ

ޗެނަލަކުން

ޙައްޖުމަހުގެ

ޢީދުދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްކަން އިޢުލާން

ކުރުމުންނެވެ .އާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް މިލިބުނު ޚަބަރަށްޓަކާ އުފާކޮށް ،ތައްޔާރުވާންފެށިއެވެ.
ޖޯރޖްވެސް އުޟްޙިޔާކަތިލުމަށްޓަކައި ،އޭނާ ރައްކާކޮށްފައިވާ ލާރިކޮޅު ހިފައިގެން ބާޒާރަށް ދިޔައެވެ .އަދި
ރޫފަރަނގަޅު ބަކަރިއެއް ގަނެގެން އައެވެ.
އުމުރުން ނުވައަހަރު ފުރުނުތާ މާގިނަދުވަހެއްނުވާ ،އެމީހުންގެ ހަގު އަންހެންދަރިފުޅު ބުނަމުން ދިޔައެވެ.
"ބައްޕާ ..އަޟްޙާޢީދު ދުވަހަކީ ހާދައުފާވެރި ދުވަހެކެވެ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އާހެދުންލައި ،ޢާއިލާގެ
ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރާދުވަހެވެ .އަދި އުޟްޙިޔާ ކަތިލައި އަވަށްޓެރީންނަށް
ހަދިޔާކޮށް ،ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭ ދުވަހެވެ .ބައްޕާ… މިޢީދުދުވަހުން ފެށިގެން
އަޅުގަނޑު

މޫނުވެސް

ނިވާކުރާނަމެވެ.

މިހާރު

އަޅުގަނޑަކީވެސް

ކުޑަކުއްޖެއް

ނޫނެވެ".

އެންމެ

ހަގުދަރިފުޅުގެ މިވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން ދިޔައިރު ޢާއިލާގެ ހުރިހާމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް އުފާވެރިކަމުގެ
އަސަރުތައް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ.
ޖޯރޖްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އައިސް ބުންޏެވެ" .ބައްޕާ… އުޟްޙިޔާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަށް ދީނީ
ވެބްސައިޓުތަކާއި ބްލޮގްތަކުން އަޅުގަނޑު މިއައީ ބަލާފައެވެ .އެ ސައިޓުތަކުގައި އުޟްޙިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި
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ކަތިލާއެތީގައި ހުންނަންވާ ޝަރުޠުތަކާއި ،އުޟްޙިޔާ ކަތިލާމީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަވާ ޝަރުޠުތައްވެސް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އުޟްޙިޔާގެ އަދަބުތައްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަށްފަހު،
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް ތިންބައިކޮށްފަ އެއްބައި ޞަދަޤާތް ކުރުމަށާއި ،ތިންބައިކޮށްފަ އެއްބައި
އަވަށްޓެރީންނަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށާއި ،ތިންބައިކޮށްފަ އެއްބައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓުމަށް
އެސައިޓުތަކުގައި އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ".
އެންމެފަހުން ،އެމީހުން އެދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައިތިބި އަޟްޙާ ޢީދުދުވަސް ޖެހިއްޖެއެވެ .ޖޯރޖް ބާޒާރުން
ގަނެގެންއައި ބަކަރި ކަތިލުމުން ،ކުދީންގެ މަންމައާއި ކުދީންތައް އެއެއްޗިހި ތިންބަޔަށް ބެހިއެވެ .ޖޯރޖް
ފާޚާނާއަށްވަދެ ފެންވަރާ ތައްޔާރުވެގެން ނިކުމެ ،ޢާއިލާގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ،ފައްޅިއަށް ދިއުމަށްޓަކާ
ތައްޔާރުވުމަށް ބުންޏެވެ.
ފައްޅި!!!!!!!!!!!! އާއެކެވެ .ތިބޭފުޅުން އިތުރުސުވާލެއް ކުރެއްވުމުގެކުރީން އަޅުގަނޑު މިދެނީ ޖަވާބެވެ.
ޖޯރޖް އަކީ ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން ޤަބޫލުކޮށް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ރިސާލަތު
ތެދުކުރާ މުސްލިމެއް ނޫނެވެ .އެހެނެއްކަމަކު އޭނައާއި ،އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީވެސް ޢީސާ
ޢަލައިހިއްސަލާމަކީ ﷲގެ ދަރިކަލެއް ކަމަށް ބުނަމުންދާ ނަޞާރާ ދީނުގެ ބައެކެވެ .މިހެން ބުނުމުން
ތިބޭފުޅުން

ހައިރާންވާނެކަން

އަޅުގަނޑަށް

އެނގެއެވެ.

އަދި

އަޅުގަނޑުގެ

މިވާހަކަ

ތެދުކުރަން

ދަތިވާނެކަންވެސް އެނގެއެވެ .ކީއްވެތޯއެވެ؟ ކާފިރަކު މިފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރިވާހަކަ އަޅުގަނޑު
ބުނުމުންނެވެ .ކާފިރަކު މުސްލިމުންގެ ޢީދެއް ފާހަގަކުރި ވާހަކަ ބުނުމުންނެވެ.
ނަމަވެސް މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަބްދުﷲ އާއި ޢަބްދުރަޙްމާނާއި ،ޚަދީޖާއާއި ޢާއިޝާ ،ކާފަރުންގެ
ޢީދުތައް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ' .ވެލެންޓައިންސްޑޭ' އާއި 'ބާރތުޑޭ' އާއި
'ނިއުޔާރ' އާއި ކާފިރުންގެ އެހެނިހެން ޢީދުތައް މުސްލިމުން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް
ނުވެއެވެ .ނަޞާރާއިންގެ އެންމެބޮޑު އެއް ޢީދު ކަމުގައިވާ 'ކްރިސްމަސް' މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި
ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް ހިދާޔަތު
ދައްކަވާށިއެވެ!
ކާފިރުންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަ ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި ،އިބްނުލް ޤައްޔިމް
ރަޙިމަހުﷲ ‘އަޙްކާމު އަހްލިއްޛިއްމާ’ ގައި ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިފާޤު ނަގުލުކުރައްވައި ވިދާޅުވެފަވެއެވެ.
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ތިބާގެ ލޯ ސަލާމަތުން ހުރިކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ޝުކުރުކުރިން ހެއްޔެވެ؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙާރިޘް
ތާރީޚް 14 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިމާރާތެއްގެ ސިޑިމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު އިނެވެ .އުނގުމަތީ ތޮފިގަނޑެއް ވެސް އޮތެވެ.
އެ ކުއްޖާ ހުރީ ބޯޑެއް ހިފައިގެންނެވެ .އޭގައި ލިޔެފައިވަނީ 'އަހަންނަކީ ލޯ އަނދިރި މީހަކީމެވެ .އަހަންނަށް
އެހީ ވެދެއްވާށެވެ '.މިފަދައިންނެވެ .އެކުއްޖާ އުނގުމަތީ އޮތް ތޮފިގަނޑު ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ފައިސާ ފޮތި ހުއްޓެވެ.
ފިރިހެނަކު ހިނގާފައި ދަމުން އެ ކުއްޖާކައިރީ މަޑު ޖެހިލިއެވެ .ޖީބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފައިސާފޮތި
ނެގުމަށްފަހު އެކުއްޖާގެ ތޮފިގަނޑު ތެރެޔަށް އަޅާލިއެވެ .އަދި އެކުއްޖާ ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ބޯޑު
އަތުލުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމަށްފަހު އެކުއްޖާއާ އޭތި ހަވާލުކޮށްފައި ހިނގައިގަތެވެ.
ގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ ތޮފީގައި ހުރި ފައިސާ ގިނަވާން ފަށައިފިއެވެ .ދުވަހަކުވެސް އެކުއްޖާއަށް އެހީގެ އަތެއް
ދިއްކޮށްނުލާހާ ގިނަމީހުން ލާރިއަޅަން ފެށިއެވެ .އެ ދުވަހު އެކުއްޖާގެ ބޯޑުގައި ލިޔެފަހުރި ލިޔުން
ބަދަލުކުރިމީހާ ވާނުވާ ބެލުމަށް އެތަނައް ދިޔައެވެ .އެ މީހާގެ ފިޔަވަޅުގެ އަޑަށް އެކުއްޖާޔައް ކާކުކަން
އެނގުނެވެ .އަދި އަހާލިއެވެ.
ލޯފަން ކުއްޖާ :ތީ އަހަރެންގެ ބޯޑު ބަދަލު ކުރި މީހާތަ؟ ކޯޗެއްތަ އޭގަ ލިޔުނީ؟
ފިރިހެންމީހާ :އަހަރެން ލިޔުނީ ތެދު .އަހަރެންވެސް ލިޔުނީ ހަމަ އޭގައި ކުރިން ލިޔެފަ އޮތް އެތި
އެހެންނަމަވެސް ތަފާތު ގޮތަކަށް.
އެމީހާ އެ ބޯޑުގައި ލިޔުނީ 'މިއަދަކީ ވަރަށް ރީތި ދުވަހެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ'.
މިފަދައިންނެވެ.
ފުރަތަމަ ލިޔުމާ ދެވަނަ ލިޔުމުން ބުނެދިން އެއްޗަކީ އެކައްޗެއްކަން ތިޔަ ކިޔުންތެރިޔާއައް ވިސްނޭ
ހެއްޔެވެ؟
ހަމަގައިމުވެސް މި ދެލިޔުމުންވެސް އެހެންމީހުންނަށް ބުނެދިނީ އެ ކުއްޖާއަކީ ލޯ އަނދިރި ކުއްޖެއް ކަމެވެ.
ފުރަތަމަ ލިޔުމުން ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބުނެދެނީ އެކުއްޖާ ލޯ އަނދިރިކަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ
ލިޔުމުން ބުނެދެނީ ލޮލުގެ ފެނުމުން މަޙުރޫމްނުވެ ތިބި މީހުންގެ ނަސީބު ރަނގަޅުކަމެވެ .އަދި އެއިން
ހަނދާން ކޮށްދެނީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެއް ކަމަށާއި ،އެ ނިޢުމަތް ދެއްވިފަރާތައް ޝުކުރު ކުރަން
ޖެހޭކަމެވެ.
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މާތް ﷲ سورةالمؤمنون ގެ  72ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ .ﭽ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ املؤمنون ٨٧ :މާނައީ" :އެކަލާނގެއީ،
ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި،

އިވުމާއި،

ފެނުމާއި،

ހިތްތައް

އުފެއްދެވިރަސްކަލާނގެއެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން

ޝުކުރުކުރަނީ ،ވަރަށްވެސް މަދުންނެވެ".
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ފުރުޞަތު ނަގާނުލަމާތޯއެވެ؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 15 :ޝައްވާލު  14 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތަކީ އާޚިރަތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަން އޮތް ތަނެވެ .ދާއިމީ
ގޮވެތި ބިނާކުރަން އޮތް މަސައްކަތުގެ މައިދާނެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނީ ﷲ
އަށް އީމާންވެ ،ﷲ ގެ މަދަދަށް އެދި ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުމެވެ .އެ ދާއިރާގެ ބޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ
ކަންތައްތަކަކީ ބާޠިލުވެގެންވާ ކަންކަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޢަމަލުގެ މައިދާނުގައި އުޅޭއިރު ވަރަށް
ވެސް ހުޝިޔާރުވާންޖެހެއެވެ .ސަބަބަކީ ،ހުޝިޔާރުނުވެއްޖެ ކަމުގައިވަނީނަމަ އާޚިރަތް އަބާއްޖަވެރިވެގެން
ހިނގައިދާނެތީއެވެ .ފަރުވާކުޑަކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ،އަލުން ޢަމަލު ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ހަމަ
ގައިމުވެސް ނުލިބޭނެއެވެ .އަދި މިއާއިއެކު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޢަމަލު ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ބާރާއި ފުރިހަމަ
އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެމީހަކު ކުޅަ ޢަމަލެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީވެސް ހަމަ
އެމީހެކެވެ.
މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވިއެވެ .ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ فصلت:
 ٦٤މާނައީ" :ޞާލިޙު ޢަމަލެއްކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ،އެކަމުގެ ދަރުމަހުރީ އެމީހާގެ އަމިއްލަ
ނަފްސަށެވެ .އަދި ނުބައި ޢަމަލެއްކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ،އެކަމުގެ ހަލާކުހުރީ ،ހަމަ އެ ނަފްސެއްގެ
މައްޗަށެވެ .އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ ،އަޅުތަކުންނަށް އަނިޔާވެރިވެވޮޑިގެންވާ އިލާހަކުކަމުގައެއް
ނުވެއެވެ".
ވަރަށް މޮޅަށް ވަޑާންކުރާ މުސްކުޅިއެއްގެ ވާހަކަ މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ .މި މީހާ
ވަޑާންކުރާތާ

އެތައް

އަހަރުތަކެއް

ފާއިތުވެ

ހިނގައްޖެއެވެ.

އަދި

މީނާ

މަސައްކަތް

ކޮށްފައިވަނީ

ޝަޢުގުވެރިކަމާ އެކުއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށްއައިސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޞިއްޙަތު ތަން ނުދިނުމުގެ
ސަބަބުން ވަޑާންކުރުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ،ޢާއިލާއާއިއެކު ޢުމުރުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަން މި މުސްކުޅި
މީހާ ނިންމިއެވެ .ވަޑާންކުރާމީހާ އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މިވާހަކަ ދެންނެވިއެވެ .އަދި އެ މުސްކުޅިމީހާ
ބޭނުންވާގޮތް ،އެ މުސްކުޅިމީހާގެ ކޮންޓްރެކްޓަރގެގާތު ކިޔައިދިނެވެ .އާމުދަނީ ނުލިބުނަސް އެންމެ
ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމައި ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެ މުސްކުޅިމީހާ ނިންމިއެވެ.
ކޮންމެއަކަސް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ .ސަބަބަކީ އެ މުސްކުޅި މީހާއަކީ އޭނާގެ އެންމެ މޮޅު
ވަޑިކަމުގައި ވީތީއެވެ .އަދި އޭނާ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިދިއުމުން ވަޒީފާއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހީނަރުކަމެއް
އަންނާނެތީ އެކަމާ ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެ މުސްކުޅިމީހާ
ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ނިންމިއެވެ .ޝަރުޠަކާވެސް އެކުއެވެ .އެއީ މުސްކުޅިމީހާ
ދިއުމުގެ ކުރީން އެންމެ ފަހު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ގެއެއް އަޅައިދިނުމެވެ .އެ މުސްކުޅި މީހާ އެކަމަށް
247

www.dhisalafiyyah.net

ކ
ޢިބްރަތްތެރި ވާހަ ަ

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

އެއްބަސްވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ހުރި ޝަޢުގުވެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ،އޭނާ އެ
މަސައްކަތްކުރަން ފެށީ ވަރަށްވެސް ފަރުވާ ކުޑަކަމާ އެކުއެވެ .މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައެއްކަމަކު
އޭނާގެ ހިތްވަނީ އެކަމާ މުޅީން ދުރުގައެވެ .ކޮންމެއަކަސް އެތައްދުވަހެއްގެ މަސައްކަތަށްފަހު މަސައްކަތް
ނިންމައިފިއެވެ.
މަސައްކަތް މުޅީން ނިމުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރ އެ މުސްކުޅި މީހާއަށް ގޮވާފައި ކަރުދާސް ލިޔެކިޔުންތަކަކާއި،
އެގޭގެ ދޮރު ތަޅުތަނޑި އެ މުސްކުޅިމީހާއާ ޙަވާލު ކުރިއެވެ .އަދި ބުންޏެވެ .މި ގެއަކީ މިއީ ބޭބެ
އަހަރެންނާއެކީ އެހާ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދޭ ކުޑަކުޑަ ހަދިޔާއެކެވެ .މި ހަދިޔާގައި
ހިފާށެވެ .މުސްކުޅިމީހާ އަށް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ .މިކަން ހިނގާނީ މިގޮތަށްކަން އެނގުނުނަމަ އެ
މުސްކުޅިމީހާ ގޭގޭ މަސައްކަތް ކުރީހީ އޭނާއަށް ވެވުނު އެންމެ ރަނގަޅަށްކަން ޔަގީނެވެ .އެހެންނަމަވެސް
ކުރާނީ ކީއްތޯއެވެ .ވަގުތު ފާއިތުވެ ދިޔައީއެވެ.
ނިކަ ން ވިސްނަވާ ބައްލަވާށެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތަކީ މިހަކަހަލަ ޙަޔާތަކަށް ވެދާނެ ނޫންތޯއެވެ؟ ﷲ
ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައެވެ .ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރީން މަސައްކަތް ފަށަމާ
ހިނގާށެވެ .އެހެންނޫނީ އެ މުސްކުޅި ބޭބެއަށް ވީހެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ވެދާނެއެވެ .ފުރުޞަތުގެ
ބޭނުން ހިފާށެވެ .ފުރުޞަތު ނަގާނުލަމާ ހިނގާށެވެ.
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ހަތަރު އަނބިން
ދﷲ
ލިޔުއްވީ :އަލްއުޚްތު ބިންތު ޢަބް ި
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ޅނު ވަރަށް މުއްސަނދި ސާދާގަރެކެވެ .މުއްސަނދިކަމާއި މުދާވެރިކަމުގައި އަރާ
އެއްސަހަރެއްގައި ދިރި އު ު
ހުރި ބޭކަލެކެވެ .ސާދާގަރުގެ ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ .ހަތަރު އަނބިންގެ ތެރެއިން ސާދާގަރު އެންމެ ލޯބި
ވަނީ ހަގުއަނބި ދެކެއެވެ .ހަގުއަނބީގެ ހުރިހާ އެދުމެއް އޭނަ ހަމަ ދުލުން ބުނެލާ އިރަށް އޮންނަނީ
ފުރިހަމަވެފައެވެ .އޭނަ ރީތިކުރުމަށާއި ،އެރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް
ކޮށްދެއެވެ.
އަދި އެ ސާދާގަރު އޭނަގެ ތިންވަނަ އަނބި ދެކެވެސް ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ .އެ އަނބިމީހާގެ ރީތި ކަމާ ހުރެ
ފަޚުރު ވެރިވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ މުއްސަނދި ރަޙްމަތްތެރިންނަށް އެ އަނބިމީހާ އިޝްތިހާރު ކުރެއެވެ.
އެހެނަސް އޭނަ ސާދާގަރު ދޫކޮށް ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ހިތުތެރޭގައި އެނބުރެއެވެ.
ހަގުއަނތްބާއި ތިންވަނަ އަނތްބެކޭ އެއްފަދައިން ސާދާގަރު އޭނާގެ ދެވަނަ އަނބިމީހާއަށްވެސް ލޯތްބާއި
ހިތްފަސޭހަކަން ހޯދާދެއެވެ .އޭނާގެ ވިސްނުން ތޫނު ކަމަށްޓަކައި ސާދާގަރު ބޮޑާވެއެވެ .އަދި ސާދާގަރުގެ
ވިޔަފާރިވެރިކަމަށް ބުރައެއް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ އަނބިމީހާގެ ބޭނުން ހިފައެވެ.
އެހެނަސް ސާދާގަރުގެ ފުރަތަމަ އަނތްބަކީ މުސްކުޅިވެފައިވާ އަންހެނެކެވެ .ސިފަވެސް ރީއްޗެއް ނޫނެވެ.
ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މިއަދު ސާދާގަރަށް ލިބިފައިވާ މުއްސަނދިކަމާއި މުދާވެރިކަން ލިބިމުގައި ،ތަނބެއްގެ
ގޮތުގައި އެތަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ހިތްވަރުގަދަ ކިޔަމަންތެރި އަނތްބެކެވެ .ނަމަވެސް
ސާދާގަރަށް އެއީ ހުންނަ މީހެއްކަންވެސް ނޭނގޭކަހަލައެވެ .އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ އަޅު އަންހެނުންނަށް
ވުރެވެސް ނިކަމެއްޗެވެ .އެހެނަސް އިންތިހާއަށް ސާދާގަރު ދެކެ ލޯބިވާ ކެތްތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.
އެވޭންތަކާއި އަނިޔާތަކަށް ކެތްކުރެއެވެ .އެ ކެކުޅުންތަށް ކަރުނަޔާ އެކީ ފޫއްދާލައެވެ.
ދުވަސްތަކެއްފަހުން ސަދާގަރު ބަލިވެއްޖެއެވެ .ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބަލިހާލު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދެން މާ
ގިނަ ދުވަހަކު ދުނިޔޭގައި ނުހުނާނޭކަމުގެ އިޙްސާސް ސާދާގަރަށް ވާން ފެށިއެވެ .އަދި އެމުއްސަނދި
ދިރިއުޅުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލުމަށްފަހު ހިތާހިތުން ބުނެލިއެވެ .މިހާރު އަހަރެން ގާތުގައި އަހަރެންގެ ހަތަރު
އަނބިން ތިއްބަސް އަހަރެން ނިމިގެން ދާނީ އެކަންޏެވެ .ކިހާ އެކަނިވެރި ވާނެހެއްޔެވެ .ހަމަ ވަގުތުން
ހަތަރުވަނަ އަނބި ހާޒިރުކުރުވިއެވެ .އަދި ބުންޏެވެ .ކަމަނާ ތީ އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ރާނީއެވެ .ހުރިހާ
އުފަލެއް ދިނީމެވެ .ހުރިހާ އަރާމާ ލައްޒަތެއް ހޯދާ ދިނީމެވެ .އަހަރެން ނިމިގެންދާ ވަގުތު އަހަންނާ އެކީ
އަހަރެންގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދާން އަންނާށެވެ' .ތިކަމެއްނުވާނެ' ހަރުއަޑުން މިހެން ބުނުމަށްފަހު
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އެއަނބިމީހަ ހިނގައްޖެއެވެ .ސާދާގަރާ ދުރަށެވެ .އެ ޖަވާބުން ސާދާގަރުގެ ހިތް ކުދި ކުދިވި ކަހަލައެވެ.
ކަރުނައިން ދެލޯ ފުރުނެވެ.
ދެރަވެފައިވާ ސާދާގަރު ތިންވަނަ އަނބި ހާޒިރު ކުރުވިއެވެ .އަދި ހަތަރުވަނަ އަނތްބާވެސް މުހާތަބުކޮށް
ބުނި ޖުމްލަ ތަކުރާރު ކުރިއެވެ .ތިންވަނަ އަނބީގެ ޖަވާބަކީވެސް ނޫނެކެވެ .މި ގަނޑުވަރުގެ ދިރިއުޅުން
ވަރަށްވެސް ހިތް ފަސޭހަ ވެފައި އަރާމެވެ .އެހެނަސް އަހަރެން ތިބާމަރުވުމުން ގަސްތުކުރަނީ ދެވަނަ
ކައިވެންޏެއް ކުރާށެވެ.
ހިތާމައިން

މޮޅިވެފައިވާ

ސާދާގަރު

ދެވަނަ

އަނބި

ހާޒިރުކޮށް

އެޖުމްލަ

ހަމަ

އަނެއްކާވެސް

ތަކުރާރުކުރުމަށްފަހު ބުންޏެވެ' .ކަމަނާއެވެ .އަހަރެންގެ މުދާވެރިކަމަށް ކުޑަވެސް ބުރުލެއް އަންނަ ކޮންމެ
ފަހަރަކު އެކަން ހައްލުކޮށް އަހަންނާ އެހީވަނީ ކަމަނާއެވެ .މިފަހަރު އަހަރެންގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވުމުގައި
އަހަންނާ އެހީވާށެވެ '.އިސްޖަހާލުމަށްފަހު ދެވަނަ އަނބި އެކަމަށް އެހީއެއް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމުގައި
ބުނެ ،ކޮށްދެވެން އޮތްހާވެސް ކަމަކީ ޤަބުރުސްތާނާ ހަމަޔަށް ގެންގޮސް ދިނުން ކަމުގައި ބުންޏެވެ .ވިހަގަދަ
ތީރެއްހެން އެ ބަސްތަށް ސާދާގަރުގެ މުޅިހަށިގަނޑަށް ހެރުނު ކަހަލައެވެ.
ކުއްލިއަކަށް ކުރަކި ވެފައިވާ ބަލިކަށި އަޑެއް 'އަހަރެން މަނިކުފާނާ އެކީ މަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވެގެން
ހިނގައިދާނަމޭ' ބުންޏެވެ' .ކޮންމެ ތަނަކަށް ކޮންމެ ޙާލެއްގައި އުޅެންޖެހުނަސް ދާނަމޭ' އެއަޑުގެ ވެރިޔާ
ބުންޏެވެ .ޙައިރާން ކަމާއެކު ސާދާގަރު އަޑު އަންނަ ދިމާލަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ .އެވަގުތު ފެނުނީ ހިކި
ސދާގަރުގެ ފުރަތަމަ އަނބިމީހާއެވެ .ލަދުގަނެފައިވާ
ާ
އަނަރޫފަ ވެފައިވާ އަންހެނެކެވެ .އާނއެކެވެ .އެއީ
ސާދާގަރު ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އިސްޖަހާލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ .އަހަންނަށް ތިބާއާމެދު ރަނގަޅަށް ކަންތައް
ކުރެވުނު ނަމައެވެ.
ހަޤީޤަތުގައި އަހަރެމެން ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޙަޔާތުގައި ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ.
ހަގުއަނތްބަކީ އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑެވެ .އެރީތި ކުރަން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް އަހަރެމެން
ނެތިގެންދާ ދުވަހަކުން އެރީތިކަން ހިނގައިދެއެވެ .ތިންވަނަ އަނތްބަކީ މުދާވެރިކަމެވެ .އަހަރެމެން
ދުނިޔެއިން ދާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ އެހެން މީހެއްގެ މިލްކަކަށް ވެދެއެވެ .ދެވަނަ އަނތްބަކީ އާއިލާއާއި
ރަޙްމަތްތެރިންނެވެ .އަހަރެމެން ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ދިމާވާ ކޮންމެ އުނދަގުލެއްގައި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެއެވެ .އެހެނަސް އެއްމެ ފަހު ވަގުތު ،އެއްމެ ދުރަށްވެސް އެމީހުންނަށް ދެވެން އޮންނަނީ
ޤަބުރުސްތާނާ ހަމައަށެވެ .ފުރަތަމަ އަނތްބަކީ އަހަރެމެންގެ ފުރާނައެވެ .ދުނިޔެވީ ހަޔާތުގައި ހަނދާން
ނައްތާލެވެއެވެ.
އެހެނަސް ތިބާއަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟
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ތިބާގެ ފުރާނައަކީ ތިބާދާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ތިބާޔާ އެކީ ދަތުރުކުރާ ބައިވެރިއެކެވެ .އެހެން ކަމުން ވަގުތު
ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އެއަށް ކާންދީ ބަލަހައްޓަމާ ހިންގަވާށެވެ .މަރުގެ ތަންމަތީގައި އެކަން ކުރަން އުޅުނަސް
ނުވާނޭކަން ކަށަވަރެވެ.

***
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ތިބާއަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ބިލެއް އައިހެއްޔެވެ؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް އަޙްމަދު އަނީލް
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  17 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އުމުރުން

ހަތްދިހައިގެ

އަހަރުތައް

ގުނަމުންދާ

މުސްކުޅި

ފިރިހެނެކެވެ.

ބައްޔެއްގެ

ސަބަބުން

ކުޑަކަމުދިޔުމުގައި ދަތިތަކެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ .މިބަލިން ލުޔެއް ލިބުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި
މަގަކީ އޮޕަރޭޝަން ކުރުން ކަމުގައި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދިނެވެ .ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދާވަރަކަށް މިބަލީގެ
ވޭން ބޮޑުވަމުން ދާތީ މުސްކުޅިޔާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް އެއްބަސް ވިއެވެ.
އޮޕަރޭޝަން ކުރެވުނެވެ .ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އެކަމަށް ދިޔަ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ތަފްޞީލު ވާ ބިލެއް
ޑޮކްޓަރު މުސްކުޅިޔާއާ ޙަވާލު ކުރިއެވެ .ބިލް ލިބުމުން ބިލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ މުސްކުޅިޔާ ގިސްލަ
ގިސްލާފައި ރޯން ފެށިއެވެ .އަޖައިބު ވެފައިވާ ޑޮކްޓަރު ބުންޏެވެ" .ހިސާބުތައް މާބޮޑިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން
ބޭބެއަށް އެހެން ގޮތެއް އިންތިޒާމު ކޮއްދީފާނަން".

އެވަގުތު މޫނު ކަރުނައިން ތެމިފައިވާ މުސްކުޅިޔާ

ޖަވާބުދިނެވެ" .އަހަރެންގެ މިކަރުނައިގެ އަސްލަކީ މި އަގުބޮޑު ބިލެއްނޫނެވެ .އެހެނަސް އަހަރެންގެ ވެރި
ރައްބު އަހަންނަށް ހަތްދިހަ އަހަރު ފަސޭހަކަމާއެކު ކުޑަކަމުދާނޭގޮތް މިންވަރުކުރެއްވިއިރުވެސް އެކަލާނގެ
އަހަންނަށް ދުވަހަކުވެސް ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެކަލާނގެ ދެއްވާފައިވާ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތް
ތަޞައްވަރު ކުރެވުމުން ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ލޮލުން ފޭބިކަރުނަތަކެކެވެ".
سبحان اهلل އެވެ .އަހަރެމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވާފައިވާ މިފަދަ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތަކަށް އަހަރެމެންނަށް
ގިނަފަހަރަށް ޝުކުރުނުކުރެވެއެވެ .އެކަލާނގެ ދެއްވާފައިވާ ގުނާ ޢަދަދުނުކުރެވޭހާ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތައް
އަބަދާ އަބަދު ހަނދުމަކޮށް އެކަލާނގެއަށް ޝުކުރުވެރިވަމާ ހިނގާށެވެ.
ﷲ ތަޢާލާ سورة إبراهيم ގެ  43ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ إبراهيم ٤٦ :މާނައީ" :އަދި އެކަލާނގެ
ޙަޟްރަތަށް ތިޔަބައިމީހުން ދެންނެވި ކޮންމެ އެއްޗެއް އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވިއެވެ .ﷲގެ
ނިޢުމަތްތައް ތިޔަބައިމީހުން ގުނާނަމަ ،ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް އެނިޢުމަތްތައް ޢަދަދެއް ނުކުރެވޭ ހުއްޓެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން ،އިންސާނާއަކީ އަނިޔާވެރިވުން ބޮޑު ޝުކުރުކުރުން ނެތް މީހެކެވެ".
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إن شاء اهلل

ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަން

ދﷲ
ލިޔުއްވީ :އަލްއުޚްތު ބިންތު ޢަބް ި
ތާރީޚް 41 :ޝައްވާލު  12 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

ކުޑަކުޑަ ސަހަރެއްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާގައި ކަމެއްކުރަން ގަސްތުކުރާއިރު إن شاء اهلل (ﷲ ގެ
އިރާދަފުޅުން) ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން އަލިއެޅުއްވިއެވެ.
އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ،އެދުވަހުގެ ޚުޠުބާ އަޑުއެހުމަށް ހުރި ޒުވާނަކު ބަކަރިއެއް ގަތުމަށް ގަސްތުކޮށް
ބާޒާރު މައްޗަށް ނިކުތެވެ .މަގުމަތިން އެކުވެރިއަކާ ދިމާވެ ،އެ ޒުވާނާ ދަނީ ކޮންތަނަކަށްހޭ އެ އެކުވެރިޔާ
ސުވާލު ކުރިއެވެ .އެވަގުތު ތިމަންނާ މިދަނީ ބަކަރިއެއް ގަތުމަށް ކަމަށް އެޒުވާނާ ބުންޏެވެ .އެކަމަކު

އެޒުވާނާ إن شاء اهلل ނުކިޔައެވެ .އެވަގުތު އެ އެކުވެރިޔާ ޚުޠުބާގެ މަތީން އޭނަގެ އެ ޒުވާން އެކުވެރިޔާއަށް
ހ އަހަރެން މިދަނީ
ހަނދާންކޮށްދިނެވެ .އެހެނަސް އެކަމަށް މާބޮޑު ފިކުރެއްނެތި ކީއްކުރާ إن شاء اهلل އެއް ޭ
ބަކަރި ގައްނާށޭ ،ލާރި އެބަހުއްޓޭ ،ގަންނަންދާނެހާ ހަކަތައާއި ބާރުއެބަހުއްޓޭ ބުނުމަށްފަހު ،އެޒުވާނާ
ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ .އޭނާއަށް ހީވެފައި އޮތީ إن شاء اهلل އަކީ އަގެއްނެއް ބޭކާރު ލަފުޒެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޒުވާނާއަށް އޭނަގެ މަންޒިލާ ހަމަޔަށް ދެވުނެވެ .ނަމަވެސް އޭނަގެ ފޮނި އުއްމީދުތައް ވިއްސިވިހާލެވިގެން
ދިޔައެވެ .ބަކަރީގެ އަގު މާބޮޑެވެ .އޭނަގެ އަތުގައި އެހާ ފައިސާއެއް ނެތެވެ .ޒުވާނާ ވިޔަފާރިވެރިޔާގާތުން
އަގު ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރިއެވެ .އެންމެފަހުން ،އޭނާއަށް ބަކަރި އަގުހެޔޮކޮށްދޭން ވިޔަފާރި
ވެރިޔާނިންމިއެވެ .އުފަލުން ފުރިފައިވާ ޒުވާނާ ފައިސާނަގަން ބެލިއިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ .ފައިސާ ދަބަހެއް
ނެތެވެ .ފައިސާތައް ގެއްލިއްޖެއެވެ .މޮޅިވެފައިވާ ޒުވާނާ ލަދުވެތިކަމާއެކު ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ބަލައިލިއެވެ.

ސުވާލުން ފުރިފައިވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބަކަރިގަންނާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ .އެވަގުތު ޒުވަނާ إن
شاء اهلل އަންނަ ހަފުތާގައި ގަންނާނަމޭ ބުނެ ހިނގައިގަތެވެ.
ގެއަށް ދެވުމުން ޒުވާނާގެ އަނބިމީހާ ބަކަރި ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ .އެވަގުތު ކަންހިނގިގޮތް ޒުވާނާ

ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައި ދިނެވެ .إن شاء اهلل އޭ ނުކިއުމުގެ ނަތީޖާ ކިޔައިދިނެވެ .އަދި ބުންޏެވެ " .إن شاء اهلل
އހަރެންގެ ލާރިކޮޅު ގެއްލުނެވެ .إن شاء اهلل އަހަރެން
އަހަރެން އެބަކަރި ގަންނަން ބޭނުމެވެ .إن شاء اهلل ަ
އެބަކަރި އަންނަ ހަފުތާގައި ގަންނާނަމެވެ".

ފިރިމީހާގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ފަހު އަނބިމީހާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހެވެން ފެށިއެވެ .އަދި إن شاء اهلل
ކިޔަނީ ކުރިއަށް ކުރަން ގަސްތުކުރާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި ކަމަށާއި ،ވެނިމިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ

ވާހަކަ ދައްކާއިރު إن شاء اهلل ކިޔަން ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ބުނެ އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ .އޭގެ ފަހުން އެޒުވާނާ
ދުވަހަކުވެސް إن شاء اهلل ކިޔަން ހަނދާން ނައްތާނުލައެވެ.
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(މިއީ ކެނެޑާގެ ޓޮރޮންޓޯގެ ޝެއިޚެއް ކަމުގައިވާ ޝެއިޚް ވަޙީދުއްﷲ ކިޔާދީފައިވާ ހަޤީގީ ވާހަކައެއްގެ
ތަރުޖަމާއެވެ).
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އިސްލާމީ ޙިޖާބުގެ ޝަރުޠުތައް
ރ
ބދުލްޣަފޫ ު
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަ ް
ތާރީޚް 21 :ޝައްވާލު  26 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިސްލާމީ ޙިޖާބު ފުރިހަމަވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ
ޙިޖާބުގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވާނީ މި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
 .2އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ނިވާވާ ހެދުމެކެވެ.
 .1ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް ފެންނަހެން ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވައިވާ ހެދުމެއްނޫނެވެ .އަދި އެމީހުންގެ
ސަމާލުކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ވިދާ ބަބުޅާގޮތަށް ޖަރީކުރެވިފައިވާ ހެދުމެއްވެސް ނޫނެވެ.
 .4ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ،ކަނދޮޅުދުލި ފަދަ ތުނި ހެދުމެއްނޫނެވެ.
 .3ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތަކުގެ ބައްޓަން ފާޅުވާގޮތަށް ހުންނަ ގަޔަށް ބާރު ހެދުމެއްވެސް ނޫނެވެ.
 .5ފިރިހެނުން ލާ ހެދުމާ ވައްތަރު ހެދުމެއްނޫނެވެ .އަދި ލާދީނީ އުޞޫލުތަކުގެ ހެދުމެއްވެސް ނޫނެވެ.
 .6ދެއްކުންތެރިކަމާއި ބޮޑާކަން އެކުލެވިފައިވާ ހެދުމެއްވެސް ނޫނެވެ .މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމާއި،
މީހުންގެ ހިތްތައް އޭނާއަށް ލެންބުމަށާއި ،ވަސްވާސް އުފެއްދުމަށް ލާ ހެދުމެއްވެސް ނޫނެވެ .އެހެނީ،
َ َ َ َ َ ُ
ف ْ ُّ
ادلنيَاْ
ب ْشه َرةْ ْ ِ ْ
س ْثو ْ
ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ(( .منْ ْل ِب ْ
ب ْ َم َذلَةْ ْيَو َْم ْالقيَ َ
اّلل ْثَو َ
أَلبَ َس ُْه ْ َ ُ
ام ِْة)) މާނައި" :ދުނިޔެމަތީގައި ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހެދުން އަޅައިފި މީހާ،
ْ
ْ
ِ
ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މާތް ﷲ ނިކަމެތިކަމުގެ ހެދުން އަޅުއްވާހުއްޓެވެ".

()1

***

()1

سنن أيب داود ،)3141( :مسند أمحد ،)5663( :وحسنه شيخ األلباين {صحيح وضعيف سنن ابن ماجة.})4616( :
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މުތެއް އުފެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަގޮތް – މުސްލިމް އަންހެނުންނަށްވާ ޚުޠުބާއެއް
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް ޢަލީ ނިޝާމް
ތާރީޚް 16 :ޝައްވާލު  13 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިސްލާމްދީން ފޮހެލަން ނަޞާރާއިންގެ ލަޝްކަރު އެއްވި ޚަބަރު އަބޫ ޤުދާމާ އައްޝާމީ އަށް ފޯރުމުން
އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުގެ މިންބަރަށް އަރާވަޑައިގަތެވެ .އަދި ވަރަށް ވަރުގަދަ އަދި އަސަރުން ފުރިގެންވާ،
މީސްތަކުންގެ އިޙްސާސްތަކާ ކުޅެލާފަދަ ނަޞޭޙަތެއް ދެއްވިއެވެ .އެމީހުންގެ ހިތުގައި އެމީހުންގެ ބިން
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޖޯޝާއި ޝައުޤު އުފެއްދިއެވެ .އެއީ ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމުގެ ޖޯޝާއި ފޯރިއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުން ފައިބާވަޑައިގެން އަނދިރި ،އަދި ވަކިން އޮތް މަގަކުން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް
އަންހެނަކު އެކަލޭގެފާނު ހުއްޓުވިއެވެ .އަދި ސަލާމްގޮވާލިއެވެ .السالم عليكم ورمحة اهلل އަބޫ ޤުދާމާ

ހުއްޓިވަޑައިގެން ،ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެއްވައި މަޑުކުރެއްވިއެވެ .އެ އަންހެންމީހާ އޭނާގެ ސަލާމް ތަކުރާރު
ކުރިއެވެ .އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ" .ތިޔައީ ޞާލިޙް މީހުން ކަންތައް ކުރަން ވާނެގޮތެއް ނޫނެވެ ".އެ
އަންހެންމީހާ

ހިޔަނީގެ

ތެރެއިން

ކުރިއަށް

ޖެހިލާފައި

ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން

އަޑު

އހިން
ެ

ތިބާ

މުއުމިނުތަކުންނަށް ޖިހާދަށް ދާން ގޮވާލަނިކޮށް ،އަހަރެން އަތުގައި ދެވެން އޮތީ މި އެކަންޏެވެ…" ދެން އެ
އަންހެންމީހާ އެކަލޭގެފާނަށް ގަތާފައިވާ ދިގު ދެ އިސްތަށިގަނޑު ދިއްކޮށްލިއެވެ .އަދި ބުންޏެވެ" .ތިބާގެ
އަހުގެ ލަގަން ކަމުގައި މީތި ބޭނުން ކުރާށެވެ .އަދި އެހެންމެ ތިމަންނާއަކީ ވެސް ޖިހާދަށް ދިޔަ މީހަކު
ކަމުގައި މާތްﷲ ލިޔުއްވަފާނެތެވެ".
އޭގެ އަނެއް ދުވަހު މުސްލިމުންގެ މީހުން ޞަލީބީންގެ ލަޝްކަރާ ކުރިމަތިލާން ނުކުތް ތަނާހެން ،ޒުވާން
ކުއްޖެއް ،ގޮސް އަބޫ ޤުދާމާގެ އަހުގެ ކައިރީގައި ހުރެ ބުންޏެވެ" .ﷲ އަށްޓަކައި މިލަޝްކަރުގައި އަހަރެން
ބައިވެރި ކޮށްދިނުމަށް ތިބާގެ ގާތުން އެދެމެވެ".
އެގޮތަށް ބުނުމުން އުމުރުން ދޮށީ ބައެއް ހަނގުރާމަވެރިން އެކުއްޖާއާ ދިމާލަށް ހީ ،މަލާމާތް ކޮށްފައި
ބުންޏެވެ.
"އަސްތައް ކަލޭގެ ގައިމައްޗަށް އަރައި ޗިސްކޮށްލަފާނެ" އެވެ.
އަބޫ ޤުދާމާ އެކުއްޖާގެ ލޮލަށް ބަލައިލިއެވެ .އެހިނދު އެކުއްޖާ އަނެއްކާވެސް ބުންޏެވެ" .އަހަރެން ތިބާގެ
ގާތުން މިއެދެނީ ﷲ އަށްޓަކައެވެ .އަހަރެން މިލަޝްކަރުގައި ބައިވެރި ކޮށްދެއްވާށެވެ".
ދެން އަބޫ ޤުދާމާ ވިދާޅުވިއެވެ" .އެއީ ޝަރުތެއްގެ މަތިންނެވެ .އެ ޝަރުޠަކީ ތިބާ މަރުވުމުން ތިބާއާ
އެއްކޮށް ތިމަންނާވެސް ސުވަރުގެ އަށް ގޮވައިގެން ދިޔުމެވެ .އެއީ ތިބާއަށް ޝަފާޢަތްތެރި ވެވޭނެ މީހުންގެ
ތެރެއިންނެވެ".
އެކުއްޖާ ހިނިތުންވެލާފައި ބުންޏެވެ" .އެކަމަށް ވަޢުދު ވެއްޖައީމެވެ".
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ދެ ލަޝްކަރު ބައްދަލުވެ ހަނގުރާމަ އެންމެ ހޫނުވެގެން ދިޔަ ވަގުތު ،އަބޫ ޤުދާމާގެ އަހުގެ ފަހަތުގައި
އެކުއްޖާ އިނދެ އެދުނެވެ" .ﷲ އަށްޓަކައި އަހަރެން ތިބާގެ ކިބައިން އެދެމެވެ .އަހަރެންނަށް  4ދުނި
ދޭށެވެ".
"ތިބާއަށް އެމީހުންގެ ގަޔަށް އެ ދުނި ނުޖެހޭނެއެވެ ".އަބޫ ޤުދާމާ ބުންޏެވެ.
އަނެއްކާވެސް އެކުއްޖާ އެބަސް ތަކުރާރު ކުރިއެވެ" .ﷲ އަށްޓަކައި އަހަރެން ތިބާ ގާތުން އެދެމެވެ.
އަހަންނަށް އެ ދޭށެވެ".
އަބޫ ޤުދާމާ އެކުއްޖާއަށް  4ދުނި ދިނެވެ .އެކުއްޖާ (ތީރު) އަމާޒު ކޮށްފައި ބިސްމި ކިޔާފައި ދޫކޮށްލިއެވެ.
އެ ދުނިން ރޯމަނުންގެ މީހެއް މަރުވިއެވެ .ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ބިސްމި ކިޔާފައި ދޫކޮށްލި ދުނިން ދެވަނަ
މީހާވެސް މަރުވިއެވެ( .ހަމައެގޮތަށް) ތިންވަނަ ފަހަރު ބިސްމި ކިޔާފައި ދޫކޮށްލި ދުނިން ތިންވަނަ މީހާވެސް
މަރުވިއެވެ .ދެން އެކުއްޖާގެ މެއަށް ދުންޏެއް އައިސް ވަނެވެ .އެކުއްޖާ އަހުން ވެއްޓުނެވެ .އަބޫ ޤުދާމާ
އަހުން ފުންމާލައިގެން ގޮސް އެކުއްޖާގެ އެއްފަރާތުގައި އިށީނެވެ .އެކުއްޖާގެ އެންމެ ފަހުނޭވާތަކުގައި
އެކުއްޖާއަށް ހަނދާން ކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ" .މަށަށް ވީ ވަޢުދު ހަނދާން ނައްތާ ނުލައްޗެވެ!"
އެކުއްޖާ އޭނާގެ ޖީބަށް އަތްލާފައި ކުޑަ ދަބަހެއް ނެގިއެވެ .އަދި ބުންޏެވެ(" .މި ދަބަސް) މަގޭ މަންމައަށް
ރައްދު ކޮށްދޭށެވެ".
އަބޫ ޤުދާމާ ސުވާލުކުރިއެވެ" .ތިބާގެ މަންމަ އަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟"
"އެއީ އިއްޔެ ތިބާއަށް ދެ އިސްތަށިގަނޑު ދިން މީހާއެވެ ".އެ ކުއްޖާ ޖަވާބުދިނެވެ.
އޭ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އަޅެ މި މުސްލިމް އަންހެންމީހާ އާއި މެދު ވިސްނާލަބަލާށެވެ .އޭނާ
ތަޤުވާވެރިކަމުގައި މިފަދަ މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް ދިޔައީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ އެއީ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުވެސް
އަދި ކިއެއްތަ އޭނަގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުވެސް ޤުރުބާން ކުރީއެވެ .ޔަޤީނެވެ .އޭނާގެ ޙަޔާތް ﷲ އަށް
ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގައި ހޭދަކުރީއެވެ .އަދި އިމްތިޙާން ކުރިމަތި ވުމުން ފާސްވެސް ވިއެވެ.
ހަމައެކަނި އޭނާ ފާސްވީކީ ނޫނެވެ .އޭނާގެ ދަރިންވެސް އެފަދަ ރީތި އީމާނަކުން ވިދާ ބެބުޅިއެވެ .އެއީ އޭނާ
ތަރުބިއްޔަތުކޮށްފައިވާ ދަރިންނެވެ.
އަބަދުވެސް ދީނީ ދަރުސްތައް ،ޚުޠުބާތައް ،އަދިވެސް އެހެނިހެން ދީނީ ވާހަކަތައް ވަނީ މުސްލިމް
ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިފައެވެ .އަހަރަމެންގެ ރަސޫލާ (صلي اهلل عليه وسلم) ގެ هدي (ދެއްކެވިގޮތް)

ވަނީ ހަނދާންނައްތާލެވިފައެވެ .އެކަލޭގެފާނު ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހެއް އަންހެނުންނަށް
އުނގަންނައިދިނުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެއްވިއެވެ .އަންހެން ބޭކަނބަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ދީނުގެ ކަންތައް
އޮޅުން ފިލުވުމަށް ޙައްޖުގައިވެސް ،އަދި މަގުމަތިންވެސް ،އަދި ކިއެއްތަ ގެއަށްވެސް އާދެއެވެ .ޢީދު
ނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ފިރިހެނުންނާ މުޚާތަބު ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި އެކަލޭގެފާނު އަންހެންބޭކަނބަލުން ތިބޭ
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ތަނަށް ވަޑައިގެން އަންހެން ބޭކަނބަލުންނާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައެވެ .ﷲ ،النساء (އަންހެނުން) މިނަމުގައި
ސޫރަތެއްވެސް ބާވައިލެއްވިއެވެ .އަދި އެހެން ސޫރަތެއް مرمي މިނަމުގައި ވެސް ބާވައިލެއްވިއެވެ .އަދި
އެހެން ސޫރަތެއް اجملادلة މިނަމުގައި ވެސް ބާވައިލެއްވިއެވެ .އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ ޠާހިރު ސުންނަތް
ދިރުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އަހަރެން މި ވާހަކަ އަމާޒުކުރާނީ މުއުމިން އަންހެނުންނަށެވެ .املؤمنات ންނަށެވެ.
އޭ އަހަރެންގެ ލޮބުވެތި އުޚުތުންނޭވެ! މަންމައިންނޭވެ! އަދި އަންހެން ދަރިންނޭވެ! މިއަދު އެންމެންވެސް
ކުރަނީ

މަސައްކަތް

އުފާވެރިކަމާއި

މަޖަލާއި

ހިތްހަމަޖެހުން

ހޯދުމަށެވެ.

މިކަމުގައި

ތިބާވެސް

އިސްތިސްނާވެގެން ނުދާނެކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން އަޅެ
ކޮބައިތޯއެވެ؟ ތިބާ އެ އުފާވެރިކަން ބޭނުމީ ކޮންއިރަކުތޯއެވެ؟ ތިބާ ބޭނުން ވަނީ އެ "އުފާވެރިކަން"
ހޯދުމުގައި އާޚިރަތުގެ (އުފާވެރިކަމުން) ތިބާ މަޙްރޫމް ވެގަންނަންތޯއެވެ؟ ނޫނީ ތިބާ ބޭނުމީ ﷲ އާ
ބައްދަލުކުރާއިރު އާޚިރަތުގައި ތިބާ އުފަލުގައި ވުމަށްތޯއެވެ؟
ތިބާ ދާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިބާ އަށް ފެންނާނީ މީހުންނާއި މީޑިޔާ އަދި ޘަގާފަތް ވެސް ،ޙަޤީޤީ އުފަލަކީ
ދުނިޔޭގެ އުފާ ކަމުގައި ބުނަމުން ދަނިކޮށެވެ .އެކަމަކު ޙަޤީޤީ އުފާވެރިކަމަކީ އެއީތޯއެވެ؟ ކުރި ޢަމަލުތަކަށް
ބަދަލު ދެވޭ ދުވަހުގައި ،ދުނިޔޭގައި އުޅުނު "އެންމެ އުފާވެރި" ކާފިރު މީހާ ﷲ ނަންގަވާނެއެވެ .އަދި އޭނާ
ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ޖަހަންނަމައަށް ގަންބާލެވޭނެއެވެ .ދެން އޭނާއާ ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ .ކަލޭ ދުވަހަކުވެސް
އުފާވެރިކަން ދުށިންހެއްޔެވެ؟ (އިޙްސާސް ކުރިންހެއްޔެވެ؟) އޭނާ ބުނާނެއެވެ" .ނޫނެކެވެ .ދުވަހަކުވެސް
ނުދެކެމެވެ".

()1

ދަންނާށެވެ! ހަޤީޤީ އުފާވެރިކަމަކީ އާޚިރަތުގެ އުފާވެރިކަމެވެ .އެއީ ކޮންމެ ފަދަ ގޮތެއް ދުނިޔޭގައި ވީ
ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ .ބަދަލުތައް ދެވޭ ދުވަހުގައި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ އިމްތިޙާންތަކާ ކުރިމަތިވި މީހާ
ﷲ ގެންނަވާނެއެވެ .އަދި އެނާ (ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް) ސުވަރުގެއަށް ވައްދާލެވޭނެއެވެ .ދެން އޭނާއާ ސުވާލު
ކުރެއްވޭނެއެވެ" .ތިބާ ދުވަހަކުވެސް ހިތާމަވެރިކަމެއް ދުށިންތޯއެވެ؟ (އިޙްސާސްކުރިންތޯއެވެ؟) އެ މީހާ
()1

ޖަވާބުގައި ބުނާނެއެވެ" .ނޫނެކެވެ .ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެވެ".

ﷲ މި ދެއްވާ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ވަނީ ހަމައެކަނި އާޚިރަތުގައި ކަމަށް ހީނުކުރާށެވެ .އެ އުފަލާއި
ހިތްހަމަޖެހުން ވަނީ މި ދިރިއުޅުމާވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައެވެ .ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ﷲ ގެ
މިބަސްފުޅާމެދު ފިކުރުކޮށްލަބަލާށެވެ .ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ النحل ٧٩ :މާނައީ" :މުއުމިނަކު ކަމުގައިވާ ޙާލު،
ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިންވިޔަސް ،ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތެރެއިންވިޔަސް ،ޞާލިޙް ޢަމަލު ކޮށްފިމީހާ
(ދަންނާށެވެ!) ފަހެ! ހަމަކަށަވަރުން ،އެމީހަކަށް ރަނގަޅު ،ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ

()1

انظر :صحيح مسلم.)1112( :
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ދެއްވާހުށީމެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ،އެއުރެން ޢަމަލުކޮށް އުޅުނު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގެ ދަރުމައިން،
އެއުރެންނަށް ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޖަޒާ ދެއްވާހުށީމެވެ".
އޭ އުޚުތާއެވެ! ތިބާވެސް އަދި އެހެން މީހުންވެސް ނަރަކައަށް ވަންނަން ޖެހިދާނެކަން ތިބާ ވިސްނަން
ޖެހޭނެއެވެ .ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ .އަހަރަމެން ފާޠިމާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާއަށް ވުރެ ވަކި ރަނގަޅު ވެގެން
ނުވެއެވެ .އެއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ދަރިކަނބަލުންނެވެ .އެކަލޭގެފާނު އެކަމަނާ އާ
މުޚާތަބު ކުރައްވައި ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .އޭ ފާޠިމާއެވެ .ތިމަންކަލޭފާނުގެ މުދަލުން ތިބާ ބޭނުންވާ
އެއްޗަކަށް އެދޭށެވެ .އެކަމަކު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ،ކަމަނާއަށް އެއްވެސް އެއްޗަކުން ﷲ ހަޟްރަތުގައި
ފައިދާއެއް ނުދެވޭނެވެ".

()1

މާނައަކީ ،ކަމަނާއަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ކަމުގައި ވިޔަސް،

ކަމަނާވެސް ސުވަރުގެ ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ،ﷲ ޙަޟްރަތުގައި ކަމަނާ،
ތިމަންކަމަނާގެ ބައްޕައަކީ މިވެނި އެވެނި މީހެކޭ ބުނެގެން ފައިދާ އެއް ނުކުރާނެއެވެ.
އިސްލާމްދީނުގެ ތާރީޚު ވަނީ ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވި އެތައް މުއުމިން އަންހެނުންގެ ވާހަކަތަކުން ފުރިފައެވެ.
ތިބާގެ ވަށައިގެންވާ އެހެން ކުދީން ،ކާފިރު ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ،ކުޅުންތެރިންނާއި ،ފިލްމު ކުޅުންތެރިންގެ
ޕޯސްޓަރުތައް ހިތްޕާއިރު ،ތިބާ ޖެހޭނީ ތިބާގެ ހިތުގައި ފާޠިމާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާއާ އާއި ،އަދިވެސް އެފަދަ
އެހެނިހެން ބޭކަނބަލުންގެ ޕޯސްޓަރުތައް ހިއްޕާށެވެ.
މީގެތެރެއިން އެކަކީ ޖައްބާރު ފިރުޢަޥްނުގެ އަނބިކަނބަލުން އާސިޔާއެވެ .އެކަމަނާ ﷲ އަށް އީމާންވީ
އެމީހަކު

ތިމަންނާއީ

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ކަލާނގެއޭ،

އެންމެ

މަތިވެރި

ކަލާނގެއޭ

ބުނި

މީހެއްގެ

ހިޔާވަހިކަމުގައި ވީހިނދުގައެވެ .ފިރިޢަޥްނަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ އީމާންކަމުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން އެކަމަނާއަށް
ވަރަށް އަނިޔާ ކުރިއެވެ .އަދި އޭނާގެ ސިފައިންނަށް ވެސް އެކަމާނާގެ ހަށިކޮޅުގައި ތަޅަން އަމުރު ކުރިއެވެ.
އަދި އެބައިމީހުން އެކަމަނާ ރަތްދައްކާ ބާރު އަތްވަށް ނެރުނެވެ .އަދި ދެއަތާއި ދެފައި ބަނދެ ހުއްޓުމެއް
ނެތި އަނިޔާ ކުރިއެވެ .އެކަމާނާ އެވަޤުތު އެހީތެރިކަމަށް އެދުނީ ކޮންފަރާތަކުންކަން ތިބާއަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟
އެކަމަނާ އެދުނީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ .އެކަމަނާ ދުޢާ ކުރެއްވިއެވެ" .އޭ ތިމަންކަމަނާގެ ރައްބެވެ!
ތިމަންކަމަނާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާ ކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ފިރުޢަޥްނާއި އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުން
ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އަނިޔާވެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާނދޭވެ!"
އަދި ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .އެކަމަނާ މިފަދައިން ދުޢާ ކުރެއްވުމުން ،އެކަމަނާއަށް އުޑު ހުޅުވުނެވެ.
އަދި އެކަމަނާއަށް އެކަމަނާއަށްޓަކައިވާ ސުވަރުގޭގެ ގަނޑުވަރު ދައްކާލެވުނެވެ .އެހިނދު އެކަމަނާ
ހިނިތުންވިއެވެ .ބާރަށް ތަޅަމުން ދިޔައިރުވެސް އެކަމަނާ ހިނިތުންވުމާއެކު ތަޅަމުންދިޔަ ސިފައިން ވަރަށް
ޢަޖައިބުވިއެވެ .އެހެނީ އެކަމަނާއަށް އަނިޔާކުރަމުން ދާއިރު އެކަމަނާ ހިނިތުންވެފައި ވުމުންނެވެ .ފިރުޢަޥްނު
އެންގިއެވެ .ބޮޑު ހިލައެއް ގެނެސް އާސިޔާގެ މައްޗަށް ވައްޓާލައި ޗިސްކޮށްލާށެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެހިލަ
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ގެނައުމުގެ ކުރިން ﷲ އެކަމަނާގެ ފުރާނަ އުފުއްލަވައިފިއެވެ .އަދި އެކަމަނާ ވެގެން ދިޔައީ މުއުމިން
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ވާ ލާމަސީލު ނަމޫނާއަކަށެވެ .ތާރީޚުގައި އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .އަދި
ކީއްތޯއެވެ؟ މިދުނިޔެ ނިމުމާ ހަމައަށެވެ.
ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ التحرمي ١١ :މާނައީ" :އަދި ފިރުޢަޥްނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ
ވާހަކައިން ،އީމާންވި މީހުންނަށް ﷲ މިޘާލެއް ޖެއްސެވިއެވެ( .އެއީ) އެކަމަނާ ވިދާޅުވިހިނދުގައެވެ .އަޅުގެ

ވެރި رب! ތިމަންއަޅާއަށް އިބަރަސްކަލާނގެ ހަޟްރަތުގައި ،ސުވަރުގޭގައި ގެއެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

އަދި ފިރުޢަޥްނާއި ،އޭނާގެ (ނުބައި) ޢަމަލުން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އަނިޔާވެރި ޤައުމުގެ
މީހުންގެ ކިބައިންވެސް މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާންދޭވެ!"
އަހަރަމެން ޖިހާދު ކުރުމާ އަދި ޝަހީދުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ،އެންމެ ފުރަތަމަ ﷲ ގެ މަގުގައި ޝަހީދުވީ
ކޮން މުސްލިމެއް ކަން ތިބާއަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެއީ ޢައްމާރު ގެ މަންމަ ސުމައްޔާ އެވެ .އެކަމަނާ އާއި
އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޔާސިރު އަދި އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުން ޢައްމާރު އިސްލާމްވީ ޚަބަރު އަބޫޖަހުލަށް
ލިބުމުން އެމީހުން ގައިގާ ތަޅައި ވަރަށް އަނިޔާ ކުރިއެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް
އެބޭކަލުންނަށް

މިއިމްތިޙާން

ކުރިމަތިވެފައިވާ

ހިނދު

އެބޭކަލުންގެ

ގާތަށް

ވަޑައިގެންނެވިއްޖެނަމަ

ވިދާޅުވެއެވެ" .ކެތްތެރިވާށެވެ .ޖަންނަތެވެ( .ސުވަރުގެއެވެ").
އަދި އެއްދުވަހަކު އަބޫޖަހުލު ،ސުމައްޔާއަށް އަނިޔާކުރުމުންވެސް އެކަމަނާ އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްލަން ދެކޮޅު
ހެއްދެވިއެވެ .އެކަންތައްވީ އަބޫ ޖަހުލު ވަރަށް ރުޅިއައި ކަމަކަށެވެ .އެކަމަނާ ހޫނުގަދަ ފަސްތަކުގެ މަތީގައި
އުއްޑުން ބާއްވައި އަބޫ ޖަހްލު ލޮންސިއެއް ނަގައި އެކަމަނާގެ ހަށިގަނޑުގެ މެދަށް ހަރާލައި ޝަހީދު
ކޮށްލިއެވެ .އެކަމަނާ ވެގެންދިޔައީ އެކަމަނާގެ ޢާއިލާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި މުޅި މިއުއްމަތުގެ ވެސް
އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައި ﷲ އާ ބައްދަލު ކުރެއްވި އިންސާނާކަމުގައެވެ.
އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތުންނޭވެ! އަހަރެމެންނަށް ޤުރުއާނުގައި ނަމޫނާތަކެއްވެއެވެ .ކުޑަ ކުއްޖަކާއި ރަސްކަލެއްގެ
ވާހަކަ ތިބާ އަޑު އަހާފައިވެދާނެއެވެ .އެވާހަކާއިގައި އެންމެ ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ސަބަބުން މުޅި ރަށުގެ
އެންމެން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ކުރިއެވެ .އެހެންކަމުން ރަސްގެފާނު އަމުރު ކުރީ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް
ރޯކުރުމަށެވެ .އަދި އެންގިއެވެ .އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްނުލައިފި މީހަކު ދިރިހުއްޓާ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރޭގައި
އަންދާލާނަމެވެ .މުއުމިން އަންހެނެއް އެއަންހެންމީހާގެ ކުޑަ ކުޑަ ދަރިފުޅާއެކު އެ އަލިފާންގަނޑުގެ
ކައިރީގައި ހުއްޓުނެވެ .އެ އަންހެންމީހާ ކުޑަ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ބަލައިލިއެވެ .އެކުއްޖާގެ ބަލިކަށިކަމާއި
މައުސޫމްކަން ހިތަށްވަދެގެން ދިޔައެވެ .އަދި އެވަޤުތު އެ އަންހެންމީހާ އެނބުރި ދިޔުމަށް ނިންމިއެވެ.
އެހިނދު
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ކީއްކުރައްވަންތޯއެވެ؟ ކުރިއަށް ހިންގަވާށެވެ! މަންމަ ތިޔަވަނީ ހައްޤުގައެވެ ".އެ އަންހެންމީހާގެ އަތުގައި
އެކުއްޖާ ވަނިކޮށް އެއަންހެންމީހާ އަންދާލުމަށްޓަކައި އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލެވުނެވެ".
ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ
الربوج ٧ - ٨ :މާނައީ" :އަދި ޢަޒީޒުވަންތަ ،ގިނަގިނައިން ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވާ ﷲ އަށް އެއުރެން
އީމާންވާކަމަށްޓަކައި މެނުވީ ،އެ ކާފަރުން އެއުރެންނާ މެދު ނުރުހުންތެރިއެއް ނުވެތެވެ .އެކަލާނގެއީ،
އުޑުތަކާއި ،ބިމުގެ ވެރިކަން އެކަލާނގެއަށް މިލްކުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .ﷲ އީ ،ކޮންމެ ކަމެއްގެ
މައްޗަށް ހެކިވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތުންނޭވެ! ތިބާއަށްޓަކައި ވާ ނަމޫނާތައް މިއަދު ވެސް އެބަހުއްޓެވެ .އަހަރެމެންނަށް
މަންމައެއްގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ކިޔައިދިނެވެ .މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި އުޅުނު ދުވަސްވެފައިވާ އަންހެނެކެވެ.
އަންހެނުން އެއްވެ ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމޭ ކިޔައިގެން ކުރެވޭ ބޭކާރު ކަންތައްތަކަކީ އޭނާ
އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން ނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ދެކި އެކަމުން ދުރުވުމަށް އޭނާ ނިންމިއެވެ .އޭނާ
ނަމާދު ކުރުމުގައި ވަޤުތު ހޭދަކުރިއެވެ .ދުވަސްވެފައިވާ ޙާލުގައިވެސް ދަމުނަމާދުވެސް ކުރިއެވެ .އެއްރެއަކު
އޭނާގެ

ދަރިފުޅަށް

ނަމާދުކުރާ

ކޮޓަރިން

ގޮވާލިއެވެ.

އޭނާގެ

ދަރިފުޅު

ކިޔައިދިނެވެ.

"އަހަރެން

އަވަސްއަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ .މަންމަ އޮތީ ސަޖިދާގައެވެ .މަންމަ ބުންޏެވެ .މަންމަ މިއޮތީ
ވާގިގޮސްފައެވެ ".މަންމަ ގޮވައިގެން ދަރިފުޅު ޑޮކްޓަރަށް ދިޔައެވެ .އަދި ރަގަޅު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް
ކުރިއެވެ .އެކަމަކު އެކަމުގެ އުއްމީދު ވަރަށް ކުޑައެވެ .އެހެންވެ އޭނާ ބޭނުންވީ ގެއަށް ދާށެވެ .ގެއަށް
ދާންބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަރިފުޅުކައިރީ ބުންޏެވެ .އޭނާގެ ނަމާދު ކޮޓަރިއަށެވެ .އޭނާ ސަޖިދައިގައި އޮތް
ޙާލަށެވެ.
ذَ
َ َ ُ ََ ُ
َ َ ُ ُ
އ ހަވާލުކުރަމެވެ .އެފަރާތަކީ
ْودائِ ُع ْه)) "އަހުރެން ،ތިޔަބައިމީހުން މާތްﷲ ާ
َْاَلي ْال ْت ِضيع
((أستو ِدعك ُمْاهلل ِ
އެފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭ އެއްޗެއް ގެއްލިގެންނުދާ ފަރާތެވެ".

()1

އޭނާ ނިޔާވީ ސަޖިދާގައި އޮއްވައެވެ .އޭނާގެ ގައިގެ މަސްތައް ،އޭނާ ސަޖިދާގައި އޮއްވާ ގަނޑުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން އެމީހުން އޭނާ ހިނެވީ ވެސް ސަޖިދާގައިވާ ޙާލުގައެވެ .އަދި އެމީހުން އޭނާއަށް ކަށުނަމާދު
ކުރީވެސް ސަޖިދާގައި ވާ ޙާލުގައެވެ .އޭނާ ސަހަރާއަށް ގެންދިޔައީވެސް ސަޖިދާގައި ވާ ޙާލުގައި ވަނިކޮށެވެ.

ގ
އަދި ހަމައެފަދައިން ވަޅުލެވުނީވެސް ސަޖިދާގައިވާ ޙާލުގައިވަނިކޮށެވެ .ރަސޫލާ (صلي اهلل عليه وسلم) ެ
ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ .އަހަރަމެން އަލުންދިރުއްވެވޭނީ އަހަރަމެން މަރުވާ އިރުވާ ޙާލުގައެވެ .ޤިޔާމަތްދުވަހުން

އޭނާ ދިރުއްވެވޭނީ ﷲ – جل جالله و تقدس أمساءه – އަށް ސަޖިދަކޮށްގެންވާ ޙާލުގައެވެ.

()1

انظر :مسند أمحد ،)0141( :وصححه شيخ األلباين {سلسلة األحاديث الصحيحة.})26 ،25 ،23( :
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އަދިވެސް އެތައް ހިތްވަރުގަދަ މުއުމިން މަންމައިންނާއި ،އަނބިންނާއި ،އަދި އުޚުތުންގެ ވާހަކަތައް ވެއެވެ.
އަދި ހަމައެކަނި ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާ ވާހަކަތައްވެސް ވެއެވެ .ޢިލްމުގެ މަޖްލިސެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެތަނަށް
ޙާޟިރުވާ މުސްލިމް އަންހެނުން މުސްލިމް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ގިނައެވެ .އަޅެ އިސްލާމް ޓީޗަރުންގެ
ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވިޔަސް ،ނޫނީ ދަރުސްއަކަށް ދިޔަޔަސް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން
އެއްވަރު ނުވާނެކަން އެނގޭނެއެވެ .ބައެއްފަހަރު ގިނަ މުސްލިމް އުޚުތުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ކެރުމާއި

ހިތްވަރު ،އަޚުންގެ ކިބައިން ނުހުރުމުން ވަރަށް ދެރަވެއެވެ .އެކަމަކު މީގައި ރިވެތި ނަމޫނާއެއްވާނަމަ ،إن
شاء اهلل ،ﷲ އެ އުޚުތުން ،އަންނަ ޖީލުތަކުން ބޮޑު ލަޝްކަރެއްގެ މުއުމިން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން
ތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެއެވެ.
އިމާމް އަޙުމަދު ވަރަށް ކުޑަ އިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕަ ނިޔާ ވެއްޖެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރުންގެ
ގާތުގައި ،މަންމާފުޅު އެކަލޭގެފާނު ތަރުބިއްޔަތު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި މަސައްކަތް ކިޔައިދިނެވެ .އަދި
އެކަލޭގެފާނު އެކަމަނާއަށް ދުޢާ ކުރެއްވިއެވެ .ބަޣްދާދުގައި ،ފިނި ރޭތަކުގައި ،އެކަލޭގެފާނު ނިދިން
ތެދުވުމުގެ މާކުރިން އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމަ ނިދިން ތެދުވާނެއެވެ .އެއީ އެކަލޭގެފާނު ފަތިސްނަމާދަށް
ވުޟޫކުރެއްވުމަށް ފެން ހޫނުކުރުމަށެވެ .ދެން އެކަމަނާ އެކަލޭގެފާނު ގައިގައި ރަޖާ އަޅުއްވައިގެން ،އެކަމަނާ
ހަމައެކަނި ޖިލްބާބު ތުރުކުރައްވައިގެން ރޭގަނޑުގެ އަނދިރީގައި އެކަލޭގެފާނު ގޮވައިގެން ފިނިކަމުގެތެރޭގައި
ބަޣުދާދުގެ މަގުތަކުން ދުރުވާނެއެވެ .އެއީ ފަތިސްވުމުގެ ވަރަށް ކުރިންނެވެ .ސަބަބަކީ ކުލާހުގެ ރަނގަޅު
ޖާގައެއް އެކަލޭގެފާނަށް ހޯދައިދިނުމެވެ .އެކަމަނާގެ ދަރިފުޅު ،އިމާމް އަޙްމަދު އުމުރުން ގްރޭޑް  1ނުވަތަ
 4ގައި އުޅޭވަރުގެ ކުއްޖެއްކަމުގައި ވިޔަސް އެކަލޭގެފާނު މުޅި ދުވަސް އެއްކޮށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް
އުނގެނުމުގައި ހޭދަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމަ އެކަލޭގެފާނު ނިމެންދެން މަޑު ކުރެއްވިއެވެ.
އެއީ އެކަލޭގެފާނު ގެއަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންދިއުމަށެވެ .އުމުރުން  26އަހަރު ވުމުން ،އެކަމަނާ
އެކަލޭގެފާނަށް ،ކާނެ އެއްޗިއްސާއި އަދި ލާރި ހޯދާދީފައި އެކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ" .ދަރިފުޅު ޢިލްމު
ހޯދުމަށް ދަތުރުކުރައްވާށެވެ ".އެކަލޭގެފާނު މައްކާއާއި ،މަދީނާއާއި ،އަދިވެސް އެތައް ތަނަކަށް ދަތުރު
ކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެތައް ޢިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ .އެކަމަނާ އަޙްމަދު ތަރުބިއްޔަތު
ކުރެއްވިގޮތް ވިސްނަވާލައްވާށެވެ! އެކަލޭގެފާނު ވެގެންދިޔައީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ހަތަރު
އިމާމުން ކުރެ އެއްބޭކަލަކަށެވެ.
އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ! މިހުރިހާ ވާހަކައަށް ފަހު ،އަޅެ ތިބާ މުސްލިމް ނޫން މީހެއްގާތުގައި އަހާބަލާށެވެ.
އޭނާ ތިބާގެ ގާތުން އެދެނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ އަޅެ އޭނާ ބޭނުންވަނީ ތިބާ މިނިވަނަކަށް ހަދަންހެއްޔެވެ؟

އެއީ ކޮންކަމަކުން މިނިވަން ކުރަންހެއްޔެވެ؟ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ (صلي اهلل عليه وسلم) ގެ
ކިބައިން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުންހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޖަންނަތުން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ﷲ ތިބާއަށް
އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ މި ދީނުންހެއްޔެވެ؟
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އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާ ތިބާއަށް ދޭނީ ދެންފަހެ އަޅެ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ އުފާވެރިކަން ހެއްޔެވެ؟
ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ .ތިބާއަށް ދޭނޭ އެއްވެސް އުފާވެރިކަމެއް އޭނާއަށް މިލްކުވެގެން ނުވެއެވެ .ނޫނީ އޭނާ
ތިބާއަށް ދޭނީ ލޯބިހެއްޔެވެ؟ އަދި ކަށްވަޅުގެ އަޛާބުންނާއި ނަރަކައިގެ ދޮރުވާނުންނާއި މަރުން އަޅެ އޭނާ
ތިބާ ރައްކާތެރި ކޮށްދޭނެހެއްޔެވެ؟ ތިބާ ކަހަލަ ރީތި އަންހެން ކުދިންނަށް އެބުނާ މިނިވަންކަން ދޭން
އެމީހުން އެ އުޅެނީ އަޅެ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައި ތިބޭ މީހުނަށް މިނިވަންކަން ހޯދައި ނުދެނީ
ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ މިނިވަން ނުވެގެން އުޅޭ ޤައުމުތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ތިޔަބުނާ މިނިވަންކަން ހޯދައި
ނުދެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ޖަލުގައި ތިބޭމީހުނަށް ތިޔަބުނާ މިނިވަންކަން ހޯދައި ނުދެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
އެމީހުން އެހޯދައިދޭ މިނިވަންކަން ،ޒުވާން ހިކި އަދި ދިގު އަންހެންކުދީންނަށް އަމާޒުކުރެވިފައި އެވަނީ
ކީއްވެބާއެވެ؟ އެމީހުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮވާލުމަށް ޙިޖާބު ނެގުމަށް އެބުނަނީ ކީއްވެބާއެވެ؟
ތިބާ

ހަނދާންކުރާށެވެ.

އެފަދައިން

ބުނާ

ރައްޓެހިމީހާއާމެދު

ފުންކޮށް

ވިސްނައިފިނަމަ،

އެއްވެސް

ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ،ބަދަލުތައް ދެވޭ ދުވަހުގައި އޭނާ ވާނީ ތިބާގެ އެންމެ ބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިޔާ
ކަމުގައިކަން ތިބާއަށް އިނގޭނެއެވެ.
ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الزخرف ٧٩ :މާނައީ" :އެކުވެރިން އެދުވަހުން
އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ވާހުށީ ދުޝްމަނުން ކަމުގައެވެ .ތަޤުވާވެރިން މެނުވީއެވެ".
ކާފިރު އަންހެނެއް އެނާ އަންހެނުންނާ މެދު ދެކޭ ގޮތް އޭނާ ބަޔާންކުރިއެވެ" .އެމީހުންގެ ގާތުގައި ތިބާ އަކީ
ތިބާގެ ނަފްސެއް ނޫނެވެ .ތިބާ އަކީ ތިބާ ތިޔަ ލާ ހެދުންތަކެވެ .އަދި ތިބާ ގެ ބޭރު ސޫރައެވެ!"
އަދި "ފައިބާން" ނަމަކަށްކިޔާ ފްރާންސް ގެ މޮޑެލްކުރާމީހެއް ،ފެޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ހަޖޫޖެހުމުގެ
ގޮތުން ބުނެފައިވާ މި ބަހަށް ބަލާލަބަލާށެވެ .އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ" .ފެޝަން ކުރާ ތަންތަން ،ތިމަންނައަކީ
ކުޅޭ ބުދަކަށް ހަދައިފިއެވެ .އެމީހުންގެ ލަނޑުދަނޑިއަކީ ހިތްތަކަށް ވަސްވާސް ވައްދައި ،މީހުންގެ
ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްލާ ފިކުރުތައް އަނބުރާލުމެވެ .އަހަރެންނަށް ދަސްވީ އަގެއްނެތް މީހެއް ފަދައިން ވާށެވެ.
އެތެރޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތްފަދައިން އުޅޭށެވެ .އަހަރެމެން ދިރިއުޅެމުން އައީ ހަޑިމުޑުދާރު ކަމުގެ
ދުނިޔެއެއްގައެވެ".
ރަސޫލާ (صلي اهلل عليه وسلم) ޢަރަފާތު ބިމުގައި ހުންނަވައި ދެއްވި ޙައްޖަތުލްވަދާޢުގެ ޚުޠުބާގައި ،އުއްމަތާ
މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .އަންހެނުންނާއި މެދު އޯގާތެރިކޮށް ކަންތައް ކުރާށެވެ!" ހަމަ
އެއަހަރު ،އިސްލާމްދީން މިފަދައިން ބުނަމުންދިޔަ އިރު ޔޫރަޕުގައި ނަޞާރާއިންގެ ފާދިރީން ބަޙުޘް ކުރަމުން
ދިޔައީ "އަންހެނުންނަކީ އިންސާނުންތޯ ނުވަތަ އެމީހުންނަކީ ޖަނަވާރުންތޯ އެވެ!!!" އެ ފާދިރީންނަކީ މިއަދު
ތިބާމެން މިނިވަން ކުރަން އުޅޭ ކާފަރުންގެ ކާބަފައިންނެވެ.
މިގޮތަށް ބަޔާން ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ މާގިނަ ވާހަކަތައް އެބަހުއްޓެވެ .މި ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ ރަސޫލާ

(صلي اهلل عليه وسلم) ކޮންމެ މުސްލިމް މަންމަ އަކަށް ،އަދި ކޮންމެ މުސްލިމް އަންހެން ދަރިފުޅަކަށް،
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އަދި ކޮންމެ މުސްލިމް އަންބަކަށް ދެއްވި އަގުމާތްވި އިރުޝާދަކުންނެވެ" .އަންހެނަކު ފަރުޟު ފަސް
ނަމާދުކޮށް( ،ރަމަޟާން) މަހު ރޯދަ ހިފައި( ،ޒިނޭ އިން) އޭނާގެ ނަފްސު ރައްކައުތެރިކޮށް (އެބަހީ:
އިއްފަތްތެރިވެ) އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންވާނަމަ އޭނާ އަށް ދެންނެވޭނެއެވެ .ތިބާ އެދޭ ދޮރަކުން
ސުވަރުގެއަށް ވަންނާށެވެ".

()1

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ األنفال ٤٢ :މާނައީ" :އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ދިރުންދޭ ކަމަކަށް ރަސޫލާ (صلي اهلل عليه وسلم) ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގޮވައިލައްވާހިނދު ،ﷲ އަށާއި،
ރަސޫލާ އަށް ތިޔަބައިމީހުން އިޖާބަ ދޭހުށިކަމެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދަންނާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ،ﷲ
އިންސާނާއާއި ،އޭނާގެ ހިތުގެ އެދުންތަކާ ދެމެދު ހުރަސްއަޅުއްވަތެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ،ތިޔަބައިމީހުން
(ޤިޔާމަތް ދުވަހުން) އެއްކުރައްވާހުށީ ،އެކަލާނގެ ހަޟުރަތަށެވެ".
ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ (صلي اهلل عليه وسلم) ތިބާ އަށް އެގޮވާލައްވަނީ ދިރުމަކަށެވެ .އޭ ލޮބުވެތި
އުޚުތާއެވެ .އިޖާބަދެއްވާށެވެ.
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ހިލޭ އަންހެނުންނާއެކު ...
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  16 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެވިގެންވާ މަޤާމަކީ އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގައި އެއްވެސް އަންހެނަކަށް
ދެވިގެންވާ މަޤާމެއް ނޫނެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިސްލާމްދީނުގައި އެކަނބަލުންނީ ޙިމާޔަތްކުރެވިގެންވާ
މުތްތަކެއް ފަދަ ބައެކެވެ .އަގު ނުކުރެވޭ ޖަވާހިރުތަކެއްފަދަ ބައެކެވެ.
އަންހެނުންނާ ބައްދަލު ކުރާހިނދު ،ނުވަތަ އެކަނބަލުންނާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިހެނުން
ސަމާލުވާންޖެހޭ

ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ.

އަންހެނުން

އެގޮތުން

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ފިރިހެނުން

އަންހެނުންނާއި މުޚާތަބު ކުރާނެގޮތް ބަޔާން ކުރައްވައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ األحزاب ٣٥ :މާނައީ" :އަދި
އެކަނބަލުން (އެބަހީ :ނަބިއްޔާގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން) ގެ ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުން އެއްޗަކަށް އެދޭނަމަ،
ފަހެ،

ފަރުދާއެއްގެ އަނެއްފަރާތުން

ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންނާ

ސުވާލުކުރާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ

ހިތްތަކަށާއި ،އެކަނބަލުންގެ ހިތްޕުޅުތަކަށް އެންމެ ޠާހިރުކަންބޮޑީއެގޮތެވެ".
މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ النور ٥١ :މާނައީ :އަދި މުއުމިނު އަންހެނުންނަށް
އެކަނބަލުންގެ ބެލުންތައް ތިރިކުރުމަށާއި ،އެކަނބަލުންގެ ފަރުޖުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވާށެވެ! އަދިއެކަނބަލުންގެ ޒީނަތުގެ ތެރެއިން ފާޅުވެގެންވާތަން ފިޔަވައި އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތް
ފާޅުނުކުރާހުށިކަމެވެ!
ނިވައިކުރާހުށިކަމެވެ!

އަދި

އެކަނބަލުންގެ

އަދި އެކަނބަލުންގެ

އެކަނބަލުންގެ

ކަރުވަޅުތަކުގައިއަޅައި

ބުރުގާތައް،

ފިރިންނަށް ،ނުވަތައެކަނބަލުންގެ

ނުވަތަ

ބަފައިންނަށް،

އެކަނބަލުންގެ ފިރިންގެ ބަފައިންނަށް ،ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ ފިރިހެން ދަރިންނަށް ،ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ
ފިރިންގެފިރިހެން ދަރިންނަށް ،ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ އަޚުންނަށް ،ނުވަތައެކަނބަލުންގެ އަޚުންގެ ފިރިހެން
ދަރިންނަށް ،ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ އުޚްތުންގެ ފިރިހެން ދަރިންނަށް ،ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ ތެރެއިންވާ
އަންހެނުންނަށް ،ނުވަތަ އެކަނބަލުންނަށް މިލްކުވެގެންވާ އަޅުންނަށް ،ނުވަތަ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން
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އެދުންވެރި ކަމެއް ނުހިނގާވަރުގެ ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ،ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ޢަވްރަތައް ނޭނގޭވަރުގެ
ކުޑަކުއްޖާއަށް މެނުވީ ،އެކަނބަލުންގެޒީނަތް ފާޅުނުކުރާހުށިކަމެވެ! އަދި އެކަނބަލުންގެ (ގަހަނާއާއި)
ޒީނަތުގެ ތެރެއިން ،ވަންހަނާވެފައިވާ ތަކެތި އެންގުމަށްޓަކައި ،ފައިތިލަތަކުން (ބިމުގައި) އެކަނބަލުން
ނުތަޅާހުށިކަމެވެ! އޭ މުއުމިނުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންއެންމެން ﷲއަށް ތަޥްބާވާށެވެ! (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން
ދިންނަވައި ،ނަޞީބުލިބުމަށްޓަކައެވެ".
މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ" .ހިލޭ އަންހުންނާ
ބައްދަލުކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާވެގަންނާށެވެ ".އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލަކު އެއްސެވިއެވެ .އޭ ﷲ ގެ
ރަސޫލާއެވެ! ކައިވެނީގެގޮތުން ފިރިމީހާގެ އަޚުވެސްތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ފިރިމީހާގެ އަޚާއަކީ މަރެވެ.
(އެބަހީ ،އޭނާގެ ފަރާތުން އަތުވެދާނެ ބިރު މާބޮޑެވެ").
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ޢަޥްރަ ނިވާކުރުމަށް އަވަސްވާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟
ލިޔުއްވީ :އަލްއުޚްތު އުއްމުފާޠިމާ
ތާރީޚް 11 :ޝައްވާލު  16 ،2341ސެޕްޓެމްބަރ .1122

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ދެއްވި އެންމެބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތްކަން ކަށަވަރެވެ.
އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ އެދީނުގެ ޢަޤީދާކަން ކަށަވަރެވެ .އެ ދީނުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ތިބެވޭނީ އެކަކު
އަނެކަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވެގެންކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.
ފަހަކަށް އައިސް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ގިނަ އަންހެނުންވަނީ ހުޅަނގުގެ ޘަޤާފަތުގެ ޝިކާރައަކަށް
ވެފައެވެ .މީގެ އަސަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށްވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ .ބައެއް އަންހެނުންވަނީ ޢަޥްރަ
ނިވާނުވާވަރުގެ ހެނދުން ލުމުގައި ޣާފިލުކަންމަތީގައެވެ .އެއީ އެމީހުންނަށް ދީނުގައި އޮންނަގޮތް ނޭނގޭތީ
ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ .ނޫނީ އެނގިހުރެ ތިމާގެ ހަވާނަފުސަށް ތަބާވަނީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.
ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ވަޤުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ތިބާގެ ޢަޥްރަ ނިވާކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ .އަންހެނާގެ
ޢަޥްރައަކީ އޭނާގެ އަބުރާ ޝަރަފެވެ.

ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަވާފައިވަނީ

ހެނދުންލައިގެން ނިވާވެގެން ތިބުމަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ ޢަދާވަތްތެރިޔާ ޝައިތާނާ ،އޭނާގެ
މަޅީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ .ﷲ ގެ ވަޙީބަސް ފުޅެއްގެ މާނަގައި
ވެއެވެ" .އޭ ޢާދަމްގެދަރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައިންބަފައިން ކަމުގައިވި (އާދަމްގެފާނާއި ޙައްވާގެގެފާނާ)
ދެކަނބަލުންގެ ޢަޥްރަ އެ ދެކަނބަލުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ،އެ ދެކަނބަލުންގެ ފޭރާން ބާލައި ،އެ
ދެކަނބަލުން ސުވަރުގެއިން ނެރެލިފަދައިން ،ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުން ހެއްލުންތެރިކުރިޔަ ނުދޭހުށިކަމެވެ!
ހަމަކަށަވަރުން ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެ ޝައިޠާނުން ނުފެންނަހިނދުގައި ،އެ ޝައިޠާނާއާއި ،އޭނާގެ
ލަޝްކަރަށް ތިޔަބައިމީހުން ފެނެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ،އީމާންނުވާ މީހުންނަށް ،ވާގިވެރިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި،
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޝައިޠާނުން ލެއްވީމެވެ( ".އަލްއަޢްރާފް)72 :
މުސްލިމް އަންހެނުން ބުރުގާއަޅައި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށް އަބުރުވެރިކަމާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމާއެކުގައި ތިބުމަށް
ﷲ އެކަނބަލުންނަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ" .އަދި މުއުމިނު އަންހެނުންނަށް އެކނބަލުންގެ ބެލުންތައް
ތިރިކުރުމަށާއި (އެބަހީ :ބެލުން ޙަރާމް ވެގެންވާ ކަންތަކުން ލޯ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށާއި) އެކަނބަލުންގެ
ފަރުޖުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .އަދި އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތުގެ ތެރެއިން ފާޅު
ވެގެންވާތަން ފިޔަވައި އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތް ފާޅު ނުކުރާހުށިކަމެވެ! އަދި އެކަނބަލުންގެ ބުރުގާތައް
އެކަނބަލުންގެ ކަރުވަޅުތަކުގައި އަޅައި ނިވާކުރާހުށި ކަމެވެ! އަދި އެކަނބަލުންގެ ފިރީންނަށް ނުވަތަ
އެކަނބަލުންގެ ބަފައިންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ ފިރީންގެ ބަފައިންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ ފިރިހެން
ދަރީންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ ފިރިންގެ ފިރިހެން ދަރިންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ އަޚުންނަށް ނުވަތަ
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އެކަނބަލުންގެ އަޚުންގެ ފިރިހެންދަރިންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ އުޚުތުންގެ ފިރިހެންދަރިންނަށް ނުވަތަ
އެކަނބަލުންގެ ތެރެއިންވާ އަންހެނުންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންނަށް މިލްކު ވެގެންވާ އަޅުންނަށް ނުވަތަ
ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އެދުންވެރިކަމެއް ނުހިނގާވަރުގެ ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ޢަޥްރަތައް
ނޭގޭ ވަރުގެ ކުޑަކުއްޖާއަށް މެނުވީ އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތް ފާޅު ނުކުރާހުށިކަމެވެ! އަދި

އެކަނބަލުންގެ

(ގަހަނާއާއި) ޒީނަތުގެ ތެރެއިން ވަންހަނާވެފައިވާ ތަކެތި އެންގުމަށްޓަކައި ފައިތިލަތަކުން (ބިމުގައި)
އެކަނބަލުން ނުތަޅާ ހުށިކަމެވެ! އޭ މުއުމިނުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން ﷲއަށް ތައުބާވާށެވެ! (އެއީ)
ތިޔަބައިމީހުން ދިންނަވައި ނަޞީބު ލިބުމަށްޓަކައެވެ( ".އައްނޫރު)42 :
އަދި ހަމައެހެންމެ އަލް އަޙްޒާބު ސޫރަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ "އޭ ނަބިއްޔާއެވެ .ކަލޭގެފާނުގެ
އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުންނާއި މުއުމިނު އަންހެނުން ،އެކަނބަލުންގެ ޖިލްބާބުތަކުން
ނިވާވެތިބުމަށް އަންގަވާށެވެ! ފާސިޤުންގެ ކިބައިން އެކަނބަލުންނަށް އުނދަގޫ ނުލިބުމަށް އެގޮތް މާގާތްކަން
ބޮޑެވެ .ﷲ އީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާންގެއެވެ( ".އަލްއަޙްޒާބު)50 :
ލޮބުވެތި އުޚްތުންނޭވެ! ބުރުގާ އަޅައި ޢަޥްރަ ނިވާކުރަންޖެހޭކަން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ
ޙަދީޘްފުޅުތަކުންވެސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެނގިގެންދެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

"ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެތެރެއިން ދެބާވަތެއްގެ ބަޔަކުވެއެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނު އެދެބާވަތުގެ މީހުން
ދެކެވަޑައެއް ނުގަންނަވަމެވެ .އެއީ ގެރީގެ ނިގޫފަދަ ޗާބޫކުތަކުން މީހުންގައިގާ ނުހައްގުން ތަޅާ އަދަބުދޭ
ބަޔަކާއި ،ހެދުންލައިގެން އޮރިޔާމުން ތިބޭ އަންހެނުންތަކެކެވެ .އެކަނބަލުންނަކީ ސީދާމަގުން އެއްކިބާވެ
ނުބައިކަންތަކަށް

ލެނބިފައިތިބޭ

އަދި

އެހެންމީހުން

ސީދާމަގުން

އެއްކިބާކޮށް

ލަންބުވާބައެކެވެ.

އެކަނބަލުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ހީވާނީ ޖަމަލުގެ ގޮށްގަނޑުހެނެވެ .އެކަނބަލުންނަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް
ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ .އަދި ސުވާރުގޭގެވަސްވެސް ނުލިބޭނެއެވެ .އެތާނގެވަސް މިވެނި އެވެނި
ދުރުމިނަކަށް ހުންނާނެއެވެ".

()1

ލޮބުވެތި އުޚުތުންނޭވެ! މިފަދަ ވަރުގަދަ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ބިރުގަނެ ޢަޥްރަ ނިވާކުރުމަށް އަވަސްވާކަށް
ނުވޭހެއްޔެވެ؟ ލޮބުވެތި އުޚްތުންނޭވެ! މިއީ ﷲ އާއި މާތްރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ
ބަސްފުޅެވެ .މިއާ އިދިކޮޅު ހެދޭނެ ހަމަ އެއްވެސް އިންސާނަކު މިދުނިޔެމަތީގައި ނުވެއެވެ .ވީމާ މިއާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނަމާ ހިންގަވާށެވެ!
ލޮބުވެތި އުޚްތުންނޭވެ! ތިޔަ ކަނބަލުންނަކީ ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގެ ނަޞީބު ނުލިބޭބަޔަކުކަމުގައި
ވާންބޭނުންވާނެތޯއެވެ؟ އެފަދަ ބަދުނަސީބުވެރި ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވުމަށްޓަކައި ވަޤުތުފާއިތުވުމުގެ ކުރިން

()1

صحيح مسلم.)1211( :
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މަސައްކަތްކުރައްވާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަކުޑަ މުޖުތަމަޢުގެ އުޚްތުންނަކީ ހެޔޮބަސް އަހާ
ހެޔޮބަސް ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާށި! އާމީން

***
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َُ
َ
َ
ّْلل َ
ل ْ َو َصح ِب ِهْأْج ِعي.
ْلَعْن ِبيناُْم َْمدْْ َو َلَعْآ ِ ِْ
يْ،وصَّلْاّلل
ْببْْالعال ِم ْ
اْلَم ُد ِ ِْ
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ލިޔުންތެރިންގެ ފިހުރިސްތު
ޢަދަދު
2

ލިޔުންތެރިޔާ

މަޢުޟޫޢު

އައްޝައިޚު އަބޫބަކުރު

 .2ނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް ބިސްމިކިޔުމަކީ ސުންނަތާ 65
ދުރުގޮތް

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު

12

އިބްރާހީމް ޢަލީ
1

ޞަފްޙާ

 .2ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

އިބްރާހީމް
4

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު  .2ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު އައުނަބިއްޔަކުނުވެއެވެ.

42

ބިން އިބްރާހީމް
3

އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ

205

 .2ސިވާކު

ފިކުރީ
6

އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން
މުޙައްމަދު

6

 .2ތަޥްޙީދަކީ އަހަރެމެންގެ ޢަޤީދާއެވެ.
 .1ތަޥްޙީދުގެ ބައިތަށް ކުރުގޮތަކަށް

25

 .4ނިޔަތް އިޚްލާޞްތެރިކުރުން

21

 .3ސިޙުރާއި ،ކާހިނުކަމާއި ،އަތްބެލުމުގެ ނުބައިކަން

12

 .6މުދާހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން

260

.5

ސާދަޤަރުނު

ކުރީގެ

ޤާނޫނުތަކެއް

މިޒަމާނުގައި 225

ޤާއިމުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
 .7މުޞްޢަބު ބިން ޢުމައިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު
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5

އަލްއަޚް ބިލާލް
ޢަބްދުއްސައްތާރު

ތ
ލިޔުންތެރިންގެ ފިހުރިސް ު

22

 .2ކުޑަޝިރުކުގެ ނުރައްކާތެރިކަން
 .1ޢިލްމާއި ،ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ މާތްކަން
.4

މިޕްލަނެޓް

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

253
ޙިމާޔަތެއް 222

ނުކުރެވޭނެއެވެ.
.3

ރަސޫލުﷲ

ކައިވެނިފުޅުތަކާމެދު

ޞައްލަﷲ
ދެކެވޭ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ 123

ދޮގުވާހަކަތަކުގެ

ޙަޤީޤަތަކީ

ކޮބާ؟
7

އަލްއަޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ

 .2އިސްލާމީ ޢަޤީދާ

13

1

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙާރިޘް

 .2ޤުރުއާނުގެ ގޮންޖެހުން

41

2

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު

 .1ތިބާގެ ލޯ ސަލާމަތުން ހުރިކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް 136
ޝުކުރުކުރިން ހެއްޔެވެ؟

ޝަމްޢޫން

43

 .2ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް ()2
 .1ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް ()1

45

 .4ދަރިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވުން

32

 .3ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން

36

.6

އަނބިންނަށް

ހެޔޮކޮށްހިތުމާއި

ރިވެތި

އަޚްލާޤުގެ 37

މަތިވެރިކަން
.5

ވަރިވެގަތުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

އަނބިމީހާއަށްވެސް 32

ލިބިގެންވެއެވެ.
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 .7ހިތްހަމަޖެހުން ޙާޞިލުވުމުގެ ސަބަބުތައް

62

 .1ނަފްސު މުޙާސަބާކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ.

202

 .2ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރަމާތޯއެވެ!

222

 .20ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް މަރުގެރަހަ ދެކޭނެއެވެ.

224

 .22ވަޤުތުފާއިތުވުމުގެ ކުރިން

221

 .21ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން – ޒުވާން ޢުމުރު

215

 .24ހިތް ރަނގަޅުވުން

212

 .23ސަލްމާނުލް ފާރިސީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަގުހުރި 240
ބަސްކޮޅެއް
 .26ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން -ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތު

244

 .25ބަލިތަކާއި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވާހިނދު ....

261

 .27ނަބަވީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން – ޙިޖާމާ ()2

257

 .21ނަބަވީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން – ޙިޖާމާ ()1

252

.22

ރަސޫލާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ

ދެއްވި 272

އެއްޗެއްވިއްޔާ އޭގައި ހިފާށެވެ!
.10

ތިބާގެ

ދުޢާއަކީ

މުސްތަޖާބު

ދުޢާއަކަށް 273

ހަދަންބޭނުންނަމަ)2( ...
.12

ތިބާގެ

ދުޢާއަކީ

މުސްތަޖާބު

ދުޢާއަކަށް 275

ހަދަންބޭނުންނަމަ)1( ...
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.11

ތިބާގެ

މުސްތަޖާބު

ދުޢާއަކީ

ދުޢާއަކަށް 271

ހަދަންބޭނުންނަމަ)4( ...
 .14މުސްލިމުންގެ ހައިބަތު
.13

ލޮބުވެތި

101

ނަބިއްޔާ

މުޙައްމަދު

ޞައްލަﷲ 124

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ނަސަބުފުޅު
.16

ރަސޫލާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ 122

އުފަންވެވަޑައިގަތީ ކޮންދުވަހަކު؟
.15

އަޅުގަނޑު

ތިޔަބޭފުޅުން 134

ހައިރާންވަނީ

ޙައިރާންނުވާތީއެވެ.
 20އަލްއަޚް އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް  .2ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ތަބާވުމުގެ 30
މަތިވެރިކަން
 .1މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްދިނުމުން ރައްކާތެރިވެލައްވާ! 33
 .4ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 55
()2
 .3ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 57
()1
 22އަލްއަޚް އާދަމް ނިޝާން

 .2ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުން

63

 21އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

 .2ދަރިންގެ ޙައްޤުތައް

52

ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު
.1

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ 72

އުފަންވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީގައި ރޫމީންގެ ޙާލަތު
 .4އިސްލާމީ ޙިޖާބުގެ ޝަރުޠުތައް
275
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 24އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ނިހާދު

ތ
ލިޔުންތެރިންގެ ފިހުރިސް ު

73

 .2ޣީބަބުނުމުން ސަލާމަތްވެ ތިބޭށެވެ.

ޖަމާލު

 23އަލްއަޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް

 .1މާގަދަޔަށް ހީނުހަދާށެވެ.

75

 .4ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()2

71

 .3ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()1

10

 .6ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()4

11

 .5ބީރަށްޓެހީން

100

 .7އީމާންކަން އިތުރުކޮށްދޭ "ކެޓަލިސްޓް"

104

 .1އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

114

 .2ފުރުޞަތު ނަގާނުލަމާތޯއެވެ؟

137

 .20ހިލޭ އަންހެނުންނާއެކު ...

155

 .2ޢަރަބި ފިލާވަޅު ()2

16

މުޙައްމަދު ޅޮހީ

 26އަލްއަޚް އަޙްމަދު ނާޒިޙް

 .1ޢަރަބި ފިލާވަޅު ()1

25

 .4އިބްނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ

140

 .2ސުވަރުގެއަށް އެދުންވެރިވާމީހުން

201

 .1އިންސާނެއްގެ ޙަޔާތުގައި ވަޤުތުގެ މުހިއްމުކަން

245

 .4ފަތިސްނަމާދުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން -ފުރަތަމަ ބައި

214

 .3މާލިކު ބުން ދީނާރު ރަޙިމަހުﷲގެ އާދަޔާޚިލާފު ހުވަފެން 130
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 27އަލްއަޚް އަޙްމަދު ލަޠީފް

 21އަލްއަޚް މޫސާ އައްޔޫބް

ތ
ލިޔުންތެރިންގެ ފިހުރިސް ު

 .2ތިބާ ވިސްނެވުން ހުއްޓެވެ!

211

 .1ފަތިސްނަމާދުކުރާކަމަށް މަލާއިކަތުން ހެކިވުން

242

 .2ކާފަރުޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަން ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

64

 .1އީމާންކަން ބަލިކަށިވާން ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބުތައް

216

ހ 234
 .4ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވުނު ދި ަ
ބޭކަލުން

 22އަލްއަޚް އަޙްމަދު ރިމާޒު

 .3ވައްހާބީން؟ އެއީ ކޮންބައެއް؟

251

 .2ނައިސްނުދާނޭ ދުވަސް

241

 .1އުފާވެރި ،ހިތްހަމަޖެހޭ ،ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ 233
ކިހިނެއް؟
 10އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

 12އަލްއަޚް ޢަލީ ނިޝާމް

 .2ފާސިދުވެފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ޢަޤީދާ

263

 .1ޔަހޫދީންގެ އަސަރު އިސްލާމްދީނަށް

262

 .4ދޮގެއްނެހެދިޔަސް ހެޔޮކަމަށް ގޮވާލެވިދާނެއެވެ.

220

 .3ޔަހޫދީންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

120

 .6ހަތަރުގެރީގެ ވާހަކަ

141

 .2މުތެއް އުފެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަގޮތް – މުސްލިމް 167
އަންހެނުންނަށްވާ ޚުޠުބާއެއް

 11އަލްއަޚް އަޙްމަދު އަނީލް

 .2ތިބާއަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ބިލެއް އައިހެއްޔެވެ؟

161

 14އަލްއުޚްތު ބިންތު ޢަބްދިﷲ

 .2ތިބާގެ ގަނޑުވަރުތައް ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ.

215

 .1ހަތަރު އަނބިން

132
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ތ
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

 .4إن شاء اهلل ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަން

164

 13އަލްއުޚްތު އުއްމުފުޟައިލް

 .2ކޮންމެ ޙާލެއްގައިވެސް ތިބާގެ ދީން ރައްކާތެރިކުރާށެވެ.

210

 16އަލްއުޚްތު އުއްމުފާޠިމާ

 .2ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ކޮންބަޔަކަށް؟

212

 .1ޢަވްރަ ނިވާކުރުމަށް އަވަސްވާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

151

***
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ަމ ުޢ ޫ
ޟ ުޢ ަތ ުކ ެގ
ު
ފިހރ ްިސ ުތ

ތ
މަޢުޟޫޢުތަކުގެ ފިހުރިސް ު

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

މަޢުޟޫޢުތަކުގެ ފިހުރިސްތު
މަޢުޟޫޢު

ޢަދަދު

ޞަފްޙާ

މުޤައްދިމާ

1

ޢަޤީދާ

3

2

ތަޥްޙީދަކީ އަހަރެމެންގެ ޢަޤީދާއެވެ.

5

1

ކުޑަޝިރުކުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

22

4

ތަޥްޙީދުގެ ބައިތަށް ކުރުގޮތަކަށް

21

3

ނިޔަތް އިޚްލާޞްތެރިކުރުން

21

5

ސިޙުރާއި ،ކާހިނުކަމާއި ،އަތްބެލުމުގެ ނުބައިކަން

12

6

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ

13

ޤުރުއާން

11

7

ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

12

1

ޤުރުއާނުގެ ގޮންޖެހުން

41

2

ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް ()2

43

 21ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް ()1

41
41

ޙަދީޘް
 22ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު އައުނަބިއްޔަކުނުވެއެވެ.

42

 21ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ތަބާވުމުގެ މަތިވެރިކަން

31

 24ދަރިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވުން

32

 23މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްދިނުމުން ރައްކާތެރިވެލައްވާ!

33

 25ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން

35

 21އަނބިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތިވެރިކަން

37

 27ވަރިވެގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަނބިމީހާއަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

32

 21ހިތްހަމަޖެހުން ޙާޞިލުވުމުގެ ސަބަބުތައް

52
54

ފިޤުހު
 22ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުން

53

 11ނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް ބިސްމިކިޔުމަކީ ސުންނަތާ ދުރުގޮތް

51
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ތ
މަޢުޟޫޢުތަކުގެ ފިހުރިސް ު

ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

 12ކާފަރުޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަން ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

13

 11ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ ()2

11

 14ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ ()1

17

 13ދަރިންގެ ޙައްޤުތައް

12

ތާރީޚު
15

71

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އުފަންވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީގައި ރޫމީންގެ
ޙާލަތު

72

އަޚްލާޤު

74

 11ޣީބަބުނުމުން ސަލާމަތްވެ ތިބޭށެވެ.

73

 17މާގަދަޔަށް ހީނުހަދާށެވެ.

71

 11ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()2

71

 12ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()1

11

 41ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ()4

11
13

ޢަރަބިބަސް
 42ޢަރަބި ފިލާވަޅު ()2

15

 41ޢަރަބި ފިލާވަޅު ()1

21

ދީނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

212

 44ސުވަރުގެއަށް އެދުންވެރިވާމީހުން

211

 43ސިވާކު

211

 45ނަފްސު މުޙާސަބާކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ.

212

 41ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރަމާތޯއެވެ!

222

 47ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް މަރުގެރަހަ ދެކޭނެއެވެ.

224

 41ވަޤުތުފާއިތުވުމުގެ ކުރިން

221

 42ތިބާ ވިސްނެވުން ހުއްޓެވެ!

211

 31އީމާންކަން ބަލިކަށިވާން ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބުތައް

215

 32ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން – ޒުވާން ޢުމުރު

211

 31ހިތް ރަނގަޅުވުން

212

 34ސަލްމާނުލް ފާރިސީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަގުހުރި ބަސްކޮޅެއް

241

 33ފަތިސްނަމާދުކުރާކަމަށް މަލާއިކަތުން ހެކިވުން

242
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ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 2341ހ.

 35ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން -ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތު

244

 31އިންސާނެއްގެ ޙަޔާތުގައި ވަޤުތުގެ މުހިއްމުކަން

241

 37ނައިސްނުދާނޭ ދުވަސް

241

 31ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވުނު ދިހަ ބޭކަލުން

234

 32އުފާވެރި ،ހިތްހަމަޖެހޭ ،ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއް؟

233

 51މުދާހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން

251

 52ބަލިތަކާއި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވާހިނދު …

251

 51ފާސިދުވެފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ޢަޤީދާ

253

 54ޔަހޫދީންގެ އަސަރު އިސްލާމްދީނަށް

252

 53ވައްހާބީން؟ އެއީ ކޮންބައެއް؟

211

 55ޢިލްމާއި ،ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ މާތްކަން

213

 51ނަބަވީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން – ޙިޖާމާ ()2

217

 57ނަބަވީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން – ޙިޖާމާ ()1

212

 51ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ދެއްވި އެއްޗެއްވިއްޔާ އޭގައި ހިފާށެވެ!

272

 52ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ ()2

273

 11ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ ()1

271

 12ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ ()3

271

 11ކޮންމެ ޙާލެއްގައިވެސް ތިބާގެ ދީން ރައްކާތެރިކުރާށެވެ.

211

 14ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ކޮންބަޔަކަށް؟

212

 13ފަތިސްނަމާދުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން -ފުރަތަމަ ބައި

214

 15ތިބާގެ ގަނޑުވަރުތައް ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ.

211
212

މުޖުތަމަޢު
 11ދޮގެއްނެހެދިޔަސް ހެޔޮކަމަށް ގޮވާލެވިދާނެއެވެ.

221

 17ސާދަޤަރުނު ކުރީގެ ޤާނޫނުތަކެއް މިޒަމާނުގައި ޤާއިމުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
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