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 މުޤައްދިމާ 

ّّإنّ  هل،ّّاحلمدّهلل،ّحنمده،ّونستعينه،ّونستغفره،ّونعوذّباهللّمنّرشورّأنفسنا،ّوسيئاتّأعمانلا،ّمنّيهدهّاهللّفالّمضل 
ّومنّيضللّفالّهاديّهل،ّوأش ّّّاهللّوددهّالّرشك ّهل،ّوأشهدّأنّ هدّأنّالّهلإّإال  ّاهللّعليهّحممًداّعبدهّورسوهل،ّصل 

 مّتسليًماّكثرًيا،ّأماّبعد:ين،ّوسلّ وىلعّآهلّوأصحابهّومنّتبعهمّبإدساٍنّإىلّيومّالّ 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާާލ އެއްކައުަވްނތަކުރުމުގެ މަތިވެރި ނޫަރީކ هللا ޝައްކެއްެވްސނެތްޮގތުަގއި 
ލާހުގެ ައޅުތަކުންގެ ެތރެއިން އެއިާލހު އިރާދަކުެރއްވި މީހަކަްށ ދެއްވާކަމެެކވެ. އަދި އޭގެ އިދިކޮޅުަކމުގަިއާވ އެއި

ސުބްޙާނަހޫ ަވތަޢާލާ هللا ޝިރުކުކުރުމަކީ އަނިދރިކަމުގެ މައްޗަށް އަނިދރިކަްނާވކަމެކެވެ. 
ގެ މައްޗަްށ ސާފު އާޔަްތތަކާއި ބޮޑެިތ ހެކިތައް ަޢލައިހިވަަސއްަލމަهللا ބަޔާންކުރަްއާވފައިާވގޮތުަގިއ މުޙައްމަދު ޞައްލަ

ިޝރުކާއި ޖަހާަލތާއި މަގުފުެރދުމުެގ  ،ބާއްވާލަްއަވއި، ފޮތް ބާވާަލއްަވއި އަިދ އެކަލޭގެފާަންށ ޙިކުމަތް ދެއްވެވީ
هللا ެށވެ. އަނިދރިކަމުްނ މީސްތަކުން ނެރެ އީާމންކަމާއި، ތައުޙީދާއި، ޢިލްމާއި، ހިދާޔަތުގެ އަލިކަމަށް މަގުދެއްެކވުމަ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  چ ސުބްޙާނަހޫ ަވތަޢާލާ ވަޙީ ުކރައްވާަފއިެވެއވެ. 

އެކަލާނގެ އަޅާގެ މަްއަޗްށ  ،ބަޔާންވެގެންވާ ާއޔަްތތަކެއް ،މާނައީ: "އެކަލާނގެއީ ٩الحديد:  چۉ       ې  ې  ې  

ކަމުގެ ތެރެއިްނ ައލިކަމުގެ ެތރެއަށް ތިަޔބައިމީހުްނ ބާވައިލަްއާވ ރަސްކަާލނެގެއވެ. )އެއީ( ައނދިރި
ރަޙީމްވަްނަތ  ،ތިޔަބައިީމހުންނާމެދު ނުހަނު ޯއާގވަންތަ ،އީ هللا ،ނެރުްއވުމަށްަޓކައެވެ. އަިދ ހަމަކަށަވަރުން

 "ރަސްކަލާނެގކަން ކަށަވަެރވެ.

ށް ޝިރުުކެގ މިގޮތުން ީމސްތަކުން ެތރެއިން ޝިުރކުގެ ތެރެއަްށ ވަދެފައިވާ މީހުން އެންެމބޮޑަ
ިމއީ ެއްނމެ ފާޅުކަންޮބޑު، ެއންމެ ގިނަބަޔަުކ  ތެރެއަށް ވަެދފައިވަނީ އެަބއިމީހުން ަދްނނަާވ ދުޢާތަކުގެ ތެެރއިްނެނވެ.

 އެބައިމީުހންގެ އެ ޢަމަުލ އެބައިމީުހންނަށް ޝަިއޠާނާ ީޒނަތްތެިރކޮށްދެތެވެ. ޝިރުކުގެ ެތރެއަށް ަވދެފައިވާ ދިމާލެވެ.
ސުބްޙާަނޫހ هللا ެއބައިމީހުްނ ެއތިބީ ޙައްޤު މަގުަގއިކަމަްށ އެބައިމީުހންނަށް ހީކުރެެވއެވެ.  އެީޒނަތުެގ ސަބަބުން

ވަތަޢާލާ ެއްނމެ ނުުރއްސަވާ ފާފައަްށ އަަރއިެގނެވެމުްނދާއިުރ ރޭކާެވސްުނލައެެވ. މިަބއިމީުހންެގ ާޖހިލުކަމާއި، 
އެެހންކަމުްނ، ކޮންމެ ުމސްލިމަކަށް އެްނެމ  އަމިއްލަެއދުްނ ޙައްޤުގެ މަގަށް އެނބުިރ އައުމަްށ ުހރަސްައޅައެވެ.

 ތައުޙީދުދީން ުއނެގނި، ޝިރުކާއި ޝިރުކުެގ މަގުން ެއއްކިބާވުމެެވ. ތައުޙީދާއި، މުހިއްމުެވެގންވާ ކަމަކީ 
 މަގުދައްކާގޮަތށް ތަބާވުމެވެ.

ގުޅުާމއި،  އެއްކަުއވަންަތކުރުމާ ދެމެދުގައިވާهللا މިފޮތަކީ، ދުޢާއާއި، ދުޢާގެ މަތިވެރިކަމާއި، ދުޢާއާ 
ދުޢާގެ ތެރެައށް ޝިރުކު ވަްނނަގޮާތއި، ދުޢާގަިއ ޝިރުކުކުރާމީހުންގެ ޝުބުހަތަކަށް ރައްދު އެކުލެވޭގޮތަްށ 

 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާފޮތެކެެވ.
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ސުބްޙާނަހޫ ަވތަޢާލާ އަުޅަގނޑުގެ މިމަސައްކަތުަގއި ބަރަކާތްލައްަވއި، މިފޮތުގެ ފައިދާ هللا ދުޢާއަކީ 
ައިދ އަުޅަގނުޑެގ މިމަސައްކަތުަގިއ  ބުވެތި އަުޚންާނއި އުޚްތުްނަނށް ފޯރުކޮށްދެއްވުެމވެ.އަުޅަގނޑުގެ އެންެމހާ ލޮ

 އާމީން. އެހީތެިރވެ ެދއްވި އެންެމާހ އަޚުންނަށް ހެޔޮޖަޒާ ެދއްވާށިެއވެ.

ّ ّالعاملني.ناّحممدّوىلعّآهلّوصحبهمّوباركّىلعّعبدهّورسوهلّنبيّ ّاهللّوسل ّوصل  ّّواحلمدّهللّرب  ، 

 ހ.3411  ލު ޝައްވާ 06

 މ.4034 އޯގަސްޓް  44

                                                                    
 މުޙައްމަދު ިސނާނު 
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 ފެށުން 

 :"ދުޢާ" ގެ ތަޢުރީފު 
އެވެ. ފަށުވި ޢިބާރާތެއްގެ ގޮތުގަޒު ބޭުންނކުރެވެނީ ކަަމކަށް އެދުމުެގ ޢަރަބި ބަހުަގއި "ދުޢާ" ިމލަފު

ތަކުން މަތީ ފަރާތަކަށް މެ، މިލަފުޒު ގިނައިން ބޭނުންކުެރވެނީ ޚާއްޞަ އެދުންތަކަށެެވ. ެއއީ ދަށް ފަރާއަދި ހަމަެއހެން
 ތަުކަގއި އެދޭ ިއުރއެވެ.ކަންތައް

هللا ދަންަނއެެވ. އިބްނު މަންޡޫރު ރަޙިަމހު މިލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭގޮާތިއ ބެހޭގޮތުން ޝަރުޢުގައި 
هللا ޤައްޔިމު ރަިޙމަހު ލްައދި އިބްނު އަށް އެދުމެވެ."هللاވެ. "ދުާޢައކީ ވިދާުޅވެފަިއެވއެ"ލިސާނުލް ޢަރަބި" ގައި 

ކަށާއި، އްތަ މީހާއަްށ ފައިދާކުރަނިވި ކަންތަ")ުދޢާ އަކީ(، ދުޢާކުރާ ވިދާުޅވެފައިވެެއވެ."ބަދާއިޢުލް ފަޥާއިދު" ގަިއ 
 ވެ."ން އެެދވޭ ެއދުމެކެދުމުގެ ގޮތު އެމީހާއަށް ެގއްލުމެއްލިބޭ ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްވެ، ރައްކާތެރިކަްނ ހޯ

 ހަމައެެހންމެ ދުޢާ އަކީ ޛިކުރުގެ ވައްތަުރތަކުގެ ތެރެއިން ަވއްތަރެކެވެ.

 :ދުޢާގެ ބައިތައް 

ّالعبادة)ދުޢާ ދެ ބަޔަކަށް ބެހިެގންެވެއވެ. ެއއީ، އަޅުކަމުގެ ދުޢާ  އާއި ކަންތައްތައް  (داعء

 އެވެ. (داعءّاملسئلة) ޙާޞިލުވުމަށް ކުރާ ދުޢާ

ّالعبادة) ޢާއަޅުކަމުގެ ދު  ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް މެދުެވރިކޮށްގެން ޘަވާބަށް ދަްނަނއެވެ. އެއީ  (داعء

އެދުމެެވ. ެއއީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަިލމަކިޔައި، ެއދެކަލިމަ ކިޔުމުގެ ސަަބބުން މަޖުބޫރުކުރާ ކަްނތައްތަކަށް 
އަށް ަޛބަޙަކުރުމާއި، އެއިލާހަްށ هللاރައްކާތެރިވުާމއި، ނަމާދުުކރުމާއި، ރޯަދހިފުމާއި، ޒަާކތްދިނުމާއި، ޙައްޖުވުމާއި، 

ން ބައެއް އަޅުކަންތައްަތކުގައި، ެއައޅުކަމެއް ނަދުރު ުބުނންފަދަ އަޅުކަންތަކެެވ. ިމފަދަ އަޅުަކްނތަކުގެ ތެރެއި 
އަދާކުރަމުން ގެްނދިޔުމާިއެއކު ދުލުން ުދޢާ ކުރުންެވެއވެ. މިކަމުގެ މިސާލެްއގޮތުަގއި ނަމާދުވެެއވެ. ެއެހނީ، މިފަަދ 

ތެއްގަިއ ންތައް ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއިއެކު، ދުލުން ެއމީހަކަށް ފާފަފުއްސެވުމަްށ ދަންނަވަެއވެ. ޚުލާޞާގޮއަޅުކަ 
ައށް އެއަޅުކަްނކުރަނީ ެއއިާލހުގެ ަޘވާބަްށ އެދޭ ޙާލު، އެއިލާހުގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެިތެވ هللاބުނަީނނަމަ، އެމީހަކު 

 ވަތަޢާލާ ފިޔަވަިއ އެެހްނ ފަރާތަކަށް ސުބްޙާަނހޫهللا ންަވރެއް ހުރެއެވެ. މިފަދަ އަޅުކަމެއްގެ ތެެރއިން އެއްވެސް މި 
ކަމެއް އެއިލާހަށް ފިަޔވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ކޮށްފިމީހަކު ކުފުރުގެ ތެެރއިން ބޮޑު ކުރުމެއް ުނެވއެވެ. މިފަދަ އަޅު

 هللاޓެވެ. ހުށް ން ބޭރުވާއަށް ހުށަެހޅުީނއެެވ. އަދި އެފަދަ މީހަކު އިސްާލމީ ގިއުަގނޑުގެ ތެރެއި  كفر األكرب() ރުކުފު

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  چ  ވަޙީކުރައްވާަފއި ެވއެވެ.ަވތަޢާލާ  ސުބްޙާނަހޫ
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ކަލޭގެފާނު ިވދާޅުާވށެެވ. ަހމަކަށަވަރުްނ : "މާނައީ  ٢٦١ - ٢٦١األنعام:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  

ތިމަންކަލޭގެާފނުެގ ދިރިުހްނނެވުާމިއ، ، ކުރުމާއިޛަބަޙަތިމަންކަލޭގެަފނުގެ ނަާމދާއި، ތިމަންކަލޭގެާފނުެގ 
އަށެވެ. އެކަލާނެގައށް އެއްެވްސ ޝަރީކަކު ނުެވެއެވ. هللا ތިމަންކަލޭގެާފނުގެ އަަވހާަރވުްނވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެިރ 

ިލމުންކުރެ، އަދި ތިމަންކަލޭގޭފާނަްށ ައމުރު ކުރަްއާވފައިވަނީ ެއޮގތަށެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނީ )މި ުއއްަމތުގެ( މުސް
 އެންމެ ފުރަަތމަ މީހާއެެވ."

هللا ސީރުަގއި އިބްުނ ކަޘީރު ރަޙިމަހު ތެރެިއްނ ފުރަތަމަ އާޔަުތެގ ތަފް މިދެ އާޔަތުގެ
ފިޔަަވއި ެއހެން ަފރާތްތަކަްށ هللا ވަތަޢާލާ ައމުރުކުރައްަވީނ،  ސުބްޙާނަހޫ هللا ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ. ")މިާއޔަތުަގއި( 
ގެން ޛަބަޙަުކރާ މުޝްރިކުންަނށް، ން ފަރާތްތަކުގެ ަނންަގނެ ޅު ފިޔަވައި ެއހެ އަޅުކަންކޮށް، އެއިލާހުގެ އިސްމުފު

މިކަުމގައި ޚިލާުފވެގެންވާ ކަމުެގ ޚަބަރު ދެއްވުމަެށވެ. ފަހެ، އެކަލޭގެފާުނެގ  ކަލޭގެފާުނވަނީ އެބައިީމުހންނާއެ
 އްކަުއވަންތަ އިލާުހގެ ކުނުާވ އެީނ ޝަރީކަވެ. އަިދ އެކަލޭގެފަނު ޛަބަޙަުކރުންވަައށެهللا ނަމާދުކުރުންވަނީ 

: "ފަހެ، މާނައީ ١الكوثر:  چژ  ژ  ڑ     ڑ   چ  އެއިާލހު ަވޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދަިއންެނވެ. ނަންުފޅުްނެނެވ.

އެބަީހ ކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެްއުވމުގަާޔިއ ) ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި އިާލހަްށ ނަމާދުކުރަްއވާށެެވ. އަދި ޛަބަޙަކުރައްާވށެވެ.
އެހެނީ، މުޝްރިކުްނ އަޅުަކންކޮްށ، ޛަބަޙަކޮށް ހަަދީނ  (ގައި އެއިާލހަށް އިޚްާލޞްތެރިވާށެވެ.ޛަބަޙަކުރެއްުވމު

ައމުރުކުރައްަވީނ އެބައިމީުހްނނާއި ޚިލާުފުވމަށެވެ. އަިދ އެބައިމީުހްނ އެތިބި ގޮްތތަކުްނ هللا ބުދުތަކަށެވެ. ފަހެ، 
 އެއްކިބާ ވުމަށެވެ...."

ّاملسئلة) ކަންތައްަތއް ޙާޞިލުވުމަްށ ކުރާ ދުޢާ އެއީ ފައިާދ ކުރަނިވިކަަމކަށް، ދަްނނައެވެ.  (داعء

ނުވަތަ ނުަބއިކަމަކުން ސަލާމަތްުވްނ ފަދަ ދުޢާކުރާ މީހާއަްށ ފައިދަކުރަނިވި ކަންަތއްތަކަށް ދެންނެވުާމއި، 
ށާިއ ާލމަތްކަމަމިދުޢާގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްަތރުތައްެވއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ސަ  ޙާޖަތްތަކުގަިއ ދެންނެވުމެވެ.

ކުރާ ުދޢާއާިއ،  އެދިއްވުމަށް ކުާރ ދުޢާއާއި، ކަންކަން ހިންަމވައިދެ  ދުޢާއާއި، ވާތްގަށްއެދިކުރާ  އެދިރައްކާތެރިކަމަށް
އަިލއަޅުވާަލން ާޚްއޞަކޮށް މިޮފތުގައި  އެދި ކުާރ ދުޢާފަދަ ދުޢާތައް ހިމެނެެއވެ.ށްފާފަތައް ފުއްސަަވއިދެއްވުމަ 

 .تعاىل شاء اهلل إن ށެވެ.ނީ ދުޢާެގ މިބަޔަޤަޞްދުކޮށްފައިވަ 

*** 
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 ދުޢާކުރުމުގެ މާތްކަން 

އިސްލާމްީދުނގައި ދުޢާކުުރމަކީ ވަރަށް މަތިވެރިެވެގންވާ ކަމެކެެވ. އެހެނީ ުދޢާކުރުމަކީ އެންެމ 
ެވޭވ ތަންއްވަތަާޢލާއަށް ކު ސުްބޙާނަހޫهللا  އަދި ެއންމެ ބޮޑު ކިޔަމަންތެރިވުެމވެ. ައދިމުހިއްމު ެއްއ އަޅުކަެމވެ. 

ވަަތޢާލާގެ ކީރިިތ ފޮތުގަާޔިއ  ުސބްޙާނަހޫهللا ުގޭޅގޮތުން ކައި ދުޢާކުރުމުގެ މަިތވެރިކަމާްނވުމެކެވެ. ިމސަބަބަށްޓަތައްކު
ޢަލައިހި ސައްލަމަގެ ސުްނނަތުގަިއ ގިަނުގނަެވެގންވާ ަދލީލުަތއް ވާރިދުވެަފއިެވއެެވ. هللا އެއިލާހުގެ ަރސޫލާ ޞައްލަ 

އެކަމަށް  ކުގައިއަެނއްބައި ަދލީލުތަ ގޮތުން ވާރިުދެވފައިވާިއރު،ުގޅޭ ކަމާމަތިވެރިމިގޮތުްނ ބަެއއް ދަލީލުަތްއ ދުޢާގެ 
ކުގަިއ އެކަުމްނ ވުމަށް އަްނގަވާަފއިެވއެެވ. އަދި އަނެއްބަިއ ަދލީލުތަފަރުވާތެރި އަމުރުކުރަްއަވއި އެކަމަްށ 

ދި ައެނއްބައި ދަލީުލތަކުގަިއ ވާފަިއވެއެވެ. އައިްނޒާރުކުަރއްއެކަްނކުރުމަށް ބޮޑާވެ ުނގަތުމަްށ  އެއްކިބާނުވުަމށާއި،
ބޮޑުވެެގންވާ އަޖުުރާވކަން ައންަގވާފަިއވާއިރު، ބައެއް ަދލީލުތަކުަގިއ  މަތިވެިރވެެގންވާ ަޘވާބާއި  އެކަމުގައި

ދުޢާކުރުމުގަިއ ދެމިހުްނަނ މުއުމިުނންނަށް މަދަަޙ ކުރައްވައި، ޘަނާ ކިުޔއްުވންފަދަ ެއތައް ގޮތަކަްށ ދަލީލުތައް 
 ވެ.ވާރިުދވެފަިއެވއެ

 :ޤުރުއާނުގެ ދަލީލުތައް 

ވަތަޢާލާ، އެއިލާހުގެ ޮފތް ކީރިތި ޤުރުއާނު ފައްަޓވާފައި، އަދި ނިންމަވާފައި ަވީނ  ސުބްޙާަނހޫهللا 
ފާތިޙާ ސޫރަތަކީ ޤުރުއާން އެސޫރަަތކުން ފެށިގެންވާ ސޫރަތެވެ. އެސޫރަތުަގއި ަވީނ ައލްދުޢާ އިންެނެވ. އެހެނީ، 

މަށާއި، ވަނީ ސީާދ ވެެގންވާ ތެދުމަގު ދެއްކެވު ރަތުގައި އެސޫޔާންުކރައްވާަފއެެވ. ދުޢާކުރުމުގެ އެންމެ ރިވެތިގޮތް ބަ
އެއިލާހަްށ  މަންތެރިވުމުަގއި ލެެހއްޓެވުމަށްރުުމގައި ވާިގވެރިވެ ދެްއވުމަާށއި، އެއިާލހަްށ ކިޔައެއިލާަހށް އަޅުކަން ކު

ާނސި ސޫރަތުަގއިެވްސ އައް ރަތަކުން ނިިމފައިވާ ދެްނނެވޭ ެދްނނެުވންތަކެކެެވ. ހަމައެފަދައިން ކީރިތި ޤުރުއާން ެއސޫ 
މީްސތަކުންެގ ހިްތތަކުގަިއ  އެކުެލިވެގންަވނީ  ވަަތޢާލާއަށް ދުާޢކުރުންތަކެކެވެ. އެޫސރަތުަގއި ުސބްޙާނަހޫهللا ވަީނ 

ނެވުެމވެ. ަޝއްކެއްވެްސ އަްށ ދެން هللاން ަރއްކާެތރިކަން ދެްއުވމަށް ވަސްވާސް ުއފައްދާ ޝަިއޠާުނންެގ ކިބައި
ތުަގއި، ކީރިތި ޤުރުއާން ދުޢާ ކުރުމުން ފެށިފައިވުމާިއ ނިމިފައިވުމުން ދޭހަ ކޮށްދެނީ ދުާޢ ކުރުމުެގ ނެތްގޮ 

 މުހިއްމުކަމެެވ. އެެހނީ ދުޢާއަކީ އެންެމހާ އަޅުކަްނތަކުގެ ރޫޙެެވ.

ވަތަޢާލާ ވަނީ ގިނަ ާއޔަތްތަކެްއަގިއ  ސުބްޙާނަހޫهللا މިކަންމިގޮތަްށ އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

 اهلل شاء إن ޓެވެ.ށްީލލުތައް ފަހުްނ ނަްނަގނެވޭ ހުއަޅުަކމެއް ކަމުގަިއ ބަޔާންކުރަްއވާފަެއވެ. މިކަމާއިގުޅޭ ދަ ދުޢާއަކީ
 .تعاىل
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ކުރުމަކީ އެންެމހާ ައުޅކަންތަކުގެ ެއންމެ މުިހއްުމ އަާސސެެވ. ހަމަެއހެންެމ އަޅުކަންތަކުގެ ދުޢާ
ގެ ޙަޟްރަތުގަިއ ނިކަމެތިވެވޭ ނިކަމެިތވުމެެކެވ. ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫهللا ރޫޙުވެސްެމއެެވ. ހަމައެފަަދއިން 

ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  چ  ވަޙީކުރައްވާަފއިެވެއވެ.އަމުރުކުރައްަވއި މިސަބަބަށްޓަކައި، ދުޢާކުރުމަށް 

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ލާހަށް ދުޢާ ކުރާށެެވ. ންަހާނގޮތުަގިއ، ތިޔަބައިމީުހންެގ ެވރި އި "މަޑުޮމޅިކަމާއި، ވަ  މާނައީ: ٥٦ – ٥٥األعراف: 
ުރްނ ހައްދުފަަހަނޅައިދާ މީުހްނދެކެ އެއިލާުހ ލޯބިވެވޮިޑެގނެއް ނުެވއެެވ. ބިން އިްޞލާޙު ކުރެއްުވމަށްފަހު ހަމަކަށަވަ

ލާހުގެ ރަޙުމަތަށް( އެޭދ އަށް( ބިރުވެިތވެ، )އެއިهللا ތިޔަބައިމީުހްނ އެ ބިމުގަިއ ފަސާދަ ނުކުރާށެވެ. އަިދ )މާތް 
ގެ ރަޙުމަތްފުޅުވަނީ އިޙްާސްނތެރިންނާ هللا ޙާލު، އެއިާލހަށް ތިޔަބަިއމީހުން ދުާޢ ކުރާށެވެ. ހަމަކަށަވަުރްނ 

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  އަދިެވސް ވަީޙކުރައްވާފަިއެވއެވެ. "ގާތުަގެއވެ.

އެއިާލހީ ދިރިދެމިވޮިޑެގންވާ އިލާެހެވ. އެއިާލހު މެނުވީ ަޙއްުޤގޮތުަގިއ " މާނައީ: ٦٥غافر:  چۋ  ۅ  

އަޅުކަމެްއެވޭވ އިލާހަުކުނެވއެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީުހްނ އެއިާލހަށް އަޅުކަން ޚާިލޞްކުރާ ޙާލު، އެއިާލހަށް ދުޢާކޮށް 
 ."އަށެވެهللا އަޅުކަން ކުރާށެވެ. ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްަތކުގެ ވެރި 

ވަީޙ  ނެކަމުެގ ޔަޤީންަކްނ ދެއްވަވައި ސްތަކުންަނށް ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ މީ ހަމައެެހންމެ،

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  ކުރައްވާފަިއެވއެވެ.

"އަިދ ތިމަންިއލާާހމެދު ތިމަްނިއލާހުެގ ައޅުްނ ކަލޭގެާފާނ  މާނައީ: ٢٨٦البقرة:  چىئ  ىئ  ی   

ރުން ތިމަން އިާލީހ )ތިޔަބައިމީހުންނާ( ވިާދުޅވާށެެވ.( ފަހެ، ހަމަކަށަވަ ސުވާލުކޮށްިފަނމަ، )ކަލޭގެފާނު
ކުއްތަްނވެޮވޑިގެންވާ އިލާެހވެ. ތިމަން އިލާހުގެ ަޙޟްރަތަށް ުދޢާކޮށްފިނަމަ ދުޢާކުރި މީހާގެ ދުޢާ ތިމަން ިއާލުހ 

އިޖާބަދޭ ހުިށކަމެވެ. އަިދ  އިާލހަށް އިޖާބަ ކުރައްވަމެެވ. ފަހެ، އެބައިމީުހްނ )އެބަހީ ތިމަން އިާލހުގެ އަުޅން( ތިމަން
ައިދެވްސ  ."އެބައިމީހުން ތިމަން އިލާަހށް އީމާންވާ ހުށިކަމެވެ. )އެއީ( އެބައިީމހުންނަށް ތެުދމަގު ލިބުމަށްޓަކައެވެ

 رب  ައދި ތިޔަބައިމީުހންގެ ވެރި " މާނައީ: ٦٦غافر:  چ  ٿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  ވަޙީކުރަްއވާފައިެވއެެވ.

ވެ. ތިޔަަބިއމީހުްނ ތިމަްނ އިލާަހށް ދުާޢ ކުރާށެވެ. ިތމަން އިލާހު ތިޔަބައިމީުހންގެ ދުޢާ އިޖާަބކުރައްާވ ވަޙީ ކުރެްއިވއެ
 ."ހުށީމެވެ 

ދުޢާކުރުމަކީ މިހާ މުހިއްުމކަމަކަށްވީތީވެ، އަޅަކު ޭއނާެގ ވެިރ އިލާހުގެ ެއްއކައުވަންތަކަމާއި 
 ސުްބޙާނަހޫ هللا ރުން ިއތުރުވެގެން ދާެނެއވެ. ވުމާިއއެުކ، ކުޅަދުްނވަންަތކަން ެދނެގަތްވަރަކަށް، އެއިލާހަށް ދުޢާކު

އެބޭކަލުްނެގ ، އެއިާލހަށް ުދޢާކޮށް ގިަނއިން ވަތަޢާލާގެ ަނބިއްޔުްނާނއި ރަސޫލުންނަކީ، މީސްތަކުްނެގ ތެރެއިން ެއންމެ 
ބޭކަލުްނނެެވ.  ާޔއި، އަިދ އެންމެހާ ކަންތައްތަުކަގއި އެއިލާހަްށ ދުޢާކުރުމުގައި ދެމިތިއްބެވިހުރިހާ ޙާލެއްގަ
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ވަތަޢާާލ ވަނީ ކީރިިތ ޤުރުާއނުަގިއ އެބޭކަލުންަނށް ޘަނާ ވަީޙކުރައްވާފައެވެ. އަދި  ސުބްޙާނަހޫهللا މިކަމަށްޓަކައި 
ޛިކުރު ކުރަްއވާފަެއވެ. އެކިއެކި ޙާަލތްތަކުގައްާޔއި، އެކިކަހަލަ ކަންތައްތަުކަގއި އެބޭކަލުްނ ކުރައްވާަފއިވާ ދުޢާތަްއ 

ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  چ  ވަޙީ ކުރައްވާފަިއެވއެވެ. ވާޔާންުކރައްއެބޭކަލުންެގ ސިފަ ބަ

ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުން ހެޔޮކަންަތއްތަކަށް އަވަސްވެ، " މާނައީ: ٩٦األنبياء:  چەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

ހަށް ަމޑުމޮިޅާވ އަދި ތިމަން އިލާހަށް އެުދމާއި، ބިރުެވތިކަމާއެކު ދުޢާ ކުރައްވާ ކަމުގަިއވިއެވެ. އަދި ތިމަްނ އިލާ
 "ބަޔަކުކަމުގައި އެ ބޭކަލުން ވިެއވެ.

ވަތަޢާލާ އިްނސީންގެ ތެރެިއްނ  ސުބްޙާަނހޫهللا ެއްނމެ ފުރަތަމަ  ،ނަބިއްުޔންގެ ދުޢާތަކުގެ ތެރޭގައި
ބަޔާންކުަރއްަވިއ ވަޙީ ވި ދުޢާ ގެާފނުގެ ައނބިކަނބަލުން ކުެރއްޚަލްޤުކުރެްއިވ އާދަމް ޢަލައިހިްއސަލާމްާއއި އެކަލޭ

: މާނައީ  ١١األعراف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  ރައްވާފަިއެވއެވެ.ކު

!  ައޅަމެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތަކަްށ އަޅަމެން އަނިާޔެވިރ رب  "އެދެކަނބަލުން ެދްނނެިވެއވެ. އަޅަެމންގެ ވެރި 

އަދި ރަުޙމަތް ނުލަްއވައިފިނަަމ  ވެއްޖައީމެވެ. އަދި ައަޅމެންނަށް ިއބަ އިލާހުެގ ފާފަނުފުއްސަަވއިފިނަމަ،
 ."އަޅަެމންާވހުީށ ގެއްެލނިވެގެންވާ ީމހުްނެގ ތެރެއިްނނެވެ

ހިނދު އެބަިއމީހުްނެގ  ީމހުން އެކަލޭގެފާނު ދޮގުކުރި ޢަލައިިހއްސަލާމް، ެއކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ނޫޙު

ٿ        ٹ  ٹ  ٹ    چ ކުރައްވާަފއިެވެއވެ. މައްޗަށް ަނޞްރު ދެްއެވވުމަށް ދުޢާ ކުރެއްވި ވާހަަކ ބަޔާންކުރަްއވައި ވަޙީ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  

 ٢١ – ٩القمر:  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      ک  

ްނެވސް ދޮގުކުިރއެވެ. ަފހެ، އެބައިމީުހްނ ތިމަްނ މުގެ މީހު ުހންގެ ުކރިން، ނޫޙުެގފާނުގެ ޤައުމާނައީ: "އެބައިމީ
އިލާހުގެ އަާޅ ދޮގުކުިރއެެވ. އަދި އެބަިއމީހުން ބުންެޏވެ. މޮޔައެެކެވ. އަިދ އެބަިއމީހުން އެކަލޭގެފާނަްށ ބިުރދައްކައި 

ށަވަރުން ިމއަާޅަވީނ ށް، އެކަލޭގެފާނު ދުޢާ ކުރައްަވއި ވިާދޅުިވއެެވ. ހަަމކަެއވެ. ފަެހ، އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިަރްއބަހެދި
ދެރަކޮށްލައިަފއެވެ. ފަހެ )މިއަޅާަޔށް( ަނޞްރު ދެއްވާނޭދވެ. ފަހެ، ބޯކޮށް އޮހިގަންނަ ެފނަކަށް ތިމަން އިާލހު އުޑުެގ 

ވެ. ފަހެ، ނިޔާކުަރއްވާަފއިާވ ބިންަގނުޑ ފެުޅއްީވމެ ދޮރުތައް ހުުޅއްވެވީމެެވ. ައދި ތިމަްނއިާލހު ފެްނއާރުަތކަކަށް
އުޑުން ޮއހުނު ފެނާއި، ބިމުން އެރި ފެްނ( ބައްދަލުވިެއވެ. އަދި ފިާލތަކަކާއި،  :ށް އެ ފެްނ )އެބަހީކަމެއްގެ މައްޗަ
އިާލހުެގ ލޭގެފާުނ އުފުއްލެވީމެެވ. ިތމަންއިާލހު އެކަހަދާފައިވާ ަނވެއްގައި، ތިމަން މޮހޮރުތަކަކުން 

ނޫޙުގެފާނަްށ( ހެޮޔ  :ގުކުރި ކަޭލެގފާނަށް )އެބަހީ ބައްލަވާވޮިޑަގތުމާއެކު، އެ ނައު، ދުވަުމންދެއެވެ. )ެއބައިމީހުން( ދޮ 
 ."ޖަޒާއެއްކަުމަގއެވެ
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އެކަލޭގެާފުނ  އޮްނަނަވއި ތެރޭހިނދު، ެއމަހުގެ ަބނޑު ރުަވއިލިދިޔޫުނސް ޢަލައިހިްއސަލާމް  ސްބޮޑުމަ
ަވިއ ވަތަޢާލާ އެކަލޭގެާފނުގެ ދުާޢ އިޖާބަކުރެއްވިކަން ިޛކުރުކުރައް ސުބްޙާނަހޫ هللا  ،އާއިކުރެއްވި ުދޢާ

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  چ  ވަޙީކުރަްއވަފައިެވއެެވ.

األنبياء:  چڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے  

ންދެކެ( މުގެ މީހު ދުމަކުރާށެވެ. އެކަލޭގެފާނު )ޤައުޔޫނުްސގެފާނު( ހަނ :)އެބަހީ ذوالن ون: "އަިދ މާނައީ ٨٨ – ٨٨

ކަމަށް ހީކުރެްއިވއެވެ. ފަހެ، ޢުޤޫބާތެއް ނުދެްއވާނެ އިާލހު ވެ. ަފހެ، އެކަލޭގެފާަންށ ތިމަންކޯފާވެގެން ަވޑައިގަްތ ިހނދެ
އެކަލޭގެފާނު އަނިދރިކަމުެގ ތެރޭގައި )މަހުގެ ަބނޑުގައި( ދުޢާ ކުރެއްިވއެެވ. ިއބަ އިލާހު ފިޔަަވއި ޙައްޤުގޮތުަގިއ 

ްނ ނުވެެއވެ. އިބަ އިލާހުގެ ހުސްޠާހިުރވަްނތަ ކަމާއެވެ. ހަަމކަށަވަރުން، ައނިޔާވެިރންގެ ތެރެއި  އަޅުކަމެްއެވޭވ އިލާހެއް
އިާލހު އެކަލޭގެފާނަށް ިއޖާބަ ދެއްވީމެވެ. އަދި ދަިތތަކާއި، މޮޅިެވރިކަމުން އެކަލޭެގާފުނ މި އަޅާވީމެވެ. ފަހެ، ތިމަން
 "ެގ މުއުމިނުން ސަލާމަތް ކުަރއްވަެމވެ.އިާލހުިދ އެފަދައިން ތިމަންސަލާމަތް ކުެރއްވީމެވެ. އަ 

ڭ  ڭ  چ  ބަޔާންކުރައްަވއި ވަީޙކުރައްވާފަިއެވއެވެ. ވި ދުޢާހީމް ޢަލައިހިްއސަލާމްގެ ކުރެއްއިބްރާ

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   

هللا "ޙަމްދުުހރީ  ނައީ:މާ ١٢ – ١٩إبراهيم:  چائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  

ށެެވ. އެއިާލހީ، އަޅު މުސްކުިޅވެފައިަވނިކޮށް އަާޅައށް އިސްމާޢީލްއާއި އިސްާޙުޤ ދެއްވި އިާލޙެވެ. ހަމަކަށަވަުރްނ އަ

! އަޅާީއ ނަމާދު ޤާއިުމކޮށްއުޭޅ رب  އީ ދުޢާ އައްަސވާވޮިޑެގންާވ އިލާހުކަން ކަަށވަރެެވ. އަޅުގެ ވެރި  رب  އަޅުގެ ވެރި 

! އަދި އަޅުގެ ުދޢާ ޤަބޫލު رب  ލައްާވނދޭވެ. އަދި އަާޅެގ ދަރިން ކުެރންެވސްމެއެވެ. އަޅަމެންގެ ވެރި  މީހެއްކަމުަގއި 

! ހިސާބު ޤާއިމުވާ ުދަވުހ، އަާޅއަށާިއ، އަޅުގެ ަމއިންބަފަިއްނަނށާއި، رب  އަޅަެމްނެގ ވެރި  .ކުރައްާވނދޭވެ

 "މުއުމިނުތަުކްނނަށް ފާފަފުއްސަވާނޭދވެ.

ްށ ދަތިކަމާއި، އުނދަގޫކަން މެދުވެރިވި ހިނދު ވިާދޅުިވ ދުާޢ ބު ޢަލައިހިްއސަލާމަހަމައެެހންމެ އައްޔޫ

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     چ ބަޔާންކުރަްއަވއި ވަޙީކުަރްއވާފައިވެެއވެ.

 ٨١ – ٨١األنبياء:  چڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ   

ދުޢާ ކުރެއްވި ހިނދު ހަނދުަމކުރާށެވެ. ހަަމކަށަވަުރްނ  އަށް رب  ިދ އައްޔޫބުގެާފނު، އެކަލޭގެާފނުގެ ވެރި އަ" މާނައީ:

މިއަޅާަޔށް ަދތިކަމާއި، ުއނދަގޫ މެުދެވރި ެވއްޖެއެވެ. އަދި އިބަ އިލާހީ ރަޙުމަތް ލައްވާ ެއންމެ ރަޙުމަްތވަްނަތ 
ދެއްަވއި، އެކަލޭގެފާނަށް ެޖހިފައިވާ ަދިތ ޙާލު ފިއްލަވައި، ައިދ  އިލާެހވެ. ފަެހ ތިމަން އިާލހު އެކަލޭގެފާނަށް އިޖާބަ
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އެކަލޭގެފާަންށ އެކަލޭގެާފނުގެ ައހުލުވެިރންާނއި، ެއ އަހުލުވެިރންާނއެކު ހަމަ ެއފަދަ އަހުުލވެރިން ެދއްވީެމވެ. ތިަމްނ 
 "ހަނދުމަކޮށްދިނުމެއް ކަމުަގއެވެ.، އިލާުހގެ ޙަްޟރަތުން ެލއްިވ ރަޙުމަތެއް ކަމުގައެވެ. ައިދ އަޅުކަންކުާރ މީހުންނަށް

ۇ   ۇ  ۆ  چ  ދުާޢ ބަޔާންކުރަްއވައި ވަޙީކުރައްވާފަިއވެއެވެ. އަދި މޫސާ ޢަލައިހިްއސަލާްމ ކުރެއްވި

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 މާނައީ: ١٥ - ١٥طه:  چی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی           

މިއަޅާއަށްޓަކައި މިއަޅާގެ ިހްތ ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވާނޭދވެ. ައިދ  !رب  "އެކަލޭގެާފުނ ވިާދޅުިވއެވެ. އަޅުގެ ވެިރ 

އްވާނޭދވެ. )އެބަހީ ެގ ދުލުގެ ގޮްށ މޮއްސަވައި ލަގެ ކަްނތައް މިއަޅާައށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނޭދވެ. އަދި މިއަޅާ މިއަޅާ 
އެއީ ތިމަންކަލޭގެާފނުެގ ބަްސ  (ދުލުގަިއހުިރ ދަތިގޮތް ފިލުއްވަިއދެއްވައި، ދޫ ފަސޭހަ ކޮްށދެއްވާނޭދވެ.

އެބައިމީުހންަނށް ވިްސނި، އެނގުމަށްަޓކައެވެ. އަިދ ތިމަންކަލޭެގފާނުގެ ައހުލުވެިރންގެ ެތރެއިން ވާގިވެިރަޔުކ 
ެއއީ( ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަޚް ހާރޫންގެފާެނވެ. ެއކަލޭގެފާުނެގ ސަބަބުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލަްއވާނޭދވެ. )

ތިމަންކަލޭގެާފނުެގ ބާރުގަަދ ކުރައްވާނޭދވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެާފނުގެ ކަންތަުކަގއި )އެބަހީ ރަސޫލުކަމާއި، އެަކްނ 
އިލާހަށް އިބަ ުކރައްވާނޭދވެ. އަޅަމެން މިސްތަކުްނަނށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަުތަގއި( އެކަލޭގެފާނު ބައިވެރި

ހަނދުމަކުޅަުއމަށްޓަކައެވެ.  އިބައިލާހު  އަިދ ިގނަިގނައިން އަޅަެމން  ގިަނގިނަިއްނ ތަސްބީޙަ ދެންނެވުމަށްަޓކައެވެ.
 "އިލާހު ޮވޑިެގންވަމެވެ.ގައި އިބަކަމުޅަށް ބަްއލަވާޮވޑިެގްނާވ ކަލަކުހަމަކަށަވަުރން އަޅަެމންނާެމދު މޮ

ުޔންާނއި ރަސޫުލން، އެބޭކަލުން ެއކި ޙާލަތްތަކުގައި އެކިކަަހލަ ކަންތައްަތކުގަިއ ގެ ނަިބއްهللا 
މިބޭކަލުން ދެއްެކިވ ރިވެތި  ކުރައްވާފަިއާވ މިފަދަ އެތައް ދުޢާތަކެއް ކީރިތި ޤުރުާއނުަގއި ބަޔާްނވެެގްނެވއެވެ.

 ވެރިަކން ޙާޞީލުުވމުގެ މަގެވެ.ނަމޫާނއަށް ަތބާވެ، އެބޭކަލުން ހިންގެވިަމގުން ހިނގުަމކީ ދެދުނިޭޔެގ ބާއްޖެ

ވަތަޢާލާގެ ޞާލިޙު އަޅުންގެ ސިަފ  ސުބްޙާނަހޫهللا ހަމައެފަދަިއްނ ތެދުވެރި މުއުމިުނންާނިއ، 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  ބަޔާންކުރަްއަވއި ވަޙީ ކުރައްވާފަިއވެއެވެ.

 މާނައީ: ٢٨ – ٢٦السجدة:  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ھ  

ެއބައިމީހުންގެ އަރިކަށިތަްއ ، ގެ ޙަްޟރަތަށް ބިރުެވތިކަމާއި ުއްނމީދާއެކު ދުޢާކުރާ ޙާލު  رب  "އެބައިމީުހންގެ ެވރި 

ރޭއަޅުކަންުކރުމަށްޓަކައި( ތަންމަތިތަކާ ފޭވެެއވެ. އަިދ ތިމަންއިާލުހ އެބައިމީުހންނަށް ދެއްވި ތަކެތީން އެަބއިމީހުން )
އެބަހީ ޮލލަށް ފިނިކަންެދނިވި، ނިަކްނ )ރެއެވެ. ފަހެ، ެއބައިމީހުންނަްށޓަކައި ފޮރުްއވާފައިވާ ލޮލުގެ ފިހޭދަކު

ސުވަުރގޭގެ ިނޢުމަތްތައް( އެއްެވސް ނަުފސަކަށް ޭނނގޭެނެއވެ. )ެއއީ( އެބައިމީހުން ކޮށްުއޅުުނ ޢަމަލުތަކުގެ ޖަާޒެއްއ 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  چ  އަދިެވސް ވަޙީކުރައްވާފަިއެވއެވެ. "ކަމުގަެއވެ.
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ހެނުދނާއި ހަީވރު ދުޢާކޮށް  ވަޖުހުފުޅު އެދިެގން، ެއިއލާހަށް ގެ رب  އަިދ އެބައިމީުހންގެ ވެރި " މާނައީ: ١٨الكهف: 

 "އަޅުަކންކޮށްުއޅޭ މީުހންާނެއކު، ކަލޭގެފާނުގެ ނަުފސު ިހފަހައްޓަަވއި، ކެތްކުރައްވާެށވެ.

ސުވަުރގޭގެ އަހުލުވެިރންެގ ސިފަ ބަޔާންކުަރއްަވިއ ަވީޙ ، ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫهللا އަދި 

ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  ކުރައްވާފަިއެވއެވެ.

"ނިޢުމަތުގެ ސުވަުރެގތަކުގައި، އެތަންަތނުެގ  މާނައީ: ٢٦ – ٩يونس:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ެއވެ. އަިދ  چ   چ ނެެއވެ. އެާތނަގއި، އެަބއިމީުހންެގ ުދޢާއަކީދަށުން ފެންޯކރުތައް ހިނަގހިނގާ ހުްނނާ 

  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ެއވެ. ައދި އެބައިމީުހންގެ ދުޢާގެ ނިންމުމަކީ ڇ އްޔަތަކީއެތާނގައި، ެއބައިމީހުންގެ ތަޙި

 "އެވެ.

. ހަމައެފަދަިއްނ ދުޢާކުރުމަކީ ދީން ކަމުގައި ެއއިލާުހ ބަޔާންކުރަްއވައި ވަޙީ ކުރައްވާފަިއެވެއވެ 

އަށް هللا "ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން  މާނައީ: ٢١غافر:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   چ

ޚާލިޞްކުރާ ޙާލުގަެއވެ. ކާފަރުން ނުުރހުުނ ކަމުގައި  )އެބަީހ ދުޢާ( ދީން ދުޢާކޮށް، އަޅުކަންކުރާށެެވ. އެއިލާހަށް

 ١١لقمان:  چ....ڳ  ڳ  ڳ   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ چ ވިަޔސްމެެއވެ." އަދިެވސް ވަޙީކުރަްއވާފައިެވއެެވ. 

 )ެއބަހީ ދުޢާ( އެކަލާނެގައށް ދީން  ،އެއުރެން ވަށައިލައިފިނަމަ ،އަިދ ހިާޔއަާޅ ފަރުބަދަތައްފަަދ ރާޅުަތއް" މާނައީ:

ٿ  ٿ  ٿ   چ އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާަފއިެވެއވެ.  "އަށް އެބައިީމހުން ދުޢާ ކުރާނެެތވެ.هللا ،ޚާލިޞްކުރާ ޙާލުގައި

އެބައިމީުހްނ  ،ފަހެ"  މާނައީ: ٦٥العنكبوت:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

އަށް އެބަިއމީހުން ދުޢާކުރެތެވެ. هللا ،އެކަާލނެގއަށް ީދްނ )އެބަހީ ދުޢާ( ޚާލިޞްކުރާ ޙާލުގައި ،ނަވަށް އެރިހިނދު
މީހުން )އެަކލާނގެއަށް( އެބައި  ،އެއްގަމަްށ ގެްނނެިވހިނދު ،ފަހެ އެކަލާނގެ އެބައިމީހުން ސަލާމަްތ ކުރައްވައި

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ   ...چއަދިވެްސ ވަޙީކުރަްއާވފައިވެއެވެ.  "ޝަރީކުކުރެތެވެ.

ހުރިހާ ފަރާަތކުން އެބައިީމހުންނާ ދިމާަލށް ރާޅުތައް އަިއްސ އަދި " މާނައީ: ١١يونس:  چ  ...ژ  ڑ  ڑ

އަށް އެަބއިމީހުން هللا ،ލާނެގއަށް ދީން )އެބަހީ ދުޢާ( ޚާލިޞްކުރާ ޙާލުގައިެއކަ، އެބައިމީހުން ހަލާކުވެާދނެހެން ީހވީމާ
 ދުޢާ ކުރެތެވެ."

ަވަތޢާލާެގ  ުސބްޙާނަހޫهللا ތެވެ. އަދި އްރޫޙެވެ. އަިދ މުއުމިުނންެގ ކޮ ފަހެ ދުޢާއަކީ މިދީނުގެ
ަކްނކަމަށް ވާޞިލުކޮށްޭދ ހަމައެހެންމެ ުދިނޔެއާއި އާިޚރަތުގެ ހެޔޮ ޙަޟްރަތުގަިއ ކުއްތަންެވޭވ ކުއްތަންވުެމކެވެ.

އަށް ދުޢާކުރާ ބައެއްކަމުގަިއ ލައްވާށި! ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللا އަޅަެމްނަނކީ ޙައްޤުޮގުތގައި  އެހީތެރިއެކެވެ.
 ވާ، ދުާޢ އިޖާބަކުރައްވާ އިާލހެެވ.ންހަމަކަށަވަުރްނ އެއިލާހީ ޮމަޅށް އައްަސާވޮވޑިގެ 
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 :ސުންނަތުގެ ދަލީލުތައް 

ވަތަޢާލާެގ ކީރިތި ފޮތުގައި ދުޢާކުރުމުގެ  ސުބްޙާނަހޫ هللا ދިޔައީ މަތީގައި ބަާޔންެވގެން އެ 
މުހިއްމުކަމާ ގުޭޅގޮތުން ާވރިދުވެފައިވާ ބައެއް ދަލީުލތަކެވެ. ހަމަެއފަދައިން އެިއލާހުެގ މަތިެވރި ރަސޫލާ، މުޙައްމަުދ 

ތިވެރިކަމަްށ ދަލީލުކުާރ ޢަލައިހި ަވސަްއލަމަގެ ާޠހިުރވެެގންވާ ުސންަނތުަގއި ުދޢާ ކުރުމުގެ މަهللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު
ޢަލައިހި ަވސަްއލަމަގެ ުސންނަތުަގިއ هللا ޞައްލަهللا މިގޮުތްނ ރަސޫލުޙަދީޘްތައް ާވރިދުވެފައިވެެއވެ.  ވަރަށް ގިނަ

 ައްނަނިނވި ޙަދީޘްަތްއވެއެވެ. ދުޢާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާިއބެހޭގޮުތން ިރވާވެަފއިވާ ޙަީދޘްތަކުގެ ތެޭރގައި

هللا ަޞއްލަهللا ަރސޫލުއިްނ ރިވާވެަފއިެވއެެވ. ޢަންހުގެ ކިބަهللا ޟިޔަބިން ބަޝީުރ ރަނުޢުމާން  -3

ُءّهُّ)) ޢަލައިހި ަވަސއްލަމަ ޙަދީްޘކުރެއްިވއެެވ. اعا ّ:ةُّادّاباّعّ ال ّّوّاالُّ
ا
أ ّقارا ٺٿ   ٿ   ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ،ُّثمَّ

ިވެއެވ. ން ކިޔަާވވިދާޅު ދެ  އަޅުކަމަކީ ދުޢާއެވެ.: "މާނައީ  (1)(( چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ

)މާނައީ: "އަިދ     چ ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

ވަޙީ ކުރެއްވިެއވެ. ިތޔަބައިމީހުން ތިމަން އިާލހަްށ ދުޢާ ކުރާށެވެ. ތިމަން އިލާުހ  رب  ތިޔަބައިމީުހންގެ ެވރި 

އަޅުކަން ކުރުމަށް ކިބުރުވެރިެވގަްނަނ ށް ިތމަންއިާލހަ ،ހަމަަކށަވަރުންތިޔަބައިމީުހންގެ ދުޢާ އިާޖބަކުރައްވާ ުހށީމެވެ. 
 ("އެބައިމީުހްނ ނަރަކަޔަށް ވަްނނާނެެތވެ. ،މީހުން ނިކަްނހުރެ ނިކަމެިތވެެގްނވާ ޙާލު

ف ضاّ)) .ިރވާވެަފިއވެއެވެޢަންހުމާގެ ކިބައިން هللا ނު ޢައްބާސް ަރޟިޔައިބް -4
ا
ّأ ُة باادا ّال ع  ءُُّل اعا ّ،الُّ

:وّا
ا
أ ڀ  چ  ެއންމެ މަތިވެިރ އަޅުކަމަކީ ދުޢާއެވެ. އަިދ : " މާނައީ  (2)((چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ     چ  قارا

 ކިޔަވާ ިވދާޅުިވެއވެ." ٦٦غافر:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ     

ިއިހ ޢަލަهللا ން ިރާވވެފައިވެެއވެ. ނަބިއްޔާ ަޞއްލަޢަންހުގެ ކިބައިهللا ަރއިރާ ރަޟިޔަ އަބޫ ހު -1

ّي ّلاّ)) ވަަސއްލަމަ ޙަދީޘްކުރެްއިވއެވެ. ّ ّسا ّّءّ شا
ا
ّّمّارّاكّ أ ا ެގ هللا: "ދުޢާކުރުމަށްުވރެ މާނައީ (3)((ءّ اعاّالُّّّنّامّ ّّاهلل ىلعا

 "ޙަޟްރަތުގައި މަތިވެރި ަޝރަފުވެރިކަމެްއ ނުެވއެެވ.

                                                            

، 38186، 38184މުސްނަދު އަޙްމަދު: ، 1848އިބްނު މާޖާ: ، 1144، 1444، 4161ތިރުމިޛީ: ، 3441އަބޫދާވުދު:  (1)
( ގައި ޝެއިޚް އަލްބާނީ މިޙަދީޘްގެ ސަނަދު ޞަހީޙް ކަމަށް 3141. ޞަޙީޙް އަބީދާވުދު )38416، 38414، 38113

 ވިދާޅުވެފައިވެއެެވ.

ލުމުން ޙަސަން ކަމަށް ( ގައި ޝެއިޚް އަލްބާނީ މިޙަދީޘްގެ ސަނަދުތައް އެއްކޮށް 3841. އައްޞަޙީޙާ )3808މުސްތަދުރަކް ޙާކިމް:  (2)
 ވިދާޅުވެފައިވެއެެވ.

އަދި ޞަީޙްޙ (، 1140. ޞަޙީޙް ވަ ޟަޢީފް ތިރުމިޛީ )8448މުސްނަދު އަޙްމަދު: ، 1841އިބްނު މާޖާ: ، 1140ތިރުމިޛީ:  (3)
 ( ގައި ޝެއިޚް އަލްބާނީ ޙަސަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.1841ވަ ޟަޢީފް އިބްނު މާޖާ )
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هللا ަޞއްލަهللا ަރސޫލުޢަންހުގެ ކިބައިން ިރވާވެަފއިެވއެެވ. هللا އަބޫ ުހރައިރާ ަރޟިޔަ -4

اّّنّ مّا)) ޙަދީޘްކުރެއްިވއެެވ. ޢަލައިހިަވސަްއލަމަ ّغّ يّاّاهللّعُّدّ ياّّمّ ل ّضا އަށް ދުޢާނުކުރާމީހާެދެކ هللا: " މާނައީ  (1)((هّ ي ّلاّعّاّب 

ވެެއވެ. ")މި ޙަދީޘުން( ދަލީލު ވިާދުޅެވފައިهللا އަްލިއމާމް އައްޝަވްކާނީ ރަޙިަމހު ."އެއިލާހު ކޯާފ އިސްކުރަްއަވއެވެ

ޖިބެވެ. އަދި އެްނެމ އަށް ދުޢާކުރުމަކީ އެންެމ މުހިއްމު ވާ رب  ލިބޭގޮތުަގއި، ހަމަކަށަވަުރްނ އަޅަކު އޭނާގެ ވެރި 

ދުުރކޮށްދޭކަމެކެވެ. )އަދި ދުޢާކުރުމަކީ(  ގެ ކޯފާ އެމީހަކާهللا )ދުޢާއަކީ(  މަތިވެިރގެްނާވ ފަރުޟެވެ. އެެހނީ،
 ވާޖިބުކަމެއް ކަމާމެދަކު ޚިލާފެއްނެެތވެ."

ޢަލަިއިހ هللا ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިާވވެފަިއވެއެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަهللا ޘަވްބާްނ ރަޟިޔަ -8

ّإ الَّّّالّا)) .ްއިވއެވެޙަދީޘްކުރެ ވަަސއްލަމަ را دا ّال قا ءُّّياُردُّ اعا  ޢާއިްނ ފިޔަަވއި ަޤދަރުގައިވާކަެމއް ދު"މާނައީ: ( 2)((الُّ

މިޙަދީްޘެގ މާނައަީކ ިވދާުޅވެފަިއވެއެވެ. "هللا ބުްނ ޢައްބާދު ޙަފިަޡހުއިޚް މުޙުސިން ޝަ  ."ނުކުރެޭވނެއެވެދު އްރަ
ތައްތައް އުިނއިތުރުވެ ބަދަލުވާ ވާހަކަެއްއ ޫނނެެވ. ެއެހނީ، ަލވްޙިލްަމޙްފޫޡުގައި ލަވްޙިލްމަޙްފޫޡުގަިއ ލިެޔިވފައިވާ ކަން

ޓެވެ. އަދި އިރާދަކުރެްއިވކަމެއް ވާހުށް . هللا ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ޝައްކެއްވެސްނެްތގޮތުގަިއ ހިނގާނެަކްނކަމެވެ
ސަބަބުގައި ިހފުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވާ ކަންތައް  ސަބަބުތަކާއި ޓެވެ... އަދި ވާަކމެއް ުނާވ ުހށްއެއިލާުހ ިއާރދަނުކުރައް 

ޤަދަރުކުރެއްވިެއވެ. ިއްނސާނަކަށް ުނބައި ކަމެއް ކުރިމަތިވުމަށް ޤަދަރުކުރެވިފައި ޮއވެދާނެެއެވ.  وجل   عز  هللا 

ިއ ސަބަބާ ފަެހ، އެއިލާހު ހަމައެާއއެކު، އެނުބައިކަމުން އޭނާ ަސލާމަތްވާނެ ސަބަބު އެއިާލހު ޤަދަރުކުަރއްަވއެެވ. 
އަދި )މިޙަދީޘްގެ މާނަައކީ( އިންާސަނކަްށ  ސަބަބުގައި ިހފުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވާ ކަންތައް ޤަަދރުކުރެއްިވއެެވ.

މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުމަްށ ލިޔެވިފަިއަވނިކޮށް އެުމޞީބާތް ނުޖެހޭނެ ވާހަކަެއއް ޫނނެެވ. އެހެނެއްކަމަކު، އެއިާލުހ 
ރުކުރެްއވުމާއެކު ދުޢާެގ ސަބަބުން އެމުޞީބާތް ނުޖެޭހނެގޮްތ އެއިާލުހ އޭާނއަށް މުޞީބާތް ކުރިމަތިވުމަށް ަޤދަ

ޤަދަރުކުރެްއިވއެވެ. އެެހްނކަމުން، ަސބަބުވެސް ވަނީ ޤަދަރުުކރެވިފަެއވެ. އަދި ސަބަބުގައި ހިފުުމެގ ސަބަބުްނ 
 (3)ބަދަލުވާ ކަްނތައްެވސް ަވީނ ޤަދަރުކުރެިވފައެވެ."

ވެިރކަމާއި، ދުޢާކުރުމުން ލިބޭ މަތިވެރި ޘަވާބާއި އަޖުަރޔާިއ މިފަދަ އެތަްއ ޙަދީޘެއް ދުޢާގެ މަތި
 ބެހޭގޮތުން ާވރިދުވެފަިއވެއެވެ. ފޮތް ިދުގވެދާނެކަމަށްޓަކައި މިހާވަުރން ފުއްދަިއީލމެވެ.

*** 
                                                            

( ގައި 4684. އައްޞަޙީޙާ )3808ޙާކިމް:  މުސްތަދްރަކު ،30348، 1431މުސްނަދު އަޙްމަދު: ، 1844އިބްނު މާޖާ:  (1)
 ޝެއިޚް އަލްބާނީ ޙަސަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

( ގައި ޝެއިޚް އަލްބާނީ ޙަސަން ކަމަށް 3618. ޞަޙީޙް އައްތަރްޣީބު ވައްތަރުހީބު )44431މުސްނަދު އަޙްމަދު:  (2)
 ެވ.ވިދާޅުވެފައިވެއެ

 (.3444ޤުނޫޠު ފިލް ވިތުރި )ޙަދީޘް ނަންބަރު: ސުނަން އަބީދާވުދު: ބާބު އަލް ޙު: ޝަރްއަޑުއައްސަވާ  (3)
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 ދުޢާއަކީ އަޅުކަމެއް 

ތިވެިރ ކުރިންެވސް ދެންނެވިފަިއވާނޭ ފަދައިން ދުޢާ ކުރުމަކީ އަޅުކަމެކެެވ. ހަމަެއހެންެމ އެންެމ މަ
ލީލުކުރާ ވަަރށް ގިނަ އާޔަތްތަކާިއ ޙަދީޘްތަްއ ޢާ ކުރުމަކީ އަޅުކަމެްއކަމަށް ދަވެެގންވާ ައޅުކަމެވެ. ދު 

 ވާރިުދވެފަިއެވއެވެ.

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   چ ަވތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާަފއިެވެއވެ.  ސުބްޙާނަހޫهللا އެގޮތުން 

 ربّ ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި  މާނައީ: "އަދި ٦٦غافر:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

ވަޙީ ކުރެްއިވއެވެ. ތިޔަަބިއމީހުްނ ތިމަްނ އިލާަހށް ދުާޢ ކުރާށެވެ. ިތމަން އިލާހު ތިޔަބައިމީުހންގެ ދުޢާ އިޖާަބކުރައްާވ 
ކިބުރުވެިރވެަގންނަ މީހުން ނިަކްނހުރެ ނިކަމެތިވެެގްނާވ  ްށ އަޅުކަން ުކރުމަށްތިމަންއިާލހަ ،ހުށީމެެވ. ހަަމކަށަވަރުން

ެއއަްނަގވަނީ އެއިލާަހށް هللا މިއާޔަތުގެ ފުރަތަމަކޮޅުަގއި  "އެބަިއމީހުން ނަަރކަޔަށް ަވްނނާެނތެެވ. ،ޙާލު
ެދަވަނ ބައިަގއި ުދޢާއަށް އަޅުކަމުގެ ަންނ  ދުޢާކުރުމަށެވެ. އަދި އެއިާލހުެގ ައޅުތަކުންެގ ދުޢާ ިއޖާބަކުރައްާވެނކަމެވެ.

هللا ގެ ތަފްީސރުގައި އިބްުނ ކަޘީރު ރަޙިމަހު چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  ދެއްވާފައި ެއވަީނެއވެ.

 (1)މީުހްނނެވެ."ތިމަންއިާލަހށް ދުޢާކޮށް، ތިމަންއިާލހު އެއްކަުއވަންަތކުރުމަށް ބޮޑާވެަގންނަ ،ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ. "އެބަހީ

ۉ  ې  چ  ވަޙީ ކުރައްާވފައިވެެއވެ.މްގެާފުނ ވާހަކަ ބަާޔންކުރަްއވައި ިއބްރާހީއަދިެވސް 

އަދި ތިޔަބައިމީުހްނނާއި، " މާނައީ: ١٨مريم:  چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ې  ې  ې  ى  ى 

ެގ ތިމަން  ވަކިާވުހށީމެވެ. އަދި  ިތމަންއަޅުކަންކުރާ( ތަކެއްޗާ،  :ފިޔަވަިއ ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރާ )އެބަހީ هللا
އަޅުކަްނކުރުމުން(  :މުން )ެއބަހީގެ ވެރިއިލާހަށް ދުާޢކުރުމެެވ. ތިމަންއަޅުކަން( ކުރާހުށީ :ވެރިއިާލހަށް ދުޢާ )އެބަހީ

هللا ގެ ތަްފސީރުަގއި ިއބްނު ކަޘީރު ރަޙިމަހު  چى  ائ چ  "ން ނުވާިށއެވެ.އަބާއްޖަެވރިަޔކު ކަމުގައި ތިމަ

 (2)ންގެ ވެރިއިާލހަށް އަޅުަކންކުރާުހށީމެވެ."ތިމަވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ. "އެބަީހ އެއިލާހަށް ޝަރީކަކުނުާވ އެއްކައުަވްނތަ 

ވިާދޅުެވފައިވެެއވެ. "މިއާޔަުތގައި އަޅުކަމުގެ ުދޢާއާިއ هللا މާން ބުން ާނޞިރުއް ަސޢްދީ ރަޙިމަހުޢަބްދުއްރަޙް

ގެ   چائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ  (3)ކަންތައްަތއް ޙާޞިލުވުމަްށ ދަންނަވާ ުދޢާ ޝާމިލުވެގެްނެވއެވެ."

ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ސަބަބުްނ  ވިދާޅުވެފަިއެވއެެވ. "އެބަހީ، ތިޔަބައިމީހުންهللا އަލްބަޣަވީ ަރޙިމަހުތަފްސީރުަގއި 
އަބާއްޖަެވރިެވފައިވާ ފަދަިއން، އެއިާލަހށް ދުޢާކުރުމުންާނއި އަޅުކަންކުރުމުން އަބާއްޖަެވރިަޔކު ކަމުގައި ތިމަން 

                                                            

 .34/408ތަފްސީރު އިބްނު ކަޘީރު:  (1)

 .1/481ތަފްސީރު އިބްނު ކަޘީރު:  (2)

 .468ތައިސީރު ކަރީމުއް ރަޙްމާން: ޞ.  (3)
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ިވދާުޅވެފައިވެެއވެ. "އެބަހީ، ތިަމންެގ ދުޢާ هللا ދީ ރަިޙމަހުޢަބްދުއްރަްޙމާން ބުްނ ނާޞިރުްއ ސަޢް (1)ނުވާިށެއވެ."
هللا ކުރެއްުވމުގެ ސަބަބުްނނާއި ތިަމންެގ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރެއްުވމުގެ ސަބަބުްނ ތިމަންަނއަްށ ބާއްޖަވެރިކަން އިޖާބަ

 (2)ދެއްވާިށެއވެ."

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ    چ  އަދިެވސް ވަީޙ ކުރައްވާަފއިވެެއވެ.

ޤިޔާމަތްދުވަަހްށ " މާނައީ: ٦ – ٥األحقاف:  چڀ    ٱ  ٻ   ٻ      ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ىئ  ىئ  ی  ی   

ނުދޭފަރާތަކަށް ދުޢާކޮށްއުޅޭ މީހަކަްށވުރެން މަގުުފރެދުންބޮޑީ ާކކުހެއްޔެވެ؟  ފިޔަވައި ެއމީހަކަށް އިޖާބަهللا  ،ދާނދެން
 (ޤިާޔމަތްދުވަުހން )ައދި މީސްަތކުން ެއބައިމީހުްނެގ ދުޢާތަކަށް ޣާފިލުވެގެންނެވެ.  ،އަދި ެއތަކެތިވަނީ

ެއ ބުދުތައް ޢަދާވާތްތެރިންަކމުގައި ވާނެެތވެ. އަދި އެަތކެއްޗަށް އަުޅކަންކުިރ  ،އެއްކުރަްއވާހިނދު އެބައިީމހުންނަށް
 "ކަމާމެދު އިްނކާރުކުރާ ތަކެތި ކަމުގައި ެއތަކެތި ވާނެެތވެ.

هللا ޞައްލަ هللا ޢަްނހުގެ ކިބަިއްނ ރިާވވެފަިއެވއެވެ. ރަސޫލު هللا ނުޢުމާން ިބްނ ބަޝީރު ަރޟިޔަ

ّ:))އިހި ވަަސއްލަމަ ޙަދީްޘކުރެއްިވއެެވ. ޢަލަ
ا
أ ّقارا ُة،ُّثمَّ باادا ّال ع  ُءُّهوا اعا ٺٿ   ٿ   ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  الُّ

ދެން ކިޔަާވވިދާުޅިވއެވެ. އަޅުކަމަކީ ދުޢާއެވެ. " މާނައީ:  (3)((چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ

މާނައީ: "ައިދ )    چٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

ވަީޙ ކުރެއްިވއެެވ. ތިޔަބައިމީުހްނ ތިމަން ިއލާހަށް ދުޢާ ކުރާށެވެ. ިތމަން ިއާލުހ  ربّ ތިޔަބައިމީުހންގެ ވެރި 
ިތމަންއިާލހަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ކިބުރުވެރިެވގަްނަނ  ،ތިޔަބައިމީުހންގެ ދުޢާ އިާޖބަކުރައްވާ ުހށީމެވެ. ހަމަަކށަވަރުން

 "(އެބައިމީުހްނ ނަރަކަޔަށް ވަްނނާނެެތވެ. ،މެިތވެެގްނވާ ޙާލުމީހުން ނިކަްނހުރެ ނިކަ

ّ:))ޢަންހުމާެގ ކިބައިން ރިވާވެަފއިެވއެެވ. هللا އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަ 
ا
أ ّقارا ّ،وا ُء اعا ّالُّ ُة باادا ُلّال ع  ف ضا

ا
 أ

ڀ  ٺ  چ  : " ެއްނމެ މަތިވެރި އަޅުކަމަކީ ދުޢާއެވެ. އަދިމާނައީ  (4)(( چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ     چ

 ކިޔަވާ ވިދާުޅިވއެެވ." چٺ  ٺ  ٺٿ     

                                                            

 .ބަޣަވީއަލް ތަފްސީރު (1)

 .468ރަޙްމާން: ޞ.  ތައިސީރު ކަރީމުއް (2)

، 38186، 38184މުސްނަދު އަޙްމަދު: ، 1848އިބްނު މާޖާ: ، 1144، 1444، 4161ތިރުމިޛީ: ، 3441އަބޫދާވުދު:  (3)
( ގައި ޝެއިޚް އަލްބާނީ މިޙަދީޘްގެ ސަނަދު ޞަހީޙް ކަމަށް 3141. ޞަޙީޙް އަބީދާވުދު )38416، 38414، 38113

 ވިދާޅުވެފައިވެއެެވ.

( ގައި ޝެއިޚް އަލްބާނީ މިޙަދީޘްގެ ސަނަދުތައް އެއްކޮށްލުމުން ޙަސަން ކަމަށް 3841. އައްޞަޙީޙާ )3808ޙާކިމް:  މުސްތަދުރަކް  (4)
 ވިދާޅުވެފައިވެއެެވ.



  ދުޢާއެވެ.އަޅުކަމަކީ 

16 

 

 ބަޔާްނވެދިޔަ ކޮންމެ އާޔަަތކާއި ހަދީެޘއްަގއި ދުޢާކުރުްނ ސިފަކުރައްާވފައި އެަވނީ އަޅުަކންކަމުަގއެވެ.

*** 
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 އެއްކައުވަންތަކުރުމާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން هللا ދުޢާކުރުމާއި 

ނޭފަަދއިްނ ދުޢާ އަކީ ވަރަށްވެްސ މުިހއްމު ައޅުކަމެކެވެ. ޔާްނވެދިޔަ ބާބުތަކުގައި ނަްނަގނެިވެގންވާބަ
ވަތަޢާލާއީ ަޙއްޤުވެެގްނ  ސުބްޙާނަހޫهللا އެންެމހާ ރަސޫލުްނނާއި ނަބިއްޔުން ފޮނުްއެވވުނު ެއންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ 

އެއްވެްސ އެެހން  . ައިދ އެއިލާހީ، އެއިލާހާއެކު ިއތުރުެދއްވުމެވެންކޮށްކުންނަްށ ބަޔާއަޅުކަންވެވޭ އިލާހުކަން މީސްތަ
 ވެ.ހުކަމުަގިއ ބަޔާންކޮށްެދއްވުމެ ފަރާތެއްނުވާ އެއްކަުއވަންަތ އިލާ

ވަތަޢާާލ  ސުބްޙާނަހޫهللا ޢިލްުމވެރިން ޤުރުާއނާއި ސުްނނަތުގެ ދަލީލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި، 

 ބައްސަާވލައްަވއެެވ. ތިން ބަަޔކަށް التوحيد() އެއްކަުއވަންަތކުރުން

ވަތަާޢާލ  ސުްބޙާނަހޫهللا އެއީ  : (ةّ يّ وبّ بّ الرّ ّدّ يّ حّ وّ )ت ّ  އެއްކައުވަންތަކުރުން  ވަންތަކަމުގައި ربّ  -3

ަގއި އެއިލާހު އެއްަކއުަވންތަކުރުެމވެ. ެއއިން ެއއްެވސް ކަމެްއގައި އެއިާލހާ އެއްވެްސ ޢަމަލުފުޅެއްކުރައްވާ އެންމެހައި 
ރިޒުޤުެދއްވުާމއި، ދުބީރުކުރެއްވުމާއި، ތަފަރާތެއް ޝަރީކުނުކުުރމެވެ. ިމާސލަކަށް : ޚަލްޤުކުެރއްވުާމއި، 

 މަރުގެންނެވުާމއި، ދިރުްއުވްނ ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ.

ي ةّ ّدّ يّ حّ وّ )ت ّ އަޅުކަންކުރުމުގައި އެއްކައުވަންތަކުރުން  -4 هللا ކަމެއްގަިއ އެއީ އެންމެހައި އަޅު : (األ ل وه 

މެއް އެިއލާހަށް ޚާލިޞްކުރުމެވެ. އެްއެވްސ ވަތަޢާލާ އެްއކައުަވންތަކުުރމެވެ. އެބަީހ ހުރިހާ ައޅުކަ ސުބްޙާނަހޫ
 އަޅުކަމެްއގައި އެއިލާހާ އެެހން ފަރާތެއް ޝަރީކުނުކުުރމެވެ.

ّو الصِّف اتّ ّدّ يّ حّ وّ )ت ّ  އި ސިފަފުޅުތަކުގައި އެއްކައުވަންތަކުރުންއިސްމުފުޅުތަކުގަޔާ -1 م اء  ެއީއ  : (األ س 

ތައުީވުލ  ފުޅުތަާކއި ސިފަފުޅުަތއް އެއްވެސް އިސްމު ވަތަޢާލާގެ ސުބްޙާނަހޫ هللا  ޤުރުާއނާއި ސުްނނަތުން ސާބިތުވާ
ވަތަާޢލާ ވަޙީ  ސުބްޙާނަހޫهللا ކުރުމަކާއި، ވައްތަރު ކުުރމަކާއި ނުލަިއ އެއިލާހުގެ ޒާތުފުޅަށް ސާބިތުކުރުމެެވ. 

އެއިލާހާ އެްއފަަދ " މާނައީ: ٢٢الشورى:  چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ...چ ކުރައްވާފަިއެވއެވެ.

هللا  ."ވެސް ެއއްޗެއް ނުެވއެވެ. އަދި އެއިާލހީ މޮޅަށް ައއްަސވާޮވޑިެގްނވާ، މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮިޑެގންވާ އިލާހެވެއެއް 
ވަތަޢާލާގެ ިއސްމިފުޅުތަކާިއ ސިފަފުޅުތަކުގައި ޝިރުުކކުރެވޭ ގޮތަކީ، އެއިލާހުގެ އިސްމުފުެޅއް އެެހްނ  ސުބްޙާނަހޫ

ހުގެ ސިަފފުޅަކުން އެހެން ފަރާތެއް ސިފަކުރުމެވެ. ނުވަތަ ެއިއލާހުެގ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުމެެވ. ނުވަތަ ެއއިލާ
ނުވަތަ ބައެއް ިއސްމުފުޅުތަކާިއ ބައެއް ސިަފފުޅުތައް ޤަޫބލުކޮށް އިސްމުފުޅުތަަކށާއި ސިފަފުުޅތަކަށް އިންާކރުކުރުމެވެ. 

ތަ އެއިާލހުގެ އިސްމުުފޅުތަކާިއ އަދި ބައެއް އިސްމުފުޅުތަަކށާއި، ބައެްއ ސިފަފުޅުތަކަށް އިންކާުރކުރުމެވެ. ނުވަ
 ސިފަފުޅުތައް ތައުވީލުކުރުމެވެ.
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ޢާލާައށް އިޚްލާޞްެތރިވެ، ހަމައެކަނި އެިއލާހަްށ ދުޢާކުރާމީހާ އެ އިޤުރާުރވަީނ، ވަތަ ސުބްޙާަނހޫهللا 
ވެްސ ވަތަޢާލާ އެއްކަުއވަންަތކުރުމުގެ މިތިން ބަޔަށެެވ. އެހެނީ ަޝރުޢުގައި ބަާޔންެވގެންނުވާ އެއް  ސުބްޙާަނހޫهللا 

މިާކއިނާުތގައިވާ އެންެމހާ  ރާމީހާ އެ ިއޤުރާުރވަނީ ެއއިލާހަކީފަރާތެއް މެދުވެިރނުކޮށް ަހމައެކަނި އެިއލާހަށް ދުޢާކު 
އެންެމާހ ދުޢާތަްއ  ހަމަެއކަނި ެއއިލާަހކީ އަދި އް ތަދުބީުރ ކުރައްަވއި،އެއްޗެއް ހައްދަވައި، އެުހރިހާ ތަކެްއޗެ 

ވަތަޢާާލެގ ކީިރިތ  ސުބްޙާަނހޫهللا ދި އެމީަހކު އެއީާމންެވ ތެދުކޮށް ކަށަވަރުކުރަނީ އިޖާބަކުރައްާވ ފަރާތްކަމެވެ. އަ
ަފރާތްކަމުގަިއ ބަޔާންވެެގްނ  ޚަްލޤުކުރަްއވައި، އެންެމާހ ކަންތައްަތއް ތަދުބީުރކުރައްވާފޮތުގައި، އެއިލާހީ 

ކަށް ބަހުންާނއި ޢަމަލުްނ ތެދުކޮށް އައިސްަފއިާވ އާޔަތްތަކަެށވެ. އަދި ެއމީހާ އެދައްަކއިދެނީ އެީމަހކީ މިއާޔަތްތަ
 ކިޔަމަންތެިރާވ މީހެއްކަމެެވ.

ުކރުމަކީ އަުޅކަމެކެވެ. މިކަމަށް ވާނޭ ފަަދއިން ދުޢާކުރެވިފައިހަމައެފަދަިއްނ ކުރީގައި ބަޔާން
ޢަލައިހި ަވސަްއލަމަގެ ުސްނނަތުަގިއ هللا ތްަތކާއި މާތް ނަބިއްޔާ ަޞއްލަޔަދަލީލުކުރާ ކީރިތި ޤުރުާއނުގެ އާ

ސްަފއިވާ ދަލީލުތައް އިސްވެ ިހނަގްއޖެއެވެ. ެއއްެވސް ައޅުކަމެްއ އެއިާލހަށް ިފޔަަވއި ނުވަަތ އެއިާލހަށް ައދާކުރާ އައި
އަޅުކަމެއްގަިއ އެހެން ފަާރތެއް ކިތަންެމ ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ބަިއެވރިކޮށްފިކަމުގައިާވނަމަ، އެއަޅުކަމެއް ޝިރުކުެގ 

ަވތަޢާލާއަށް އިްޚލާޞްތެރިވެ، ހަމައެކަނި އެއިލާހަށް ދުޢާުކރާމީާހ  ސުބްޙާނަހޫ هللاތެރެއަށް ވަްނނާެނެއވެ. ވުާމއިއެކު، 

 ސުބްޙާަނހޫ هللا އަށެވެ. ެއހެނީ އެފަދަ މީހެްއ ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި  َه إالَّ اهللُ"ل  اَل إ  " އެއިުޤރާރުަވީނ ޝަހާދަތުެގ ކަލިމަ

 ވަތަޢާލާއީ ޙަްއޤުގޮުތގައި އަޅުކަްނވެވޭ ިއލާހެެވ.

ޙާނަހޫ ވަތަޢާާލ ސުބްهللا ކުގަާޔިއ ސިފަފުޅުތަކުގައި ދުޢާކުރުމުގައި ިއސްުމފުޅުތަ ްނ،މިފަދައިހަމަ
އެއްކަުއވަންަތކުރުން ހިެމނިފަިއވެއެވެ. އެހެނީ ދުޢާކުރުމުގަިއ އެއިާލހުެގ އިސްމުފުުޅތަކާއި ސިަފފުޅުަތްއ 

އްވާފަިއާވ ގޮެތވެ. އެބޭކަުލްނ ބޭނުންކުރުމަީކ ދުޢާކުރުމުެގ އަދަބެކެވެ. އަދި އެިއލާހުެގ ނަިބއްޔުން ދުާޢކުރަ
هللا ދާނެެއެވ. ހަމައެފަދައިން ކަމުގަިއވާނަމަ މިކަމުގެ ރިެވތި މިސާލު ފެނިގެން ކުރައްވާފަިއާވ ދުޢާތަކަށް ވިސްނާަލއިފި

ޙާނަހޫ ަވތަޢާލާ ވަނީ އެއިލާހުގެ ިއސްމުފުޅުތަކުްނނާއި ސިފަފުުޅތަކުން ދުޢާ ކުރުމަށް އަްނގަވާަފއެެވ. ެއއިލާުހ ސުބް

 މާނައީ: ٢٢٦اإلسراء:  چژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  چ  ކުރައްާވފައިވެެއވެ. ވަޙީ

ގެ އިސްުމފުޅުްނ ّنح  ر  ގެ އިސްމުފުޅުން ދުޢާ ކުރާށެވެ. ނުވަތަهللا "ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ. ތިޔަބައިމީުހްނ 

އިސްމުފުޅަުކްނ ދުޢާ ކުރިޔަސް )ހަމަހަަމއެވެ.(  ގެ އިސްމިފުޅުތަުކން( ކޮންމެދުޢާކުރާށެވެ. ތިޔަބައިމީުހްނ )އެއިލާހު 

َن ފަހެ، އެއިލާަހށް  سم َاُء اْلُم  )އޭ ކިޔުނު ިއސްމުފުުޅތައް( ވެއެވެ."ّاأَلْسم

ހިުތގައި ޔަޤީންަކްނ  ގެއެއިލާަހށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދުޢާކުރާމީހާ، ދުާޢ ކުރާއިރު އެމީހާ 
ރަޙީްމަވންތަ، ގިަނގިނަިއްނ ، ްއ މޮޅަށް ައއްަސވާޮވޑިެގންވާއުފެދިެގންާވީނ އެއިާލހީ މީސްތަކުންުކރާ ދުޢާތަ
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އެހައިރުން ެއމީހާ އެކުރާ ދުޢާއަކާ ުގޭޅގޮތުްނ ެއއިާލހަށް ލިބިޮވޑިގެންވާ އިސްުމފުޅުތަކާއި ފަރާތްކަމެވެ.  ފާފަފުއްސަވާ

السميع، البصري، الرحيم،  ންސިފަފުޅުތަކަށް އިޤުާރރުެވވުނީެއވެ. އެިއާލހުގެ އިސްމުުފޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގެ ެތރެއި
 ފަދަ އެތައް އިސްމުުފޅުތަކާއި ސިަފފުޅުތަކެއް ދުޢާ ކުރުމުގައި ިހމެނިގެންާދނެއެވެ. الغفور

ޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއީ އެއްަކއުވަންަތ ސުބްهللا ނެ އެންމެބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިްނސާނަކަްށ ލިބޭ
ޙާނަހޫ ވަތަޢާާލ ސުބްهللا ދުޢާކުރުމަކީ އިެއކު، ފަރާތްތަކަމުަގއި ޤަބޫލުކޮށް ކަށަވަރުކުުރމުގެ ނިޢުމަެތވެ. ވުމާ

ކަމެކެވެ. ަހމައެެހންމެ ިމބޮޑު ނިޢުމަްތ ޙާޞިލުވުަމށް އޮްތ އަޅުއެއްކަުއވަންަތ ކުރުމުގެ ތިންބަޔާ ގުޅިާލމެހިފައިާވ 
 މަގެކެވެ.

ޙާނަހޫ ވަަތޢާލާއަށް ޙަްއޤުގޮތުގަިއ ައޅުކަންކުރާ ބައެއް ކަމުގަިއ ުސބްهللا އަުޅަގނޑުެމންނީ 
 ށި!ލައްވާ

*** 
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 ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ މުޝްރިކުންނާ ދުޢާ 

، ިހންަގއި ިވސްނައިލައިިފ ކަމުގަިއާވނަމަޤުރުާއނުެގ އާޔަތްތަަކށް ނަަޒރު އަުޅަގނޑުެމން 

 ب  ر  ވަތަޢާލާއީ  ސުބްޙާނަހޫ هللا ޒަމާުނެގ މުޝްރިކުންެވސް ެމަނށް އެނިގެގންދާނީ ޖާހިލިއްޔަ އަުޅަގނޑު
މިވަްއތަުރެގ  އިުޖމާލީގޮތެއްގަިއ އިޤުރާރުވާަކމެވެ.ފަރާްތކަމުގައި  (ة  يَّ وب  بُ الر   دُ يم ح  وم )ت َ  ވަންތަކަމުގަިއ އެއްކަުއަވްނތަ

هللا ޙީދަށް އޭގެ ޙައްޤުގޮުތގައި އިުޤރާުރވާނަމަ އަނެްއ ދެވައްތަުރެގ ތައުޙީދަށް ވެސް އިުޤާރރުވާނެެއވެ. އެހެނީ، ތައު

ފަރާތްކަމުގައި ިއުޤރާރުވުމަކީ ަތއުޙީުދެގ  (ة  يَّ وب  بُ الر   دُ يم ح  وم )ت َ  ތަވަންތަކަުމަގއި އެއްަކއުވަން رب   ަވތަޢާލާއީ  ސުބްޙާނަހޫ

މިކައުނުަގއި ވާހާ ތަކެއްޗެއް ަހއްދަަވއި، އެަތކެތި ތަދުބީރުކޮށް، އެއިލާީހ ހުިރާހ އެންމެ ުމހިްއމު އަޞްލެެވ. ފަހެ، 
މިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ ވަަރްށ ޤުރާރުވެެއވެ. އިޖުމާލީގޮެތްއގައި އި ތަކެއްޗެއްގެ ވެރި ފަރާތްކަމުގައި އެބަިއމީހުންވެސް 

 ގިނަ އާޔަތްަތއް ކީރިތި ުޤރުއާުނަގއި ާވރިދުވެފައިވެެއވެ. އޭގެތެޭރަގއި ައންަނިނިވ އާޔަތްތައް ިހމެނެއެވެ.

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

، ކަލޭެގފާނު ވިދާުޅާވށެވެ! ތިޔަަބިއމީހުންނަށް ުއޑުްނނާއި" ނައީ:މާ ١٢يونس:  چوئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

އަދި މަރުެވފަިއާވ  ނުވަތަ ިއވުމާިއ ފެނުން މިްލކުވެެގްނވަނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ބިމުން ރިޒްުޤދެއްވަނީ ކާކުހެއްެޔވެ؟
ައދި އެންމެހާ ކަންަތްއ  އްެޔވެ؟ދިރޭތަކެތިން މަރުވެަފއިވާ ތަކެތި ނެރުްއވަނީ ކާކުހެ، ދިޭރތަކެތި ނެރުްއވައި، ތަކެތިން

އެވެ. ދެން ކަޭލެގފާނު ވިާދުޅވާށެވެ! هللا (އެއީ)އެބައިމީހުން ބުނާނެެތވެ. ، ފަހެ ތަދުބީރުކުރަްއވަީނ ކާކުހެއްޔެވެ؟
 "ތަްޤވާެވރި ުނަވނީހެއްެޔވެ؟ (އެކަާލނެގއަށް)ތިޔަބަިއމީހުން ، ފަހެ

އެބަިއމީހުން ެހއްެދީވ  ،ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ: ٨٨الزخرف:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 

 ،އެވެ. ފަހެهللاއެބަިއމީހުން ބުާނެނކަން ކަށަވަެރވެ.  ،އެބައިމީހުންނާ ކަލޭގެފާނު ުސާވލުކުރައްަވއިފިނަމަ ،ކާކުތޯ
 "އެބައިމީހުން ޙައްޤުން އެްއކިބާވަނީ ކޮްނފަދައަކުން ެހއްެޔވެ؟

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ چ

ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ކަލޭގެފާުނ " މާނައީ: ٨٩ – ٨١المؤمنون:  چی  ی     ی   ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   

އިމީުހްނ އެކަން ާކކަށްހެއްެޔވެ؟ ތިޔަބަ ،މިލްުކެވގެްނވަނީ ތަކެއްޗެއް ،އެާތނަގިއވާހާ ަބޔަކާއި ،ވިދާޅުވާެށވެ! ބިމާއި
އަށެެވ. ކަލޭގެފާނު ވިާދޅުވާެށވެ! هللاދަންނަކަމުގަިއ ވާނަަމއެެވ. އެބައިމީުހްނ ދަންަނވާނެެތވެ. )މިލްކުެވރިކަންަވނީ( 

އަދި މާްތވެެގްނާވ  ،ތިޔަބަިއމީހުން ހަނުދމަ ނުކުރަނީ ހެއްެޔވެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިާދޅުވާށެވެ! ހަތް އުޑުެގ ެވރިަޔކީ ،ފަހެ
އަށެެވ. ކަލޭގެފާނު ވިާދޅުވާެށެވ! هللاން ަދންަނވާނެެތވެ. )ެވރިކަންަވނީ( ބަިއމީހުކީ ކާކުހެއްެޔވެ؟ އެޢަރުޝިގެ ެވރިޔަ
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ެވިރ ނުވަނީ ެހއްެޔވެ؟ ކަލޭގެފާނު ިވދާޅުވާށެވެ! އެަފރާތެއްެގ ތަޤްވާތިޔަބައިމީހުން )އެކަލާނެގޔަށް(  ،ފަހެ
 ،ކޮބައިެހއްެޔވެ؟ ެއްނމެހާ ތަކެތި ރައްކާތެރިކުަރއްވަނީ ،މިލްުކެވރިކަންާވ ފަާރތަކީ އެންެމހާ ތަކެތީގެ އަތްުޕޅުަގއި

އެކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެާއ ދެކޮޅަށް )ެއއްެވސް މީހަަކށް( ރައްކާތެިރކަމެއް ނުެދޭވނެތެެވ. ތިޔަަބއިމީހުން )އެކަން( 
ފާނު ވިާދޅުވާެށވެ! އަށެެވ. ކަލޭގެهللا( ްނ ދަންަނވާނެެތވެ. )މިލްކުެވރިކަންވަނީއެބައިމީހު ދަންނަކަމުގަިއ ވާނަަމއެެވ. 

ިމޫނންެވސް ާއަޔތްތަކުން މިކައުނުގަިއ  ( އޮޅެނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟"ންތިޔަބަިއމީހުންނަށް )އެކަންކަ ،ފަހެ
ވާހާ ތަކެްއެޗއް ހަްއދަަވއި، އެތަކެތި ަތދުބީރުކޮށް، އެއިލާހީ ހުރިާހ ތަކެއްޗެްއެގ ވެރި ފަރާްތކަމުގައި ުމޝްރިކުްނ 

 ގެ ހެކި ިލބެއެވެ.އިޢުތިރާފު ާވކަމު

މިހާރު ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިޔާގެ ިހތުގައި އުފެދޭނެ ސުވާަލކީ، އެބައިމީހުން ބުދުަތކަށާއި،  
ތަރިތަކަށާއި، އިރަށާއި، ހަނދަށާއި، ޢީސާ ޢަލައިހިްއސަލާމަާށއި، ޢުޒައިރުއަށާއި އަިދ އެެހންވެްސ ޞާލިޙު 

 ޅުނު ސަބަބަކީ ކޮބައިބާވަެއވެ؟ބޭކަލުންނަާށިއ އެެހނިހެން ތަކެއްޗަށް ައުޅކަންކޮށް އު

ތަޢާލާ، 'އަލްޤަާވޢިުދްލ هللا މިސުވާލުގެ ޖަވާބެްއގެގޮުތަގއި މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވަްއހާބް ރަޙިމަހު
ނެއެވެ. މުޝްރިކުން( ބު :ޢަރްބަޢު' ގެ ދެވަނަ ޤާޢިާދގައި ވިދާުޅެވފައިވެެއވެ. "ހަމަކަށަވަުރްނ އެބައިމީުހްނ )އެބަހީ

ތަންވުމުގެ ގޮތުްނާނއި، )އެއިލާހުގެ ަޙޟްރަތުަގއި( ޝަފާޢަތްތެރިކަން އެިދގެްނމެނުީވ، ( ކުއްއަށް)هللا ހަމައެކަނި 
ތަންވުމުެގ ދަލީލަކީ، އެއިާލުހ ަމތިލައި ނަހަަދމެވެ. ަފހެ، ކުއްތިމަންމެްނ ެއތަކެއްޗަށް ުދޢާކޮށް، އެތަކެއްޗަްށ ކުރި

گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ چ  ވަޙީ ކުރައްާވފައިވެެއވެ.

އަދި އެކަާލނގެ ފިަޔވައި މާނައީ: "  ١الزمر:  چڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  ہ  

ތިމަންމެްނ  ،ގެ ޙަޟްރަތަށް ތިމަންމެން ުކއްތަންކޮށްިދުނމަށްމެނުވީهللاއެހީތެރިންތަެކއް ހިފިމީހުްނ ބުންޏެވެ. 
އެބަިއމީހުން އެކަާމމެދު ޚިލާފުވެގެްނުއޭޅ  ،އަޅުކަމެއް ނުކުރަުމއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން (ބަހީ: ބުދުތަކަށްއެ)އެތަކެއްޗަކަްށ 

هللا ދޮގުހަދާ ކާފަރަކަށް  ،އެބައިމީުހންެގ މެދުގައި ުޙކުމްކުރައްާވެނތެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ،هللاކަންތަކާދޭތެޭރގައި 

ڻ  چ  މުެގ ދަލީލަކީ، އެއިލާހު ވަޙީ ުކރައްވާަފއިެވެއވެ.އަދި ޝަފާޢަތްތެރިކަ "ތެދުމަގެްއ ުނދައްކަާވނެތެވެ.

 هللاން އެބަިއމީހު" މާނައީ: ٢٨يونس:  چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  

ނުެދޭވ އަދި އެުއރެންނަށް ަމންފާއެއްވެްސ ، ންަނށް ގެއްލުެމއްވެސް ނުެދވޭ އެބައިމީހު  ،ފިޔަވައި އަުޅކަންކުރަނީ
ތެރިވާނޭ ޝަފާޢަތްަގއި ތިމަންމެންނަްށ ަޙޟްރަތުގެ هللا، ތަކެްއަޗކީ މި ން ބުނެެތެވ.ަބއިީމހުތަކެއްޗަެށވެ. އަދި އެ

 ""ތަކެއްެޗވެ.
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هللا ތަޢާލާެގ މިބަސްފުޅުްނ ދޭހަާވގޮތުަގއި އެބައިމީހުން هللا މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްަވއްހާބް ރަޙިމަހު
ވަތަޢާލާގެ ަޙޟްރަތަްށ  ސުބްޙާނަހޫهللا ޅުނީ، ވަތަޢާލާ ފިޔަވައި ެއހެން ތަކެއްޗަށް ައޅުކަންކޮށް އު  ސުބްޙާނަހޫ

  ލަެތއްގެ ގޮތުަގެއވެ.ޟްރަތުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވާނޭ ވަސީ ތަްނވުމަށާއި އެއިާލުހގެ ޙަކުއް

ކަންމިހެން ހުރިނަމަވެްސ އެބައިމީުހންަނށް އުަދނުގލާއި ުމޞީބާތްޖެހޭ ހިނުދ އެަބއިމީުހްނ 
 ުސބްޙާނަހޫ هللا މިބައިީމހުންގެ މިސިަފ ބަޔާންކުރަްއވައި  ހަަދއެވެ. ވަތަޢާލާއަށް ދުޢާކޮށް ސުބްޙާނަހޫهللا ހަމައެކަނި 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ވަތަޢާލާ ވަީޙ ކުރައްވާފަިއެވއެވެ.

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

ިތަޔބައިމީުހްނ ، ަކނޑުގައި، އެއްގަމާއި، އެކަާލނެގއީ" މާނައީ: ١١ يونس:  چگ  گ     گ  گ  

ަނވަށް އަަރއި ނަލަ ރޯޅިއަާކއެކު އެބައިމީުހންާނިއެގްނ ، ދަތުރުކުރާގޮްތ ހިންަމވައިެދއްވާ އިލާހެވެ. ދެން ތިޔަަބއިމީހުން
ޖެހުނުގަަދ ކޮޅިަގނޑަކުން ުހިރާހ  އެ ަނަވށް، އެކަމާ އެބައިމީހުން އުާފކޮށްކޮށް ތިއްބައި، އެ ަނއު ދުްއވައިގަތުމުން

އެކަާލނެގައްށ ، ފަރާތަކުން އެބައިމީުހންާނ ދިމާޔަށް ރާޅުތަްއ ައިއސް އެބައިީމހުން ހަލާކުެވދާނެހެން ީހވީމާ
އިބައިލާުހ އަޅަެމްނ ، އަށް އެބައިމީުހްނ ދުޢާކުރެތެވެ. މިކަމުން هللا، އީމާންކަން  ޚާލިޞްކުރާ ޙާލުގައި

 "ޝުކުރުކުރާ މީހުްނގެ ތެެރއިން އަޅަެމން ވާހުށީުމއެެވ. ،ަހމަކަށަވަރުން، ސަލާމަތްކުރަްއވައިިފނަމަ

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  چ  އަދިެވސް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެެއވެ.

ނޑުމަީތަގއި ތިޔަބައިީމހުންނަށް ދަތިޙާލު : "މާނައީ ٦٨اإلسراء:  چٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ   އަިދ ކަ

އެކަާލނެގ ފިޔަވަިއ އެހެންުހރިާހ ފަރާެތްއ ، ތިޔަބައިީމހުްނ އެީހއަްށއެދި ގޮާވ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން، ކުޖެހިއްޖެހިނދަ 
އެކަލާނގެ )އެއްގަަމށް ގެްނަނަވއިފިހިނދު ، އެކަލާނގެ ތިޔަަބއިމީހުން ަސލާމަތްކުރައްަވއި، ގެއްލިެދއެވެ. ފަހެ

ދެކޮޅުވެރިވާ މީހަކު ކަމުގަިއ ، ނިޢުމަތަށް އިންކާރުކޮށް  ިތޔަބައިމީހުން ފުރަގަސްދީ ހިނގައިެދއެވެ. (ފިޔަވައި

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  އަިދެވސް ވަީޙ ކުރައްވާފަިއވެއެވެ. "އިްނސާނާވިެއވެ.

އެކަލާނގެއަްށ އީމާންަކްނ  ،އެބަިއމީހުން ނަވަްށ އެރިހިނދު ،ފަހެ: "މާނައީ ٦٥العنكبوت:  چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

 ،އަށް އެބައިީމހުން ދުޢާކުެރތެވެ. ފަހެ އެކަލާނގެ ެއބައިމީހުން ސަލާމަތް ކުރައްަވއިهللا ،ރާ ޙާލުގައިކުޚާލިޞް
 "އެބައިމީުހްނ )އެކަލާނެގައށް( ޝަރީކުކުރެތެވެ. ،އެްއގަމަށް ެގންެނިވހިނދު

ކިތާބުއް ތައުޙީދުގެ ޝަރަޙަ 'ތަިއސީރުްލ  هللاރަޙިމަހު هللاން ޢަބްދުސުލައިމާން ބުހަމައެެހންމެ 
هللا ދުޢާ ކުރުމުގައި ަޝރީކުކުރުން ދަންނަެއވެ. އެކަމަކީ، ރަސޫލުޒުލްޙަމީދު' ގައި ިވދާޅުވެފަިއެވއެެވ. "ޢަޒީ

ޢަލައިހި ވަަސްއލަމަ އެބައެއްގެ ތެރެައށް ފޮނުްއވުނު ުމޝްރިކުން ޮކށްއުޅުނު ެއްނމެ ބޮޑު ޝިރުކެވެ. هللا ޞައްލަ
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ގެ هللا ލާއިކަްތ ބޭކަލުންނަްށ ދުޢާކޮށް އުޅެތެެވ. އަދި ފަހެ، އެބައިީމހުން ނަބިއްުޔންަނށާއި، ޞާލިޙުންަނާށއި، މަ
މިސަބަބަށްޓަކައި  ތަންވެ އުޅެެތެވ.ވުމަށްަޓކައި އެބޭކަލުންަނށް ކުއްޙަޟްރަތުގަިއ އެބައިމީހުންނަށް ޝަފާޢަތްތެރި

ތަކުެގ އަްށ އިޚްލާޞްތެރިވެެއވެ. އަިދ އެބައިމީުހްނ )ކުރިންކޮށްއުުޅނު( ޝިރުކުهللا އުނދަގޫ ދަިތ ވަގުތުތަުކަގއި 
ަކނޑުަމތީގައި އެަބިއމީހުންނަށް ުއނދަގުލެއް ުކރިމަތިވެއްެޖަނމަ، އެބައިމީހުްނެގ  އްތާލަެއވެ.ނަ  މަތީން ަހނދާން

ނޑަށް އެއްާލަލއެވެ. އަދި ބުނެެއވެ. އޭ  )އެހައިރުން( އެބައިމީުހންނަށް ެއނގޭެނ ފަދައިްނ هللا! އޭ هللا! ބުދުތައް ކަ
ޫގތައް ހިންމަަވއި ދެްއވައި، ބޭނުން ެޖހިފައިވާ ީމާހއަށް އިޖާބަ ދެއްޭވެނ އެބައިމީުހންެގ އިލާހުންތަަކކީ، އުނދަ 

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  ތަޢާލާ ވަޙީުކރެއްިވއެެވ.هللا އިލާުހންތަކެްއ ޫނނެެވ. 

 ،ނުަވތަ ދަިތ އުނދަގޫ ޙާލުޖެހިފައިވާ މީހާ" މާނައީ: )٦١النمل:  چۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  

ައދި ބިމުެގ  ،އަދި ނުބައިކަން ދުރުކުަރްއވައި ،އެމީާހެގ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްަވއި ،ގެއަްށ ދުޢާކުރާހިނދުއެކަލާނ
އާެއކު އެހެން އިލާހަކު ޭވެހއްެޔވެ؟ هللاޚަލީފާއިން ކަމުގައި ތިަޔބައިމީހުންަލއްވާ ރަސްކަާލނގެ ހެްއެޔވެ؟ 

އެބައިމީުހންނަށް )އެޙާަލތުގައި( އެނގިގެންަދީނ  "( ފަހެ،ތިޔަބައިމީުހްނ ހަނދުމަކުރަނީ ވަރަްށެވސް މަުދންެނވެ.
ުއނދަގޫތަްއ ހިންމަަވއި ެދއްވައި، ޭބުންނ ޖެހިފައިވާ މީހާއަށް އިާޖބަ ދެއްާވ ަފރާތަކީ(  :މިކަންތައްތަްއ )އެބަހީ

ފައިވާ ިމއިން ެއްއެވސްކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއް ލިބިތަކަކީ ކަމެވެ. އަދި އެބަިއމީހުންގެ އިާލހުންهللا އެއްކަުއވަންަތ 
 (1)އިލާުހންތަކެްއ ނޫންކަެމވެ."

ޖާހިލިއްޔަ ަޒމާނުގެ މުްޝރިކުންނާ ޚިާލފަށް މިޒަމާުނގައި ިޒޔާރަްތތައް ހަދައި، އެތަންަތނުަގިއ 
ވަޅުލާަފއިވާ މީހުންނަށް ުދޢާކޮށް ހަދާމީހުންނާއި، އެހެންވެސް ޞާލިޙު ބޭކަލުންނަށާއި، ތަކެއްޗަށް އަޅުކަންުކާރ 

ަވއި، ދުޢާކޮށް އުޅެެއެވ. ޙާލުގަޔާއި ުއނދަުގލާއި ދަތި ޙާލުގައި އެބޭަކލުންނަށާއި ަތކެއްޗަށް ގޮ މީހުން، ލުިއފަސޭހަ 
މިގޮތުްނ ަބލާއިރު ާޖހިލިއްޔަ ޒަާމނުެގ މުްޝރިކުންނަށްވުެރ މިހާުރެގ މުޝްރިކުން ޝިރުުކކުރުމުގަިއ 

 ހައްދުފަހަނަައޅާފައިާވލެއް މާބޮޑެވެ.

ތަޢާލާ، 'އަލްަޤވާޢިުދލް ޢަރްބަޢު' ގެ ހަަތުރވަަނ هللا ރަޙިަމހުމުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްަވއްހާބް 
ޖާހިލިްއަޔ  :)އެބަހީޤާޢިދާގައި ިވދާޅުވެަފއިެވެއވެ. "ހަމަކަަށވަރުން އަހަެރމެންގެ ޒަާމނުގެ މުޝްރިކުން، ކުރީގެ 

ރީގެ ުމޝްރިކުން އެހެނީ، ކު ައާޅފައިވާލެްއ ބޮޑެވެ.މުގައި ަހއްދުފަހަނަޝިރުުކކުރުުމޝްރިކުްނނަށްވުރެ ޒަމާުނގެ( 
ުތތަކުގައި އަދި އުނދަގުލާއި މުީޞބާތުގެ ވަޤުޝިރުކުކޮށް އުޅުނީ ލުިއފަސޭހަކަން ލިބިގެންވާ ވަގުުތެއވެ. 

ރުކުކުރުްނ ވަނީ، ލުއިފަސޭަހ ެރމެންގެ ޒަާމނުގެ މުްޝރިކުންގެ ޝިޚްލާޞްތެރިވެެއވެ. ނަމަވެސް ައހައި
 ތަކުގަިއ ދާއިމުވެފަެއވެ."ތުާޔއި އުަދނުގާލއި މުޞީބާތުެގ ވަޤުތުތަކުގަވަޤު
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ތަޢާލާ 'ތައިސީރުލް ޢަޒީޒުލްޙަމީދު' ގަިއ هللا ރަޙިމަހު  هللاބުން ޢަބްދު ސުލައިާމން ހަމައެފަދަިއްނ 
ފިޔަވަިއ ޙަްއޤުެވެގްނ هللا ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ. "މިުދަވސްވަރުގަިއ ަޤބުރުތަކަށް ައޅުކަންކުރާ ީމހުން ދަންނަެއވެ. ފަހެ، 

 ފަރަަޤކީ ދެމެދުގައިވާ  ހުންނާިއ ކުރީގެ މުޝްރިކުންނާވެ. ިޝރުކުކުރުމުގައި ިމބައިމީއަޅުކަމެްއެވޭވ އިލާހަކުުނެވއެ
 މިހާރުގެ ުމޝްރިކުންނަްށ( ހިކިފަސްތަނުގަޔާއި ަކނޑުމަތީގައި  :އެވެ؟ ފަހެ، މިބައިމީހުްނަނށް )އެބަހީފަހެ، ކޮބައިބާ

ފިޔަވައި އަުޅކަންުކާރ هللا ާލހުންަތކަށާއި ފިޔަވަިއ އެބައިމީުހންގެ އިهللا ދަތިއުނދަގޫަކމެއް މެދުވެިރވެއްެޖނަމަ، 
 (1)ކެއްޗަށް ުދޢާކޮށް އުޅެތެެވ..."ތަ

 އަިދެވސް  މިފަދަ ކަންތައްތައް މިކުޑަކުޑަ ދިވެިހާރއްޖޭަގއި ހިތާމަޔަކީ އަުޅަގނޑުެމންގެ
ންގެ ކައިިރްނ ޒިާޔރަްތތަކަށާއި އަދިވެސް ެއނޫްނތަންތަނަށާއި، މަރުެވ ޮގްސފައިވާ ީމހު މަދުންނަމަެވސް ކުރާތީެއެވ.  

 ކަންކަމަށް ެއދި، ޙާއްޖަްތތައް ފުއްަދިއދިނުމަށް ދުާޢކޮށް ހަދާކަެމވެ. ިމއީ ޮކޅުނެތްޮކޅަށް ހިތާމަހުިރ ކަމެކެވެ.
ޢަލައިހި ވަަސއްލަަމ هللا ޞައްލަ هللا އަުޅަގނޑުެމްނ މިފަދަ ތަްނތަނަށް ގޮްސ ދުޢާކޮށް ހަދާކަމުގަިއވާަނމަ، ރަސޫލު 

އެވެ؟ މިަފދަ ތަންތަނަްށ ގޮްސ ހުރި ތަފާތަީކ ފަހެ ކޮބަިއބާ އްވި ުމޝްރިކުންނާަހނގުާރމަކުރެއެބަޔަކާ ދެޮކޅަށް 
ށް ދުޢާކުރަނީ ކޮްނ ސަބަބަކާ އެތަންަތނުގަިއ ވަޅުެލވިފައިވާ މީހުންނަްށ ދުޢާކުރާ މީހެއްގެ ކައިރީގައި، އެފަދަ ތަންތަނަ

އެތަންތަނަށް ނުވަތަ އެތަންަތނުަގިއވާ . ތޯ ުސާވލުކޮށްފިނަމަ، އެމީހަކަށް ދެވޭނީ ދެޖަާވބުންކުރެ ޖަާވބެކެވެހުރެ
ތަންވުމަާށއި ެއއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުަގިއ ަވތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއް ސުބްޙާނަހޫهللا މީހުންނަށް އަޅުކަންކުރަން، ނުވަތަ 

 ދުޢާ އިޖާބަކޮށްދޭ ސަބަބެއްެގ ގޮތުަގއެެވ.

ޝިރުކުގެ ތެރެައށް  ވަތަޢާާލ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަްނކުރުމަކީ ސުބްޙާަނހޫهللا 
ވަތަޢާލާގެ ަޙޟްރަތަށް  ސުބްޙާނަހޫهللا ވަްނާނނެކަމެްއކަމާމެދަކު އެފަދަ މީހުްނެވސް ޝައްެކއް ނުކުާރެނއެވެ. 

ތަްނވުމަާށއި އެއިާލހުެގ ޙަޟްރަތުަގއި ދުޢާ އިޖާބަކޮށްދޭ ސަބަބެއްގެ ގޮުތަގއި ދުޢާކޮށްފިނަމަ، އެދެވެނީ ހަމަ ކުއް
ސައްލަމަގެ ޒަމާުނގައި ުއޅުނު މުޝްިރކުން ހިނގަމުން ދިޔަ ަމގުްނެނެވ. ޢަލައިހި ވަ هللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު

 މިބައިމީހުްނެވސް ބުދުތަކަށާއި، ޞާލިޙު ބޭކަލުންނަށް ދުޢާކޮށް އުުޅނީ މިބޭނުުމަގއެވެ.

ޢަަލިއިހ هللا ަވތަޢާލާއާއި އެިއލާހުގެ ނަބިްއޔާ ޞައްލަ ސުބްޙާނަހޫهللا ނަމަެވސް މިއާއި ޚިލާފަށް 
ައށް ދުާޢ هللاހަމައެަކިނ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި  ޑުމެަންށ ނަޞޭޙަތް ދެއްަވއި އިުރޝާދު ދެއްވަނީވަަސއްލަމަ ައޅުަގނ

އަދި ހަމަބުްއދި އެކަމަކަށް މަގުދައްާކ ގޮތަކީވެްސ  ސީދާެވެގންާވ ތެދުމަގަކީ އެއީކަން ކަށަވަރެެވ. ކުރުމަށެވެ.
 ޢާކޮށް އުޭޅ ބަޔަކުކަމުގަިއ ލައްވާށި!އަށް ޙައްޤުގޮުތަގިއ ދުهللا އަޅަެމްނނީ  އެއީކަމާމެދަުކ ޝައްކެއްެނތެވެ.

*** 
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 ދުޢާކުރުމުގައި ޝިރުކުކުރުން 

ފިަޔާވ هللا ސްވެިދޔަ ޞަފްޙާތަކުން ބަޔާންެވެގްނވާނޭ ފަދަިއްނ ދުޢާ އަކީ އަޅުކަމެކެވެ. ައޅުކަމެއް އި
އަށް ކުރާ އަޅުކަެމއްަގއި އެހެން ފަރާތެްއ ކިތަންމެ ކުޑަކޮްށ هللا އެހެން ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ 

 ސުބްޙާނަހޫ هللا ވެރިކޮށްިފކަމުގަިއވާނަަމ އެމީހާއަށް އެހުށަެހެޅވުީނ ޝިރުކުގެ ތެރެއަެށވެ. މީގެ އިތުުރްނެވސް ބައި
ވަތަޢާލާ ފިޔަވަިއ އެެހްނ ފަރާތަކަށް ުދޢާކުރުމަކީ ޝިރުކުކަމާއި، އަދި އެފަދަ ޢަމަލުކުރާ މީހުންނީ މުްޝރިކުންކަމަްށ 

ޢަލައިހި ވަަސއްލަަމެގ هللا ރަސޫލާ ޞައްލަ هللا އި، ތްތަކުަގޔާ ނުގެ އާޔަކީރިިތ ޤުރުއާ  ދަލީލުތައް ޞަރީޙަ ދަލީލުކުރާ
 ާވރިދުވެފަިއވެއެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ ބަްސފުޅުތަކުގައި އި،ތަކުގަޔާ ޙަދީޘްފުޅު

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     چ  ަވތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާަފއިެވެއވެ. ސުބްޙާނަހޫهللا މިގޮތުން 

ާއއެކު އެހެން ިއލާަހކަށް هللا" މާނައީ: ٢٢٨المؤمنون:  چېئ   ېئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ
ެއމީހެްއެގ  ،އެކަމުެގ މައްޗަށް ެއމީހަކަށް )ލިބޭނޭ( އެއްވެްސ ދަލީލެއް ެނތެވެ. ފަހެ ،ދުޢާކޮށް އަޅުކަންކޮށްއުޅޭ މީހަކު

ކާފިރުންނަްށ ކާމިޔާބު  ،ވަރުންއެީމހާގެ ވެިރއިާލހުގެ ޙަްޟރަތުގަެއވެ. ހަަމކަށަ ،ހިސާބު ބެއްެލވުްނ ވާކަންކަށަވަރީ
ވަތަޢާާލއެކު އެހެން ފަރާތްތަްއ  ސުބްޙާނަހޫهللا ވަތަޢާލާ، ދުޢާކުރާއިުރ  ސުބްޙާނަހޫهللا  މިއާޔަތުގައި  "ނުލިބޭނެތެވެ.

ک   ک  ک  چ  އަިދެވސް ވަޙީ ކުރައްވާަފއިެވެއވެ. ބައިވެރިކުރާ މީހުން ސިަފކުރައްވަނީ ކާފަރުންގެ ގޮތުގަެއވެ.

ިތަޔބައިމީހުްނ " މާނައީ: ٢١فاطر:  چڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں    گ   گ  گ   گ  
އެފަރާތްތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ގޮވާ ޮގުވމެއް ނީވޭނެެތވެ. އަދި އެގޮވުން އެފަާރތްތަަކްށ  ،އެފަރާތްތަކަށް ގޮވިަޔސް

ޔަބަިއމީުހްނ ތިަޔބައިމީހުންނަަކށް އެފަރާތްތަކެއް އިާޖބައެއް ނުޭދނެތެެވ. ައދި ތި ،އިވުނުކަމަށްވިޔަސް
މިއާޔަތުްނ  "ތިޔަބަިއމީހުންގެ ކިބައިން ބަީރއަވާނެެތވެ.ޝަރީކުކުޅަކަމާމެދު ޤިާޔމަތްދުވަުހްނ އެފަރާތްތައް 

ں   چ  އަިދެވސް ވަޙީ ކުރައްވާފަިއވެއެވެ.ފިޔަވަިއ އެހެން ފަާރތްތަކަށް ދުޢާކުރުމަކީ ޝިރުކެކެވެ. هللا ދޭހަާވގޮތުގަިއ 

ہ   ھ  ھ     ھ                 ھ  ے  ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ

ތެދުުބާނ ، ކަލޭގެފާނު ިވދާޅުާވށެވެ! ިތޔަބައިމީުހންނީ " މާނައީ: ١٢ – ١٦األنعام:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
، ޛާބުއަތުެވްއޖެނަމަގެ ޢަهللاިނކަން ތިޔަބަިއމީހުން ުބނެބަލާށެވެ! ތިޔަަބއިމީުހންގެ ާގތަށް ، މީހުން ކަމުަގއިާވނަމަ

ނޫންަފރާތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން  هللا، ނުވަތަ ިޤާޔމަތުގެ ަވުގތު ތިޔަބައިމީހުންގެ ާގތަށް އަތުވެއްޖެނަމަ
ދުޢާކުރާނެެހއްޔެވެ؟ އަދި ކިއެއްތަ! ިތޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރާނީ ަހމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ. ދެން ތިޔަަބއިމީުހްނ 

ފިއްލަާވނެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީުހްނ ، ނެވިކަމެްއ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރަްއަވއިފިނަމަދެން  (ފިއްލެުވންއެދި)ދުޢާކޮށް 

ژ  ڑ         چ  އަދިެވސް ވަޙީ ކުރަްއާވފައިވެެއވެ. "އެެވ.ބައިމީހުން ހަނދާން ނަްއތައިލާނެ ޝަރީކުކުޅަ ފަރާތްތައް ތިޔަ

ދުޢާކޮށް ވާށެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު " މާނައީ: ١٦الجن:  چڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިއިާލހަށެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެާފުނ އެއްެވްސ ފަރާތެއް  ،އަޅުަކންކުރައްވާކަން ކަށަަވރީ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  އަދިވެސް ަވޙީ ކުރައްވާފައިެވއެެވ. "އެކަލާނގެއާ ޝަރީކެއް ުނކުރައްވަެމވެ.
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 ،އެބައިމީހުން ނަވަްށ އެރިހިނދު ،: "ފަހެމާނައީ ٦٥العنكبوت:  چڦ  ڄ  ڄ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 
އަށް އެބައިީމހުން ދުޢާކުެރތެވެ. ފަހެ ެއކަލާނގެ އެަބއިމީހުން هللا ،ކުރާ ޙާލުގައިއެކަލާނގެއަްށ އީމާންކަން ޚާލިޞް

އަިދެވސް ަވީޙ  ޝަރީކުކުރެތެވެ."އެަބއިމީހުން )އެކަލާނގެއަށް(  ،އެއްަގމަށް ގެްނނެިވހިނދު ،ސަލާމަތް ކުރައްަވއި

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    چ ކުރައްވާފަިއެވއެވެ.

ިއންސާނާައްށ : "މާނައީ ٨الزمر:  چۇ     ۇ        ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې  
އޭނާައްށ  ،އޭނާގެ ެވރިއިލާހުގެ ަޙޟްރަތަށް ުރޖޫޢަވެ ދުޢާކުރެތެވެ. ދެން (ަލާވތޯއެަކމެއް ފިއް)އުނދަގުެލއްެޖހޭހިނދު 

ހަނާދްނ ނައްތަިއލަެއވެ. އަިދ  (هللاއެބަހީ: )އެފަރާތަކަށް އޭނާ ދުޢާކޮށް އުުޅނުފަާރތް  ،ނިޢުމަތެއް ެދއްަވއިފިނަމަ
ވެ. ކަލޭގެފާނު ިވދާޅުާވށެވެ! ަކލޭެގ ފުރެއްދުމަށެ  (މީހުން)އަށް ޝަީރކުންތަކެއްލަެއވެ. ެއއީ އެަކލާނގެ މަުގްނ هللا

ކަލޭވަީނ ނަރަކަިއެގ  ،ތިޔަ ކާފަރުކަމާއެކު ކުޑަދުަވސްކޮޅަަކށް ދުިނޔޭަގއި އަރާމުުކރާށެވެ! ހަަމކަށަވަރުން
ފިޔަަވއި ެއހެން ފަރާތްތަކަށް، ުނަވަތ هللا މިފަަދ އެތަްއއެތަްއ އާޔަތަުކން،  "އަހުލުވެިރންެގ ތެރެިއންެނވެ.

އެގޮތުން މަުރވެފައިވާ މީުހްނެގ ކިބައިން  ކެއްކަން ސާބިތުވެެއވެ.ފަރާްތތަކަށް ދުޢާކުރުމަކީ ޝިރުން އެއިލާާހއެކު އެހެ 
ސަލާމަތަށްއެުދމާމެދު ބައެްއ ޢިލްމުވެރިްނ ވިދާުޅވެފައިވެެއވެ. "ަމުރވެފައިވާ މީުހންގެ ކިބަިއްނ ސަލާމަތަްށ އެިދ 

ދުާޢެގ ްށއެދި ެދންެނުވމަކީ ދުޢާގެ ތެރޭގަިއ ހިެމނޭކަމެއްކަން ސަލާމަތަ (1)ދެންނެވުމަކީ ޝިރުކުތަކުެގ މަންމަެއވެ."
 އިްސެވހިނގައްެޖއެެވ. ބައިތަކުގެ ެތރޭގައި

ދުޢާކުރުމުގެ މަތިވެރިކަމާިއ އެކަމުގެ ާމތްކަމާ ގުޭޅގޮތުން ާވރިުދެވފައިވާ ާއޔަްތތަކާއި ޙަދީްޘތައް 
")ިއސްވެދިަޔ ާއޔަްތތަކުންާނއި  ުޅވެފަިއެވއެވެ.ވިދާهللا ރަޙިމަހު ޝެއިޚުްލ ޢައްލާމާ ސުލައިމާންގެްނެނވުމަށްަފހު 

ދަލީލުތަކުން( ސާބިތުވާގޮުތގައި ދުޢާ އަޅުކަންތަކުގެ ތެރެއިްނ ައހައްމިއްޔަތުަކްނ ބޮޑު އަޅުކަމެކެވެ. ހަަމެއފަދައިްނ 
ފަހެ، ެއކަމުގައި ިޝރުކުކުރުން ނުާވނަމަ، ގެ ަޙޟްރަތުަގއި އެންމެ ޤަަދރު ލިބިެގންވާ އަޅުކަެމެވ. هللا 

އަދި ބިންމަތީަގއި ޝިރުކުވާނަމަ، ފަހެ އެހެން އަޅުކަންތަކުަގއި ޝިުރުކ  !އްނެީތހެވެ ބިންމަތީަގިއ އެއްވެސް ޝިރުކެމި
 (2)ެވެއވެ..."ގާތްެވގެންކުރުމަށްވުރެ ދުޢާ ކުރުމުގައި ޝިރުކުކުރުން 

ދެމެދަށް  އާއިهللا ިވދާޅުވެަފއިެވެއވެ. "އެީމހަާކ هللا ޝެއިޚުލް ިއސްލާމް އިބްުނ ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހު
އެބޭކަލުންނަްށ ދުޢާކޮށް، އަދި ވަީކލުކޮށް، އަިދ މަންާފ ބައިވެރިކޮށް، މަލާއިކަތްބޭކަލުްނނާއި ަނބީބޭކަލުން 

މިސާަލކަށް ނުބައިާފފަތަްއ  – ލިބޭކަންތައްަތކަށާއި، އަިދ ެގއްލުްނލިބޭ ކަންތަްއތަކުން އެއްކިބާކޮށް ދެްއވުމަށް 
އްެކުވމަށް، ހިތާމަަތކާއި މޮޅިވެިރކަން ފިލުްއަވއި ދެްއވުމަްށ، އަދި ފާަގތިކަން ފުއްސަަވއި ެދއްވުމަށް، ހިާދޔަތް ދެ

 އިޖުމާޢުްނ އެމީހަކު ކާފަރުވެއްެޖއެެވ." މުސްލިމުންގެ)ދަންނާށެވެ.( ާހ މީ އެބޭކަލުންނަށް ދަންނަވާ  -ދެއްވުމަށް 

ދުޢާ ޘާ' ަގއި 'އުޞޫލުއް ަޘލާ، هللاމުޙައްމަުދ ބުން ޢަބްދުލްވަްއހާބު ރަޙިމަހުހަމައެފަދަިއްނ 
ފިަޔާވ هللا ތެރެއިން ކަމެއް  އަޅުކަމުގެ ަވއްތަރުތައް ގެންނެވުމަށްފަުހ ވިދާުޅވެފައިވެެއވެ. "ަފހެ، މީގެހިމެޭނގޮތަށް 

 މީހާ ދަްނނަށެވެ. ފަހެ، އެމީަހކީ ޝިރުކުކުރާ ކާފަރެކެވެ." ކޮށްފިއެެހން ފަރާަތކަށް 

                                                            

 .4/3041ޖުހޫދު ޢުލަމާއުލް ޙަނަފިއްޔާ:  (1)

 .441ތައިސީރުލް ޢަޒީޒުލް ޙަމީދު : ޞ.  (2)
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ފަހެ، ދެެނަގންާނށެވެ. ހަމަަކށަވަރުން " ިވދާޅުވެަފއިެވެއވެ.هللا ަރޙިމަހު އަދިެވސް ުސލައިމާން 
ފިޔަަވއި އެހެން ަފރާތަަކްށ هللا  ކަެމއްޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެލަްއވާފަިއވާގޮުތަގއި، ދުޢާގެ ދެވައްތަރުގެ ތެރެއިން 

ްށ ކިޔައި، ނަމާދުކޮ ال إله إال اهلل حممد رسول اهللކޮށްފިމީހާ ދަންާނށެެވ. ަފހެ، އެމީހަީކ މުޝްރިކެކެވެ. އެމީހަކު 

ރޯދަހިފާުއޅުުނ ނަމަވެހެވެ. އެހެނީ، ިއސްލާމްކަމުގެ ޝަރުޠުތަކުެގ ތެރޭގައި ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ދުލުންކިޔުމާެއުކ 
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަްނ ނުކުރުންވެެއވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައިެގްނހުެރ، އެއިލާހު ފިޔަަވިއ هللا 

ަގއިވާނަމަ، ުދލުން ކިޔާލިކަުމގައި ވީނަމަެވސް ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައިގެ ޙައްުޤ އެހެން ފަރާްތތަކަށް އަޅުކަންކުރާކަމު

ކިޔައިގެންުހރެ ޝިރުކުކުރަނީެއެވ.  ال إله إال اهللނުދެެއވެ. ެއފަދަ މީހެއް ޔަހޫދީެއއްފަދައެެވ. ޔަޫހދީންވެސް 

ހަމައެަކިނ އަދި ތެދުހިތުްނ ޤަބޫލުނުކޮށް ޢަމަލުނުކޮށް،  މިދެކަލިމައަށް )ޢިލްމުވެރިްނގެ( އިޖުމާޢުން، އިސްލާްމކަމަށް
 (1)ދުލުން ކިޔާުލމަކުން ނުފުދޭނެެއވެ."

 ދުޢާކުރުން މަނާވެގެންވާ ފަރާތްތައް:
ގެ ތެރެއިން ޮކްނމެ ތަކުތިން ފަރާތަކަށް ދުޢާކުރުމަކީ ޝަރުޢުގައި މަނާެވެގންވާކަމެކެވެ. ިމފަރާތް

އަދި މިީއ ހުުތރުވެގެންވާ ަޢމަލެކެވެ. އަބޫ ޔަޒީުދްލ  ންާނެނއެެވ.ދުޢާ ކުރިނަމަެވސް ޝިރުުކެގ ތެރެއަށް ވަ  ފަރާތަކަށް
ބަސްޠާމީ ިވދާޅުވެަފއިެވެއވެ. "މަޚްޫލޤަކު މަޚްލޫެޤއްގެ ކިބަިއްނ ސަލާމަތަްށ އެދި ދެްނނެވުމުގެ ިމސާލަކީ، 

هللا ބޫ ޢަބްދުޣަރަޤުެވގެްނާދމީހަކު ޣަރަޤުވެގެންދާީމހަކަށް ސަލާމަަތށް އެދި ދެންނެވުމުގެ މިސާލެވެ." އަދި އަ
ޢަލްޤުރަޝީ ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ. "މަޚްޫލޤަކު މަޚްލޫޤެއްގެ ކިބައިްނ ސަލާމަތަށް އެދި ދެްނނެވުމުގެ ިމސާލަކީ، 

 (2)ހައްަޔރުވެފަިއވާ ކުށްވެިރަޔކު ހައްޔަުރެވފައިވާ ކުށްެވރިއެްއގެ ކިބައިން ސަލާމަަތށް އެދި ދެްނނެވުުމގެ މިާސލެވެ."

 ދުޢާ:ކުރާ  ފަރާތަކަށް ފުރާނަނެތް  -3

ދުޢާކޮށް، ކަންތައްތަުކގައި ސުވާލު ދަްނނަަވއި، ހެދުމަކީ ިޝރުކުެގ  ެއއްެވސް ފަރާަތކަށްފުރާނަނެްތ 
އެކަމަކީ ެއންމެ އާަދިއެގ މީހާއަށް ެވސް ކުރެޭވވަރުގެ ކަމެއްަކމުގައި ީވނަމަވެސް ތެރެއަށް ވަންނާނެކަމެކެވެ. 

އެކަމަްށ ޮގސް ުލމެއް ދެވިފަިއވާތީ، އެީމހާެގ ޤަބުރުކައިިރއަށް ގޮތުން ަމރުވެފައިވާ މީހާއަށް ގެއްމިތަފާތެއްނެތެވެ. 
ގެން އެންމެ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަށް ދާްނދެްނ މަޢާފުކޮށް ދިނުމަށް ދެންނެވުން ފަދަ ކުދިކަންތައްތަކުން ފެށި

އެެހނީ، ފުރާނަނެްތ ަފރާތަކަށް ކޮށްދެޭވެނ  ފަދަ ކަންކަމަކީ މީގެ މިާސލުތަކެވެ.މަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ެދންެނވުން
ބުުދތަކާއި، ، ގެއްސާއިމީހުްނނާއި، ގަސްގަހާ ިމވައްތަރުގެ ތެެރއަްށ މަރުވެފަިއާވ  އެްއވެސްކަމެްއ ނޯްނނާނެެއވެ.

ހަނދާއިއިރު ފަދަ އެންމެާހ ފުރާނަނެްތ އެއްެޗއް ަވންާނެނއެެވ. މަރުވެފައިވާ މީހަކީ ކިތަންމެ ބޮޑު ވަލީވެރިެއްއ 

                                                            

 .410: ޞ. ތައިސީރުލް ޢަޒީޒުލް ޙަމީދު (1)

 .401، 404: ޞ. ޘާ ފީ އައްރައްދު ޢަލަލް ބަކްރީއަލްއިސްތިޣާ  (2)
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ންާސުނންގެ ތެެރއިްނ އެންެމ ވަތަ ޞާިލޙު ބޭކަލެއްކަމުގައި ީވނަމަވެސް ތަފާތެްއނެތެެވ. އަިދ ކީއްކުރަންޯތ؟ އިނު
އެޭބބޭކަލުންގެ ިޒޔާރަތްތަކަށް، ނުވަަތ ވަޅުެލވިފަިއވާ  ވެެގންވާ ނަބީބޭކަލުން ކަމުގައި ީވނަމަވެސް ތަފާެތއްނެތެވެ.މާތް

ނޑަެއިޅގެން ިޝރުކެވެ.  ނަމަެވސް ތަންތަނަށް ޮގސް ނުވަތަ ނުގޮސް  هللا އެބޭކަލުންަނށް ދުޢާކޮށް މަދަދަށް އެދުަމކީ ކަ

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ  ަވތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްިވއެެވ. ސުބްޙާނަހޫ

چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  

އެކަލާނެގ "  މާނައީ: ٢١ – ٢١فاطر:  چڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں    گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  

އަދި އިާރއި ހަނދު  ،އަދި ޭރަގނޑުގެ ެތެރޔަށް ދުާވުލ ވައްަދަވއި ،ދުވާލުގެ ތެެރޔަށް ޭރަގނޑު ވަްއދަަވއި 
ނަޑއެިޅެގންވާ މުއްދަތަަކށް ހިނގަިހނގާ ހުރެތެވެ.  (އެއިން)ޚިދުމަތްތެރިކުރެއްިވއެެވ.  އެީއ ކޮންމެ އެއްެޗއް ކަ

ިތޔަބައިމީުހންެގ ވެިރއިލާހެވެ. ވެރިަކންަވީނ އެކަލާނގެައށެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ިފޔަަވިއ  (އެަކލާނގެއީ)އެެވ. هللا
ތިޔަބައިމީުހްނ ގޮަވއި ައުޅކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަދުރު އޮށެއްގެ ބޭރުގެ ދުލިފަށުގެ މިްނވަރުވެސް މިލްކުވެގެން 

ެއފަރާތްތަކަށް ތިޔަބައިމީުހްނ ގޮާވ ގޮވުެމއް ީނޭވނެތެެވ. އަިދ  ،ށް ގޮވިޔަސްތިަޔބައިމީހުން ެއފަރާތްތަކަ ނުވެތެވެ.
ތިޔަބަިއމީހުްނނަކަށް އެފަރާތްތަކެްއ އިޖާބައެްއ ނުދޭނެތެވެ. ައިދ  ،އެޮގވުން އެފަރާތްތަކަށް އިވުނުކަމަށްވިަޔސް

 ުހންެގ ކިބައިން ބަރީއަވާނެެތވެ."ތިޔަބައިމީުހްނ ޝަރީކުކުޅަކަމާމެދު ޤިޔާމަތްދުވަުހން ެއފަރާތްތައް ިތޔަބައިމީ

މަރުވެފައިވާީމހުންނަށް ކަންތައްތަުކއެިދ ދުޢާކުރުމުެގ ނުބައި ިބދުޢަ އިސްާލމްދީުނގައި ެއންމެ 
ފުރަތަމަ ފެށި ބަޔަކީ ީޝޢީންގެ ހަްއުދފަހަނަައޅާފައިވާ ބަެއއްކަމުގައިވާ ރާިފޟީންެނެވ. އެއީ ހިޖުރީސަނަުތްނ 

އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މިބާޠިލު ފިރުޤާެގ މީހުންގެ ޢަޤީދާ ބިނާވެފައިވަނީ،  .ތިންވަނަ ަޤުރނުގެ ފަހުޮކޅެވެ
އެބައިމީހުން އިމާމުންކަމުަގއި ބުނާ މީހުންނަށް ައޅުކަންކުރުުމެގ މައްޗަށެެވ. މިބައިމީހުްނ ދަޢުވާކުރާޮގތުގައި، 

ަގއިވާ ކަންތައްަތއް ިހނގުުމގައި ިއމާމުންެގ އެއިމާުމންނަްށ ޣައިބުގަިއާވ ކަންތައްަތްއ އެނގޭނެެއެވ. އަދި ކާއިނާތު
ބައިވެިރވުމަްށ އެކުލެވިފައިވެެއވެ. މިބަިއމީހުންގެ ފަރާތުން ަހއްދުަފހަނައަޅާފަިއާވ ޞޫފީންާނިއ، އެހެިނެހްނ ޤަބުރަށް 

 އަޅުަކންކުރާމީހުން މިޢަޤީާދ ހޯދަިއގަތެެވ.

 ޣައިބުގައިވާ ފަރާތަކަށް ކުރާ ދުޢާ: -4

ފަރާަތކަށް ޣައިބުގައިވާ ނުެފންަނ ިތމާއަށް ވޭ، ނުވަތަ ން ައޑުނީ ތިމާ ދަްނނަވާ ެދންެނވު 
ކަމެްއ ކަމުގަިއީވނަމަވެސް އެ ެއދޭ އެދުމަީކ އާދައިގެ މީހަކަށް ކުެރވޭފަދަ  ޝިރުެކކެވެ.ދެްނނެވުމަީކެވސް 

ތަކަށް ދުޢާކުރުްނ ތަފާތެއްނެތެވެ. މިވައްތަުރެގ ތެރެއަށް މަލާކަތް ބޭކަލުންަނށާއި ޖިންނި ފަދަ ޣައިބުގައިވާ ފަރާތް
 ބަޔެކެވެ.ހިމެެނއެެވ. ެއހެނީ، އެ މަޚްލޫޤުންތަކަކީ އަުޅަގނޑުެމްނ އިްނސާުންނގެ ލޯމަްއޗަށް ޣައިބުގަިއވާ 
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ަވތަޢާލާއީ ީމސްތަކުން ދަންނަވާ ެދންނެވުންަތއް މޮޅަށް  ުސބްޙާނަހޫهللا މިއާއިޚިލާފަްށ 
 .އައްަސވާވޮިޑގެންވާ، ޮމޅަށް ބައްލަވާ ވޮިޑގެްނވާ ިއލާހެވެ

ވަތަޢާލާ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ކުރުން މުސްތަޙީލު  ސުބްޙާނަހޫ هللا ، މީހަކަށް ޙާޟިރުވެ ހުރި  -1
 ކަންތައްތަކުގައި ދެންނެވުން.

ކުރިން އިްސވެދިޔަ ެދވައްތަރުގެ ދުޢާކުރުމަކީ، މީސްތަކުންނަްށ ކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއްކަމުަގިއ 
އި ެއެހްނ ފަރާތަކަށް ކުރުން މުސްތަޙީލު ކަންތައްަތްއ ވަތަޢާލާ ފިޔަވަ ސުބްޙާނަހޫهللا ވީނަމަވެސް ނުވަތަ 

هللا ، ހުރި މީަހކަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ޝިުރކުގެ ތެރެއަްށ ވަންނަ ެދ ވައްތަރެވެ. ހަމައެހެންެމ ޙާޟިރުވެ 
ވެ. ކެަވތަޢާލާ ފިޔަަވއި އެހެން ަފރާތަކަށް ކުރުން މުސްތަޙީުލ ކަންތައްތަުކގައި ެދްނނެުވމަކީވެސް ިޝރުކެ ސުބްޙާނަހޫ

ކިތަންމެ ވަަރކަށް ދުޢާކުރިނަމަެވސް، ެއކަންތައްތަކަީކ ފުއްދައިދެވޭނެ ކަންކަމެްއނޫެނެވ.  މީހަކަށްއެެހނީ، އެފަދަ 
އަެށވެ. މިފަދަ ކަންަތއްތަކުެގ هللا އެފަދަ ކަންަތއްތަކުގެ ެއްނމެހާ ބާރު ިމލްކުވެޮވޑިެގްނވަީނ ޢާލަމްަތކުގެ ވެރި 

މާއި، ބަރަކާތް ލެއްވުމަށް ުދޢާކުރުމާއި، ފާފަފުއްސެވުމަްށ ދުޢާ ކުރުްނ ފަދަ ތެރޭގައި ވާޭރ ވެއްސެވުމަްށ ދުޢާކުރު
 ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.

މަދަދަށް އެދުްނ  ފަދަކަމެއްގައި މީހާއަްށ ކޮށްދެވޭއެ، ކިބައިން މީހެއްގެޙާޟިރުވެ ހުރި 
ލައިގަތުުމގައި ނުވަތަ މިނިކާ ުތގައި ނުވަތަ ދުޝްމަނަކު އަތު. މިސާަލކަށް ހަނގުާރމައިގެ ަވޤުހުއްަދވެެގްނެވއެވެ

އިން މަދަދަށް ކިބަ މީހެްއގެ ޖަނަާވރެްއެގ ކިބައިން ސަލާމަތްުވްނ ފަދަ ކަްނތައްތަކުަގއި ޙާޟިރުވެ ުހރި 
ކިބައިަގއި  އެ މީހެއްގެއަޘަރެއް  ގައި ވަކި ޚާއްޞަ ބާރަކާއި ޚާއްޞަނަމަެވސް މަދަދު ކުރުމުއެދެވިާދެނއެެވ. 
ގެ ިކބައިން މަޢުނަވީ ކަންތަްއަތކުގައި މަދަަދށް އެދުން ުހއްދަެވގެން ުނވެއެވެ. މީހެއް އެ ،ކޮށްހުރިކަމަށް ަޤބޫލު

މިސާލަކަށް ބައްޔަކުން ޝިފާދެއްވުަމށާއި، ޣަރަުޤވުމުން ސަާލމަތްކޮށްދެއްުވމަށާއި، ދަތިކަމާއި ފަޤީރުކަމުްނ 
ކަްނަތއްތަކެވެ. ހާވެސް ަމޢުނަވީ . މިއީ ަހއްތަދަ ކަންތައްަތކެވެސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަާށއި، ރިޒުޤު ދެއްވުަމށް އެދުން ފަ 

ނޫން ފަރާތަކުން އެދުން ުހއްަދެވގެން ނުވެެއވެ. ެއއިލާުހ ނޫން ފަާރތްތަުކްނ هللا ކަމަކަށް މިފަދަ އެއްެވސް
ޙާޟިރުވެުހިރމީހާއަށް މިފަދަކަމަކަށް އެދިއްެޖނަމަ އެވާނީ ޝިުރކަށެވެ. ައދި ހަމަެއފަދައިން 

ގެްނ ާޚއްޞަ ބާރަާކއި ޚާއްޞަ އަޘަރެްއ ވާަކމަށް ޤަބޫލުކޮށް މީހަކަށްޙާޟިރުވެުހިރ ، ކުރެވޭފަދަކަމެއްަގއިެވސް
 ދަްނނަަވއިފިަނމަ ޝިރުކަކަށްވާެނއެވެ.

ައށް ފިޔަވައި އެެހްނ "هللاވިދާުޅވެފައިވެެއވެ. هللا ޝެއިޚުލް ިއސްލާމް އިބްނު ތައިިމއްާޔ ރަޙިމަހު
ފިަޔަވއި ެއހެްނ ަފރާތަކަށް ދެންނެުވްނ هللا . އެފަދަކަމަކަށް ފަރާތަކަށް ކުޅަދާަނެވގެންނުވާ ކަންތައް ދަްނނައެވެ

ހުއްަދވެެގްނނުވެެއވެ. މަާލިއކަތަކަށްނަމަެވސް ނުވަތަ އެހެން ފަރާަތކަށްނަމަެވްސ އެފަދަކަމަކަށް އެދުމެއް ނުެވެއވެ. 
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ޤައުމުގެ މައްޗަށް  'ކާފަރު އަދި 'ތިމަންމެނަށް ވާރެ ެވއްަސވާނޭދވެ!'، ައދި 'ތިމަންމެަންށ ފާފަފުއްސަވާނޭދވެ!'،
ނުވަތަ 'ތިަމްނމެންގެ ހިތްަތކަށް ހިދާޔަްތ ދައްކަވާނޭދވެ!' ފަދަ )ދުޢާއަކުން(  ތިމަންމެނަށް ނަޞްރު ދެްއވާނދޭވެ!'،

 (1)ފިޔަވައި އެެހން ފަރާަތކަށް ދެންެނުވން ުހއްދަެވެގންުނެވއެވެ."هللا 

ގެ ކިބައިްނިވޔަސް، ނަބިއްޔެްއ އަދިެވސް ިވދާޅުވެަފއިެވެއވެ. "ފަހެ ހަމަކަށަވަުރްނ، މައްޔިތުން 
هللا ކިބައިންިވޔަްސ، އަދި ެއނޫން ީމހެްއކިބައިންިވޔަްސ އެހީާއިއ މަދަދަށް އެދުމަކީ ނަބިއްާޔ ޞައްލަ

ޢަލައިހިަވސަްއލަމަ އެކަލޭެގފާނުގެ ުއއްަމތަށް ޝަރުޢުކުރައްވާފަިއާވ ކަމެކޭ އެއްވެސްީމހަކަށް ނުބުެނވޭނެެއެވ. އެީއ 
މަވެސް، ައދި ގެްއލުމަކުން ސަލާމަްތވުމުގެގޮުތންިވޔަސް، ނުަވތަ މިލަފުޡުތަކުންާނިއ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ނަ 

މިމާނައިގަިއނަމަވެސް ވެެހެވ. ފަހެ، މަްއޔިތަކަށް ދުޢާކުރުމަކީ އެބައިމީުހންގެ މައްޗަށް ޝަުރޢުވެގެންވާކަެމއްޫނނެވެ. 
އަދި އެމަްއޔިތާެގ ިދ ދުޢާވެސްކޮްށގެްނުނވާެނެއެވ. އަދި މައްޔިެތއްގެ ކިބަިއްނ ކަމަކަށް އެދިެގންެވސްުނވާެނެއވެ. އަ

ކިބައިން އަމާންކަމަްށ އެދި، އުއްމީުދކުރާޙާލުގަިއވިޔަސް އަިދ ބިރުވެިތވެެގންވާ ޙާލުގައިވިަޔސް 
ދުޢާކޮށްގެްނުނވާެނެއވެ. 'ިތމަންަނއަށް ތިބާ ފުދެއެެވ.'، 'އަހަރެން މިހުީރ ތިބާ ކައިރީގައެވެ.'، 'އަހަރެން 

ަކމެއް ކުރަން ބޭނުންވެެއވެ.' މިފަދައިްނ އެއްވެސްމީހަަކށް މައްޔިާތައށް ިނސްބަތްކޮށް ނުބުެނވޭނެެއެވ. އެެވނިމިވެނި
އަދި ނަޞާާރއިންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަާކއި، މިއުއްމަތުގެ ތެރެިއްނ މަގުފުރެދިފައިވާ އެބަެއއްގެ ޝެއިޚުންނަށާިއ، 

 ވަކިފިޔަަވޅުތަކެއް ޤަބުރުކަިއރީ ންަތއްކުރާފަދަިއްނ، އެބައިމީުހންެގ ޝެއިޚުްނނޫްނ ެއހެްނ ޝެއިޚުންނަށް ކަ 
އަިދ  މަރުވެފަިއާވ މީހާއަށްަޓކައި އަޅަިއ، އެޤަބުަރށް ކުރިމަިތލައި ކަންަކމުގައި އެިދގެްނުނވާެނެއެވ.

ދުމަކީ އަށް ދަްނނަވާފާނޭދވެ!'، ނުވަތަ 'ތިމަންަނއަށް ދުޢާކޮށްދޭށޭ' ކިޔައި މައްިޔތެއް ކައިރީ އެ هللا'ތިމަންނައަށްަޓކައި 
ައދި މައްޔިާތއަށް ކަންކަމުގައި ަޝކުވާކޮށް، 'ތިމަން  އެއްވެސްމީހަަކށް ޝަރުޢުވެެގްނވާކަމެްއނޫެނވެ.

ދަރަިނވެރިވެްއޖޭ'، ނުވަތަ 'އެެވނިމީހަކު ތިމަންަނއަށް އުނަދގޫކޮށްިފއޭ'، ނުވަތަ 'ތިމަންމެންގެ މައްޗަށް ޢަުދއްވުން 
ލިމަޑުކަމެއް ޖެހިއްޖޭ'، ނުވަތަ 'ތިމަންިމވަނީ ބިރުވެިރކަމެއްގެ ތެރޭގައޭ' ވެރިވެގެންފިއޭ'، ނުވަަތ 'ިތމަންަނއަށް ބަ 

ބުނުންފަދަ ޝަކުވާތައް މައްޔިތާއަށް ކުރުމަކީވެްސ ޝަރުޢުވެގެންވާކަެމއްޫނެނވެ. މިކަމުަގއި ޤަބުރުކަިއރީގައި 
އްެޔއް ނުވަތަ އެޫންނ ހުރިނަމަވެސް، ނުވަތަ ދުރުގަިއހުިރނަމަވެސް ތަފާެތއް ނެތެވެ. އަދި އެަމއްިޔތަކީ ނަބި

 (2)ބޭކަލެއްނަމަެވސް ތަފާތެއްެނތެވެ..."

*** 

                                                            

 .384: ޞ. ޘާ ފީ އައްރައްދު ޢަލަލް ބަކްރީއަލްއިސްތިޣާ  (1)

 .461އަލްއިސްތިޣާޘާ ފީ އައްރައްދު ޢަލަލް ބަކްރީ: ޞ.  (2)
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 އެދުން  މީހުންގެ ކިބައިން ދުޢާކޮށް ދިނުމަށްޞާލިޙު 

ގޮްތތަކުގެ ހުއްދަ  ތަންެވވޭ ވަތަޢާލާެގ ޙަޟްރަތައް ކުއް ސުބްޙާނަހޫهللا އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި، 
ކުރީގަިއ ތަންވުމެވެ. ގެން ެއއިލާހުގެ ޙަޟްރަތައް ކުއްށްތެރެއިން ެއްއގޮތަކީ ޞާލިޙު ބޭކަލުންގެ ދުޢާ މެދުވެރިކޮ

ޙާޟިރުވެހުރިމީާހއަްށ ، ކިބައިން މީހެއްގެ ޙާޟިރުވެ ހުިރ ދެންނެވިފަިއވާނޭ ފަދައިން އެމީހަަކށް 
 މަަދދަށް އެދުްނ ހުއްަދވެެގންވެެއވެ. ިމގޮތުން އެއްުމްސލިމަކު، ދިރިހުރި ޙާޟިރުވެ ހުރި  ކޮށްދެވޭފަދަކަމެއްަގއި

ބައެއް ޞަޙާބީ އެެހނީ، ކޮށް ދިުނމަށް އެދުމަކީ އިސްލާމްީދނުަގއި ުހއްަދކަމެކެވެ. ގެ އަާޚެގ ކައިރީަގއި ދުޢާއޭނާ 
ޢަލައިހި ަވސަްއލަމަގެ އަރިައހަށް ވަޑަިއގެން އެބޭކަލަކަށް ނުވަތަ އެންެމާހ هللا ޞައްލަهللا ބޭކަލުން ރަސޫލު

ވެެއވެ. ަހމައެެހންމެ ޢުމަރުގެފާނު ވަނީ ޢުވަިއސުްލ ޤަރުީނ މުސްލިމުްނެގ މައްޗަށް ުދޢާ ކުރުމަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައި
 ގެ ކިބައިން ދުޢާކޮށް ދިުނމަށް އެދިަވަޑއިެގންފައެވެ.

ކިބައިން  މީހުންގެޚިލާފަށް، ކުރީގައި ބަާޔްނކުރެވިފަިއވާޭނ ފަދައިން ަމރުވެފައިވާ ނަމަެވސް ިމއާ
ތަނަށްގޮސް ނުވަތަ ުނޮގސްނަމަވެސް އެޤަބުރުތަކަްށ ދުޢާކޮށް  ދުޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދުމާއި، އެފަދަ މީހަކު ވަޅުލާފައިވާ

ނޑައެިޅގެން ޝިރުކެކެވެ.  އެޤަބުރުތަކުަގއިވާ ބޭކަލަކީ ނަބިއްޔެއްަކމުގައި ނުވަަތ ޞާލިޙު ބޭކަެލްއ ހެދުމަކީ ކަ
ހަާކ ކާއި މަރުވެފައިވާ މީދެެނގަންނަން ޖެޭހ މުހިއްމުކަމަކީ ދިރިހުރި މީހަކަމުގައި ވީނަމަެވސްމެެއވެ. 

ވިާދޅުވެަފއިވެެއވެ. "މަުރވެފައިވާ މީުހންަނށާިއ هللا ެޝއިޚުްލ އިސްލާްމ ިއބްނު ތައިިމްއޔާ ރަޙިމަހު .ވާނޭކަމެވެތަފާތު
ޣައިބުގައިވާީމހުްނނަށް، ެއއީ ނަބިއްެޔްއކަމުގައިވިޔަްސ ނުވަތަ ެއހެންފަރާތެއްކަުމގައިވިަޔސް، އެމީހަކަށް ކަންކަމުަގއި 

ެވސް އަދި هللاޙަރާމް މުންކަރާތެކެވެ. ެއީއ މުސްލިމުންގެ އިމާމުްނެގ އިއްތިފާުޤްނނެެވ.  ދެންނެވުމަކީ ބޮޑުވެެގންވާ
އެއިލާހުގެ ަރސޫލާެވސް ެއކަމަށް އަމުރުކުރައްވާފަެއްއނުެވެއވެ. ައދި ޞަޙާބީްނނާއި އެބޭކަލުންަނށް ހެޮޔޮގތުަގިއ 

ސް އެގޮތަްށ ޢަމަލުކުރައްވާފައެްއނުވެެއވެ. އަދި ތަބަޢަވެވަަޑިއގެްނނެވި ތާިބޢީ ބޭކަލުންެގ ތެރެއިން ެއންމެ ބޭކަލަކުވެ
މުސްލިމުްނެގ ތެރެއިން އެންމެ އިާމމެއްެވސް ެއކަމަކީ ހެޔޮރަނަގޅުކަމެއްަކމަށް ވިދާުޅެވފައެއްުނވެއެވެ. މިއީ 

 (1)ކަމެކެވެ."ނެމުސްލިމުންގެ ދީނުގައި ކޮްނމެހެން އެނެގންޖެހޭ 

ޔުމަށްފަހު، އެމީހަކަށް އިތުރަށް ކުރެޭވެނ ކޮންމެ އިްނސާެނއްެވްސ މިދުނިޔެާއ އަލްވަދާުޢ ކި

ّ)) ޢަލައިހި ވަސައްލަަމ ޙަދީޘްކުރައްވާފަިއވެއެވެ.هللا ޞައްލަهللا އެއްވެސް ެހޔޮކަމެއް ނެެތވެ. ރަސޫލު  اتا ّما إ ذاا
ّإ الَّّ لُُه ما ّعا عا طا ّان قا اُن ّب هّ ّاإلن سا ُع ّيُن تافا ل ٍم ّع  و 

ا
ّأ اركاٍة، ّجا قٍة دا ّثاالٍث:ّصا ن  ّم 

ا
ّأ ،ّ ّصا ٍ لا ّوا ُّو  ُعوّهلا ّياد  "އިްނސާނަކު މާނައީ: (2)((ال ٍح

ނެޑއެވެ.  މަރުވެއްޖެކަމުގަިއާވނަމަ، )އޭނާކޮށްފަިއާވ ކަންކަމުން( ތިންކަމަކުްނ ފިޔަވައި ޭއނާގެ ޢަމަލުަތއް މެދުކެ

                                                            

 .384ލްއިސްތިޣާޘާ ފީ އައްރައްދު ޢަލަލް ބަކްރީ : ޞ. އަ (1)

 .8813މުސްނަދު އަޙްމަދު: ، 1683 :ނަސާއީ، 3146ތިރުމިޛީ:  ،4884އަބޫދާވުދު: ، 3613މުސްލިމް:  (2)
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 )އެތިންކަމަކީ( ދެމިހުްނަނ ޞަދަޤާތެްއ، ނުަވތަ ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމެއް، ނުވަތަ ޭއާނއަްށ ދުޢާކުރާނެ ޞާލިޙު 
 ދަރިއެކެެވ."

މިޙަދީޘުން ަދލީލު ލިބޭގޮތުގައި، މިޙަީދޘަށް އެންެމާހ އިންާސުންނ ވަްނނާނެެއެވ. އެއީ ރަޫސލެއް 
ހުިރއިރު، ަކންމިހެންނަމަެވސް، ނަބިއްެޔއް ނުވަަތ އެެހންެވސް ާޞލިޙު ބޭކަލެއް ނަމަެވްސ ތަފާތެއްނެެތވެ. 

ށާިއ އެހެނިެހންވެސް އެބަިއމީހުންނަށް މަންފާކުާރޭނ މަރުވެފަިއާވ މީސްތަކުްނވަީނ ދިރިުހރި މީުހންެގ ދުޢާއަ
ާވއިރު، ތިމާގެ އަިމއްލަ ނަފުަސށް ހެެވއް އެބައިމީުހްނ މިފަދަ ޙާލެއްަގއި ހެޔޮކަންަތއްަތކަށް ބޭނުްނ ޖެހިފައެވެ.

 ނުދެވޭހާ ިހނދު އެެހން ބަޔަކަށް ހެެވއް ދެޭވނީ ފަހެ ކޮންފަދަ އަުކންތޯއެވެ؟

ޢަލައިހި ަވސަްއލަމަ هللا ޞައްލަهللا މާތް ނަބިއްާޔ މުޙައްމަދު ރަސޫލު މިހެޮޔވެެގްނާވ އުއްމަތުގެ
އަކީ، އާދަމް ޢަލައިހިްއސަާލމް އިންފެިށގެން ެއންމެ ަފހު އިންާސާނ ހަމައަށްވެްސ، މީސްތަކުންގެ ތެެރއިްނ އެންެމ 

ން ބޮޑު ސާހިބާއެވެ. ަވތަޢާލާގެ ަޙޟްރަތުަގއި އެންމެ ލޮބުެވތިކަ ސުބްޙާނަހޫ هللا ހެޔޮ އިްނސާނާެއވެ. ހަމަެއހެންވެ 
ރަސޫލުކަމާއި ނަބީކަން ޚަިތމުކުރެއް ނަބިއްޔާެއވެ. އަުޅަގނޑުމެނަށް ދެދުނިޔޭގެ ަފލާޙާއި ކާމިޔާބު އޮތީ، އެކަލޭގެފާުނ 
އަުޅަގނޑުެމަނށް ގެނެސް ދެއްވި ގޮތްަތކަށް ހެޔޮހިތުން ބޯލަނބަިއ ކިޔަމަންތެިރވެެގްނނެެވ. އެކަލޭގެފާނު ވަީނ 

ހެޔޮކަެމއް މިއުއްމަަތށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފަެއވެ. ހަމައެެހންމެ، ނުބައިކަމެްއާވނަމަ، އެނުަބއިކަމެއް ހެޔޮކަމެްއވާަނމަ، އެ
އަށް هللاތަށް ފިޔަވައި ެއހެން ގޮތަކަށް އެކަލޭގެފާނު ައުޅަގނޑުެމންނަްށ ބަޔާންކޮށް ދެއްވޮގޮ ބަޔާންކޮށްދެްއވާފަެއވެ.

ށް ހެކިާވެހކިވުމަށް ބުޫރއަރާެނ ކަމެކެވެ. މުަޙއްމަުދ ބިން ގެ ަރސޫލާަކމަهللا ކުރުމަކީ މުޙައްމަދުގެފާނީ އަޅުކަން

ގެ މާނައަކީ،  شهادة أن حممدا رسول اهلل'އުޞޫލުއް ޘަލާޘާ' ަގއި ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ. "هللا ޢަބްދުލްވައްާހބް ރަޙިމަހު

ދެއްވި )އެންމެހާ( އެކަލޭގެފާނު އަމުރު ކުރެއްވި ކަންތައްަތކަށް ކިޔަމަންތެރިވުެމވެ. އަދި އެކަލޭެގފާނު ޚަބަރު 
ކަންތައްަތއް ތެދުކުރުމެވެ. އަދި އެކަލޭެގފާނު ނަހީ ކުރެއްވި ކަންަތއްތަކުން ދުރުވެ އެއްކިބާުވމެވެ. އަދި ެއކަލޭގެާފުނ 

 އަށް އަޅުަކންުނކުރުމެވެ."هللا ބަޔާންކޮށްދެްއވި ގޮތަށް ިފޔަވައި ެއެހންޮގތަކަށް 

ން، މާްތ ނަބިއްޔާގެ ތާހިރު ުސންނަތު އިލާހުގެ ގެ ފޮތް ކީރިތި ޤުރުއާާނއި، އެ هللاޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 
ީކ މަރުވެފައިވާ މީސްތަކުްނަނށް ދުޢާކޮށް، މަދަދަށް އެިދ ހެދުމަށް އެއްވެސް ަނއްެޞއް ައއިސްފަެއއް ުނެވއެެވ. އެކަމަ

ވެިތ ވެެގންވާ ކަމެއްކަމުގަިއާވނަމަ ެއކަން ބަާޔންވެގެން ީވހެެވ. ހަމަެއެހްނމެ، އެމާތް ނަބިއްޔާގެ ޮލބުޝަރުޢު
މާުލްނ އެކަލޭގެާފަނށް ނަޞްުރ ދެއްިވ އިޞަހާބީްނނަކީ އެކަލޭގެާފުނ ދެކެ އެންެމ ލޯބިފުޅުވާ، އެބޭކަލުްނެގ ޖާނާ

ބޭކަލުންެނވެ. މަރުވެފައިވާ މީސްތަކުްނަނށް ދުޢާކޮށް، މަދަދަށް އެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއްކަމުގަިއާވނަމަ އެބޭކަލުން އެކަްނ 
އެބޭކަުލްނނަކީ ހެޔޮަކްނތައްތައް ކުުރމަށް ދަހިވެތިވެ ވަަޑިއގެްނ ތިއްބެވި  އް ޫނެނވެ.ކުރައްާވނެކަީމ ޝައްކެއްޮއތްކަމެ

ރަސޫލާގެ ޤަބުރުފުަޅށް ޮގްސ ބޭކަލުންެނވެ. މިއަށް ވުރެ ކުދި ހެޔޮކަްނތައްތަކަށް އެޭބކަލުން ފަރުވާތެރިވެ ެލއްިވއިރު، 
ޝެއިޚުލް  ދަކަމެއްނަމަ އެބޭކަލުން އެކަން ކުރެއްީވހެެވ.އެކަލޭގެފާުނެގ ކިބައިން މަދަދަށް އެދުަމކީ ހުއް ދުޢާކުރުމާއި،
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ޢަލައިިހަވސައްލަަމ هللا ވިާދުޅެވފައިވެއެވެ. "އަދި ނަބިއްާޔ ޞައްލަهللا އިސްލާމް ިއބްނު ތައިިމްއޔާ ރަޙިމަހު 
ކަލުްނެގ އެކަލޭެގފާނުގެ ކިބަިއންވިޔަސް ނުވަތަ ެއހެްނެވސް ނަބިްއޔެއްގެ ކިބައިްނެވސް، އަދި ެއބޭ އަަވހާރަވުަމްށފަހު،

އެކަލޭގެފާުނެގ އެއްެވްސ  ޤަބުރުފުޅުތަްއ ކައިރީ ުހންަނަވއިެގްނ ވިޔަސް، އަދި ދުރުގަިއ ހުްނނަަވިއެގންިވޔަސް،
މިއިންބޭކަލެއްގެ ަސލާމަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިުނވެއެވެ. ޞަޙާބީބޭކަލުން މުޝްރިކުްނާނ ޞަޙާބީބޭކަލަކު 

އްޗަށް ބިރުވެރިކަން ެވރިެވގެންިދޔަ ހިނދުޮކޅުތަުކގައިވެސް، ެއބޭކަލުްނެގ ހަނގުރާމަކުެރއްވި ިއރުާއއި، އެބޭކަލުންެގ މަ
ތެރެއިން އެްނމެ ބޭކަލަކުވެސް ނަބިްއޔެއްގެ ކިބައިން ވިަޔސް ނުވަަތ އެނޫން މަޚްލޫޤެއްގެ ކިބައިންވިޔަސް ަސލާމަތަްށ 

(1)އެދިަވޑަިއގެްނފައެއްނުވެެއވެ."
ަމރުވުމަށްފަހު ނުވަތަ ޢާްއމުކޮށް،  ަމޚްލޫޤުންއަދިވެްސ ވިދާުޅވެފައިވެެއވެ. "ّ
އަްށ ކަންކަމުގަިއ ދެްނނެވުމަީކ ހުއްދަކަމެއްގެ ދަލީލަކީ ފަހެ ކޮބައި ހެއްެޔެވ؟ هللاއެބައިމީުހންެގ ޛާތު މެދުެވރިކޮށް 

ކޮްނ ޞަޙާބީންާނިއ އެބޭކަލުްނަނށް ހެޔޮގޮުތަގއި ތަބާވެވަަޑއިެގްނނެިވ ާތބިޢީ ބޭކަލުންގެ ތެެރއިން އެފަދައިން ިވދާޅުީވ 
ބޭކަލެއްތޯއެވެ؟ އެހެެނއްކަަމކު ޞަޙާބީން ތަވައްުސލުެވ އުޅުއްވީ ރަސޫލާގެ ދުޢާާއއި ޝަފާޢަތުންެނވެ. ިމަސބަބާހުރެ 
އެކަލޭގެފާުނެގ ފަހުން އެޭބކަލުން ަތވައްސުލުވެ ުއޅުއްވީ ޢައްބާްސެގފާނުގެ މެުދެވރިކޮށެވެ. )ެއބަހީ: ޢައްބާސްގެާފުނެގ 

ެވޭވެނކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ، ަރވުމަށްަފހު، އެކަލޭގެފާނު މެދުވެރިޮކށް ތަވަްއސުުލވުމަކީ ދުޢާއިްނނެެވ.( ރަސޫލާ ައވަހާ
އެކަލޭގެފާުނެގ ބަދަލުގަިއ ޢައްބާސްގެާފުނ އެމަޤާމަށް ނުެގްނނެީވެހެވ. އަދި ހަަމއެފަދައިން ޯލފަން ޞަޙާބީވެްސ 

ނުގެ ޝަފާޢަތުންެނވެ. އަދި އެީހއާިއ މަދަދަްށ އަށް( ކުށްތަންވެވަަޑިއގެންނެވީ ރަސޫލާގެ ދުޢާއިްނނާއި އެކަޭލެގފާ)هللا
އެދުމުަގއި )އެހެން( ޞަޙާީބންެވސް ޢަމަުލކުރެއްވީ އެފަދައިްނެނވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން، ޤިާޔމަތްދުވަހު ީމސްތަުކްނ 

 އެބައިީމހުންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެޮވޑިގަތުމަެށވެ. ފަެހ،هللا އެކަލޭގެފާނު ކިބައިން ެއހީއާއި މަދަދަްށ އެދެނީ 
އެބައިމީހުން ތަވަްއސުލުަވީނ އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތުންެނވެ. )ިމއާއިޚިލާފަށް( މަރުވުމަށްފަހު ޛާތުމެުދެވރިކޮްށ 
އެދުމަށް ެއއްވެސް ދަލީލެްއނެތެެވ. އަދި ސަލަފުންގެ ެތރެއިްނ ެއއްެވސް ބޭކަލަކު އެފަދައިން ިވދާޅުވެަފއެްއުނވެއެވެ. 

ެއްނމެހާ ޢިލްމުވެރިްނެވްސ އައިސްފައިވާ ބަސްފުޅުތައް ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށެވެ.  އެެހނެއްކަމަުކ އެބޭކަލުންެގ ކިބައިން
 (2)ވިދާުޅވެފަިއަވނީ ެއއީ ހުްއދަކަމެއް ޫންނކަމަށެވެ..."

ކީރިތި ޤުރުއާާނއި މާތް ނަބިއްާޔެގ ސުންަނާތއި ޞަޙާބީންގެ ޢަމަުލފުޅުތަކަށް ނަޒަުރ 
މަރުވެފައިވާ މީސްތަކުްނަނށް ދުޢާކޮށް، ތަކަކުންެވސް ަދީލލު ލިބެނީ،  ހިްނގާލައިފިަކމުގަިއވާނަމަ، އެހުރިހާ ަނއްޞު

ڦ  ڦ   چ  ވަތަޢާލާ ަވޙީ ކުރައްވާަފއިެވއެެވ. ސުބްޙާަނހޫهللا ިމގޮތުން  މަދަދަށް އެުދމަކީ ހުއްދަަކމެއް ޫނންކަމެވެ.

ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  

                                                            

 .444އަލްއިސްތިޣާޘާ ފީ އައްރައްދު ޢަލަލް ބަކްރީ : ޞ.  (1)

 .184، 183އަލްއިސްތިޣާޘާ ފީ އައްރައްދު ޢަލަލް ބަކްރީ : ޞ.  (2)
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އަިދ  ،އެކަާލނެގ ދުާވލުެގ ތެރެޔަށް ޭރަގނޑު ވަްއަދވައި: "މާނައީ ٢١ – ٢١فاطر:  چڱ  ڱں  

ޗެްއ ކޮންމެ އެއް  (ެއއިން)އަދި އިާރިއ ހަނދު ޚިުދމަތްތެރިކުރެއްވިެއވެ.  ،ރޭަގނޑުގެ ެތރެޔަށް ދުވާުލ ވައްަދވައި
ނަޑއެިޅެގންވާ މުއްދަތަަކށް ހިނގަިހނގާ ހުރެެތވެ. އެއީ  ތިޔަބައިީމހުންގެ ެވރިިއލާހެެވ.  (އެކަލާނެގއީ)އެވެ. هللاކަ

ވެރިކަްނވަނީ އެކަލާނގެއަެށވެ. އަދި އެަކލާނގެ ފިޔަަވއި ތިޔަބައިީމހުން ޮގވައި އަޅުަކންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަދުރު 
 ،ެވސް މިލްކުެވގެން ނުވެެތވެ. ތިޔަބަިއމީހުން އެަފރާތްތަކަށް ގޮވިަޔސްއޮށެއްގެ ބޭރުގެ ދުލިފަށުެގ މިންވަރު 

 ،އެފަރާތްތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ގޮވާ ގޮވުމެއް ީނޭވނެތެެވ. އަިދ އެގޮވުން އެފަރާތްތަކަށް އިވުނުކަމަށްވިަޔސް
ކުކުޅަކަމާމެދު ޤިޔާމަތްދުވަުހްނ ތިޔަބައިމީުހްނނަކަށް އެފަރާތްތަކެއް އިޖާބައެއް ނުޭދެނތެވެ. އަދި ިތޔަބައިމީހުން ޝަރީ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  އަދިވެސް ވަޙީ ކުރަްއާވފައިވެެއވެ. އެފަރާތްތައް ތިޔަބައިމީުހންގެ ކިބައިން ބަރީއަވާނެެތވެ."

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   

ކަލޭެގފާނު ވިދާުޅވާށެވެ! " މާނައީ: ٥٨ - ٥٦سراء: اإل چوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ   

އިލާހުންކަމަށް ތިަޔބައިމީހުން ީހކޮށްގެންއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ތިޔަބައިމީުހްނ ނިކަން ގޮަވއިބަލާށެެވ! ، އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި
ތަކަކަށް އެފަާރތް، އަދި ބަދަލުކުރުމެއްެވސް، ތިޔަބައިމީުހންގެ ކިބައިން ަދތިކަމެއް ފިލުވުމެއްވެސް، ފަހެ

އެަފރާތްތަކުގެ ެވރިއިލާހުގެ ަޙޟްރަތަްށ ، ިއލާހުންކަމަށް އެބައިމީހުން ގޮަވއިއުޅޭ ފަރާތްތައް ވެގެނެްއ ނުވެެތވެ.މިލްކު
ކާކުތޯބަލައި އެކަމަށް އެެދތެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ ، ގާތްކަންބޮޑީ ކުއްތަންވުމުެގ މަގު އެދެެތވެ. އެަބއިމީުހންކުރެ އެންމެ 

، ކަލޭގެފާުނެގ ވެރިއިާލުހެގ ޢަޛާބަކީ ، ވެ. އަދި އެކަލާނގެ ޢަޛާބަށް ބިރުެވތިވޭމެެއވެ. ަހމަކަށަވަރުންރަޙްމަތަށް ެއދެތެ
 "އެއަށް ބިުރވެތިވެވޭކަެމއް ކަމުގައިވިެއވެ.

ައށް ދެްނނެވުަމށް ނަޞޭޙަްތތެިރެވ هللا ހަމައެފަދަިއްނ މާތް ނަބިްއޔާ ވަނީ ަދންނަވާކަމުގަިއާވނަމަ، 
ޢަންހުާމއަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވަވަުމްނ ޙަދީޘްފުޅު هللا ތުްނ އިބުން ަޢއްބާސް ަރޟިޔަވަޑަިއެގންފަެއވެ. މިގޮ

ّاّسّاذّاإ ّ)) ކުރެއްިވއެެވ.
ا
ّل ّأ ّاسّ فاّّتا

ا
إ ّوّاّ،اهللّلّ أ

ّن ّعّاتاّاّاسّ ذّا ަދްނނަވާަކމުގަިއވާނަމަ، ފަހެ  ކޮއިފުޅުމާނައީ: " (1)((اهلل ب ّّنّ عّ تّااسّ فاّّتا

 ގެ ކިބަިއން ވާގިެއދޭެށވެ."هللا ދޭކަމުގަިއވާނަމަ، ފަހެ އެ ާވގި  ށް ދަްނނަވާެށވެ. އަިދ ކޮއިފުޅުއަهللا 

ޢަލައިިހ ވަސައްލަަމ ނަސޭޙަތް ދެއްވަނީ ަދްނނަާވ هللا މިޙަދީޘްފުޅުަގއި މާތް ަނބިއްޔާ ޞަްއލަ
ފިަޔާވ هللا އަށް ެދްނނެވުމަށެވެ. ެއއްެވސް ޙާލެްއގައި އެކަލޭެގފާނުގެ ކިބަައށް ނުވަތަ هللا ކަމުގަިއވާނަަމ ހަމައެކަނި 

ރާތަކަށް ދެންެނުވމަކަށް ނޫނެެވ. ދިރިހުްނެނިވ އިރު އެކަލޭގެފާނަށް ކަްނތައްތަކު ދެންނެވުމަށް އެކަލޭގެފާުނ އެހެން ފަ

                                                            

"ޡިލާލުއް ޖަންނާ" ގައި ޝެއިޚުލް އަލްބާނީ ވަނީ ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.  .4661މުސްނަދު އަޙްމަދު: ، 4836ތިރުމިޛީ:  (1)
 .(138 -138)ޡިލާލުއް ޖަންނާ: ޙަދީޘް ނަންބަރު: 
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އެކަލޭގެފާނަްށ ުދޢާކޮށް، އެކަލޭގެފާނުގެ ިކބައިްނ  އެކަލޭގެފާނު އަަވހާަރުވމަށްފަހުއެދިަވޑަިއގެްނފައި ނުވާިއުރ، 
 ފަެހ ކޮންފަދަ ައކުންތޯއެވެ؟ ރުހިަވޑަިއަގންަނވާނީ ިއގަތުމަށް، އެކަލޭގެފާނު މަދަދަށް އެދި ވަޑަ

هللا ޢަލައިހި ވަަސއްލަމަެގ މާތް ޞަޙާބީން، ރަސޫލުهللا ޞައްލަهللا ހަމައެފަދަިއްނ ރަސޫލު
ޢަލައިހި ަވސައްލަމަ ނުވަތަ އަބޫބަކުރުގެފާނު ނުވަތަ ޢުމަރުެގފާނު ފަދަ މަތިވެރި ަޞޙާބީއެްއެގ هللا ޞައްލަ

ައދި ެއބޭކަލުން  ކަލުންގެ ކިބައަށް ދުޢާކޮށް، މަދަދު އެދިވަަޑިއގެންފައެްއނުވެެއވެ.ޤަބުރުފުޅަށް ވަޑަިއެގން، އެބޭ
 އަށް ުދޢާ ދަންނަވާަފއެްއނުެވއެެވ.هللاމެދުވެރިކޮްށެވސް 

*** 
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ތަންވުމުގެ މަގު ޚިޔާރުކުރުމުގެ ޢީގޮތުން މަނާކުރައްވާފައިވާ ކުއް ދުޢާކުރުމުގައި ޝަރު 
 ނުބައިކަން 

ދުޢާ  (ތަންވުުމެގ މަގު ޚިޔާރުކުރުމަކީކުއް)އެބަހީ،  ވުމަކީތަވައްުސލު ދުޢާކުރުމުގައި 
ވަތަޢާލާައށް ކުއްތަންުވމުގެ މަގު ޚިޔާރުކުުރަމްށ  ސުބްޙާނަހޫهللا  ވެ.ުވމަށް މަގުފަހިވެެގންދާނެ ސަބަބެކެޤަބޫލުކުރެއް

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ  އަްނަގވައި ަވޙީކުރައްވާފައިވެެއވެ.

 ައްށ هللاއޭ އީާމންެވއްޖެ ީމސްތަކުްނނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން " މާަނއީ: ١٥ئدة: الما چۈ  ۈ  ٴۇ  
ތަޤްާވވެރިވާެށވެ! އަދި ެއކަލާނގެ ަޙޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެ މަގު ތިޔަބަިއމީހުން އެދޭެށވެ! އަދި ެއކަލާނެގ 

ނަމަެވސް  "ލިބުމަށްޓަކައެވެ. ަނޞީބު ދިންަނަވއި، ތިޔަބައިމީހުން (އެއީ)މަގުަގއި ތިަޔބައިމީހުން ިޖހާދުކުރާށެވެ! 
މިމަގު ޚިޔާުރކުރުމުގައި ޮކންމެހެން ެއނގުން ާލޒިމުުކރާ ކަންތައްަތކެއް ވެެއވެ. މިކަންތައްތަްއ ނޭނގުމުގެ ސަބަބުްނ 

ތަންވުމުެގ ޮގުތްނ ކުއްތަންވުަމށް ތަފާތުގޮތްތައް ބޭނުންޮކށް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ދުޢާކުރުމުގަިއ ކުއް ބައެއްމީހުން
ޢަމަލެއް ނުވަަތ ކޮންމެ މަގެއް ޚިާޔރުކުރުމަކީ ޝަރުޢުގައި ަމނާކުރަްއވާފައިވާކަމެކެވެ. ހަމައެަކިނ ކޮންމެ 

ަތންުވމުގެ މަގަކީ ޝަރުޢުގައި ހުއްދަެދއްވާަފއިވާ މަގުތަެކވެ. ެއެހނީ، އަޅުކަމުގެ އަޞްަލީކ ހުއްދަެދވިފައިވާ ކުއް
 ދަލީލެއް ނެތްނަމަ މަނާވެަފއިވުމެވެ.

ވުުމެގ މަގަކީ ދުޢާކުރުމާ ގުިޅލާމެހިފައިވާ ކަމަކަށްވެފައި، އަދި މިކަމަީކ ތަން ގޮތުން ުކއްމި
ދުޢާކުރުމުގަިއ އެނގުްނ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށްވުމާއެކު، މިބާބުގައި ކުރުގޮތަކަށް މިކަމަށް އަލިއަޅުވާަލްނ 

 ޤަޞްތުކުރަމެވެ.

 ތަވައްސުލުގެ ތަޢުރީފު:

ވްހަީރ ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ. ޔާންުކރައްަވއި، ައލްޖަޢަރަބިބަހުގަިއ ތަވައްސުަލކީ ކޮބައިކަން ބަ
ފައިރޫޒްޢާބާދީ ވިދާޅުވެަފއިެވއެެވ.  (1)"ެއވެ. އެީއ އެހެން ެއްއޗަކާ ކައިރިކޮށްދޭ ކައިރިކޮށްދިނުެމވެ.ަލތް ދަންނަ "ވަސީ

ޖަެއވެ. ައިދ "އަލްަވސީލާ އަދި ާވސިާލ ދަްނނައެވެ. އެއީ ވެރިެއއްގެ އަރިުހަގއި އެމީހާގެ މަންޒިެލވެ. އަދި ދަރަ
 (2)އަރިސްވުމެެވ."

އަށް ކިޔަމަންތެިރުވމުންާނއި، އެއިލާހަށް އަުޅކަންކުރުމުްނާނއި، هللاޝަރުޢީގޮުތްނ ތަވަްއސުަލކީ 
ން އެިއލާަހްށ ރުއްސަވާ އެންެމހާ ޢަމަލުތަްއކޮށްގެهللا ނަބިއްުޔންނާިއ ރަސޫުލންަނށް ތަބާވެެގންނާއި، އަިދ 

"ހަމަަކށަވަރުން ަވސީލަތަކީ  ޢަންހުމާ ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ.هللا ަޢްއބާސް ރަޟިޔަ އިބްނު  ތަންވުމެެވ.ކުއްތަްނވެޭވ ކުއް
 (3)ވުމެެވ."ކުއްތަން 

                                                            

 ގެ މާނަ ބައްލަވާ(. وسل) 3481އަލްޤާމޫސުލް މުޙީޠު: ޞ.  (1)

 .ބައްލަވާ(ގެ މާނަ  وسل) 3311: ޞ. މުޢުޖަމުއް ޞިޙާޙު (2)

 .(8/400) ތަފްސީރު އިބްނު ކަޘީރު (3)
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 ތަވައްސުލުގެ ވައްތަރުތައް:
އާއްމުކޮށް ބަލާއިރު ތަަވއްސުލުގެ ތެެރއަށް ޝަރުޢުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮންެމ ތަވައްުސަލކާއި، 

ޓެވެ. މިެދވައްތަރުގެ ތަވަްއސުލު ތަފާތުކޮށް ޝާމިލުވާ ުހށްވާ ތަަވްއސުލުވުން ޝަރުޢުގައި މަނާކުރައްވާަފއި
އެނގުމަށްޓަކައި ތަަވއްސުލުގެ ަވއްަތރުތައް ެއނގުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމުކަމެކެވެ. ތަަވްއސުލުވުން ެދބަޔަކަްށ 

ާވ ދީުނެގ ޝަރުޢުަގއި ުހއްަދ ދެްއވާފައިވާ ތަވަްއުސލާއި، މަނާުކރައްވާަފއިއެެވ. އެީއ ިއސްލާމްބެހިެގންވެ 
 ތަވަްއސުލެެވ.

ވަތަޢާލާ  ސުބްޙާނަހޫ هللا މިވައްތަރުގެ ތަަވްއސުލަކީ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ތަވައްސުލު:  .3
ެމންގެ މަްއޗަށް ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ގޮާތ އެްއގޮތަށް އެއިލާަހށް ކިޔަމަންގަތުުމްނނާއި އެއިާލުހ ރުއްަސާވ އަުޅަގނޑު

ހަަމއެކަނި އެއިލާހު ަތންވުމެެވ. ެއެހނީ، ތަްނވެވޭ ކުއްްނަނާވ ޢަމަލުތަްއ ކޮށްެގްނ ކުއްއަދި ލޯިބެވވޮޑިގަ
ކުރުމަށް އެއިލާހު ެމންނަށް ކުރުމަްށ އަްނގަވާަފއިވާ ކަންކަމަީކ އެއިލާހު ރުހިޮވޑިެގްނާވ ކަންކަމެވެ. އަުޅަގނޑު

ޝެއިޚުލް  ެތވެ.ެތވެ. އަދި ލޯބިެވޮވޑިެގންެވސް ނުވާނެޮވޑިެގންނުވާނެުރއްސަވާއެއިލާހު ނުވާކަމަކަްށ  އަްނަގވަފައިވާ 
އެއިލާހުގެ ޚަލްޤުތަކަށް އެދުމަްށ ، "هللاވިާދުޅވެފަިއވެއެވެ. هللا އިސްލާމް ިއބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިަމހު

އަމުރުކުރަްއާވފައިވާ ވަސީލަތުގެ ަމގަކީ، ރަސޫާލެގްނނެިވ ކަންކަަމށް ތަބަޢަވެގެން ެއއިލާަހްށ ކުއްތަންވުެމވެ. އަިދ 
ހުްއދަދެއްވަފަިއވަނީ ތިން هللا މިގޮުތްނ  (1)ކުއްތަންވުެމއް ނުެވއެެވ." އަށް هللاއެއްވެސްމީހަަކށް މިޫނންގޮަތކަށް 

 ވައްތަެރއްގެ ތަވަްއސުލެކެެވ.

ވަތަޢާލާެގ މަތިވެރިވެގެންވާ ިއސްމުފުޅުްނާނއި ޞިފަފުޅުަތުކްނ  ސުބްޙާނަހޫ هللا ހ. 

ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چچ  ތަވައްސުލުވުެމވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރަްއވާފައިެވއެެވ.

އަށެެވ. هللا ،އެންމެރިވެތި ނަންފުޅުތައް މިލްުކވެެގްނވަނީ" މާނައީ: ٢٨٦األعراف:  چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  

ޙައްޤުމަގުން  ،އެ ނަްނފުޅުތަކުން ިތޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަްށ ދުޢާކުރާށެވެ! އަދި އެކަލާނގެ ނަންުފުޅތަކާމެދު ،ފަހެ
ށްލާށެވެ! އެބައިމީހުްނ ކޮށްއުޅުުނ ކަންތަކަށް އެބައިމީހުންނަށް ޖަާޒ ތިޔަބައިމީހުން ދޫކޮ ،އެއްކިބާވެ ުއޅޭމީހުން

ތަންވުމެެވ. އަށް ކުއްهللا: އެއިސްމުފުޅުތަކުން " ފަހެ، އެއިސްމުފުޅުތަކުން ދުޢާކުރުމުގެ މާނައަކީދެއްާވހުށްޓެެވ.
އްސަާވ އިލާެހވެ! މިއަޅާައށް ޭއ ފާފަފު އަާޅއަށް ރަޙުމަތް ލަްއވާްނދޭވެ!މިސާލަކަށް، އޭ ރަޙްާމންވަންތަ އިލާހެވެ! މި

ތަންވުުމގެޮގތުްނ މަެއފަދައިން ައއްޔޫބުގެފާނު ުކއްތަންުވމެވެ. ހަމިފަދައިން ެއއިލާަހށް ކުއްފާފަފުއްސަާވނދޭވެ! 

މިއަޅާޔަްށ  ،ހަމަކަށަވަރުން"  މާނައީ: ٨١األنبياء:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ  ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ.

ދައިްނ ހަަމެއފަ ."އެންމެ ރަޙްަމތްވަްނތަ އިާލހެވެ ،ަރޙްމަތްލައްވާ ،ްއޖެއެވެ. އަދި އިބައިލާހީުއނދަގޫ ޖެހި ،ދަތިކަމާއި

ނޑުެތރޭަގިއ ވަނިކޮށް ڳ  ڳ  چ  ތަްނވެވަޑަިއގެްނެނވުމުގެ ގޮތުން ވިާދޅުވިެއވެ.ުކއް ޔޫނުސްގެފާނު، ބޮޑުމަހުގެ ބަ

                                                            

 .84، 81ތުން ފީ އައްތަވަސުލް ވަލްވަސީލާ: ޞ. ޖަލީލަ ޤާޢިދަތުން (1)
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 މާނައީ: ٨٨ – ٨٨اء: األنبي چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ނޑުގައި( ދުޢާ ،ފަހެ" އިލާަހުކ  ،ކުރެއްިވއެވެ. އިބައިާލހު މެނުވީ އެކަލޭގެފާނު އަނިދރިތަކުގެ ތެޭރގައި )މަހުގެ ބަ
 ،އަިނޔާެވރިްނެގ ތެރެއިން މި އަޅާވީެމެވ. ފަހެ ،ނެތެެވ. އިބައިލާހު ުހސްޠާހިުރވަްނތަކަމާއެވެ! ހަަމކަށަވަރުން

ތަކުރުމުްނ އެއްކަުއވަންهللا " ފަހެ، ޔޫުނސްެގފާނު ފާނަށް އިޖާަބ ދެއްވީެމެވ.ތިމަންއިާލުހ އެކަލޭގެ
ށަްށ އިޢުތިރާފުވެވަޑަިއގެން ތަްނވެަވަޑއިެގްނނެިވއެެވ. އަދި އެިއލާހަށް ތަްސބީޙަ ވިދާުޅެވ، އެކަލޭގެާފނުެގ ކުކުއް
. މިފަދަ އެތައް މިާސލުތަކެްއ އެކަލޭގެފާނުގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވިއެވެهللا ތަްނވެަވަޑއިެގްނނެިވއެެވ. ފަހެ، ކުއް

 (1)ޤުރުާއނާއި ުސންަނތުަގއި ބަޔާްނވެެގންވެެއވެ.

މިއަާޅ هللا! ގެ މިސާލަކީ، އޭކޮށްފައިވާ ޞާލިޙުހެޔޮ ޢަމަލުން ތަވައްސުލުވުެމވެ. މީދުޢާކުރާމީހާ ށ. 
ތެރިވުމުގެ ަސބަބުން ދެކެވާ ލޯތްބާއި، އިބައިލާހުގެ ރަޫސާލއަށް ކިޔަމަން هللا އަށް ެވފައިވާ އީާމްނކަމާއި، އިބަهللاއިބަ

ٱ  چ  ވަތަޢާލާ ަވޙީ ކުރައްވާަފއިެވއެެވ. ސުބްޙާަނހޫهللا  މިއަޅާައށް ފާފަ ފުއްސވާނޭދވެ! މިފަދަ ޢިބާރާތްތަކެވެ.

އެަބިއމީހުންނީ ަދްނނަވާ " މާނައީ: ٢٦آل عمران:  چٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

، އަޅަެމންގެ ާފފަތައް، އަޅަމެން ީއމާންވެއްޖައީުމއެވެ. ަފހެ، ކަށަވަުރން މީހުްނެނވެ. ައޅަމެންގެ ވެިރރަސްކަލާކޮ! ހަމަ
" އަދިވެސް ވަޙީ ނަރަކަިއެގ ޢަޛާބުްނ އަޅަެމްނ ދިްނނަާވނދޭވެ!، އަޅަެމންަންށ ފުއްސަާވނދޭވެ! އަދި

މާނައީ:  ٥١آل عمران:  چٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  ކުރައްވާފަިއެވއެވެ.

ަރސޫލާޔަށް ، ވެރިަރސްކަލާކޮ! އިބަރަސްކަލާނގެ ބާވަިއލެއްވިފޮތަށް އަޅަމެން އީާމންވެއްޖައީުމެއވެ. އަދިއަޅަެމންގެ " 
، ރަސޫލާއީ، އިބަރަސްކަލާނގެ އެއްކަުއވަންަތކަމަށާއި)، ައޅަމެން ތަާބެވއްޖައީމުެއވެ. ފަހެ (އެބަހީ: ޢީސާގެފާނަށް)

" މިފަދަ އެތައް ންނާ އެކުަގއި އަޅަެމްނ ލިޔުއްވާނޭދވެ!ހެކިވާ މީހު (އިބަރަސްކަާލނގެ ޙައްޤު ރަސޫލާކަމަށް
ބުން ޢުމަރު ކިބައިން، ބުޚާރީާއއި މުސްލިުމަގއި ިރވާކުރަްއވާފަިއވާ، ޮހހަޅަިއގައި هللا މިގޮތުން ަޢބްދުއާޔަތްތަކެކެެވ. 

 (2)ތާށިވި ތިންީމހުންގެ ޙަދީޘްވެެއވެ.

އެުދމަށް هللا . "ފަެހ، ަފިއވެއެވެވިާދޅުވެهللا އިބްނު ތައިިމއްާޔ ރަޙިމަހުޝެއިޚުލް ިއސްލާމް 
ާވފައިވާ ަވސީލަތުގެ މަގަކީ، އަދި މަލާއިަކތުްނނާއި ނަިބއްުޔންގެ ފަރާތުން އަިއސްފައިވާ ޚަބަރުަތކުގައި، އަމުރުކުރައް 

އެބޭކަލުން ެއދިވަޑައިގަތް ވަސީލަތުގެ މަގަކީ، ވާިޖބުކަންތައްތަުކންާނއި މުްސތަޙައްބު ކަްނތައްތަކުން އެއިލާހަްށ 
އަމުރުކުރައްވާަފއިވާ ަވސީލަތުގެ މިމަގުގަިއ ކޮންމެ هللا މަްށ . ފަހެ، މުއުމިނުތަުކންަނށް އެދުތަންވުމެވެ ކުއް

 އަދި މުސްތަޙައްބުކަމަކަށްެއވެ. ވާޖިބުކަމަކަށްނުވާަކމެއް، ވާޖިބުކަމަކާއި، ކޮންމެ މުސްތަޙައްބުކަމެއް ހިމެިނެގންވެ

                                                            

 .68-64ޝަރަޙް ނަވާޤިޟުލް އިސްލާމް: ޞ. ބައްލަވާ:  (1)

 .14-14 .ބައްލަވާ: އައްތަވައްސުލު ވައަންވާޢިހީ ވައަޙްކާމިހީ: ޞ (2)
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އީ ަޙރާމްކަމެއްކަމުގައިވިަޔސް، މަކްރޫޙަކަމެއްކަމުގައިވިޔަްސ، ނުވަަތ ޓެވެ. އެއް މީގެ ތެެރއަށް ނުަވންނަ ހުށް ނުވާކަމެ 
މުބާޙުކަމެއްކަމުގައިވިަޔސްެމއެވެ. ފަހެ، ވާޖިބުކަްނތައްތަކާއި މުސްތަޙައްބުކަންތައްތަކަކީ،  ވާިޖބުކޮށާއި 

ހެންކަމުން، މިކަމުގެ އެ ރަސޫލާ ެގެނސްދެއްވި ޝަރުޢުއެވެ. ޙައްބުކޮށް އަމުރުކުރައްވާފަިއާވގޮތުގެ މަތިންމުސްތަ
 (1)"އަޞްލު ބިާނވެފައިވަނީ ަރސޫލާގެނެްސެދއްވިކަންކަމަށް އީމާންވުމުެގ މައްޗަެށވެ.

 ތަފްޞީލު އިސްވެިހނަގްއޖެއެވެ. ނ. ޞާލިޙުީމހެއްގެ ދުޢާއިން ތަަވއްސުލުވުމެެވ. މިކަމުގެ

ުނންާނއި ސުންނަުތެގ ބަޔާންވެގެންިދޔަ ގޮތުަގއި، ޝަރުޢުެވެގންާވ ތަވަްއސުލުވުމަކީ ކީރިތިޤުރުއާ 
ޢަމަލުކުރައްވާފަިއވާ، އަދި މުސްިލމުން ެއއްަބސްވެފަިއާވ  ވާ، ސަލަުފއްޞާލިޙުން ނައްޞުތަކަްށ ބިނާވެަފއި 
ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުުޅްނނާއި ޞިފަުފޅުތަކުްނނާއި، ދުޢާކުރާމީހާކޮށްފަިއާވ  ސުބްޙާނަހޫ هللا ތަވައްސުލުވުެމވެ. އެއީ: 

ހެއްގެ ދުޢާއިްނ ވެވޭ ތަަވްއޞުލެވެ. މިތިން ވަްއތަރުެގ ތަވައްސުުލ ފިޔަަވިއ ޞާލިޙުޢަމަލަކުންާނއި، ޞާލިޙުމީ
ދެންުހރި ަވއްތަރުތަކަކީ ހުއްަދވެެގްނުނވާ، އަދި ޝަރުޢުވެެގްނނުވާ ވައްަތރުތަކެވެ. އެހެނީ، އެވަްއތަރުތަުކެގ 

ާވޭނފަދައިން ައުޅކަމެއްގެ ވިފައި ކުރިން ެދންނެ  (2)ތަވަްއސުލު ހުއްދަކޮށްދޭަފދަ ދަލީލެްއ ވާރިުދވެފަެއއްނުވެެއވެ.
މެްނ އަޅުކަމެްއ ކުަރްނ އެބަހީ ައޅުަގނޑު ދަކީ ޞައްޙަ ދަީލލެއް ުނލިބޭހާ ހިނދަުކ މަނާވުމެވެ.ޤަވާޢި

ްއގެގޮުތްނ ނަމާދު، ބޭނުްނވާކަމުަގއިާވނަމަ އެކަމަށް ދަލީލުކުރާ ޞައްޙަ ޞަރީޙަ ދަލީލެއް އޮްނަންނވާެނެއވެ. މިސާލެ
ންަތކެވެ. މިފަދަ އަޅުކަންަތކަށް ދަލީލުކުރާ ދަލީލުތައް ޤުރުާއނާއި ުސންނަުތަގިއ ފަަދ އަޅުކަރޯދަހިފުން

ބަޔާްނވެފައިެވއެވެ. ނަމަެވސް ޒިޔާރަތްަތކަށް ގޮސް ަނދުރުބުުނން، މަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ކަންކަމުަގއި އެދުން ފަަދ 
ނޫެނވެ. އަދި ޝަރުޢީ ދަލީލުތަްއ ކަންކަމަކީ އެކަންކަމަށް އެއްެވސް ޝަރުޢީ ދަލީލެްއ ހުރި ކަްނކަމެއް 

 އައިސްަފއިަވީނ މިފަދަ ކަންކަމާ އިދިކޮޅަށެވެ.

ޝަރުޢުގައި ހުއްދަދެއްވާފަިއާވ  ،ބަޔާންވެިދޔަ ހުއްދަ ދެއްވާފައިނުވާ ތަވައްސުލު: .4
ހިމެނިެގންވާ ތިން ވައްތަރުގެ ތަވަްއސުލު ފިޔަަވއި ދެްނހުރި ވައްަތރުތަކަކީ މަނާެވެގްނާވ  ތަވަްއސުލުަގއި 

މިގޮތުން ަމރުވެފައިވާ ީމހުން މެދުވެިރކޮށް ތަވައްސުލުވުާމއި، ޝަރުޢުގައި ބަޔާްނވެެގްނުނާވ   ތަކެވެ.ވަްއސުލުތަ
ނެ އެތަންަތުނގައި ހުރެ ުދޢާކުރުން )މިސާލަކަށް، ން ދުޢާ އިޖާބަވާެނ ތަނެއްކަންދަ ތަންތަން އެީއ އެތަނެއްގަިއ ހުރުމު

ހުރެ، އެތަނަީކ ޚާއްޞަތަެނއްކަންދަނެ ުދޢާކުރުން( ފަދަ އެންެމހާ ޝަރުޢުގަިއ މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ޤަުބރުކައިރީަގއި 
 ޓެވެ.ވައްސުުލތައް މިބަޔަށް ވަްނަނހުށްހުއްަދވެެގްނުނވާ ތަ

                                                            

 .81ތުން ޖަލިއްޔަތުން ފީ އައްތަވަސުލް ވަލްވަސީލާ: ޞ. ޤާޢިދަ (1)

 .44ބައްލަވާ: އައްތަވައްސުލު ވައަންވާޢިހީ ވައަޙްކާމިހީ: ޞ.  (2)
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ވުމާިއއެކު، މިދެވައްަތރުެގ ތަވަްއސުުލ އެނގި، މިދެވައްަތރުެގ ތަވަްއސުުލ ވަކިކޮށްގަުތމަީކ 
ްއތަރު ވަކިކުރަން ޭނނގުުމެގ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ ެތރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ވާޖިބުެވގެްނާވ ކަމެކެވެ. އެހެނީ، މިދެވަ 

 ދުޢާކުރުމުގަިއ ޝިރުކުގެ އަނަދވަޅަށް ެވއްޓިެގން ދެއެވެ.

*** 
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 ބައިވެރިކުރުމުގެ ނުބައިކަން ދުޢާކުރުމުގައި މެދުވެރިން  އަށް هللا

އަށް ކުރާ هللاވަތަ ޭނނގިުހރެ ުހރެ ނު އްމީުހން، އެަބއިމީުހންނަށް އެނގިމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ަބއެ 
ބޭކަލުންާނއި، ާޞލިޙު ބޭކަލުްނ އެއީ އެބަިއމީހުްނ ކޮށް އުެޅެއވެ. ބުދުތަކާިއ، ނަބީދުޢާގައި މެުދވެރިން ބަިއެވރި

އަށް ކުާރ ދުޢާގައި މެދުވެރިކުާރ މެދުވެިރްނ ކަމުގައި ބަލައިއުޅެތެވެ. މިފަދަ މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގަިއ هللا
އަށް އެދުޢާ ފޯރުކޮށްދޭނޭ މެދުވެިރްނތަކަކަށް هللاކުރެވޭ މީހުންކަމުގަިއވެފައި، އެމީުހންގެ ފަރާުތްނ މިބައިމީހުްނަނކީ ކުށް

ބޭނުްނވެއެވެ. އަދި އެމީހުން ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ޞާލިޙު ބޭކަލުންނާއި، އެެހންވެސް ެއއްެޗްއ މެދުވެރިއެްއގެގޮުތަގިއ 
ޢަލަިއހިަވސައްލަަމެގ ޒަމާނުގަިއ އުުޅުނ هللا ޞަްއލަهللا ހެދުމަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރެވޭނޭ ކަމެކެވެ. މިއީ ރަޫސލު

 ދީންތަކާއި، މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކަންތަްއ ކުރަމުން ައންަނގޮތެވެ.މުޝްރިކުންާނއި، އަދި ެއެހންެވސް ޚުރާީފ 

ނަމަެވސް ިއސްލާމްދީުނެގ މަތިވެރި ޝަރީޢަތަށް ވިސްނާލައިިފނަމަ މިކަމަކީ ބާޠިލު ައިދ 
އާއި އެީމހަކާދެމެދު މެދުވެިރެއްއ هللا ދުޢާކުރުމުގައި އުޞޫލުތަކާ ފުށުއަރާކަމެކެވެ.  އިސްލާމްީދނުގެ މަތިވެރި 

ތަޢާލާ، އިސްލާމްކަން ެގއްލިގެންާދ هللا ބައިވެރިކުރުަމކީ ކުފުރެކެވެ. މިގޮތުން ުމޙައްމަދު ބުްނ ޢަބްދުވައްާހބް ރަޙިމަހު
އާ ދެމެދު މެދުވެރިން هللا އިވެެއވެ. "އަިދ މީހަކާއި ކަންތައްަތއް ބަޔާންކުރަްއަވމުން، އޭގެ ެދވަނަ ކަމަކަްށ ވިދާުޅވެފަ

ކިބައިން ޝަފާޢަތަށް އެދި، ެވރިންގެ ކަންތައްތަކު ދަންަނަވއި، އެމެދު ވެރިންަތކަށްމިމެދުބައިވެރިކުރުެމވެ. އެމީހާ 
 ވެިރްނަނށް ވަކީލުކޮށް އުޅެެއެވ. މިފަދަ މީހަކީ އިުޖމާޢުން ކާފަރުވެފަިއވާ މީހެެކވެ."އެމެދު

މެދުވެރިެއއް ބޭުނމެއް އާއި ައހަރެމެންނާ ދެމެދަށް هللا ކުރާ އަޅުކަމެއްަގއި  ައށްهللاއެެހނީ، 
ައށް ކުރާ ައޅުކަންތަކާިއ ދުޢާތައް އެްއެވްސ هللاނުެވެއވެ. ައދި އަހަރެެމންގެ މަްއަޗށް ވާޖިުބވެެގންަވީނ 

ނެތި އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު އަށް ެދންެނުވމެވެ. އަދި ެއއިލާހުގެ ަޝފާޢަތަށް މެދުވެރިެއއް هللاމެދުވެރިެއްއެނތި ސީދާ 
 ވަީޙ ކުރައްވާފަިއވެއެވެ.هللا އަިދ އެއްވެސް މެދުވެރިެއްއެނތި އެއިާލހަްށ ވަކީލުކުރުެމވެ.  އެއިލާަހށް ެއދުމެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން ތިަމންއިލާހަށް ދުާޢކުރާށެވެ. ިތމަންއިާލހު " މާނައީ: ٦٦غافر:  چٺ  ٺ  ٺٿچ

" މިއާޔަުތގައި އެއްވެސް ޙާލެއްަގއި، ެއވެނި ިމވެިނ މީހެއް މެދުވެރިކޮށް ތިޔަބައިމީުހންނަށް އިޖާބަެދއްވާނަމެެވ.
އާ އެްނެމ هللا ދުޢާކުރުމަކަށް ނާްނގަވަެއވެ. ައދި މެދުވެރިއެއް ބައިވެރިކުރުމަށްވެސް ނާނގަވަެއވެ. ފަހެ، 

ގަިއ ބެލުމަކީ ކުފުރެކެެވ. ކުއްތަްނވެެގންވާ މަލާއިކަެތއް ނުވަތަ ަރސޫލެއް ނަމަެވސް ދުޢާކުރުމުގައި މެދުވެިރއެްއގެގޮތު 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  މުޝްރިކުންެގ ވާހަކަ ބަާޔންކުރަްއވައި ވަޙީކުރަްއވާފައިެވއެެވ.

 ،ފިޔަވައި ައުޅކަންކުރަނީ هللا"އެަބިއމީހުން  މާނައީ: ٢٨يونس:  چھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  

މަންފާއެްއެވސް ނުެދޭވ ތަކެއްޗަެށެވ. އަދި  އަދި ެއބައިމީހުންނަށް ، އެބައިމީުހންަނށް ގެއްލުެމއްވެސް ނުެދވޭ 
 ގެ ޙަޟްރަތުަގއި ތިމަންމެންނަްށ ޝަފާޢަތްތެރިވާނޭ ތަކެއްެޗެވ."هللا، އެބައިމީހުން ބުނެތެެވ. މި ތަކެއްޗަކީ
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ޝިރުކުގެ ެތރެއިްނާވ  މިބައިމީހުްނެގ މިޢަމަލަކީ އަޅުކަމެއްަކމަށާއި، މިބައިމީހުން މިކުރާގޮތަށް މިކަންކުރުމަކީ

ۓ  چ ބަޔާންުކރައްަވއި ވަޙީ ކުރެއްިވއެެވ. ވަތަޢާލާ ހުސްޠާހިުރވެެގްނާވކަން ސުބްޙާނަހޫهللا މާއި، މިޢަމަލުން ކަމެއްކަ

 މާނައީ: ٢٨يونس:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

އްގެ ވާހަަކިއްނ ދެނެޮވޑިެގްނނުާވ ކަމެهللا އަިދ ބިމުގައިެވސް ، ކަލޭގެފާނު ވިދާުޅވާށެވެ! އުޑުތަކުގައިވެސް"
 ެއބައިމީހުން ެއ ޝަރީކުކުރާ ތަކެތިން އެކަލާނގެ ުހސްޠާިހުރވެ  ތިޔަބައިމީުހްނ އެކަލާނެގައށް ޚަބަރުދެނީހެއްެޔވެ؟

މިއީ ޒިޔާަރްތތަކަށާއި، އަިދ އެހެްނެވސް އެފަދަ ތަންތަނަށް އަޅުކަްނކުރާ މީހުްނެގ ޙާލެވެ.  "މަތިވެިރވެޮވިޑގެްނެވއެެވ.
ރިްނާނިއ، ޞާލިޙުބޭކަލުްނނަކީ މެދުވެރިންކަމުގަިއ ބަލާއުޅެތެެވ. އެފަދަ މީހަކަށް ތިޔަފަދަިއްނ މިބައިމީހުން ވަލީވެ 

އާ ދެމެދުަގއިވާ މެދުވެިރންެނެވ. هللاޢަމަލުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ުސާވލުކޮށްފިނަމަ ބުނާެނއެެވ. 'މިބޭކަލުންނަީކ ތިމަންމެނާ 
ޚަލްޤުކުރައްަވއި، ރިްޒުޤދެއްަވއި، ކަްނކަން ތަދުބީުރކުރަްއާވ  ެއކުއާهللاތިމަންމެްނ ެއއްެވސް ޙާލެްއގައި މިބޭކަުލންނަކީ 

އަށް ތިމަންމެްނެގ هللاނެއްކަަމކު، ތިމަންމެން ދެކެނީ  މިބޭކަލުންނަީކ އި ތިމަންެމްނ ނުދެކެމެެވ. އެހެ ބޭކަލުންކަމުގަ 
ޛަބަޙަކުރުމާއި، ދުޢާކުުރްނ ޙާޖަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާ މެދުވެީރންެނެވ.' މިބައިމީހުން އެބޭކަލުންގެ ޤަބުރުތަްއކައިރީ 

ޢަލައިހިަވސައްލަމަ އެަބއެއްގެ ދީނަީކ ބާޠިލު هللا ޞައްލަهللا ފަދަ އެތައް ައޅުކަންތަކެއްޮކށް ހަދައެެވ. މިކަމަކީ ރަސޫލު
ދީނެއްކަން ބަޔާންކޮށް ެދއްވި މުޝްިރކުން އުޅެމުން އައިގޮެތެވ. އެބައިމީުހންގެ ޢަމަލުަތކާ ބެހޭގޮތުްނ ވަޙީ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  ވެ.ކުރައްވާފަިއެވއެ

"ައދި އެކަލާނެގ ފިޔަވަިއ  މާނައީ:  ١الزمر:  چں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ  ہ  

ްނ ތިމަންމެ ،ގެ ޙަޟްރަތަށް ތިމަންމެން ުކއްތަންކޮށްިދުނމަށްމެނުވީهللاއެހީތެރިންތަެކއް ހިފިމީހުްނ ބުންޏެވެ. 
އެބަިއމީހުން އެކަާމމެދު ޚިލާފުވެގެްނުއޭޅ  ،އަޅުކަމެއް ނުކުރަުމއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން (އެބަހީ: ބުދުތަކަށް)އެތަކެއްޗަކަްށ 

هللا ދޮގުހަދާ ކާފަރަކަށް  ،އެބައިމީުހންެގ މެދުގައި ުޙކުމްކުރައްާވެނތެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ،هللاކަންތަކާދޭތެޭރގައި 
އެބައިމީުހންގެ މިޢަމަަލކީ ދޮގުކުޅަުއމާއި، ކުފުރުކަން މިއާޔަުތަގއި ބަޔާންކުރައްވާފަިއ  ތެދުމަގެއް ުނދައްކަވާނެެތވެ."

 އެަވނީއެވެ.

އެމެދުެވިރންަނށް ދުޢާނުކޮށް، އަިދ އެމެދުެވރިންނަްށ ހަމައެފަދައިން، މެދުވެިރްނ ބައިވެރިކޮްށ، 
 ކޮށް، މެދުވެރިން ބައިވެިރކުރަނީ އްކަން ޤަޫބލުއަށް ހަމައެކަިނ ކުރަންޖެހޭަކމެهللاނަދުރުބުނެ ަނހަދާ، އަދި އަޅުކަމަކީ 

މިކަމަކީ ބޮޑުވެގެްނާވ ސަބަބެއްކަމުަގއި ޤަބޫލުކުރާ މީހުން ދަންަނެއވެ.  އަށް ކުއްތަންވުމުގެهللاހަމައެކަނި 
ދުޢާުކރުމުގަާއއި، ޝަފާޢަތަށް އެދުމުަގިއ ބިދުޢައެކެވެ. އަދި ޝިރުކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެއްެވސްމެެއވެ. އެހެނީ، 

އަމުރުނުކުރަްއވައެވެ. އަދި ޞާލިޙުންާނިއ هللا ެމންނަްށ ޑުނމަްށ އެއްެވސް ޙާލެއްަގއި އަުޅގަ ދުވެރިން ބައިވެރިކުރުމެ
މެްނަންށ ުޅަގނޑު އަهللا ނަބިއްުޔްނ މެދުވެރިުކރުމަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާނެ ަސބަބެއް ކަމަށްވެސް 
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ރުމަީކ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްާވނެކަެމއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ އަްނގަވާފައެްއނުެވެއވެ. ީވިއރު، މިފަދަ މެދުވެރިން ބައިވެރިކު
 ޢިލްމެއްނެތި އެއިލާހުގެ މައްޗަށް ހެދޭ ބޮޑު ބުހުތާނު ދޮގެކެެވ.

ވުމާިއއެކު، މެދުވެރިން ބައިވެރިކުރުާމެއކު، އެމެދުެވރިންނަށް ަނދުރުބުނުމާއި، ޛަބަޙަކުރުްނ ފަދަ 
ވެ. ައިދ މީހާ ިއްސލާމްދީނުގެ ަތރަޙައިން ބޭުރވެެގންދާނޭ ަކމެކެވެ. ކުރުމަކީ ބޮޑުވެެގންވާ ިޝރުކެކެ އަޅުކަންތައް

ކަން ޤަބޫލުުކރާ ޙާލު هللاހަމައެެހންމެ، މެދުވެިރންނަށް އަޅުަކންނުކޮށް، ހަމައެކަނި އަޅުކަންކުރަންެޖހޭ ފަރާތަކީ 
ިޝރުކަކަށް މަގުފަހިކުުރާވ  މެދުވެރިން ބައިވެރިކުރުމަީކ ބިދުޢައެކެވެ. އަދި ޝިރުކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެކެވެ. ބޮޑު

 ކޮންމެ ކަމަކީ ކުޑަ ޝިރުކެކެވެ.

*** 
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 މީހުންގެ ދަލީލުތަކަށް ރައްދު  ކަމަށް ބުނާދުޢާކުރުމުގައި މެދުވެރިން ބައިވެރިކުރެވޭނެ 

 މިބައިމީހުންގެ ފުރަތަމަ ދަލީލު:
ވުމެކެވެ. އެެހީނ، އަށްވެވޭ ކުއްަތން هللاމެުދވެރިން ބައިެވރިކުރުމަކީ  މިބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  އަްނަގވާފައިެވއެވެ.هللا ކުއްތަންވުމުެގ މަގު ޚިޔާުރކުރުމަށް 

"އޭ އީމާްނެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ިތޔަބައިމީުހްނ  މާނައީ: ١٥المائدة:  چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  

ަމުގ ތިޔަބައިމީހުން އެދޭށެވެ! އަދި  ތަޤްވާވެިރވާށެވެ! އަދި އެަކލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްަތންވުމުގެ އަށް هللا
 ލިބުމަށްޓަކައެވެ." ިދްނނަަވއި ނަީޞބު، ތިޔަބަިއމީހުން (އެއީ)އެކަލާނގެ ަމގުަގއި ތިޔަަބއިމީހުން ޖިާހދުކުރާށެވެ! 

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  چ  އަދިެވސް ވަީޙ ކުރައްވާަފއިވެެއވެ.

އެފަާރތްތަކުގެ ވެިރއިލާުހެގ ، ންކަމަށް ެއބައިމީހުން ގޮވައިއުޅޭ ފަާރތްތައް"އިާލހު މާނައީ: ٥٨اإلسراء:  چۇئۆئ  

ކާކުތޯބަލައި އެކަމަށް ެއދެތެެވ. ، ގާތްަކންބޮޑީ  ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމުެގ މަގު އެދެެތވެ. އެބައިމީުހންކުރެ އެންމެ 
ކަޭލެގފާުނެގ ، ެއވެ. ހަމަކަށަވަރުންއަދި އެކަާލނގެ ރަޙްމަތަްށ އެދެތެވެ. އަދި އެކަާލނގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވޭމެ 

 އެއަށް ބިރުވެތިެވވޭކަމެއް ކަމުަގއިިވއެެވ."، ވެރިއިާލހުގެ ޢަޛާބަކީ

އާ ދެެމުދ هللا ފަހެ، މިބައިމީހުން ކުއްަތންވުމުގެ މަގު ތަފްސީުރކުރަނީ، އެީއ ތިބާއާއި 
 ތަފްސީރަކީ ބާޠިލު، ތަފްސީރު ެގ ތެރެއިްނ މެދުވެރިެއއް ބައިެވިރކުރުމަށެވެ. މިބައިމީހުްނެގ މިން ޚަލްޤުތަކު

 ޢިލްމުވެރިްނެގ ތެރެއިން ެއޢިލްމުގައި ފުންނާބުއުސް އެއްވެސް ޢިްލމުވެރިޔަކު ަތފްސީރުކުރަްއާވފައިވާގޮތެއް ނޫނެވެ.
އަށް ކިޔަމަންތެިރވެ، އެއިލާހަްށ هللاއެޢިލްމުވެިރްނ މިއާޔަތުަގއިވާ ވަީސލަްތ ތަފްސީރުކުރައްވާަފއިަވީނ، އެއީ 

 ން ކުއްަތންުވމަށެވެ.އަޅުަކންކުރުމު

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  چ  އަދި ދެވަނަ އާޔަތް

ދަންނަެއވެ. މިއާޔަތުން ޭދހަކޮށްދެނީ، ޢަރަބިންގެ ެތރެއިން މަާލިއކަތުންނަްށ  ٥٨اإلسراء:  چۇئ  ۇئۆئ  

އިމީހުން އެބޭކަުލންަންށ އަޅުަކންކުރިމީހުންނަށާއި، އަދި ނަޞާާރއިން ޢީާސެގފާނަށް އަޅުަކންކުރިމީުހްނަނށް، އެބަ
ފިޔަވައި ިތޔަބަިއމީހުން ިތަޔ هللا ެއެހނީ،  ެދއްަވވާފައިވާ ރައްެދވެ.هللا އެކުރާ ައޅުކަމަކީ ބާޠިލުކަން ބަާޔންކުަރއްަވއި 

ން އިާލހަށް ކުއްތަްނވެަވަޑއިަގްނނަވާ ިތމަންއިާލހުެގ އަުޅންކަމާއި، އެބޭކަލުބޭކަލުންނަކީ ހަމައެކަިނ ިތމަން އަޅުަކންކުރާ
ތިަމންއިާލހަށެވެ. އަދި ރަްއބުވަންތަކަމާއި، ކަންކަން ހިންަމވައިެދއްވުމުަގއި  މައެކަނި ައޅުކަންކުަރއްާވފައިވަނީހަ

އަށް އަުޅކަންކުރައްވަިއގެްނ هللاއެބޭކަލުންނަްށ ކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމެވެ. އެބޭކަލުންަނކީ ހަމައެކަިނ 
މަތަށް އުއްމީދުކުރާ، އެއިލާހުގެ ަޢޛާބަށް ބިރުެވތިވެަވޑަިއަގްނނަވާ ގެ ރަޙްهللاކުއްތަްނވެަވަޑއިަގްނނަވާ، އަދި 
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އާ މެދުވެރިޮކށްދޭ މެދުެވރިންކަމުގައި هللا ބޭކަލުންނެވެ. ފަހެ، އެްއެވސް ޙާލެްއެގަގއި އެބޭކަުލްނނަކީ )ދުޢާކުުރމުގައި( 

ައޅުކަންކުާރ  އެބަހީ، ުމޝްރިކުން چې  ې     ې  چ މިއާޔަުތަގއި ވަޙީ ކުަރއްވަނީ هللا ނުބަލާށެެވ. 

ެގ އަޅުތަުކްނެނވެ. އެބޭކަލުންަނށް ދުޢާޮކށްގެން، އެޭބކަލުންނަްށ ކޮށްދެޭވެނ هللاރަސޫުލންނަީކ މަލާއިކަތުްނާނއި، 

އަށް ޭބނުްނޖެހިފައިާވ هللا އެބަހީ، އެބޭަކލުްނނަކީ  چى  ى  ائ  ائ  چ  އެއްވެސް ކަެމއް ެނތެެވ.

އަށް ކުްއތަންވެ، އެއިާލުހެގ هللا ެއބޭކަލުންނަށް ، އެބަހީ، ފަހެ چوئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  چ  ބޭކަލުންތަކެކެވެ.

އާއެކު ދުޢާ ދެްނެނޭވ هللا ރަޙްމަތަށް ުއއްމީދުކުރަްއާވއިރު، ައދި އެއިލާުހެގ ޢަޛާބަށް ބިރުެވތިވެަވޑަިއަގްނނަާވއިރު، 
ޔަްތ ިމީއ ތަފްސީުރ ޢިލްމުވެރިން ިމއާ ބައެއްގެގޮުތަގއި އެބޭކަުލްނ ބަލައިަގްނނާީނ ކޮންަފދައަކުްނ ހެއްޔެވެ؟

 ތަފްސީރުކުރަްއވާގޮެތވެ. އަިދ މިފަދަ އެެހން މާާނގައި ޢިލްމުވެރިން މިއާޔަތް ތަްފސީރު ކުރަްއާވފައިވެއެވެ.

 މިބައިމީހުންގެ ދެވަނަ ދަލީލު:

މަތިވެރިކުުރުމެގ هللا ާއދެމެދަށް މެދުވެރިން ބައިވެރިޮކށް ހަދަނީ هللا ާނއި މިބައިމީހުން މިބައިމީހުން، 
އަކީ މަތިވެިރވަންތަ އިލާެހވެ. މެދުވެިރއެއްނެތި އެިއލާަހްށ هللا ްނ ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި މިބައިމީހުނިޔަުތގައެވެ. 

ގެ ޙަޟްރަތުަގިއ މިބައިމީހުންނާެމުދ هللاކުއްތަްނނުެވވޭނެެއވެ. މިބައިމީހުން މެދުވެރިކުރާ މެދުވެިރންނަީކ 
ސްރަސްކަުލންަނށާއި ެވރިންނަްށ ރަޝަފާޢަތްތެރިވާނޭ ބައެއްަކމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެްނެނވެ. އެއީ މިދުިނޔޭަގއިެވސް 

 ބުނުން ަފސްގޮތަުކން މިބައިމީުހންެގ މި ކަންކަމުގަިއ ދެންނެވެނީ މެދުވެރިން ެމދުވެރިކޮްށގެްނކަމަށް ދެކިގެންނެވެ.
 ބާޠިލުވެއެވެ.

އާ ުދނިޔޭގެ ަރްސރަސްކަލުްނާނއި ވެިރްނަނށް ޤިޔާސްުކރެއެެވ. މިީއ ބާޠިލު هللا މިބައިމީހުން  ފުރަތަމައީ:
ަވތަޢާލާ މަތިެވރިކުރުމެއް ޫނނެެވ. އަިދ ކިއެްއަތ  ސުބްޙާނަހޫهللا ެކވެ. އެެހނީ، މިފަދައިން ޢަމަުލކުރުމަކީ ޤިޔާސެ
ގެ މަތިވެރިކަްނ ނަފީކުރުމެކެވެ. މިބައިމީުހްނ މިއެއްގޮތްޮކށް ހަދަނީ ާޢލަމްތަކުގެ ެވރި އިާލހާ، އެއިލާުހ هللاއެއީ 

 ންޖެހޭ އަޅުކަމެއްގަިއ އެެހން ބަަޔކު ބެއްސުމަކީ ޝިރުކެކެވެ.ހެއްެދވި މަްޚލޫޤުންނާެއވެ. އަދި އެިއލާަހށް ކުރަ

އާ އެިއލާހުގެ ައޅުތަކުންނާ ޤިޔާސްުކރުމަކީ އެއިާލހަށް ޤަދަރުުކޑަކުރުމެކެވެ. އެެހނީ، އެއިލާހަީކ هللا  ދެވަނައީ:
ންސާނުންނާިއ އި އެންެމހާ ކަެމއް މޮޅަްށ ެދނެޮވޑިެގންވާ، މޮޅަށް އަްއސަވާވޮިޑގެްނާވ އިލާހެވެ. މިއާއިޚިލާފަށް، 

އެނގޭހުީށ ީމހަކު އެކަމެްއ ފޯރުކޮށް ިދނީމަެއވެ. އެަބއިމީުހންެގ ތެރޭގަިއ ިހނާގކަންތައްަތއް ، ރަސްރަސްކަުލންަނށް
ވަތަޢާލާީއ އުޑާބިމުގައިވާ އެންެމހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮިޑެގްނވާ، އެއިާލހުެގ އަޅުންގެ ޙާޖަތްަތްއ  ސުބްޙާނަހޫهللا 

 ކަްށ ބޭނުްނވެޮވިޑގެްނނުވާ އިާލހެވެ.ފޯރުކޮށްދޭނެ މެދުވެރިއަ
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އެބަިއމީހުންކަިއރީ ޝަފާޢަތްތެރިވާނޭ ަބޔަކު ބޭނުްނެވގެްނާވ ބައެކެވެ. ، ދުނިޔޭގެ ަރސްރަސްކަުލްނނަކީ ތިންވަނައީ:
ްނެގ އެބައިމީުހންެގ ވަޒީުރންނާިއ، ކަންތައްތަްއކުރާނެ މީުހންނަށް ބޭުންނެވއެވެ. އެބައިީމހުން ބަެއއްަފހަރަށް އެބަިއމީހު

ނުރުހުމުގަިއެވސް ވަޒީުރންނާއި، އެީމުހންގެ ކައިީރގައި އަިރްސކޮށްއުޅޭމީުހންގެ ވާހަކަތަަކށް އިޖާބަ ދިނުަމްށ 
ވަތަޢާލާީއ އެއިާލހުގެ އަުޅންަނށް ޭބނުްނވެވޮިޑގެްނނުާވ ފުދިޮވިޑގެްނާވ  ސުބްޙާަނހޫهللا މަޖުބޫރުވެއެވެ. ނަމަވެްސ 

 ތެރިާވނޭ ފަާރތެއް ބޭނުންވެވޮިޑގެްނުނވެއެވެ.އިލާހެވެ. ެއިއލާހަށް ވަޒީެރއް، ޝަފާޢަތް

ދުނިޔޭގެ ރަސްރަސްކަުލންގެ ކިބަިއްނ ގިނަަފހަރަްށ އުނަދގުލާނުލައި ކަމެްއ ޙާޞިލުނުވާނެެއެވ.  ހަތަރުވަނައީ:
މަްތވަންަތ މޮޅަށް އައްަސވާވޮިޑެގންވާ ރަޙް އީ ގިަނިގނައިން ދެްއާވ، އެއިލާުހެގ އަޅުންގެ ދުޢާهللا ނަމަެވސް 

 .އިލާހެވެ

ދުނިޔޭގެ ަރސްރަސްކަުލްނނަކީ ފަޤީރު އަދި އެބައިީމހުންގެ އަުތަގއިވާ ެއއްަޗްއ ހޯދުމަށް ަވރަށް ބޮޑު  ފަސްވަނައީ:
އީ އެންެމހާކަމެއް މިްލކުވެވޮިޑެގންާވ ދީލަތިވަންަތ އިލާެހެވ. هللا ޤުރުބާނީތަކެްއ ވާންެޖހޭ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް 

 ފަދަ ކުުރމަކީ އެއިލާހު މަތިވެރިކުރުެމއް ޫނނެެވ.އާ އެއިާލުހގެ އަޅުތަުކންނާ އެއްهللاވުމާއެކު، 

ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ. "ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން ޝަރީކުކުރާމީހަުކ هللا ޖަވްޒިއްޔާ ރަޙިމަހުއިބްނު އަލްޤައްޔިމް އަލް 
ުނަވަތ ގެ ކަންކަން ހިްނގެވުމުަގއި، ވަީޒރެއް، ޢާލަމު)ވަތަާޢލާ(އަށް  ސުްބޙާނަހޫهللا ހީކުރާގޮުތގައި، ހަމަކަށަވަރުން 

ިމީއ އެއިލާާހއެކު ތަދުބީރުކުރާނެ ފަރާތަކަށް ބޭނުންެވއެވެ.  އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތެއް، ނުވަތަ ާވިގވެރިވާ ފަރާތެއް، ފަދަ
އެފަރާތެއްގެ ޛާތު ފިޔަވަިއ އެެހންހުިރާހ އެއްޗަކުން ފުދިވޮިޑގެްނާވ ފަރާތް، ައދި އެހެންުހިރހާ ެއއްެޗއް އެއިލާަހށް 

 ުސބްޙާަނހޫ هللا އެފަދަމީހަުކ ހީކުރާޮގތުަގއި، ންމެ ބޮޑަްށ ޤަދަރުކުޑަުކރެވޭނެކަމެވެ. ބޭނުްނެވގެްނާވ ފަރާތް އެ 
އެމީހަުކ )ވަތަޢާލާ(ގެ ކުޅަދުްނވަންަތކަން ފުރިހަަމ ވަނީ އެބައިވެރިކުރެވޭ ފަރާތުގެ ުކަޅދާނަކަމާއެުކަގއެވެ. ައދި 

ށް ކަންކަން އެނިގވޮޑިެގންނުވާކަމަެށވެ. ނުަވަތ ހީކުރަނީ އެބައިވެރިކުރާ މެދުވެިރޔާ އަންގައިދީފިްއޔާެމނުވީ އެއިާލހަ 
ރަޙްމަތަށް ެއދި މެދުވެިރެއއް ބައިވެރިކުރިއްޔާެމނުވީ އެއިލާހު ރަޙްމަތް ނުލަްއާވނެކަމަށެެވ. ނުވަތަ ހަމަެއކަނި ައާޅ 
)އެއިލާހަްށ ދަްނނަަވން( ފުިދގެްނުނވާކަމަެށވެ. ނުވަަތ އެމެދުެވރިޔާ ެއިއލާހުގެ ަޙޟްރަތުަގިއ 

ތްތެރިވިްއޔާމެުނީވ އަޅާ ބޭނުްނވާކަމެްއ އެއިލާުހ ނުކޮށްދެްއވަާވނެކަމަށެވެ. މަޚްލޫޤުްނ މަޚްލޫޤުންނާ ޝަފާޢަ
ޝަފާޢަތްތެރިވާ ފަދަިއްނނެެވ. )އެަބހީ: ދުނިޔެމަތީގަިއ އެކަުކ އަނެކަކު މެދުވެރިކޮްށ ކަންތައްަތއް ކުުރާވ 

ފޯރުކޮށްދީ އޭނާގެ ެއޝަފާޢަތް  އެމީހާގެ އެޙާޖަތްދޭ ފަރާތަށް ެއކަންކޮށް )ދުނިޔޭގައި( އުޞޫލުްނނެވެ.( ފަހެ،
 ( އެމީހާގެ ޙާޖަތްތައް އެއިލާހަށް ޤަބޫލުެވވި، އެކަމަށް އެީމހާ ރުެހންޖެެހއެވެ. ނުވަަތ )އެމީހާ ީހކުރާގޮތުަގއި

. ދުނިޭޔެގ ފޯރުކޮށްދޭނެ މެދުވެރިެއއް ބައިވެރިކުިރްއޔާމެުނވީ، ެއއިލާހުގެ އަޅާގެ ދުޢާ އެިއލާހު ޤަބޫލުުނކުރައްާވނެއެވެ
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އަށް މެދުވެރިން ބައިވެިރކުރުމަކީ( ޚަލްޤުތަކުންގެ ޝިރުުކެގ هللاރަސްރަސްކަުލންގެ ޙާލު ަފދައިްނެނވެ. ިމއީ )އެބަހީ: 
 (1)އަޞްލެވެ."

 މިބައިމީހުންގެ ތިންވަނަ ދަލީލު:
ަވތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުަގިއ  ސުބްޙާނަހޫهللا ޞާލިޙު ބޭކަލުންނަީކ އެބައިމީުހްނ ބުނެއެވެ. 

ނަީކ ެހނީ، ތިމަންމެން ެމދުވެރިކޮެށވެ. އެ އަށް ދަންނަވަނީ އެބޭކަލުންهللا  ެގންވާ ބައެކެވެ. ތިމަންެމން ވެރިވެތިމަ
 ކުށްކުރެވޭ ބައެކެވެ.

މިބައިމީހުްނެގ މިބުނުމަށް ރައްދެއްގެ ޮގތުގައި ބުނަެމވެ. މީހަކު ޞާލިޙުވުމާއި، އެމީާހގެ ޢަމަލުތަކަކީ 
އިންލިބިގެންވާ ކަމެއްޫނެނވެ. އެބައިމީުހންެގ ޢަމަލުތައް ަވީނ ތިޔަބައިމީުހންނަށް އެްއެވސް ޙައްޤެްއ އެ

އެބައިމީުހންަނށެވެ. އަިދ ތިޔަބައިީމހުންނަށް ަމންފާކުރާހުީށ ތިޔަބައިީމހުންގެ ޢަަމލުްނނެެވ. ތިޔަބައިމީުހްނ 
 ކަމެއް ނޯންނާނެެއެވ. ހެޔޮޢަމަލުނުުކރާކަމުގަިއވާަނމަ، އެބައިމީުހންަނށް ތިޔަަބއިމީުހންނަްށ ފުއްދައިެދވޭެނ އެއްވެސް

ައެނއް ނަފްސަަކްށ  ،އެއްވެސް ަނފްސެއް (އެއީ)"  މާނައީ: ٢٩االنفطار:  چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  چ 

ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   چ  " އަދިވެސް ަވޙީ ކުރައްވާފައިެވއެެވ.އެްއވެސްކަމެްއ ކޮށްދިނުން މިލްކުވެެގްނނުވާ ދުަވހެެވ.

)އެއީ( މީާހ އޭާނެގ "  މާނައީ: ١٨ – ١١عبس:  چيب    جت   حت  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  

ދަިރންެގ ކިބައިްނ ފިލަްނާދ ، ޭއނާެގ ައނބިމީހާއާއި، ބައްޕަެގ ކިބައިްނނާއި، ޭއނާގެ މަންމައާއި، އަޚާގެ ކިބަިއންާނއި
ފަހެ، " ެވެއވެ.އެީމހަކު އަަވދިެނތި ކުރާނެަކމެއް އެުދވަހުން ، ެއބައިމީހުންކުެރ ކޮންމެ މީހަކަށް ދުވަެހވެ.

ތިޔަބައިމީުހންގެ ހެޔޮ ަޢމަލެއް ުނާވނަމަ، އެބަިއމީހުންގެ ާޞލިޙުކަމުން ތިޔަބައިމީުހންަނށް ކުރާނެ އެްއެވްސ 
އާ ުކއްތަްނެވގެްނާވ މީހުްނެގ هللا ހުންގެ ޢަމަލުތައް ިއޞްލާޙުކޮށްގެން ފައިދާއެއް ޯނންާނެނއެެވ. ވީހިނދު، ތިަޔބައިމީ

އެބައިމީުހންގެ ޢަމަލުަތކުގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިީމހުންނަްށ  ންވީ ކީްއެވގެން ހެްއޔެެވ؟ތެރެއިން ިތަޔބައިމީހުން ނުވަ

ۈئ  ۈئ  چ  ަވތަޢާލާ ަވޙީ ކުރައްވާަފއިެވއެެވ. ސުބްޙާަނހޫهللا ފައިދާ ކުރާެނކަމަށް ހީކުުރމަކީ ކުށްހީއެެކވެ. އެެހނީ، 

ަހމަކަށަވަުރްނ ، އެއީ" މާނައީ: ٢١١البقرة:  چېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ  جب   

އެ އުއްމަތަށެވެ. އަދި ތިަޔބައިމީހުން ޯހދިކަމެްއ  ހޯިދކަމެއް ފާއިތުވެިހނަގއްޖެ އުއްމަެތކެވެ. އެ އުއްމަތް
 ".ތިޔަބައިމީުހްނނަށެެވ. އަިދ އެބައިމީުހްނ ކޮށްއުޅުނު ކަންތަކާމެދު ތިޔަބައިމީުހންނާ ސުވާލުެއއް ނުކުރަްއާވހުށްޓެވެ

އެބައިމީުހންަނކީ ޞާލިޙުްނކަމުގައި ވީަނމަވެސް، ތިަޔބައިމީހުން ޞާލިޙުޢަމަލުނުކޮށް، ސަާލމަތްވެެގންވާ ޢަޤީދާއެްއެގ 
މަތީގައި ުނާވނަމަ ުދވަހަކުވެސް ފަިއާދ ނުކުރާނެެއެވ. ހަމައެއާއެުކ، ތިޔަބައިމީުހންެގ ތިޔަ ަޢމަލަކީ ޝިރުކެކެވެ. 

                                                            

 .304، 3/301: އިޣާޘަތުލް ލަހްފާން ފީ މަޞާޔިދިއް ޝައިޠާން  (1)
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 މާނައީ: ١٨المدثر:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ފައިދާއެއް ުނކުރާނެެއވެ.ޝިރުކުކުރާ މީހުންނަށް ޝަފާޢަތުން 

 "ޝަފާޢަތްތެރިވާމީުހންގެ ޝަފާަޢތަކުން އެބަިއމީހުްނނަކަށް މަންފާއެއް ުނކުރާނެތެެވ. ،ފަހެ"

 މިބައިމީހުންގެ ހަތަރުވަނަ ދަލީލު:
ވާރޭ ެވއްެސުވމަށް ޢަންހު، ރަސޫލާގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ޢައްބާސްގެާފނުގެ ކިބައިން هللا ޢުމަރު ރަޟިޔަ

އަދި ޢުމަރުެގފާނު އުވަިއސުލް ޤަްރނީގެ ކިބަިއްނ ދުޢާކޮށް . ދި ދުޢާކޮްށ ދެްއވުމަްށ އެދިވަޑަިއެގންެނިވއެވެ އެ
މިފަދަ ޙާދިޘާތަކާއި ހަދީޘްތަްއ ނަގަިއެގްނ މިބައިމީުހްނ، މިއީ މެދުވެިރްނ  ދެއްވުމަށް އެދިވަަޑއިެގްނނެވިެއވެ.

 ގައި ުބނެއެވެ.ބައިވެރިކުެރވޭނެ ދަލީލުކަމު 

ނޑަެއިޅގެން ޮދގު، ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކާ އިދިކީލި ބުނުމެކެވެ. އެންެމ  މިބައިމީހުްނެގ މިބުނާބުނުަމކީ ކަ
އާދައިގެމީހަުކ މިފަދަ ޙަދީޘްތަކަށް ވިސްާނލައިފިކަމުގައިވާނަމަވެސް ިމބައިމީހުންގެ މިބުނުމަކީ ކަމާނުގުޅޭ ބުުނމެއްަކްނ 

ލުތަކަކީ އެބައިމީުހންނަށް ވާ ުޙްއޖަތެއް ޫނެނެވ. އެެހނެއްަކމަކު، އެބައިމީހުްނެގ އެނޭގނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ދަލީ
 މައްޗަްށވާ ުޙއްޖަތެކެވެ.

ޢުމަރުގެފާނު އެއްވެސް ާޙލެއްަގއި، ޢައްބާސްގެާފުނ ނުަވތަ އުވަިއސުލް ޤަރްނީ މެުދެވރިއަކަްށ 
ވަަޑިއެގންެނވީއެއް ނޫެނވެ. ޢުމަރުގެފާުނ، ބައިވެރިކުަރއްވަިއެގން، ނުވަަތ އެެދބޭކަލުންގެ ޖާހުން ކުްއތަންވެ 

ދިރިހުރި، އަޑުިއޭވ ޢައްބާސްގެާފާނއި އުަވއިުސލް ޤަރްީނެގ ކިބައިން އެދިަވޑަިއގެްނނެވީ ދުޢާކޮްށ ދެއްވުމަެށެވ. 
ހިސާބުަގއި ހުރި ޞާލިުޙމީހެއްގެ ކިބައިން، ދުޢާޮކށް ދިނުމަްށ އެދުމަކީ ޝަރުޢުގައި ހުއްދަކަމެކެެވ. މިކަމުގެ 

ވިދާުޅެވފައިވެއެވެ. هللا ޝައިޚުލް ިއސްލާމް އިބްނު ތައިިމްއޔާ ރަޙިމަހު  ޞީލު އިސްވެ ހިނަގއްޖެެއވެ.ތަފް
ޢަލައިހިަވސައްލަމަ( ޙާޟިރުވެވަަޑއިގެން ުހްނނެިވއިރު، ނުވަތަ ަޣިއބުވެވަަޑއިެގން هللا ޞައްލަهللا ")ރަސޫލު

ެގ ޛާތުފުޅުން ތަވަްއސުުލވުްނ ދަްނަނެއވެ. އަިދ ހުްނެނވިއިރު،  ނުވަތަ ެއކަލޭގެފާނު ައވަހާަރވުމަށްަފހު އެކަލޭގެފާނު
މީގެ ތެރެއަްށ )މިޙާލަތްތަކުގައި( އެކަލޭގެފާނު ނުަވތަ އެހެން ނަބިއްުޔންގެ ނަްނަގނެެގްނ ހުވާކުރުން، ުނަވަތ 

ބިޢީންެގ އެބޭކަލުންެގ ދުޢާގެ ބަދަުލގައި އެބޭކަލުންެގ ޛާތުމެުދވެރިކޮށް ދުާޢކުރުން ަދްނަނއެވެ. މިއީ ޞަޙާބީންާނިއ ތާ
މެދުގައި އޮްތކަމެއްޫނނެެވ. އެހެެނއްކަމަކު ޢުމަރުގެފާނާއި މުޢާވިަޔތު ބިން އަބޫ ސުފްޔާންއާއި އެދެބޭަކލުްނގެ 

ޢަލައިހިަވސަްއލަމަގެ ޞަާޙބީންާނއި އެޭބކަލުންނަްށ ހެޔޮގޮުތަގިއ هللا ޞައްލަهللا އަރިުހގައި ާޙޟިރުވެތިއްބެވި ަރސޫލު
ެއބޭކަލުން  ޝިފާދެއްވުމަށް ރޭވެއްސެވުަމށާއި، ަތވައްސުުލވުމަށާިއ، ތަބަޢަވެވަަޑިއގެްނނެވި ތާބިޢީން، ވާ

. އަސްވަދު ަފދަ ދުނިޔޭގަިއ ތިއްބެވި ބޭކަލުންގެ އަރިުހްނެނވެ  ނީ ޢައްބާސްގެފާާނއި ޔަޒީދު ބުނުލް އެދިަވޑަިއގެްނފައިވަ 
އްސުުލވެ، ޢަލައިހިވަސަްއލަަމ މެދުވެިރކޮށް ތަވަهللا މިޙާލުގައިވެްސ އެބޭކަލުން ނަބިްއޔާ ޞައްލަ

ވުމަްށ އެކަލޭގެާފނުގެ ޤަބުުރފުޅުގެ ައިރހުަގއި ުހްނނަަވިއގެްނެވސް އަދި ޝިފާދެއްވާރޭވެއްސެވުަމށްއެދި، 
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ދުރުަގއިހުންނަވަިއެގންެވްސ އެދިވަަޑިއގެންފައެްއނުވެެއވެ. ެއހެނެްއކަމަކު، އެބޭކަލުން ބެއްލެވީ ޢައްބާސްގެފާާނިއ 
ރަސޫލާގެ(  ،ޢަލައިހިވަަސއްލަމަ ދިިރުހންެނިވއިރު ުދޢާކޮށް އެދެުނފަދައިންهللا ޔަޒީދުގެފާުނ ފަދަ )ނަބިްއޔާ ޞަްއލަ

 (1)ބޭކަލަކަށެވެ." ދޭނެބަދަލުގައި ުދޢާކޮށް

އަޖައިބުކަމަކީ، މަރުވެފައިާވ މީހުން މެދުވެރިކޮށް ކުއްތަްނެވވި، އެބައިމީހުން މެދުވެރިކޮށް ދުާޢ 
ޢަލައިހިވަސަްއލަަމ ކުއްތަންކޮްށދޭ ފަރާތެއްކަމުގައި هللا ލަދެންނެވޭކަުމަގއިަވީނނަމަ، ޢުމަރުގެފާނު ރަސޫލާ ަޞއް

ނުބައްަލވައި، ޢައްބާސްެގފާނު ނުވަަތ އުވަިއސުްލ ޤަރްނީގެ ކިބައިން ދުޢާކޮށްދެއްވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމެވެ. 
ަގިއ ެގ ޙަޟްރަތުهللاޢަލައިިހވަސައްލަމައަީކ ިއންސާނުންގެ ތެެރއިން އެންެމ ހެޔޮ، هللا އެެހނީ، ަރޫސލާ ޞައްލަ

هللا އެބޭކަލުން ަރސޫލުހަމައެެހންމެ، އެންމެ ަޞޙާބީއެއްގެ ިކބައިންވެސް އެންމެ ލޮުބެވތިވެެގންވާ ިއންސާނާެއވެ. 
ޢަލައިހިވަަސއްަލމަ ނުވަތަ ައބޫބަކުރުގެފާުނ ނުވަތަ ޢުަމރުގެފާނުފަދަ މަތިވެރި ބޭކަލުން ައވަހާރަވުމަށްފަުހ هللا ޞައްލަ

ޞަޙާބީްނެގ ނުަވތަ އެބޭކަލުންގެ ނަންުފޅުަގއި ދުޢާކުރައްވާފައެއް ުނެވއެވެ.  އެބޭކަލުން ެމދުވެރިކުަރއްަވއިެގން،
ޢަލައިހިަވސައްލަަމ ޙަދީްޘ هللا ޞަްއލަهللا ދުވަސްވަރަީކ މިއުއްމަތުެގ އެންމެ ެހޔޮ ދުަވސްަވރެވެ. ަރޫސލު

ُر النَّاس  قَ رمِن  ُُثَّ الَّذ يَن يَ ُلونَ ُهمم ُُثَّ الَّذ ينَ » ކުރައްވާފަިއެވއެވެ. "މީސްތަކުްނެގ ތެރެއިން އެްނެމ  މާނައީ: (2)«يَ ُلونَ ُهمم  َخي م

ހެޮޔވެެގންވާ ޤަރުނަކީ ތިމަންކަލޭގެާފނުެގ ޤަރުެނވެ. ދެން އެބައިމީުހންގެ ފަހުން އަްނނަމީުހްނެނވެ. ދެން ޭއެގފަުހްނ 
ގަިއވެެގްނދިޔަީއ ހަމަކަށަވަުރންެވސް އެބޭކަލުންެގ އެޤަރުނު ެއންމެ ެހޔޮެވެގންާވ ޤަުރުނކަމު އަްނނަމީުހްނެނވެ."

އެބޭކަލުން ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރެއްުވމުގައި ިއްސނެްނގެވިލެްއ މަތިވެރިކަމުންެނވެ. ެހޔޮކަމަކަށް މަގުދައްަކާވ 
ދެއްވާފައިވާ އެންެމހާ ކަެމއްަގއި އެބޭަކލުްނވަނީ ރިެވތި ނަމޫނާ ދައްކަވާެދއްވާަފއެވެ. ީވހިނުދ، ސަލާމަތުެގ މަގަީކ 

هللا ގެވެ. އެބޭކަލުްނ ހިންގެވިަމގަކީ ެއންމެެހޔޮ ެވެގްނާވ މަގުކަން ބަޔާންކުރަްއަވއި އެބޭކަލުން ެއހިްނެގވިމަ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަީޙ ކުރައްވާފައިވެެއވެ. 

التوبة:  چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

އަްނޞާރުންގެ ތެރެއިން ކުރިން ިއްސނެންގެވި ބޭކަުލންާނއި، ެހޮޔގޮތުަގއި  "މުހާޖިުރްނނާއި މާނައީ: ٢٦٦
އެބައިމީހުނަށް ރުހިޮވޑިގެންިފއެވެ. އަދި ެއބައިމީހުން ެއއިާލަހްށ هللا އެބައިމީުހންަނށް ތަބާވީ މީހުން )ަދންނާށެވެ!( 

އެއިާލހު ެއބައިމީހުންނަްށޓަކަިއ ރުހުނެވެ. އަިދ އެތަންތާނެގ ދަށުްނ ކޯުރތައް ިހނގަިހނާގ ުހންނަ ސުވަރުގެަތއް، 
 ތައްޔާރުކުެރއްވިެއވެ. އެތާނގައި އެަބއިމީުހން ދެމިތިބެިނވިގޮުތަގއެެވ. ބޮޑުވެެގންވާ ނަސީބު ލިބުަމކީ އެއީެއވެ."

 

                                                            

 .314ޤާޢިދަތުން ޖަލިއްޔަތުން ފީ އައްތަވަސުލް ވަލްވަސީލާ: ޞ.  (1)

 .4811: މުސްލިމް ،6441، 1683، 4684 :ބުޚާރީ (2)
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 މިބައިމީހުންގެ ފަސްވަނަ ދަލީލު:
ިއ، މިބައިމީހުން ބުނެެއވެ. ކުރީގެ މުޝްިރކުން ދުޢާކޮށްއުޅުނީ ބުދުތަކަށާއި، ޝައިާޠނުންނަށާ

ޖިންީނންނަެށެވ. ތިމަންމެްނ މިދުޢާކުރަނީ ޞާލިޙު ބޭކަލުންނަށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ޞާލިޙު ބޭކަލުންާނއި ބުދުތަކާ 
 އެއްފަދަކުާރީނ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

މީގެ ޖަވާބުަގއި ބުނަމެެވ. ކުރީގެ މުޝްރިކުން ަހމައެކަނި ައުޅކަންކޮށް އުޅުނީ ބުދުތަކަށާއި، 
ީނންަނށް އެަކންޏެއް ޫނެނވެ. އެބައިީމހުްނ ދުޢާކޮށް އަޅުަކްނކުރަނީ ތަާފތު އެިކ ޝައިާޠނުްނަނށާއި، ޖިން 

ފަރާތްތަކަށެވެ. އެއިގެ ތެެރއިން ބައެއްީމހުން ަމލާއިަކތުންނަށާއި، ޢުޒައިރުގެފާަނށާއި، ޢީާސެގފާނަށާއި، އަިދ އެޫންނ 
 ޙުންނެވެ.ޞާލިޙު ބޭކަލުންަނށް ދުޢާކޮށް އުުޅނެެވ. މިއެންެމހާ ބޭކަލުންނީ ާޞލި

އެބޭކަުލންަނށް  ގެ ވަީލެވރިންދެކެ ލޯބިވަމެެވ. އެޭބކަލުންނަށް ތަބާވަމެވެ. އަދިهللاއަހަރެމެން 
ފިަޔވައި ދުޢާ ދެންނެވޭ ފަރާްތތަކަކަްށ هللا ދުޢާވެސް ކުަރމެވެ. ނަމަެވސް އެބޭކަލުްނނަކީ  ފާފަފުއްސަވާދެއްވުމަށް އެދި

ެގ هللا ކީ އެބޭކަލުންދެެކ ލޯބިވުމެއް ނޫނެވެ. އެީއ ޝިރުކެވެ. ނަހަދާނަމެވެ. މިފަދައިްނ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަ
، އެއްކަުއވަްނތަކޮށްهللا އެބޭކަލުން ދެކެ ލޯިބވާމީހަކީ އަށް ޝިުރކުކުރުމަށް ލޯބިނުކުރަްއވާެނއެވެ. هللاވަލީެވރިން، 

ފާފަތަްއ ދުޢާކޮށް، އެބޭކަލުންނަށް ތަބާެވ، އެބޭކަލުންގެ  އެބޭކަލުންނަްށ ހެޔޮގޮްތ މިންވަރުކޮށްދެއްވުމަށް 
ާއ އެއްފަދަކޮްށ، އެއިާލހު ފިޔަަވިއ هللاފުއްސަވާެދްއުވމަށް ދުޢާކުރާމީހުްނެނވެ. އެއްވެސް ާޙލެއްަގއި އެބޭކަލުން 

އެބޭކަލުންނަްށ ދުޢާކޮށް، ނަދުރުބުނެ ަހދާ މީުހންެންއ ޫނެނވެ. ިމފަދައިން ޢަަމލުކުރުމަކީ ެއބޭކަލުންގެ ައޞްުލ 
. ިތބާގެ ކައިިރައށް މީހަކު އައިސް ިތޔަީއ ރަސްގެފާނޭ ބުނެވިއްޖެނަަމ ހިަތްށ ދަރަޖައިން ެއބޭކަލުން ބޭުރކޮށްލުމެވެ

އަރާނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ ހަަމގައިމުވެސް ހިަތްށ އަރާނެ އެްއޗަކީ އެމީހާ ތިމަންަނއަށް މަލާމަތްކޮށް ފުރައްސާރަުކރަނީއެވެ. 
މެން ދެކޭގޮތްކަމުަގއިާވއިރު، ުޅަގނޑުއިވާ މީހެއް ނޫެނެވ. މިއީ އައެެހނީ، ތިަމންަނއަކީ ަރސްކަލެއްެގ މަޤާމުގަ

ާއ އެއްފަދަ ކުރުމަކީ ހަމަަގއިމުެވްސ هللاޞާލިޙު ބޭކަލުންގެ ޙައްޤު ދަރަޖައިން މައްޗަށް އުފުލައި، ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 
 އެބޭކަލުންނަްށ މަލާމަތްކޮށް ފުރައްސާރަުކރުންކަމުަގއި މެނުވީ ުނވާެނއެވެ.

*** 
ّوّا ّ ف   ْ ّّامّ تاّّا

ا
ّسّ أ

ا
ّاُّلّأ ّجّاوّاّزَّّعّاّاّللَّ ّّلَّ

ا
ّ ناّقّافّ وّايُّّنّ أ ّرّ ّيهّ اّفّ مّااّل ّعًّي ّاّجا ّوّاّ،اهُّضا

ا
ّاناّقّافّ وّايُّّنّ أ ّحّ اّل  ّإ ّّ،هّ ب ّّلّ مّاعّاال ّوّاّعّ اف ّانلَّّّمّ ل ّعّ ال ّّيلّ ص 

ّهُّاناّحّاب ّسُّّهُّنَّ
ّعّاتّاوّا ّوّاّ،مّ ك ّرّ كّاّادّ وّاّجّااىلا ّصا ّارّ بّاوّاّمّالَّّسّاوّاّهللّالَّ ا ّ وّ سُّرّاوّاّه ّدّ ب ّّعّاكّىلعا ّوّاّ،دٍّمَّّحُماّّهل  ا ّ ىلعا ّوّاّّآهل  ّّهّ بّ حّ صا

ا
ّاأ ّعّ ج  ّ.ني 

*** 
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