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ސ ަލ ުތ ްއ ަތ ުއ ީޙ ިދ
ިރ ާ

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻨﻮﺭﻱ

ﺭﺳﺎﻟﺔﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣِﯿﻢ
ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻠﻒ ގެ ބަހެއް
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ .ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ!

މި ﺭﺳﺎﻟﺔ އަކީ ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އަސާސީ ބިންގަލެއްގެ ގޮތުން ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻨﻮﺭﻱ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ﺃﻫﻞ ވެރީންނަށްޓަކައި ﺗﺄﻟﻴﻒ ކޮށްފައިވާ
ފޮތެކެވެ .މިފޮތުގެ ފަހުން މުޞައްނިފު ވަނީ "ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ" ގެ ނަމުގައި
މާ

ތަފްޞީލީ

ފޮތެއް

ލިޔުއްވާފައެވެ.

ފަހެ

މިރިސާލާއަކީ

މުޤައްދިމާއެއް ކަމުގައިވެސް މުޞައްނިފު ވިދާޅުވިއެވެ.
ޗާޕް

ކުރެވިފައިވަނީ

1985

ގައެވެ.

އެއަށްފަހު

އެފޮތުގެ

މި ފޮތުގެ ފުރަތަމަ
އަހަރުތަކަކަށްފަހު

އަނެއްކާވެސް މި ފޮތުގެ ﻣﻨﻔﻊ ފުޅާކޮށް އިތުރަށް ﻋﺎﻡ ކުރުމުގެ ﻗﺼﺪ ގައި ﲨﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻒ

ގެ

ފަރާތުން

ﻣﺼﻨﻒ

އަށް

ހުށައެޅުމުން

މިކަމަށް

ﻣﺮﺣﺒﺎ

ކިޔުއްވާފައިވެއެވެ .މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި ،ހެޔޮ ﺗﻮﻓﻴﻖ އާއެކު މިހާރު މިވަނީ

އަލުން ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ކޮށް ﻣﺼﻨﻒ ގެ ބަހުގެ މައްޗަށް ފޭރާން ކުރެވިފައެވެ .އަދި
މީގެ ފަހުން ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ގެ ﺃﺻﻞ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މި ޗާޕް ކަމަށްވެސް
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ އަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ގެ ރައީސް
 4ﺭﻣﻀﺎﻥ  1429ﻫـ.

 04ސެޕްޓެމްބަރ 2008މ.
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣِﯿﻢ
ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔ
ﺍﳊﻤﺪ ﻟﻠﹼﻪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﱂ ﻳﻠﺪ ﻭﱂ ﻳﻮﻟﺪ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮﺍ ﺃﺣﺪ .ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺃﺭﺷﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻷﻗﻮﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﹼﺬﻳﻦ ﲤﺴﻜﻮﺍ ﺑﺎﻟﻄﹼﺮﻳﻖ
ﺍﻷﺭﺷﺪ .ﺃﻣﺎﹼﺑﻌﺪ
އަޅުގަނޑުމެންނީ އެއްކައުވަންތަ މާތް ﷲ އަށް އީމާންވެގެންތިބި

މުއުމިނުން ކަމުގައި އިޤްރާރު ކުރަމުންދާއިރު ،އެ މަތިވެރި ﷲ އީ
އެއްކައުވަންތަ ކަލާނގެ ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް އެގޮތުގެ މަތީން ތިމާމެންގެ
ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓޭނީ އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަ ކުރެވޭ ގޮތް އެނގިގެންނެވެ.
އާދެ! ﺗﻮﺣﻴﺪ އޭ މިކިޔާ ކަލިމަ ފުރިހަމައަށް އެނގިގެންނެވެ .އަދި ﺗﻮﺣﻴﺪ
އާއި އިދިކޮޅުވާ ﺷﺮﻙ ވެސް އެނގިގެންނެވެ.
ޝައްކެއްނެތެވެ.

ﺗﻮﺣﻴﺪ

އަކީ

އެންމެހައި

ރަސޫލު

ބޭކަލުންގެ

ރިސާލަތު އޭގެ މައްޗަށް ހުއްޓިގެންވާ މުހިއްމު ﻣﻮﺿﻮﻉ އެވެ .ކޮންމެ
މުއުމިނަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ދެނެގަތުން ވާޖިބު ވެގެންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ
ފިލާވަޅެވެ .ތިމާ ހެއްދެވި މަތިވެރި މާތް ﷲ މަޢުރިފާކޮށް އެކަލާނގެ
ޙަޟްރަތަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު

އަޅުކަން ކުރާނެ ގޮތް

ދަސްކޮށްދޭ

ފިލާވަޅެވެ .ﻻﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ މި ކަލިމައިން އެދެވޭ މުރާދެއް އުނގަންނައިދޭ

މުޤައްދަސް ދަރުހެވެ .އަޅުކަން ޤަބޫލުވެވޭ ގޮތާއި ނުވެވޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ
މަންހަޖެވެ.
ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ .ﺗﻮﺣﻴﺪ އަށް ސީދާ ނުވާ ގޮތަކަށް ތިމާ
ވަރުބަލިވާންދެން އަޅުކަން ކުރިނަމަވެސް ،އެ ކުރެވޭ އަޅުކަމަކީ އެ އަޅުކަމަށް
އެއްވެސް ޘަވާބެއް އުޖޫރައެއް ލިބޭނެ އަޅުކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ،ކީއްތޯއެވެ.
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ޘަވާބު ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ .ޤިޔާމަތް
ދުވަހުގެ މުޞީބާތާއި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވާނެ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ
އަހުލުވެރިންނެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ރަސޫލުކަމުގެ ފުރަތަމަ
ތޭރަވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަކުރެއްވީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ހަމައެކަނި މި ﻣﻮﺿﻮﻉ

އާދެ! ﺗﻮﺣﻴﺪ މީސްތަކުންނަށް ދަސްފުޅުކޮށްދެއްވައި ﺷﺮﻙ ކުރުމުގެ ނުބައި
ސުންޕާކަމުން މީސްތަކުން ސަލާމަތްވާނޭ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެއްވޭތޯއެވެ.
މިހެން މިކަން ހުރިއިރު އަޅުގަނޑު ޤަޞްދުކުރަނީ މި ﻣﻮﺿﻮﻉ އާދެ!

ﺗﻮﺣﻴﺪ އާއި އަދި އެއާއިބެހޭ ބައެއް ނުކުތާ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބަޔާން
ކޮށްދެވޭތޯއެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް

ކިޔަވާ

ކުދީންނަށެވެ.

ޢާއްމުކޮށް

ދިވެހި

އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށެވެ.
އާދެ! މި ﻣﻮﺿﻮﻉ ގައި އަޅުގަނޑުގެ ލަޔާޤަތު މަދުކަމުގައިވެފައި

އަޅުގަނޑަށްވުރެ

ތިއްބެވުމާއެކުވެސް،
ހިތްވަރެއްކުރަން

ކަމަށް
މި

މިޖެހުނީ

އެކަށީގެންވާ

ކުޑަކުޑަ

ކުޅަދާނަ

ރިސާލަތު

ސަބަބުތަކެއް

ޢިލްމުވެރިން

އެކުލެވޭތޯ

ކޮންމެވެސް

ހުރެގެންނެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ

އިޚްލާޞްތެރި ބައެއް އަޚުން މިކަމަށް އެދިލެއްވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.
އަދި ،ރާއްޖޭގައި މި ﻣﻮﺿﻮﻉ އިން ދެކެވިފައިހުރި ވާހަކަތަކާއި ލިޔެވިފައިހުރި
ލިޔުންތައް ﻣﻮﺿﻮﻉ ގެ މުހިއްމު ކަމަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ
މަދުކަމުގައި ފެންނާތީއެވެ .އަދި ހުރިހައި ކަމަކަށްވުރެ ކުރިން މަތިވެރި
އިސްލާމް ދީނަށް ކޮންމެވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރެވޭތޯއެވެ .މިހެންވެ މަތިވެރި
މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދޭ ޙާލު މި ކުޑަކުޑަ ފޮތް "ﺭِﺳﺎﻟﹶﺔﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪِ"

އެކުލަވައިލެވޭތޯ މިފަށަނީ މުސްލިމުންނަށް މި ފޮތުން އެދެވޭ ފައިދާއެއް
ދެއްވުން އެދި މާތް ﷲ އަށް ދުޢާ ކުރަމުންނެވެ.
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މި ފޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހިމަނައިލުމަށް ޤަޞްދު ކުރަނީ ،ކޮންމެ
މުސްލިމަކަށް ދީނުގެ ފަރާތުން ހަމަކޮންމެހެން ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވާ
ހަތަރު ބައެކެވެ .ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ﺗﻮﺣﻴﺪ އެވެ .ދެވަނަ ބަޔަކީ ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ
އިދިކޮޅު ކަމުގައިވާ ﺷﺮﻙ އެވެ .ތިންވަނަ ބަޔަކީ ﺳﻨﺔ އެވެ .ހަތަރުވަނަ

ބަޔަކީ ﺳﻨﺔ ގެ އިދިކޮޅު ކަމުގައިވާ ﺑﺪﻋﺔ އެވެ .މިއިން ކޮންމެ ބައެއްވެސް

ބަޔާންކޮށްދެވޭތޯ ބަލައިފައިވާނީ ފިލާވަޅުތަކަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ.
މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ
ފުރިހަމަ ދީން މަތީގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު އަޅުކަންކޮށް އުޅުމުގެ ހެޔޮ
ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ .އާޚިރަތް ދުވަހުން އަމާންކަމާއިއެކު ސުވަރުގެ ވަނުމުގެ
ނަޞީބް ދެއްވާށިއެވެ .ﺁﻣﲔ .ﺇﻧﻪ ﻭﻟﻴﻨﺎﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻨﺼﲑ.

 10ﺭﻣﻀﺎﻥ  1405ﻫـ.
 30މެއި  1985މ.

5

ﺭﺳﺎﻟﺔﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷَﻭﱠ ُﻝ )ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު(
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މާނަޔާއި އޭގެ ބައިތައް
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މާނަ:
ޢަރަބި ބަހުން ﺗﻮﺣﻴﺪ އޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ އެކަހެރި ކުރުމެވެ.
ނުވަތަ އެކައްޗެއް ކަމުގައި ބެލުމެވެ .އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ.
ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ﺗﻮﺣﻴﺪ އޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ މާތް

ﷲ ގެ ﺭﺑﻮﺑﻴﺔ ވަންތަކަމާއި ﺇﻟـﻬﻴﺔ ވަންތަކަމާއި ،އަދި ﺍﺳﻢ ފުޅުތަކާއި
ސިފަފުޅުތަކުގައިވެސް މާތް ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅު އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ.
އަދި މިބުނި ތިން ބައިންކުރެ އެއް ބައެއްގައިވެސް އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި
އެއްފަދަވެ ބައިވެރިވާ އެހެން އެއްވެސް ދެވަނަ ފަރާތެއް ނެތްކަމުގައި
ޔަޤީންކޮށް އެގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމެވެ.
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ ބައިތައް:
ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ﺗﻮﺣﻴﺪ ބެހިގެންވަނީ ތިން ބަޔަކަށެވެ .އެއީ:

) (1ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ

) (2ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ

) (3ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ފުރިހަމަ ވާނީ މި ބަޔާންވެ ދިޔަ ތިން ބައިވެސް ފުރިހަމައަށް
ގެނެސްގަނެގެންނެވެ .މިއިން އެއް ބައެއްވެސް އުނިކޮށްފި މީހާ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އަހުލުވެރިއަކު ކަމުގައި ނުވާނެއެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ
) (1ޢަރަބި ބަހުން :ﺗﻮﺣﻴﺪ އޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
6
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) (2ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި :ﺗﻮﺣﻴﺪ އޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ ކޮބައި
ހެއްޔެވެ؟
) (3ﺗﻮﺣﻴﺪ ބެހިގެންވަނީ ކިތައް ބަޔަށް ހެއްޔެވެ؟ ބަޔާންކުރޭ!

) (4ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އަހުލުވެރިއަކަށްވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟
******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ )ދެވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺗﻮﺣِﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑِﻴﺔ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުން އެދެވޭ މުރާދަކީ އެންމެހައި
ޢާލަމްތަކާއި

އެތަންތާގައިވާ

އެންމެހައި

ތަކެތި

ހައްދަވައި

އެ

ތަކެތި

ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވައި ،އެ ތަކެއްޗަށް ރިޒުޤު ދެއްވައި ހައްދަވަނީ ހަމައެކަނި
ﷲ ކަމާއި ،އަދި އެ ތަކެތި މަރުއްވައި ފަނާކުރައްވައި ހައްދަވަނީވެސް
ހަމައެކަނި ﷲ ކަން ޤަބޫލުކޮށް ޔަޤީން ކުރުމެވެ .އަދި އެންމެހައި ތަކެތީގެ
ހުރިހައި ﺣﺎﺟﺔ ތަކެއް ފުއްދަވާ ދެއްވައި ،ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަދިކަމާއި
އުފަލާއި އަރާމާއި ،މިކަންކަން ދެއްވުމުގެ ވެރި ފަރާތަކީ އެކަލާނގެ ކަމާއި
އަދި ފަޤީރުކަމާއި ދަތިކަމާއި ހިތާމަޔާއި ވޭނާ އަދި މުޞީބާތްތައް ފިއްލެވުމުގެ
ވެރި ފަރާތަކީވެސް ހަމައެކަނި ﷲ ކަމުގައި ހިތުގެ އަޑީން ޤަބޫލުކޮށް
އެކަމުގެ މައްޗަށް އީމާންވުމެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި
ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެއްވުމަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި ޔަޤީން
ކުރުމެވެ .އަދި މި ދެންނެވި ބާވަތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެއްވުމުގައި
އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބައިވެރިވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވާކަމުގައި
ކަށަވަރުކޮށް ޔަޤީން ކުރުމެވެ .މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ﷲ އާއިއެކު
7
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އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިވާ ކަމުގައި ޔަޤީންކޮށްފިނަމަ ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެއްލުނީއެވެ.
ﺷﺮﻳﻚ ކުރެވުނީއެވެ.

މިންވަރަށް އީމާންވުންވެސް ވަނީ ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މި ބައިގެ ތެރެއިންނެވެ .މާތް
ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
) ÇËÈ šúüÏJn=»yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ß‰ôJysø9$#ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ  (2މާނައީ" :އެންމެހައި
ޙަމްދާއި ތަޢުރީފު ޙައްޤު ވެގެންވަނީ ޢާލަމްތައް ހައްދަވައި އެ ތަކެތި
ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވާ އެ ތަކެތީގެ ވެރި މާތް ﷲ އަށެވެ ".އަދި އެހެން
އާޔަތެއްގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ) ( &äóÓx« Èe@à2 ß,Î=»yz ª!$# .ﺍﻟﺰﻣﺮ (62
މާނައީ" :މާތް ﷲ އީ ހުރިހައި ތަކެތި ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ ".މިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺭﺏ

ﺍﻟﺴﻤـﻮﺍﺕ ﻭﺭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺭﺏ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ( މި
ބަސްފުޅުގެ މާނައީ" :އޭ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އުޑުތަކާއި
ބިމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ޢަރުޝިއާއި އަޅަމެނާއި އަދި ހުރިހައި ތަކެތި ހައްދަވާ
ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!" މިއެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ އިން އެދެވޭ މުރާދަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (2ހުރިހައި ތަކެތި ހައްދަވާ ރިޒުޤު ދެއްވާ އެ ތަކެތި ފަނާކުރެއްވުމުގެ
ވެރި ފަރާތަކީ ކޮބައިހޭ؟
) (3ޚަލްޤުތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައި އުނދަގޫތައް ފިއްލަވަނީ ކާކު
ހެއްޔެވެ؟
) (4ﺭﺑﻮﺑﻴﺔ ގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ އާޔަތަކާއި ޙަދީޘެއް ބަޔާންކުރޭ!
8
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ﺍﹶﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟِﺚﹸ )ތިންވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ އަކީ އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ.

އެބަހީ ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެވޭނެ ދެވަނަ ފަރާތެއް
ނެތްކަމުގައި ޔަޤީންކޮށް އަޅުކަމުގެ ހުރިހައި ކަމެއްވެސް އިޚްލާޞްތެރިވެގެންވާ
ޙާލު އިލާހުވަންތަ ﷲ އަށް ހަމައެކަނި ކުރުމެވެ .އަދި އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް
ކަމެއްގައި

އެކަލާނގެ

ރަސްކަންފުޅާއި

އެހެން

އެއްވެސް

ފަރާތެއް

ބައިވެރިނުކޮށް ހަމަ ސީދާ ﷲ އަށް ކުރުމެވެ.
އަޅުކަމެއް ކުރާއިރު ކިތައްމެ ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ﷲ ފިޔަވައި އެހެން
ފަރާތެއް ޤަޞްދުކޮށްފިނަމަ ގައި ﺷﺮﻳﻚ ކުރެވުނީއެވެ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެއްލުނީއެވެ.
މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައިފައިވެއެވެtm»s9Î) Iw ( öNä3š/u‘ ª!$# ãNà6Ï9ºsŒ .
)) 4 çnrß‰ç6ôã$$sù &äó_x« Èe@à2 ß,Î=»yz ( uqèd žwÎﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  (102މާނައީ" :އެއީ
)ޔަޢުނީ :ﷲ އީ( އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ،
ކަލޭމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރައްވާ ކަލޭމެންގެ ވެރި ﷲ އެވެ .އެއީ ހުރިހައި
ތަކެތި ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .ވީމާ ކަލޭމެން ﷲ އަށް އަޅުކަން
ކުރާށެވެ ".މިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ﺣﻖ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ(
ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި

މައްޗަށް

އަޅުތަކުންގެ

މާނައީ:

ވާޖިބުވެގެންވާ

"ﷲ

ގެ

ޙައްޤަކީ

އަޅުތަކުން އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ .އަދި ،އެކަލާނގެ
ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުކުރުމެވެ ".މިއެވެ .
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ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ ތިން ބައިން ކުރެ އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ މި ބަޔެވެ .މާތް ﷲ
ފޮނުއްވި އެންމެހައި ރަސޫލު ބޭކަލުންގެ ރިސާލަތު ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ވަނީ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މި ބައިގެ މައްޗަށެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ!$tBur .

&O$tRr& HwÎ) tm»s9Î) Iw ¼çm¯Rr& Ïmø‹s9Î) ûÓÇrqçR žwÎ) @Aqß™§‘ `ÏB š•Î=ö6s% `ÏB $uZù=y™ö‘r

ÇËÎÈ Èbrß‰ç7ôã$$sù

)ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  (25މާނައީ" :ތިމަން ރަސްކަލާނގެ މެނުވީ

)އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ( އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެޔޭ،
އެހެންވެ ކަލޭމެން ހަމައެކަނި ތިމަން ރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރާށޭ.
ވަޙީ

މިހެން

ނުކުރައްވާ

އެއްވެސް

ރަސޫލު

ބޭކަލަކު،

ކަލޭގެފާނުގެ

ކުރިންވެސް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ރަސޫލު ކަމާއިގެން ނުފޮނުއްވަމެވެ".
މިއެވެ.
އަދި މުޝްރިކުންވެސް އަސްލުގައި ދެކޮޅު ހެދީ ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މި

ބަޔާއެވެ.

ﺳﺆﺍﻝﹸ
) (1ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

) (2އަޅުކަން ކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ފަރާތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (3ﺃﻟﻮﻫﻴﺔ ގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭ!
) (4ﺃﻟﻮﻫﻴﺔ ގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ ޙަދީޘެއް ބަޔާންކުރޭ!
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ﺍﹶﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺍﺑِﻊ) ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ އަކީ ﷲ ގެ ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި

އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ .އެބަހީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ދޫފުޅުން އެނގި ބަޔާންވެގެންވާ ﷲ ގެ އެންމެހައި ނަންފުޅުތަކާއި
ސިފަފުޅުތައް އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާއި ލާއިޤުވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވެސް
ﲢﺮﻳﻒ އެއް ނުކޮށް ﺗﻌﻄﻴﻞ އެއް ނުކޮށް އަދި ﺗﻜﻴﻴﻒ އެއްވެސް ނުކޮށް،

އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް ،ހުރި ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް ސާބިތު ކުރުމެވެ.
އަދި ،އެކަލާނގެ އެންމެހައި ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް އެކަލާނގެ ހެއްދެވި
މަޚްލޫޤުންގެ ނަންތަކާއި ސިފަތަކާއި ތަފާތުވެގެންވާ ކަމުގައި ޔަޤީންކޮށް
ކަށަވަރު ކުރުމެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރިވެތި
ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް ވާކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް އީމާންވުމެވެ.
މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
) ( $pkÍ5 çnqãã÷Š$$sù 4Óo_ó¡çtø:$# âä!$oÿôœF{$# ¬!urﺍﻷﻋﺮﺍﻑ  (180މާނައީ'' :މާތް
ﷲ އަށް އެންމެ ހެޔޮ ވެގެންވާ ނަންފުޅުތައް ވެއެވެ .އެއިން އެކަލާނގެ
ރަސްކަންފުޅަށް ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާ ކުރާށެވެ ''.އަދި އެހެން އާޔަތެއްގައި
ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެÇÊÍÏÈ tûïÎŽÉ9»¢Á9$# •=Ïtä† ª!$#ur .

)ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ (146

މާނައީ" :ކެތްތެރިންނަށް މާތް ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެ ".މިއެވެ .މިއާޔަތުން
މި ބަޔާން ކޮށްދެއްވަނީ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމުގެ ސިފަފުޅެވެ .މިފަދަ
ކިތަންމެ ސިފަފުޅެއް އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް ސާބިތުވެގެން ވެއެވެ.
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ﻣﻼﹶﺣﻈﹶﺔ:

 vﲢﺮﻳﻒ ކުރުމަކީ މާތް ﷲ ގެ ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް ބަދަލުކޮށް
ހެދުމެވެ .މިސާލަކަށް ﺍﻟﻌﺰِﻳﺰ ގެ ބަދަލުގައި ﻋﺰﻯ ކިއުންފަދަ ކަންކަމެވެ.

 vﺗﻌﻄﻴﻞ ކުރުމަކީ މާތް ﷲ ގެ ސިފަފުޅުތައް ނަފީކުރުމެވެ .އެބަހީ
އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް އެއްވެސް ސިފަފުޅެއް ނުވާކަމުގައި ބެލުމެވެ.
ނުވަތަ ބައެއް ސިފަފުޅު ޘާބިތުކޮށް އަނެއްބައި ސިފަފުޅަށް އިންކާރު
ކުރުމެވެ.
 vﺗﻜﻴﻴﻒ ކުރުމަކީ ވައްތަރުކޮށް ﺗﺸﺒِﻴﻪ ކުރުމެވެ .އެބަހީ މާތް ﷲ އާއި
އެހެނިހެން

މަޚްލޫޤުންނާ

އެއްސިފަ

ކުރުމެވެ.

ނުވަތަ

ﷲ

ސިފަފުޅަކާއި އެހެން މަޚްލޫޤެއްގެ ސިފައަކާއި އެއް ވައްތަރު ކުރުމެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (2މާތް ﷲ އަށް ،ނަންފުޅާއި ސިފަފުޅުވޭ ހެއްޔެވެ؟
) (3މާތް ﷲ އަށް ،ނަންފުޅާއި ސިފަފުޅުވާކަމުގެ ދަލީލު ބަޔާންކުރޭ!
) (4ﲢﺮﻳﻒ ކުރުމާއި ﺗﻌﻄﻴﻞ ކުރުމާއި ﺗﻜﻴﻴﻒ ކުރުން ބަޔާންކުރޭ!
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ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳋﹶﺎﻣِﺲ) ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މާތްކަން
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މާތްކަމާއި ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އަހުލުވެރީންނަށް ހުރި ޘަވާބާއި
ނިޢުމަތަކީ ހިމަނާ ކޮޅުންލާކަށް ހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ .ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ
ބިރުވެރިކަމާއި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެގެންވާ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ
އަހުލުވެރީންނެވެ.
މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެOßguZ»yJƒÎ) (#þqÝ¡Î6ù=tƒ óOs9ur (#qãZtB#uä tûïÏ%©!$# .
ÇÑËÈ tbrß‰tGôg•B Nèdur ß`øBF{$# ãNßgs9 y7Í´¯»s9'ré& AOù=ÝàÎ/

)ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  (82މާނައީ:

"މާތް ﷲ އަށް އީމާންވެ ،އަދި އެ އީމާންކަމާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
އަނިޔާއެއް )ﺷﺮﻙ އެއް( ނުކޮށް މައްސުނިނުކޮށް ތިބި މީހުން ދަންނައެ،

އަމާން ކަމުގައިވަނީ ހަމަ އެމީހުންނެވެ .އަދި ތެދު މަގުގައިވާ މީހުންނަކީ
ހަމަ އެއީއެވެ".
ގައި

ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

ﺃﻧﺲ

ގެފާނުންގެ

ކިބައިން

ރިވާ ވެގެންވެއެވެ .

އެކަލޭގެފާނުން ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރައްވާތީ
ތިމަންކަލޭގެފާނު އެއްސެވީމެވެ" .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻟﻮ ﺃﺗﻴﺘﲎ ﺑﻘﺮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺽ
ﺧﻄﺎﻳﺎ ﰒﹼ ﻟﻘﻴﺘﲏ ﻻ ﺗﺸﺮﻙ ﰊ ﺷﻴﺌﺎ ﻵﺗﻴﺘﻚ ﺑﻘﺮﺍﺎ ﻣﻐﻔﺮﺓ" މާނައީ" :މާތް ﷲ ވަޙީ
ކުރެއްވިއެވެ.

އޭ

އާދަމުގެ

ދަރިޔާއެވެ.

ކަލޭ

ތިމަން

ރަސްކަލާނގެ

ޙަޟްރަތަށް އައިސް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާއި ބައްދަލުވާ ހިނދު ބިން
ފުރޭހައި ފާފައާއިގެން އައި ނަމަވެސް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާއި އެހެން
އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ﺷﺮﻳﻚ ނުކޮށް ހުރިކަމުގައިވާނަމަ ،އެހާ ގިނައިން ފާފަ
ފުއްސެވުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކަލެއަށް ދެއްވާހުށީމެވެ ".މިއެވެ.
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މި ބަސްފުޅުން އެނގޭ އެއްޗަކީ އާދަމުގެ ދަރިޔާ ކިތަންމެ ބޮޑު
ފާފައެއް ކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ﺷﺮﻳﻚ ނުކޮށް ހުރިއްޔާ މާތް ﷲ އެ ފާފަ
އޭނާގެ ކިބައިން ޢަފޫ ކުރައްވައި ފުއްސަވައިފާނެކަމެވެ .އަދި ﺷﺮﻳﻚ ކުރުމުގެ
ފާފަ ނުފުއްސަވާނެކަމެވެ .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ

ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ނުރައްކަލުން އަމާންވެގެންވާ ބަޔަކީ ކޮން ބައެއް
ހެއްޔެވެ؟
) (2ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މާތް ކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭ!
) (3ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އަހުލުވެރިން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ މައްޗަށް

އިޝާރަތްކުރާ ޙަދީޘެއް ބުނޭ!

******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩِﺱ) ހަވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އަހުލުވެރިޔާ އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި އަދި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި
ސުވަރުގެ ވަންނަ ހުއްޓެވެ.
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އަހުލުވެރިންނަކީ މާތް ﷲ އެންމެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ

މީހުންނެވެ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ބަރާބަރުކޮށް ﺗﻮﺣﻴﺪ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާ މީހާ
އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ.
މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ°! $\FÏR$s% Zp¨Bé& šc%x. zOŠÏdºt•ö/Î) ¨bÎ) .
) ÇÊËÉÈ tûüÏ.ÎŽô³ßJø9$# z`ÏB à7tƒ óOs9ur $ZÿŠÏZymﺍﻟﻨﺤﻞ  (120މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން
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އިބްރާހީމްގެފާނު ވެވަޑައިގެންނެވީ ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރެވޭ ހުރިހައި
ތަކެތިން ދުރުވެވަޑައިގެން ހަމައެކަނި ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވެވަޑައިގެންވާ
)ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ( ނަމޫނާއެއް ކަމުގައެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު މުޝްރިކުންގެ
ތެރެއިން ވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ ".މިއެވެ.
އަދި

މާތް

ﷲ

އިބްރާހީމްގެފާނަށް

ތަޢުރީފް

ވަޙީ

ކުރައްވައި

އެކަލޭގެފާނީ އާޚިރަތް ދުވަހުންވެސް ޞާލިޙު މާތް މީހުންގެ ތެރެއިން ވާ
ބޭކަލަކު ކަމުގައި އެންގެވިއެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް މި މަތިވެރި ދަރަޖަ
ލިބިވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނު ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ ފުރިހަމަ ދީން މަތީ ޘާބިތުވެވަޑައިގެން

ހުންނެވި ކަމެވެ .އަދި ﷲ ފިޔަވައި ބާޠިލް ގޮތުގައި އަޅުކަން ކުރެވޭ
ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން ދުރުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ކަމެވެ.
މާތް ﷲ މުއުމިނުންނަށް މަދަޙަ ވަޙީ ކުރައްވައި އަންގަވައެވެOèd tûïÏ%©!$#ur .
) ÇÎÒÈ šcqä.ÎŽô³ç„ Ÿw öNÍkÍh5t•Î/ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ  (59މާނައީ" :އެމީހުންނަކީ )ޔަޢުނީ:
ފުރިހަމަ މުއުމިނުންނަކީ( އެމީހުން ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ
ރަސްކަންފުޅާއި ހަމަ އެކައްޗަކާއިވެސް ﺷﺮﻳﻚ ނުކުރާ މީހުންނެވެ ".މިއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ މި އުއްމަތުން ހަތްދިހަހާސް މީހުން

އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނެ ކަމުގައި
ރަސޫލުﷲ

ގެފާނު

މިޢުރާޖު

އަރާވަޑައިގެންނެވި

ރޭގައި

އެކަލޭގެފާނަށް

އެންގެވުނެވެ .އަދި އެމީހުންނަކީ ﺗﻮﺣﻴﺪ އާއި ޚިލާފުވާ ގޮތުން ފަންޑިތަ ހަދާ
އަދި މިނޫންވެސް އެބާވަތުގެ ﺷﺮﻙ ގެ އަސަރުވެސް ހުރި ކަންކަމުން ދުރުވެ
ހަމައެކަނި އެމީހުން ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ވަކީލުކުރާ
މީހުން ކަމުގައި ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ) .ﲞﺎﺭﻱ އާއި ﻣﺴﻠﻢ ގައި(
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ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނެ މީހުންނަކީ
ކޮން ބައެއް؟
) (2އިބްރާހީމްގެފާނުންގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރާ އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭ!
) (3މުއުމިނުންނަށް މަދަޙަ ވަޙީ ކުރެއްވުމުގެ ސިފައެއް ބަޔާންކުރޭ!
******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺑِﻊ) ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު(
މާތް ﷲ ގެ ޙައްޤާއި އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤު
މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަރާވަޑައިގެން
އިންނެވި

ޙިމާރުގެ

ފަހަތު

ބައިގައި

ތިމަންކަލޭގެފާނު

އިންނެވީމެވެ.

ތިމަންކަލޭގެފާނު އެހެން އިންނަވަނިކޮށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް
ކުރެއްވިއެވެ .އޭ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ އެވެ! މާތް ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި،

އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އަދާކުރަން ވާޖިބު ވެގެންވާ އެކަލާނގެ ޙައްޤަކީ
ކޮބައިކަން

ކަލޭގެފާނަށް

އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ؟

އަދި،

އަޅުތަކުން

އެކަލާނގެ ޙައްޤު އަދާކުރީމާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާނެ ޙައްޤު
ފަޟުލްވަންތަވެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ؟
ﻣﻌﺎﺫ

ގެފާނު

ދެނެވޮޑިގެންވާނީ

ވިދާޅުވިއެވެ.
ﷲ

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ދެންނެވީމެވެ.

އެކަމެއް

އެކަލާނގެ

ރަސޫލާއެވެ.

އެބަހީ

އާއި

ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.
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ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ .މާތް ﷲ ގެ
ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި އަޅުތަކުން އަދާކުރުން ވާޖިބު ވެގެންވާ އެކަލާނގެ
އަޅުތަކުން،

ޙައްޤަކީ

ރަސްކަންފުޅަށް

އެކަލާނގެ

ހަމައެކަނި

އަޅުކަން

ކުރުމެވެ .އަދި ،އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާއި
ﺷﺮﻳﻚ

ނުކުރުމެވެ.

އަދި

އަޅުތަކުން

އެކަލާނގެ

ޙައްޤު

އަދާކުރީމާ

އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވާ ދަރުމަ ކުރައްވާނެ ޙައްޤު ފަޟްލަކީ
އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެއްވެސް ގޮތަކުން ﺷﺮﻳﻚ ނުކުރާ މީހުންނަށް
ޢަޛާބު ނުދެއްވުމެވެ .މިއެވެ .މި ޙަދީޘް ރިވާވެގެންވަނީ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ އާއި
ﻣﺴﻠﻢ ގައެވެ.
މި

ޙަދީޘުން

އެނގި

ބަޔާންވެގެންވަނީ،

އަޅުކަން

ކުރަންވާނީ

ހަމައެކަނި އިލާހުވަންތަ ﷲ އަށް ކަމެވެ .އެއީ އެކަލާނގެ ޙައްޤުފުޅެއްކަމެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1މާތް ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު
ވެގެންވާ ،ޙައްޤަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (2އަޅުތަކުން ﷲ ގެ ޙައްޤު އަދާކުރުމުން ،އަޅުތަކުންނަށް ﷲ ދެއްވާ
ދަރުމައާއި ޘަވާބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (3އަޅުކަމަކީ ކޮން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް ހެއްޔެވެ؟
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ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻣِﻦ) އަށްވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺍﹶﻟﻌِﺒﺎﺩﺓﹸ )އަޅުކަން(
އަޅުކަމޭ ނުވަތަ ﻋﺒﺎﺩﺓ އޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައީ ،ނިކަމެތިވެ
ދެރަވުމެވެ .ނުވަތަ އަދަބުވެރިވެ ބިރުވެތިވުމެވެ.
ޝަރީއަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ﻋﺒﺎﺩﺓ އޭ ނުވަތަ އަޅުކަމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ
މާނައީ ،މާތް ﷲ އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައް ކުރުމާއި ،އެކަލާނގެ ނަހީ
ކުރެއްވި ކަންތަކުން ދުރުވެ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ .
އެހެން

ޢިބާރާތަކުން

އަޅުކަމަކީ

ބުނަނީނަމަ،

ބޭރުފުށާއި

އެތެރެފުށުގެ

ޢަމަލުތަކާއި ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމަކަށް ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ އަދި
ލޯބިވޮޑިގެންވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމެކެވެ .އަޅުކަމުގެ ހުރިހައި
ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މާތް ﷲ އަށެވެ .އެހެން ފަރާތެއް
ޤަޞްދުކޮށްގެން އަޅުކަން ކޮށްފިނަމަ އެމީހަކީ މުޝްރިކެކެވެ.
މާތް ﷲ އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން ހެއްދެވީ އަޅުކަން ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ
ރަސްކަންފުޅަށް ކުރުމަށެވެ .އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ÇÎÏÈ Èbrß‰ç7÷èu‹Ï9 žwÎ) }§RM}$#ur £`Ågø:$# àMø)n=yz
"ޖިންނީންނާއި

އިންސާނުން

ތިމަން

$tBur

)ﺍﻟﺬﹼﺍﺭﻳﺎﺕ  (56މާނައީ:

ރަސްކަލާނގެ

ހެއްދެވީ

އަޅުކަން

ހަމައެކަނި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރުމަށެވެ ".މިއެވެ.
މިހެން މިކަން ހުރިއިރު އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ﷲ ނޫން
ފަރާތަކަށް ކޮށްފި މީހާ ﷲ އަށް ކާފިރުވީއެވެ .އަދި ﷲ އަށް އަޅުކަން
ކުރާއިރު އެ އަޅުކަމުގައި ﷲ އާއި އެކު އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްފިނަމަ
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ﷲ އަށް ﺷﺮﻳﻚ ކުރީއެވެ .ﺃﻟﻮﻫﻴﺔ ގައި ﺷﺮﻳﻚ ކުރީއެވެ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެއްލުނީއެވެ.
ﷲ ގެ ކޯފާއާއި ޢަޛާބު އެމީހަކަށް ޙައްޤުވީއެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ﻋﺒﺎﺩﺓ ނުވަތަ އަޅުކަމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (2ޝަރީއަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި އަޅުކަމަކީ ކޮބައިހޭ؟
) (3އަޅުކަން ކުރަންވާނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އޭގެ ދަލީލަކީ ކޮބައިހޭ؟
) (4ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ކޮށްފިނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންހޭ؟
) (5ﷲ އާއި އެކު އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްގެން އަޅުކަން ކޮށްފި މީހާގެ
ޙުކުމަކީ ކޮބައިހޭ؟
******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺳِﻊ) ނުވަވަނަ ފިލާވަޅު(
އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތައް
އަޅުކަމުގެ ނަންތަކާއި ވައްތަރުތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ .އޭގެ
ތެރެއިން މި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައްވެއެވެ.
) (1ނަމާދުކުރުން ) (2ޒަކާތްދިނުން ) (3ރޯދަހިފުން ) (4ޙައްޖުވުން )(5
ޛަބަޙަކުރުން )ކަތިލުން( ) (6ނަދުރުބުނުން )(7

ޠަވާފުކުރުން )(8

ތައުބާވުން ) (9ﷲ އަށް ބަހައްޓަންވާ ލޯބިވެރިކަން ބެހެއްޓުން )(10
ކަންކަމުގައި އެކަލާނގެއާ ވަކީލުކުރުން ) (11ބިރުގަތުމުގެ ބައެއް ވައްތަރު
) (12ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ )އިންސާނުންނަށް ނުކޮށްދެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި

ވާތްގަށް އެދުން ) (13ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺫﺓ )ޔަޢުނީ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދުން(
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ޙިމާޔަތަށް އެދުން ) (14ﺍﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ )ނަޞްރު އެދުން( ) (15ދުޢާ ކުރުމުގެ
ހުރިހާ ބާވަތެއް ،އަދި ،މިނޫންވެސް ދީނުގައި އަޅުކަމެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ
ކަމެއް މި ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ވަދެއެވެ.
ފަހެ މި ބަޔާންވެދިޔައީ ހައްތާވެސް އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތަކެވެ .މި
ހުރިހައި އަޅުކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށެވެ .އަދި
މިއިން އެއްވެސް އަޅުކަމެއް ކުރާއިރު ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ފަދައިން
މެނުވީ ކޮށްފިނަމަ އެ އަޅުކަމެއް މާތް ﷲ ޤަބޫލު ނުކުރައްވާނެއެވެ .އަދި އެ
އަޅުކަމަކަށް ޘަވާބު ލިބުމެއް ނުވެއެވެ.
އަޅުކަން ޞައްޙަވެ އެއަށް ޘަވާބެއް ލިބުންވަނީ އަޞްލު ތިން
ޝަރުޠެއް އޮވެގެންނެވެ .އެއީ
) (1އަޅުކަންކުރާ މީހާ މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން
) (2ﺷﺮﻙ ން ދުރުވެ ﷲ އަށް އިޚްލާޞްތެރިވެހުރެ އަޅުކަން ކުރުން

) (3ކޮންމެ އަޅުކަމެއް ނަމަވެސް އެ އަޅުކަމެއް ކުރާއިރު

ދެއްކެވި ގޮތަށް

ކުރުން ،ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނު އެ އަޅުކަމެއް ކުރަން ދެއްކެވި ގޮތާއި
ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ކުރުމެވެ.
ފަހެ އަޅުކަން ކުރާއިރު މިއިން ޝަރުޠެއް އުނިވެއްޖެނަމަ އެ
އަޅުކަން މާތް ﷲ ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ހުއްޓެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެނގިހުރި މިންވަރެއް ބަޔާންކުރޭ!
) (2އަޅުކަން ކުރަންވާނީ ކޮންފަރާތަކަށް ހެއްޔެވެ؟
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) (3އަޅުކަން ޞައްޙަވެ އެ އަޅުކަމަށް ޘަވާބެއް ލިބުމުގެ އަޞްލު ޝަރުޠުތައް
ބަޔާންކުރޭ!
******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﹾﻌﺎﺷِﺮ) ދިހަވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺍﻟﺸﺮﻙ
ﺷﺮﻙ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ ބައިވެރިވުމެވެ .ﺷﺮﻙ ކުރުމަކީ

ބައިވެރި ކުރުމެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ﺷﺮﻙ ކުރުމޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ ތިން ބައިންކުރެ ބައެއްގައި މާތް ﷲ އާއި އެހެން ފަރާތެއް،

ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރި ކުރުމެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
ގައި ޔަޢުނީ :ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﷲ އާއިއެކު އެހެން ފަރާތްފަރާތް
ބައިވެރި ކުރުމެވެ .ﺷﺮﻙ ކުރުމަކީ ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އިދިކޮޅެވެ.
ﺷﺮﻙ ކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފާފަ ކުރުމެވެ .ތައުބާ ނުވެ ހުރެ

މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފާފަ މާތް ﷲ ނުފުއްސަވާނެއެވެ .އެހެނިހެން ފާފަތައް

އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވައިފާނެއެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީ
ކުރައްވާފައިވެއެވެy7Ï9ºsŒ tbrßŠ $tB ã•Ïÿøótƒur ¾ÏmÎ/ x8uŽô³ç„ br& ã•Ïÿøótƒ Ÿw ©!$# ¨bÎ) .
) 4 âä!$t±o„ `yJÏ9ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  (48މާނައީ" :މާތް ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާއި ﺷﺮﻳﻚ ކުރި
ފާފަ ހަމަކަށަވަރުންވެސް މާތް ﷲ ނުފުއްސަވާނެއެވެ .އެހެނިހެން ފާފަ
އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވާފާނެއެވެ".
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީ
ކުރެއްވިއެވެ" .ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺃﺷﺮﻙ ﻣﻌﻲ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻯ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﺷﺮﻛﻪ" )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
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ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻫﺪ( މާނައީ" :ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ )އެބަހީ އަޅުކަންކުރާ މީހާ( އެ
އަޅުކަމުގައި ތިމަން ރަސްކަލާނގެއާ އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްފިނަމަ
އެމީހާއާއި ،އެމީހާ ކުރި އަޅުކަމަކާއި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ދޫކޮށްލައްވާ
ހުށީމެވެ ".މިއެވެ.
މި

ބަސްފުޅުގެ

އެމީހާ

މުރާދަކީ

އެކުރި

އަޅުކަން

ތިމަން

ރަސްކަލާނގެ ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ހުށީމެވެ .އަދި އެކަމުގެ ޢުޤޫބާތް އެމީހާއަށް
ހުއްޓެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ﺷﺮﻙ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ﺷﺮﻳﻚ ކުރުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

) (2ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ﺷﺮﻳﻚ ކުރުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

) (3ތައުބާ ނުވެ މަރުވެއްޖެނަމަ ނުފުއްސަވާނެ ފާފައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
އަދި ،އޭގެދަލީލު ބަޔާންކުރޭ!
) (4އަޅުކަން ކުރާއިރު މާތް ﷲ އާއިއެކު އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްގެން
އަޅުކަންކުރުމީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﹾﺤﺎﺩِﻯ ﻋﺸﺮ) އެގާރަވަނަ ފިލާވަޅު(
އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﺷﺮﻙ ކުރުން )(1
ބޮޑު ﺷﺮﻙ
އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﺷﺮﻙ ކުރުން ހުރީ ދެބާވަތަކަށެވެ .އެއީ:
) (1ބޮޑު ﺷﺮﻙ ކުރުން

) (2ކުދި ﺷﺮﻙ ކުރުން މި ދެވައްތަރެވެ.
22

ﺭﺳﺎﻟﺔﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

ބޮޑު ﺷﺮﻙ އަކީ މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާ ފަދައިން އެކަލާނގެ
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ .މިސާލަކަށް ،ކަންކަމަށް
އެދި ﷲ އަށް ދުޢާ ކުރާ ފަދައިން އެހެނިހެން ފަރާތްފަރާތަށްވެސް ދުޢާ
ކުރުމެވެ.

އަދި،

އެކަލާނގެ

ޙަޟްރަތަށް

ބިރުވެތިވާންޖެހޭ

ޚާއްޞަކޮށް

ކަންކަމުގައި އެހެނިހެން ފަރާތްފަރާތަށް ބިރުގަތުމެވެ .އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް
ލޯބިވާންވީ

ފަދައިން

އެހެނިހެން

ފަރާތްފަރާތަށްވެސް

ލޯބިވުމެވެ.

އަދި

މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމެވެ.
ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމާއި ޒިޔާރަތްތަކަށް ނަދުރު ބުނުމާއި މަރުވެފައި
ތިބޭ މީހުންގެ ކިބައިން ވާގި އެދުމާއި ވަލީވެރިންނަށް ނަދުރު ބުނުމާއި މިފަދަ
ކަންކަންވަނީ ﺷﺮﻙ ގެ މި ބައިގެ ތެރެއިންނެވެ .މި ދެންނެވި ވައްތަރުތަކަކީ

އެންމެ

ބޮޑެތި

ފާފައިގެ

ވައްތަރު

ވައްތަރެވެ.

މިފަދަ

ކަންކަމުން

ދުރުވެގަތުމަށް މާތް ﷲ އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތައް ވަރަށްވެސް
ގިނައެވެ .އޭގެ ތެރެއިން މިލިޔާ އާޔަތް ވެއެވެŸwur ©!$# (#rß‰ç6ôã$#ur * .
@) ( $\«ø‹x© ¾ÏmÎ/ (#qä.ÎŽô³èﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  (36މާނައީ" :ކަލޭމެން މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަން
ކުރާށެވެ .އަދި ،އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ހަމަ އެކައްޗަކާވެސް ﺷﺮﻳﻚ
ނުކުރާށެވެ .ބައިވެރި ނުކުރާށެވެ".
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ގައި ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﹼﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން

ވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ
ﷲ ﻧﺪﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ" މާނައީ" :މާތް ﷲ އާ އެހެން ފަރާތެއް އެއްފަދަކޮށް ﺷﺮﻳﻚ
ކުރާ ޙާލު މަރުވެއްޖެ މީހާ ނަރަކައަށް ވަދެއްޖެއެވެ ".މިއެވެ.
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ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ .ﺷﺮﻙ ކުރުމަކީ ބިރުހުރި ކަމެކެވެ .އާޚިރަތުގެ
އަބަދީ ޢަޛާބުގެ އަޞްލެވެ .ކޮންމެ އިންސާނަކު އެކަމުން ދުރުވެގަތުން
ވާޖިބުވެގެންވާ ނުރައްކައުތެރި މުޞީބާތެކެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﺷﺮﻙ ކުރުން ހުރީ ކިތައް ބާވަތަށް ހެއްޔެވެ؟
) (2ބޮޑު ﺷﺮﻙ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މިސާލާއެކު ބަޔާންކުރޭ!

) (3ބޮޑު ﺷﺮﻙ ން ރައްކާތެރިވުމަށް އަންގަވާ މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ
އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭ!
) (4ބޮޑު ﺷﺮﻙ ގެ ނުރައްކައުތެރިކަން ބަޔާންކުރާ ޙަދީޘެއް ލިޔޭ!
******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ ﻋﺸﺮ) ބާރަވަނަ ފިލާވަޅު(
އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﺷﺮﻙ ކުރުން )(2
ކުދި ﺷﺮﻙ
އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﺷﺮﻙ ކުރުމުގެ ދެވަނަ ވައްތަރަކީ ކުދި ﺷﺮﻙ
ކުރުމެވެ.
ކުދި ﺷﺮﻙ ނުވަތަ ކުޑަ ﺷﺮﻙ އަކީ "ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ" އެވެ .އެބަހީ މާތް ﷲ

އަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު މީހަކަށް ،ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެއްކުމަށް ،ނުވަތަ
އިއްވުމަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ .ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު ބަހައްޓަންވީ
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އިޙްސާންތެރިކަން ނުބަހައްޓައި އަޅުކަން ކުރުމެވެ .އޭގެ
މިސާލަކީ ތިމާ ނަމާދު ކުރާއިރު ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް
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ތިމާނަމާދު

ކުރާކަން

ދެއްކުމަށް

ނަމާދު

ކުރުމެވެ.

އަދި

ޞަދަޤާތެއް

ދޭއިރުވެސް ތިމާއީ ދީލަތި މީހެއްކަން މީހުންނަށް ދެއްކުމަށް ޞަދަޤާތް
ދިނުމެވެ .ނުވަތަ ތިމާ ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު ތިމާއީ އަޑު ރީތި މީހެއްނަމަ
މީސްތަކުން އަހާނެކަމުގެ ފަޚުރު ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް އިއްވަން
ޤުރުއާން ކިޔެވުމެވެ .ފަހެ މިފަދައިން މީހާ ކުރާ އަޅުކަން މާތް ﷲ ޤަބޫލު
ނުކުރައްވާނެއެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ(#qã_ö•tƒ tb%x. `yJsù .
ÇÊÊÉÈ #J‰tnr& ÿ¾ÏmÎn/u‘ ÍoyŠ$t7ÏèÎ/ õ8ÎŽô³ç„ Ÿwur $[sÎ=»|¹ WxuKtã ö@yJ÷èu‹ù=sù ¾ÏmÎn/u‘ uä!$s)Ï9
)ﺍﻟﻜﻬﻒ  (110މާނައީ" :އެމީހާ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ

ރަސްކަންފުޅާއި ބައްދަލުވާނެކަމަށް ބިރުގަންނަ މީހާ ،ނުވަތަ އެކަލާނގެއާއި

ބައްދަލުވެ ތިމާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އެދޭމީހާ ،ފަހެ އެމީހާ ޞާލިޙް
ޢަމަލު ކުރާހުށިކަމެވެ .އަދި އޭނާ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ﺭﺏ އަށް އަޅުކަން
ކުރުމުގައި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ﺷﺮﻳﻚ ކޮށް
ބައިވެރިކޮށް ނުހަދާހުށިކަމެވެ ".މިއެވެ.
އާދެ! ޞާލިޙް ޢަމަލޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މުރާދަކީ ﺷﺮﻙ އާއި ﺑﺪﻋﺔ

އިން ސަލާމަތްވެގެންވާ އަޅުކަމެވެ .އަދި އަޅުކަން ޤަބޫލުވުމުގެ ޝަރުޠުތައް
ހަމަވެފައިވާ ބަރާބަރު ޢަމަލެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ﺃﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﺃﺧﺎﻑ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ .ﻓﺴﺌﻞ ﻋﻨﻪ .ﻓﻘﺎﻝ" :ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ( މާނައީ" :ތިމަން
ކަލޭގެފާނު

ތިޔަބައިމީހުންގެ

މައްޗަށް

ބިރުފުޅުވަޑައިގަންނަވާ

ކަންކަމުގެ

ތެރެއިން ،އެންމެ ބިރުފުޅުވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކީ ކުދި ﺷﺮﻙ އާ މެދުގައެވެ.

ފަހެ ،ކުދި ﺷﺮﻙ އަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ދެންނެވުނު ހިނދު ޙަދީޘް
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ކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ދެއްކުމަށް ކަންތައް ކުރުމެވެ ".ޔަޢުނީ :މީހުންނަށް
ދެއްކުމުގެ ނުވަތަ އިއްވުމުގެ ފަޚުރު ޙާޞިލްކުރުމަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ.

ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ކުދި ﺷﺮﻙ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މިސާލާއެކު ބަޔާންކުރޭ!
) (2ކުދި ﺷﺮﻙ އާއި މެދު ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭ!

) (3ކުދި ﺷﺮﻙ ގެ ނުރައްކައުތެރިކަން ބަޔާންކުރާ ޙަދީޘެއް ބުނެދީ!
******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟِﺚﹸ ﻋﺸﺮ) ތޭރަވަނަ ފިލާވަޅު(
އެންމެ ބޮޑު ފާފަ

އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ﺷﺮﻙ ކުރުމެވެ .ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން
ފަރާތަކާއި އެއްވަރުކޮށް އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބައިވެރި ކުރުމެވެ.
ފަހެ ﺷﺮﻙ ކުރުމުގެ ފާފައަކީ ،އެ ފާފަ ނުފުއްސަވާނޭ ފާފައެކެވެ.
އެހެނިހެން ފާފަ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވާފާނެއެވެ .މާތް
ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ$tB ã•Ïÿøótƒur ¾ÏmÎ/ x8uŽô³ç„ br& ã•Ïÿøótƒ Ÿw ©!$# bÎ) .

) 4 âä!$t±o„ `yJÏ9 y7Ï9ºsŒ tbrßŠﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  (48މާނައީ" :ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާއި ﺷﺮﻙ

ކުރުމުގެ ފާފަ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ނުފުއްސަވާނެއެވެ .އަދި ،އެނޫން ފާފަ
އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވާފާނެއެވެ ".މިއެވެ.
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އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ކޮބައިތޯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާއި
ސުވާލު ކުރެވުމުން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﷲ ﻧﺪﺍ ﻭﻫﻮﺧﻠﻘﻚ" )ﺭﻭﺍﻩ

ﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :އެއީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން އެއްޗަކާއި
ކަލޭ އެއްފަދަ ކުރުމެވެ .އެކަލާނގެއީ ކަލޭ ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ".
މިއެވެ.
މިހެން

ކަންހުރިއިރު

އެންމެހާ

އިންސާނުންގެ

މައްޗަށް

ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ އަށް ﺷﺮﻳﻚ ނުކޮށް ހުރިހާ މާނައެއްގައި އެކަލާނގެ
އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ .އަހަރެމެން ރެޔާއި ދުވާލު ކުރާ އަޅުކަން ޤަބޫލު
ކުރެވޭނީ

އޭރުންނެވެ.

ޘަވާބެއް

ލިބޭނީ

އޭރުންނެވެ.

ސުވަރުގޭގެ

އަހުލުވެރިންނަށް ވާނީ އޭރުންނެވެ.

) (1އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ކޮބައިހޭ؟

ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (2ﺷﺮﻙ ކުރި މީހާގެ ފާފަ ނޫން މީހުންގެ ފާފަ ފުއްސަވާފާނެ ބާވައެވެ؟
) (3ﺷﺮﻙ ކުރުމުގެ ނުރައްކައުތެރިކަން ބަޔާންކުރާ އާޔަތެއް ލިޔޭ!
) (4ﺷﺮﻙ ކުރުމުގެ ނުރައްކައުތެރިކަން ބަޔާންކުރާ ޙަދީޘެއް ލިޔޭ!
******************************
ﺍﹶﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺍﺑِﻊ ﻋﺸﺮ) ސާދަވަނަ ފިލާވަޅު(
ﻻﹶﺇِﻟﻪ ﺇِﻻﱠ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ ގެ މާނަ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކަށްވެ ،އިސްލާމަކަށް ވެވޭނީ މި ދެކަލިމަގެ މާނަ
ދަސްކޮށް ހިތުގެ އަޑީން ޤަބޫލުކޮށް ދުލުން ކިޔައި އެ ދެކަލިމައިން އެދެވޭ
27

ﺭﺳﺎﻟﺔﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

މުރާދެއް ތިމާގެ ޢަމަލުތަކުން ގެނެސްގަނެގެނެވެ .ވީއިރު މި ދެކަލިމައިގެ
މާނަ އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގުން ލާޒިމެވެ.
) (1ﻻﹶﺇِﻟﻪ ﺇِﻻﱠ ﺍﷲ ގެ މާނައީ :ﷲ ނޫން އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.
އެބަހީ ،ﷲ މެނުވީ އަޅުކަން އެފަރާތަށް ކުރުން ޙައްޤު ވެގެންވާ އެހެން
އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.
އާދެ! ﷲ ފިޔަވައި އިންސާނުން އަޅުކަންކުރާ ހުރިހައި ތަކެއްޗަކީ
އަޅުކަން ކުރުން ޙައްޤު ނޫން ތަކެތި ކަމުގައި ބުނެ އިޤްރާރުވަނީއެވެ.
މީސްތަކުން އަޅުކަންކުރާ ބުދުތަކާއި ހިލަތަކާއި ގަސްގަހާގެއްސާއި އިރު
ހަނދާއި ތަރިތަކާއި ،އަލިފާނާއި ކޯރުތަކާއި ޒިޔާރަތްތަކާއި ޤަބުރުތަކާއި
މަޤާމުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ،އަޅުކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތަކަށް
އަދަބުވެރިވެ ކިޔަމަންތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ބާޠިލް ކުރީއެވެ .އަދި
އަޅުކަން

ކުރުން

ޙައްޤުވަނީ

ހަމައެކަނި

ﷲ

ކަމުގައި

އަށް

ބުނެ

އިޤްރާރުވީއެވެ.
) (2ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ ގެ މާނަ :ﳏﻤﺪ ގެފާނީ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ .އެބަހީ،
ﳏﻤﺪ ގެފާނީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރަސޫލާއެވެ.

މި ކަލިމައިން އެދެވޭ މުރާދަކީ :ﳏﻤﺪ ގެފާނީ ،ﷲ ގެ އަމުރުފުޅުތައް

މީސްތަކުންނަށް

ފޮނުއްވުނު

ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް

ރަސޫލާ

ކަމަށް

ޤަބޫލުކުރުމެވެ .އަޅުކަން ކުރާނެ ގޮތާއި އަދިވެސް ދީނުގެ ހުރިހައި ކަމެއް
މީސްތަކުންނަށް

ދަސްކޮށްދެއްވުމަށް

ފޮނުއްވި

ރަސޫލާކަމަށް

ޤަބޫލުކޮށް

އިޤްރާރުވުމެވެ .ވީމާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަޅުކަމެއް އެ އަޅުކަން ކުރަން
ރަސޫލު ﷲ ގެފާނު ދައްކަވާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ނުކުރުމެވެ .އަދި ،މާތް ﷲ
ގެ ޙަޟްރަތުން އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ހުރިހައި ކަމަކަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އެ
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ކަންކަން ކުރުމެވެ .އަދި ،އެކަލޭގެފާނު ނަހީ ކުރެއްވި ހުރިހައި ކަމަކުން
ދުރުވެގަތުމެވެ.
ފުރިހަމަ

މުއުމިނަކަށްވެ

މުސްލިމަކު

ކަމުގައި

ބެލެވޭނީ

މި

ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރީމައެވެ.
ﻻﹶﺇِﻟﻪ ﺇِﻻﱠ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ ގެ މާނައަކީ މިއީ އެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ފުރިހަމަ މުއުމިނަކަށް ވެވޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟
) (2ﻻﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

) (3ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (4ﳏﻤﺪ ގެފާނަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟
******************************
ﺍﹶﻟﺪﺭﺱ ﺍﳋﹶﺎﻣِﺲ ﻋﺸﺮ) ފަނަރަވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺍﹶﻟﺴﻨﺔ
ﺳﻨﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ މަގު ،ނުވަތަ ގޮތެވެ .ޝަރީޢަތުގެ
އިޞްޠިލާޙުގައި ﺳﻨﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ :މާތް ﷲ ގެ އިޒުނަފުޅަށް
އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ދައްކަވާފައިވާ ރަނގަޅު ހެޔޮ މަގެވެ .އެ މަގު
އެކަލޭގެފާނު ދައްކަވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުންނާއި ޢަމަލުފުޅުންނާއި
އަދި އިޤްރާރުންނެވެ .އިޤްރާރް އޭ މިބުނި ބަހުގެ މާނައީ އެކަލޭގެފާނުންގެ
އަރިހުގައި އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނު
މަނާ ނުކުރައްވާ ކަންކަމެވެ .އަދި ،އެ ކަންކަމީ ،ދީނުގައި އެންމެ ރަނގަޅު
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ކަމުގައި

ކަންތައް

އިޤްރާރު

ކުރައްވާފައިވާ

ކަންކަމެވެ.

އެއީ

ހުއްދަ

ކަންކަމެވެ.
ފަހެ ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ އަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދެވަނަ
އަޞްލެވެ .އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޝަރަޙަވެސް މެއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ﺳﻨﺔ ން ޘާބިތުވާ ޙުކުމް ހުރީ

ޢާއްމުކޮށް ދެ ބަޔަކަށެވެ.
)(1

އެއް

ބަޔަކީ

ފަރުޟު

ވާޖިބުގެ

ނުވަތަ

ދަރަޖައިގައިވާ

ޙުކުމްއެވެ .އެއީ އެ ކަންކަން އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ،އަދި މީސްތަކުންނަށް
އެ ކަންކަން ކުރުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ .މިސާލަކަށް ނަމާދުގެ
ރަކްޢަތްތައް ކަނޑައެޅުއްވުން ،އަދި ޒަކާތް ދިނުމުގައި ނިޞާބުތައް

ބަޔާން

ކުރެއްވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ .މި ބާވަތުގެ ﺳﻨﺔ އެއް ދޫކޮށްފި މީހާ ކުށްވެރިވެ
ފާފަވެރިވާނެއެވެ.
) (2ދެވަނަ ބާވަތަކީ ވާޖިބުގެ ޙުކުމްގައި ނުވާ ﺳﻨﺔ އެވެ .މި
ބާވަތުގެ ﺳﻨﺔ އަށް މުސްތަޙައްބު ﺳﻨﺔ ނުވަތަ މުއައްކަދު ﺳﻨﺔ ،އަދި މި

ނޫންވެސް

ނަންނަން

ކިޔާފައިވެއެވެ.

ފަހެ

މި

ބާވަތުގެ

ﺳﻨﺔ

އެއް

ގެނެސްގެންފި މީހާއަށް ޘަވާބާއި ދަރުމަ ހުއްޓެވެ .އެއާއެކު މި ބާވަތުގެ ﺳﻨﺔ
އެއް ކުރަންވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދާއިއެކު ފަހަރެއްގައި ނުކުރެވި ދިޔަނަމަވެސް
ފާފަވެރި ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޢަޛާބު ނުލިބޭނެތީ ޢަމުދުން ޤަޞްދުގައި ﺳﻨﺔ
ދޫކުރާނަމަ "ﻓﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﱵ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ" ގެ ޙަދީޘްގައިވާ ވަޢީދުގެ ތެރައަށް
ވަންނާނެއެވެ .މި ޙަދީޘްގެ މާނައީ" :ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ އިން މޫނު
އަނބުރާލައިފި މީހާއީ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ހިދާޔަތުގައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ".
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ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ﺳﻨﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (2ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ﺳﻨﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

) (3ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ ހުރީ ކިތައް ބާވަތަށް ހެއްޔެވެ؟

) (4ﺳﻨﺔ ން ޘާބިތުވާ ޙުކުމް ހުރީ ކިތައް ބާވަތަށް ހެއްޔެވެ؟ މިސާލާއެކު
ބަޔާންކުރޭ!
******************************
ﺍﹶﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩِﺱ ﻋﺸﺮ) ސޯޅަވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺳﻨﺔ އަށް ޢަމަލު ކުރުން
ﺳﻨﺔ އަށް ޢަމަލު ކުރުމީ ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު
ވެގެންވާ ކަމެކެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި
ބަސްފުޅުން

އެ

ވާޖިބުކަން

ރަނގަޅަށް

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ

އެނގެއެވެ.

މާތް

ﷲ

ވަޙީ

ކުރައްވާފައިވެއެވެçm÷Ytã öNä39pktX $tBur çnrä‹ã‚sù ãAqß™§•9$# ãNä39s?#uä !$tBur .
) 4 (#qßgtFR$$sùﺍﳊﺸﺮ  (7މާނައީ" :ކަލޭމެންގެ ގާތަށް ރަސޫލު ﷲ ގެފާނު
ގެންނެވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކަލޭމެން ހިފާށެވެ) .އެބަހީ އެކަމެއް ޤަބޫލުކޮށް
އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާށެވެ (.އަދި އެކަލޭގެފާނު އެކަމަކުން ކަލޭމެންނަށް
ނަހީކުރައްވާ މަނާ ކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން ކަލޭމެން ދުރުވެ ގަންނާށެވެ".
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ނުހަނު ބޮޑަށް އުއްމަތަށް އަމުރުފުޅު
ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ ގައި ހިފުމަށެވެ .އަދި އެއަށް ޢަމަލު
ކުރުމަށެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﱴ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻔﺂﺀ
ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﳌﻬﺪﻳﲔ ﲤﺴﻜﻮﺍ ﺎﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﺅﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( މާނައީ:
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"ތިމަން ކަލޭގެފާނާއި އަދި ތިމަން ކަލޭގެފާނަށްފަހު ތިއްބަވާ ތެދުމަގު
ލިބިގެން ތިއްބެވި ﺍﳋﻠﻔﺎﺀﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ ގެ ﺳﻨﺔ ގައި ހިފުން ތިޔަބައިމީހުންގެ
މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .އަދި ރަނގަޅަށް )ދޫނުވާވަރަށް ކޮލުދަތުން
ދަތްއަޅާ ހިފަހައްޓާށެވެ ".އެބަހީ ﺳﻨﺔ އަށް ތަބަޢަވެ އަދި ﺳﻨﺔ ގައިވާ
ފަދައިން ޢަމަލު ކުރާށެވެ .އެއާ ޚިލާފު ޢަމަލު ނުކުރާށެވެ.

އާދެ! ﺍﳋﻠﻔﺎﺀﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ ގެ ﺳﻨﺔ ގައި ހިފުމީ ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުގެ
އަމުރުފުޅެއްކަން ހަނދާން ކުރުން ހުއްޓެވެ .ނަމަވެސް އެއީ ،ރަސޫލާގެ ﺳﻨﺔ
ފެންނަން ނެތް ޙާލުގައެވެ.
އެހެން ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ" .ﻓﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﱵ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ" )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(

މާނައީ" :ފަހެ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ ން މޫނު އަނބުރާލައިފި މީހާ،
ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ހިދާޔަތު ގައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވެއެވެ ".މިއެވެ .މި
ޙަދީޡްގެ މުރާދަކީ ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ ގައިވާ ގޮތް ފެނިފައި ،އެ ﺳﻨﺔ

ގައިވާ ގޮތަށްވުރެ އެހެން ގޮތެއް ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގައި ބަލައި އެގޮތަށް
ޢަމަލުކުރާ މީހާއީ

ދޫކޮށްލި މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ވާހަކައެވެ .އަދި،

އެކަލޭގެފާނުންގެ ﺳﻨﺔ ދޫކޮށްފި މީހާއީ އެކަލެގެފާނުގެ ހިދާޔަތުން ބޭރުގައިވާ
މީހެއްކަން އަންގައިދެއްވުމެވެ.
ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ .ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުންގެ ﺳﻨﺔ ގައިވާ ގޮތަށް
ޢަމަލުތައް ބަރާބަރު ކޮށްގެން މެނުވީ ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށް ނުވާނެއެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ ގައި ހިފައި ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި
ހެއްޔެވެ؟
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)(2

ﷲ

ރަސޫލު

ގެފާނުގެ

ﺳﻨﺔ

ގައި

މާތް

ހިފުމަށް

ވަޙީ

ﷲ

ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮން ފަދައަކުން؟
) (3ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ ގައި ހިފުމަށް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް
ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއް ބަޔާންކުރޭ!

******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺑِﻊ ﻋﺸﺮ) ސަތާރަވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ ގެފާނުންގެ ﺳﻨﺔ ސާފުކޮށް ފެންނާން އެބައޮތެވެ.
ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އެބައިމިހުންގެ ނަބިއްޔުންގެ ﺳﻨﺔ ތައް

ބަދަލުކޮށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ދީނުގެ ﻣﻌﺎﱂ ގެއްލި އޮޅުންފިލާން
ނެތްކަމުގައި
އެކަލޭގެފާނުގެ

ވީނަމަވެސް

މުސްލިމުންގެ

ބަސްފުޅުތަކާއި

މާތް

ޢަމަލުފުޅުތަކުގެ

ނަބިއްޔާގެ
ޚަބަރު

އާދެ!

ﺳﻨﺔ
އަދި

އަދަށް

ދާންދެންވެސް ނުހަނު ސާފޮކޮށް ފެންނާން އެބައޮތެވެ .އަދި ޤިޔާމަތާއި
ޖެހެންދެންވެސް އޮންނާނެއެވެ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻜﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﹼﻮﺍ ﻣﺎﲤﺴﻜﺘﻢ ﻤﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ" )ﻣﺆﻃﺎﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭ  (2މާނައީ:

:ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދެ އެއްޗެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު
ދޫކުރީމެވެ.

އޭގައި

ތިޔަބައިމީހުން

ހިފަހައްޓައިގެން

ތިބިހާ

ހިނދަކު

ދުވަހަކުވެސް ތިޔަބައިމީހުން މަގުނުފުރެދޭނެއެވެ .އެއީ ﷲ ގެ ފޮތާއި
އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާގެ ﺳﻨﺔ އެވެ.

ޝައްކެއް ނެތެވެ .މިފަދަ ޞަރީޙަކޮށް އެ ދެ އެއްޗެއްގައި ހިފައި

އެއަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ މަގުނުފުރެދޭނެ ދެއެއްޗަކީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޒަމާނަށް
ދެމިއޮންނާނެ

ދެ

އެއްޗެއްކަން

ޔަޤީނެވެ.
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އެއްޗެއްގައި ހިފާކަށް ނޭންގެވީސްކަން ކަށަވަރެވެ .އާދެ! ދީނުގެ ބައެއް
ޢަދާވާތްތެރިންނާއި އަމިއްލަ އެދުމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ސަބަބުން ﺳﻨﺔ އަށް
އެރި

އޮޅުން

ބައެއް

ޢިލްމްވެރިންގެ

ނެތީއެއް

އަގުނުކުރެވޭފަދަ

ނަމަވެސް

ނޫނެވެ.
ޚިދުމަތާއި

ދީނުގެ

ކުޅަދާނަ

މި

ދެންނެވި

މިންނަތުން

އޮޅުންތައް ފިލުވާ ސާފުކޮށް ދެއްވައިފިއެވެ .މިއަދު މިއޮތީ އެކަލޭގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ
ނުހަނު ރޯޝަންކޮށެވެ .ނަމަވެސް ،ފެންނާނީ ހޯދައި ބަލައި އެކަމަށް ނަޒަރު
ހިންގާ މީހަކަށެވެ.
ކީރިތި

ޤުރުއާން

ކަމުގައި

ރައްކާތެރިކުރައްވާނެ

ﷲ

ވަޙީ

ކުރައްވާފައިވެއެވެ) ÇÒÈ tbqÝàÏÿ»ptm: ¼çms9 $¯RÎ)ur t•ø.Ïe%!$# $uZø9¨“tR ß`øtwU $¯RÎ) .ﺍﳊﺠﺮ
(9

މާނައީ:

"ހަމަކަށަވަރުން

ތިމަން

ރަސްކަލާނގެ،

ޤުރުއާން

ބާވައިލެއްވީމެވެ .އަދި ހަމަ ޔަޤީނުން އެ ފޮތް ރައްކައުތެރި ކުރައްވާ
ހުށީމެވެ".

މިއެވެ.

އާދެ!

ރަސޫލާގެ

ﺳﻨﺔ

އަކީ

ކީރިތި

ޤުރުއާނުގެ

ޝަރަޙައެވެ .އެގޮތް އެނގެނީ ô`ÏB £`à6Ï?qã‹ç/ ’Îû 4‘n=÷Fãƒ $tB šcö•à2øŒ$#ur
4 ÏpyJò6Ïtø:$#ur «!$# ÏM»tƒ#uä
އެހެނިހެން

އާޔަތުންނެވެ.

)ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ  (34މި އާޔަތާއި އަދި މިފަދަ
މި

އާޔަތުގެ

މާނައީ:

"އަދި

ﷲ

ގެ

އާޔަތްތަކުންނާއި ޙިކްމަތުން )ޔަޢުނީ ﺳﻨﺔ ން( ކިޔެވޭ ތަކެތި ތިޔަ ކަނބަލުން
ގޭގައި ކިޔަވާށެވެ ".މި އާޔަތުގައި ޙިކްމަތުގެ މުރާދަކީ ﺳﻨﺔ އެވެ .އަދި
ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅު އެއީވެސް ވަޙީ ކަމުގައި ÇÌÈ #“uqolù;$# Ç`tã ß,ÏÜZtƒ $tBur
)) ÇÍÈ 4Óyrqãƒ ÖÓórur žwÎ) uqèd ÷bÎﳒﻢ  (4-3މި އާޔަތް ބަޔާންކޮށްދެއެވެ .މި
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އާޔަތުގެ މާނައަކީ" :އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް )ދީނުގެ( ވާހަކަފުޅު،
ނުދައްކަވައެވެ .އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ .އެއީ ހަމަ ވަޙީ ކަމުގައި މެނުވީ
ނުވެއެވެ ".ވީއިރު ޤުރުއާން ސަލާމަތުން އޮވެފައި ﺳﻨﺔ ފެންނާން ނެތް
ކަމުގައި ބުނާ މީހުންގެ މައްޗަށް މި ހުރިހައި އާޔަތެއް ރައްދު ކުރެއެވެ .
އާދެ ،ﺳﻨﺔ ފެންނަން އެބައޮތެވެ .ނަމަވެސް މި ޒަމާނަކަށް އައިސް ދީނުގެ
ކަންކަމާމެދު ނަފްރަތުކުރާ ބައެއް މީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ﺳﻨﺔ މިހާ ގިނަ
ދުވަހު

ދެމިއޮތުމަކީ

އެކަށީގެންނުވާ

ކަމުގައި

ކަމެއް

ބުނެ

ހަދައެވެ.

ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ .އެއީ ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ބަސް ޤަބޫލުކޮށް ސީދާ
މަގު

ގެއްލިފައިވާ

މީހުންނެވެ.

މާތް

ﷲ

އެމީހުންނަށް

ތެދުމަގު

ދައްކަވާށިއެވެ.
ކިޔަވާކުދީންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ﺳﻨﺔ
ލިޔެވިފައިހުރި ބައެއް މުހިއްމު ފޮތްފޮތް މިތާ ނޯޓްކޮށްލަމެވެ.
) (1ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
) (2ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ

) (3ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﺅﺩ
) (4ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
) (5ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
) (6ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

) (7ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
) (8ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ
) (9ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ
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އަދި މިނޫންވެސް ކިތައްމެ ފޮތެކެވެ .މި ހުރިހައި ފޮތެއް ދަންނަ
ބޭކަލުން ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކާއިއެކު އަދި އަދަށް ދާންދެންވެސް އެބަހުއްޓެވެ .
ވީމާ ،ރަސޫލާގެ ﺳﻨﺔ ހޯދާ އުނގެނި ދަސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުމީ ކޮންމެ
މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮތް އެންމެ މުޤައްދަސް ވާޖިބެވެ .ދުނިޔެއާއި
އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުން މި އުއްމަތް މަގުނުފުރެދުމަށްޓަކައި ދޫކުރެއްވި
ދޭއްޗަކީ ކޮބާ؟
) (2ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ނަބީ ބޭކަލުންގެ ﺳﻨﺔ ފެންނާން ނެތީ
ކީއްވެ؟

) (3ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުންގެ ﺳﻨﺔ ލިޔެވިފައިހުރި ބައެއް ފޮތް ބަޔާންކުރޭ!
) (4ﺳﻨﺔ ދެމިއޮތްކަމުގެ ދަލީލު ބަޔާންކުރޭ!
******************************
ﺍﹶﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻣِﻦ ﻋﺸﺮ) އަށާރަވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺍﹶﻟﺒِﺪﻋﺔ
ﺑﺪﻋﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ :އަލަށް ކަމެއް ،ނުވަތަ އެއްޗެއް
އުފެއްދުމެވެ.
ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ﺑﺪﻋﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ:
އިސްލާމް ދީނުގައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކަނޑައަޅުއްވާފައިނުވާ ކަމެއް

އެކަލޭގެފާނަށްފަހު ،ދިނުގެ ކަމެއް ކަމުގައި ހަދައިގެން ކުރުމެވެ .ނުވަތަ،
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އެކަލޭގެފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަޅުކަމެއް އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވި ގޮތް ނޫން
އެހެން ގޮތަކަށް ކުރުމެވެ .އަދި ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް އުނިކޮށް
ދީނުގައި ނެތް ކަމެއް ކަމުގައި ހެދުމީވެސް ﺑﺪﻋﺔ ގެ ވައްތަރެކެވެ.
ދީނުގެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައް އަލަށް އުފައްދައި
އީޖާދުކޮށް ހެދުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މަނާކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ،އެފަދަ
ކަންކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި ﺑﺪﻋﺔ އެކޭ ނުކިޔާނެއެވެ .މިސާލަކަށް މަތިންދާ

ބޯޓެއް ހެދުން ،ނުވަތަ ޓީވީއެއް ހެދުން ،ނުވަތަ ކާރެއް ،މޮޓަރު ސައިކަލެއް

ހެދުން ،މިފަދަ އެއްޗެތި އުފެއްދުމީ ޝަރީޢަތުގައި ﺑﺪﻋﺔ އެއް ނޫނެވެ .އަދި
ކިއެއް ހެއްޔެވެ .އެފަދަ އެއްޗެތި ހެދުމީ ބޭނުންތެރި އަދި އެދެވޭ ކަންކަމެވެ.
ޝަރީޢަތުގައި މަނާވެގެންވާ ﺑﺪﻋﺔ ގެ އަޞްލަކީ ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުން
ޝަރުޢީ ގޮތުން އެކަންކަމާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމުގައި :މިސާލަކަށް،
ނަމާދު ރޯދަ ޙައްޖުފަދަ ،ޒަކާތްދިނުން ޞަލަވާތް ކިޔެވުން ދުޢާ ކުރުން ފަދަ
ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތުގެ ތެރެއަށް ،ނުވަތަ ޞޫރައަށް އުނި އިތުރު ކުރުމެވެ.
އެނޫން ކަންކަން އީޖާދުކުރުމާއި އުނި އިތުރު ކުރުމެއް ނޫނެވެ.
ފަހެ ﺷﺮﻙ އަކީ ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އިދިކޮޅު ކަމުގައިވީ ފަދައިން ،ﺑﺪﻋﺔ އަކީ

ﺳﻨﺔ ގެ އިދިކޮޅެވެ .ﺗﻮﺣﻴﺪ އާއި ﺷﺮﻙ އެއް ކަމެއްގައި ޖަމަޢަ ނުކުރެވޭ
ފަދައިން ﺳﻨﺔ އާއި ﺑﺪﻋﺔ ވެސް އެއް ކަމެއްގައި ޖަމަޢަ ނުކުރެވޭނެއެވެ .

ޔަޢުނީ :އަޅުކަމެއް ކުރާއިރު ﺷﺮﻙ ކޮށްފިނަމަ ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެއްލުނީއެވެ .ހަމަ
އެފަދައިން އަޅުކަމެއް ކުރާއިރު ﺑﺪﻋﺔ ހަދައިފިނަމަ ﺳﻨﺔ ގެ އަލިކަން
ގެއްލުނީއެވެ .ﺳﻨﺔ އަކީ ތެދުމަގެވެ .ﺑﺪﻋﺔ އަކީ މަގުފުރެދުމެވެ .ﺳﻨﺔ އަކީ
އިލާހީ ވަޙީން އުފެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ .ﺑﺪﻋﺔ އަކީ އިންސާނާގެ ހަވާ ނަފްސު
އެދޭ

ގޮތަށް

އުފައްދާފައިވާ

އެއްޗެކެވެ.
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މުސްލިމުން ﺑﺪﻋﺔ އިން ދުރުވެ ﺳﻨﺔ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުމީ
ވާޖިބެކެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ﺑﺪﻋﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

) (2ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ﺑﺪﻋﺔ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައި
ހެއްޔެވެ؟
) (3ﺑﺪﻋﺔ ގެ އިދިކޮޅު އެއްޗަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (4ﺳﻨﺔ އާއި ﺑﺪﻋﺔ އާއި ހުރި ފަރަޤަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

) (5ޝަރީޢަތުގައި ﺑﺪﻋﺔ ހެދުމުގެ އަޞްލަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (6ކާރެއް ނުވަތަ ޓީވީއެއް އަލަށް އުފެއްދުމީ ޝަރިޢަތުގައި ﺑﺪﻋﺔ އެއް
ހެއްޔެވެ؟
******************************
ﺍﹶﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺳِﻊ ﻋﺸﺮ) ނަވާރަވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺑﺪﻋﺔ ހަދަން ދިމާވި ބައެއް ސަބަބު
ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ﺑﺪﻋﺔ ހެދި މީސްތަކުން ،ﺑﺪﻋﺔ ހަދާފައިވަނީ
އެކިއެކި ސަބަބާހުރެއެވެ .އެކި މަޤްޞަދުގައެވެ .ބައެއް މީހުން ﺑﺪﻋﺔ ހެދީ

ﺳﻨﺔ އަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ ގަސްތުގައެވެ .އަނެއް ބަޔަކު ﺑﺪﻋﺔ ހެދީ ﺳﻨﺔ

ނޭނގިގެންނެވެ .އަދި އަނެއް ބަޔަކު

ހެދީ ،މަތިވެރިވުމުގެ އެދުމުގައެވެ.

ނަމަވެސް މި ހުރިހައި ސަބަބެއްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ނިމެނީ ހަމަ އެއް
އަޞްލަކަށެވެ.

އެއީ،

ތިމާމެންގެ
38
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ނަތީޖާއަކަށްވީ ތިމާމެންގެ އެދުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުން
ދީނުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޣައިރު ޝަރުޢީ ގޮތުން އަރައި ،ދީނުގެ ކިތައްމެ
ޙުކުމެއް އޮޅުވާ ތިމާއާއި އަދި އެހެނިހެން މީސްތަކުންވެސް މަގުފުރެދުމެވެ.
އާދެ! ދީނުގައި ﺑﺪﻋﺔ ހެދި މީހުން ،ﺑﺪﻋﺔ ހަދަން ދިމާވި ސަބަބުތައް
ކަމުގައި ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މުޢުތަބަރުވެފައިވާ މުހިއްމު ބައެއް
ސަބަބު ނޯޓްކޮށްލަމެވެ.
) (1ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުންގެ ﺳﻨﺔ ނޭނގުން :ފަހެ ،ﺳﻨﺔ ނޭނގުމުން،

ތެދުމަގު ނޭނގިއްޖެ މީހާ މަގުފުރެދިދާނެއެވެ .އަދި ،މަގުފުރެދިއްޖެނަމަ،
ދެން ﺑﺪﻋﺔ ހަދާނެއެވެ.

) (2ޤަސްދުގައި ﺳﻨﺔ އަށް ޢަމަލު ކުރުން ދޫކުރުން :ފަހެ ﺳﻨﺔ އަށް ޢަމަލު
ކުރުން ދޫކޮށްފިނަމަ ދެން ﺑﺪﻋﺔ ހެދުމާއިގެން މަޝްޣޫލުވެދެއެވެ .މާތް ﷲ

ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ¼çms9 ôÙÍh‹s)çR Ç`»uH÷q§•9$# Ì•ø.ÏŒ `tã ß·÷ètƒ `tBur .
©tbqç7|¡øts†ur È@‹Î6¡¡9$# Ç`tã öNåktXr‘‰ÝÁu‹s9 öNåk¨XÎ)ur ÇÌÏÈ Ö`ƒÌ•s% ¼çms9 uqßgsù $YZ»sÜø‹x
&) ÇÌÐÈ tbrß‰tGôg•B Nåk¨Xrﺍﻟﺰﺧﺮﻑ  (37-36މާނައީ" :މާތް ﷲ ގެ ތެދުމަގާއި
ފޭވެގެންފި

މީހާއަށް،

ޝައިޠާނެއް

އެކުވެރިއެއްގެ

ގޮތުގައި

ތިމަން

ރަސްކަލާނގެ ފާކުރައްވާ ހުށީމެވެ .އެ ޝައިޠާނާ އަބަދުވެސް އޭނާއާއިއެކު
އުޅޭނެއެވެ .އަދި އެ ޝައިޠާނާއާ އޭނާއާއި އެކުގައިވާ މީހުން ސީދާ މަގުން
ދުރުކުރާނެއެވެ .އަދި އެމީހުންނަށް އެ ލިބުނު ވަސްވާސްތަކުގެ ސަބަބުން
ތިމާމެންނީ ތެދުމަގުގައިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި އެމީހުން ހީކުރާނެއެވެ ".މިއެވެ.
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މި އާޔަތުން ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ﺑﺪﻋﺔ ވެރީންގެ ކަންތައް ހުންނަ
ގޮތް ބަޔާންކޮށް ދެއްވަނީއެވެ .ﺑﺪﻋﺔ ވެރީން އަބަދުވެސް ހީކުރަނީ ތިމާމެން
މިތިބީ ހަމަ ތެދުމަގުގައި ކަމަށެވެ .އެހެންމީހުން އެތިބީ މަގުފުރެދިފައި

ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް މަގުފުރެދިފައިވަނީ ހަމަ ﺑﺪﻋﺔ ވެރިންނެވެ.
) (3އަޅުކަމާ ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމުގެ އެދުން ބޮޑުވުން :ފަހެ އެފަދަ މީހުން
ދީނުގެ ސީދާމަގު ފެންނާން ނެތްނަމަ ،ތިމާމެންނަށް ރަނގަޅޭ ހީވާހައި ގޮތެއް
އަޅުކަމުގައި ހަދައި ،ކިޔެވެލިތަކާއި ވިރުދުތައް އިތުރުކޮށް ދީނުގެ އަޅުކަމުގެ
ތެރެއަށް ވައްދާނެއެވެ.
)(4

އިސްލާމް

ދީނާއި

މުސްލިމުން،

ހަލާކުކޮށް

ބަރުބާދުކުރުން:

ޝިއަޢީންނާއި މަގުފުރެދިފައިވާ ފިރުޤާތައް އުފެދިފައިވަނީ މި މަޤްޞަދުގައެވެ.
) (5ވެރިންގެ ކިބައިން ތަކެތި ހޯދައި ނަޞީބު ހޯދުން :އާދެ! މި
މަޤްޞަދުގައި އުފެއްދީ ކިތައްމެ ﺑﺪﻋﺔ އެކެވެ .ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުންގެ
ނަމުގައި އެތަކެއް ޙަދީޘެއް ހެދިއެވެ .ޙަލާލު ކިތައްމެ ކަމެއް ޙަރާމްކޮށް
ޙަރާމް ކިތައްމެ ކަމެއް ޙަލާލު ކުރިއެވެ .ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެކޭ ކިޔައިގެން
އުފެދުނު ﺑﺪﻋﺔ އުފެދުނީވެސް މި ރޮނގުންނެވެ .ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﹼﻪ

މި ބަޔާންވެދިޔައީ ހައްތާވެސް ﺑﺪﻋﺔ ވެރީން ﺑﺪﻋﺔ ހަދާން ދިމާވި

ސަބަބެވެ .މިއިން އެންމެ ސަބަބެއް އެކަނިވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތުން
މީހާ ދުރުކުރުމަށް ފުދެއެވެ .އަދި ،މިނޫންވެސް ސަބަބު އެބަހުއްޓެވެ.
ނަމަވެސް މިއީ ޢާއްމުކޮށް ހިނގާ ސަބަބުތައް ކަމުގައިވާތީ މި ވަރުން
ފުއްދައިލީއެވެ .ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺪﻉ
******************************
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ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﹾﻌِﺸﺮﻭﻥﹶ )ވިހިވަނަ ފިލާވަޅު(
އިސްލާމް ދީނުގައި ﺑﺪﻋﺔ ހެދުމުގެ ޙުކުމް
އިސްލާމް ދީނުގައި ﺑﺪﻋﺔ ހެދުމަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކައު އިތުރު
ރަސޫލާގެ ﺳﻨﺔ އާއި އަދި އިޖުމާޢުން ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން
ޙަރާމް ކަމެކެވެ.
ފަހެ މީސްތަކުންނަށް ދީން ޝަރީޢަތް ކޮށްދެއްވައި ކަނޑައަޅުއްވައި
ހެއްދެވުމުގެ ވެރި ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ އެވެ .ވީމާ ﺑﺪﻋﺔ ހަދާ
މީހާ ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަމެއް ދީނުގެ ތެރެއަށް ވެއްދީމާ

މީސްތަކުންނަށް ދީން ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އާއި ބައިވެރިވެ
އެކަލާނގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަތީއެވެ .އެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ﺑﺪﻋﺔ ވެރިޔާ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ

އަދި

އާއި

ރަސޫލާއާއި

އެކަލާނގެ

ދެފަރާތާއި

ހަނގުރާމަކޮށް

އުރެދުނީއެވެ .ދީނުގައި ﺑﺪﻋﺔ ހަދާ މީހުންނަށް ﷲ ކޯފާގެ ބަސްފުޅު ވަޙީ
ކުރެއްވުމުގައި ވަޙީ ކުރައްވައެވެz`ÏiB Oßgs9 (#qããuŽŸ° (#às¯»Ÿ2uŽà° óOßgs9 ÷Pr& .
3 öNæhuZ÷•t/ zÓÅÓà)s9 È@óÁxÿø9$# èpyJÎ=Ÿ2 Ÿwöqs9ur 4 ª!$# ÏmÎ/ .bsŒù'tƒ öNs9 $tB ÉúïÏe$!$#
) ÇËÊÈ ÒOŠÏ9r& ë>#x‹tã öNßgs9 šúüÏJÎ=»©à9$# ¨bÎ)urﺍﻟﺸﻮﺭﻯ  (21މާނައީ" :މާތް
ﷲ

އެކަންކަމަށް

އިޛުނަ

ދެއްވާފައިނުވާ

އެމީހުންނަށް

ކަންކަން

މަޝްރޫޢުކޮށްދޭނެ ބައިވެރިންތަކެއް އެ ކާފަރުންނަށް ފަހެ ވަނީ ހެއްޔެވެ.
އަދި

ޤިޔާމަތް

ދުވަހުން

އެމީހުންނަށް

ޢަޛާބު

ދެއްވުމުގެ

ކަލިމަފުޅު

ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ ހަމަކަށަވަރުން )ދުނިޔޭގައި( އެމީހުންގެ މެދުގައި ނިޔާ
ކުރައްވައި

އެމީހުންނަށް

ޢަޛާބު

ދެއްވައިފީހެވެ.
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އަނިޔާވެރިން )ދަންނައެވެ (.އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބެވެ".
މިއެވެ .ޝައްކެއްނެތެވެ .ﺑﺪﻋﺔ ވެރިންނާއި ﷲ ގެ އިޒުނައަކާއި ނުލައި
ދީނުގައި ކަންތައް މަޝްރޫޢު ކުރާ މީހުންނާއި ،އެބައިމީހުންގެ ބަހަށް
ކިޔަމަންތެރިވާ މީހުންނީ އަނިޔާވެރިންކަން މި އާޔަތުން ފާހަގަ ކޮށްދެއެވެ.
ފަހެ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ގައި ރިވާވެގެންވާ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺽ ﺑﻦ ﺳﺎﺭﻳﺔ ގެ ޙަދީޘްގައި

ވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﳏﺪﺛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻓﺈﻥ ﻛﻞﹼ ﳏﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﻛﻞﹼ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ" )ﺃﺑﻮﺩﺍﺅﺩ( މާނައީ" :ދީނުގައި އަލަށް
އުފައްދާ ކަންކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވެ ،އެކަންކަމާއި ގާތްނުވާށެވެ .
ހަމަކަށަވަރުން ދީނުގައި އަލަށް އުފައްދާ ކޮންމެ ކަމަކީ ﺑﺪﻋﺔ އެކެވެ .އަދި
ކޮންމެ ﺑﺪﻋﺔ އަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ ".މިއެވެ .އަދި މި ޙަދީޘްގެ ބައެއް
ރިވާޔަތުގައިވަނީ" ،ކޮންމެ މަގުފުރެދުމަކީ ނަރަކައިގައިވާ ކަމެކެވެ".
އަދި އެހެން ޙަދީޡެއްގައި ވެއެވެ" .ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﰱ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ

ﺭﺩ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ( .މި ޙަދީޘްގެ މުރާދަކީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނު މި
ގެންނެވި އިސްލާމް ދީނުގައި ނުވާކަމެއް އުފައްދައި އެ ދީނުގެ ތެރެއަށް
ވައްދައިފި މީހާއަށް އެ ކަމެއް ރައްދު ވެގެންވެއެވެ ".އެބަހީ އެއީ ބާޠިލް
ކަމެކެވެ .އެ ކަމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ.
އާދެ! މި ދެ ޙަދީޘުން އެކަނިވެސް ދީނުގައި ﺑﺪﻋﺔ ހެދުމުގެ
ނުރައްކައުތެރިކަން ފައުޅުވެ ހާމަވެއެވެ .ފަހެ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް
ވާޖިބު ވެގެންވަނީ ﺑﺪﻋﺔ ހެދުމުގެ ނުރައްކައުތެރިކަމުން ދުރުވެ ރަސޫލާގެ ﺳﻨﺔ

އަށް ތަބަޢަވެ އެ ﺳﻨﺔ ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމެވެ .އަދި ،މީހަކު ﺑﺪﻋﺔ
އެއް ހަދާތީ ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމާމެދު އިންކާރުކޮށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން އެ
ކަމެއް ނައްތައިލެވޭތޯ ބެލުމެވެ.
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ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ދީނުގައި ﺑﺪﻋﺔ ހެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (2ﺑﺪﻋﺔ ހެދުމުން ބިރުގަންނަވައި ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއް
ބަޔާންކުރޭ!

) (3ﺑﺪﻋﺔ އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް
ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއް ބަޔާންކުރޭ!
******************************
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﹾﺤﺎﺩِﻱ ﻭﺍﻟﹾﻌِﺸﺮﻭﻥﹶ )އެކާވީސްވަނަ ފިލާވަޅު(
ﺍﻹِﺳﻼﹶﻡ ،ﻭﺍﻹِﻳﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻹِﺣﺴﺎﻥ
މި ފިލާވަޅުގައި އަޅުގަނޑު ބަޔާން ކުރަން ޤަޞްދު ކުރަނީ އިސްލާމް
ދިން އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ތިން އަޞްލެވެ .އެއީ ﺇﺳﻼﻡ

ކަމާއި ﺇﳝﺎﻥ ކަމާއި ﺇﺣﺴﺎﻥ ކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވާ ރަސޫލު ﷲ ގެފާނު
ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ "މަޝްހޫރު ﺟﱪﻳﻞ" ޙަދީޘެވެ .ހަމައެކަނި ޙަދީޘް ގައިވާ
ތިން އަޞްލާއި ،އޭގެ ތަރުޖަމާއެވެ .ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﹼﺎﺏ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﳓﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺇﺫ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ
ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﺣﱴ ﺟﻠﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﺎﺳﻨﺪ ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ﺇﱃ ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﻛﻔﹼﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺃﺧﱪﱏ ﻋﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻻﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼﺍﷲ ﻭﺃﻥﹼ ﳏﻤﺪﺍ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺗﺆﺗﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺗﺼﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﲢﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺇﻟﻴﻪ
ﺳﺒﻴﻼ :ﻗﺎﻝ ﺻﺪﻗﺖ ﻗﺎﻝ ﻓﻌﺠﺒﻨﺎﻟﻪ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻭﻳﺼﺪﻗﻪ ﻗﺎﻝ .ﻓﺄﺧﱪﱏ ﻋﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ
ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ ﻗﺎﻝ ﺻﺪﻗﺖ ﻗﺎﻝ
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ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺍﻙ .....
)ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(

މި ޙަދީޘްގެ ޚުލާޞާއަކީ" ،މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްދުވަހަކު
ތިމަން ބޭކަލުން ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް
ހެދުން ވަރަށް ހުދު އިސްތަށީގެ ކުލަ ވަރަށް ކަޅު ،ބޭކަލަކު ފައުޅުވިއެވެ.
އަދި ތިމަން ބޭކަލުންކުރެ އެއްވެސް ބޭކަލަކަށް އެއީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ .
އަދި އެބޭކަލެއްގެ ކިބައިން ދަތުރު ކުރުމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނެއެވެ.
އެބޭކަލަކު ވަޑައިގެން ރަސޫލު ﷲ ގެފާނުގެ ކަކޫފުޅާއި ކަކޫފުޅު ޖައްސަވައި
އިށީނދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި ވިދާޅުވިއެވެ .އޭ ﳏﻤﺪ ގެފާނެވެ .ﺇﺳﻼﻡ
ކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވަ ބައްލަވާށެވެ .ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘް
ކުރެއްވިއެވެ.
ﺍﻹِﺳﻼﹶﻡ އަކީ) :ޔަޢުނީ :ﺇﺳﻼﻡ ކަން އެކުލެވިގެންވަނީ(
) (1މާތް ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު
ނުވާކަމަށް

ހެކިވުމެވެ.

އަދި

ހަމަކަށަވަރުން

ﳏﻤﺪ

ގެފާނީ

ﷲ

ގެ

ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވުމެވެ (2) .ނަމާދު ޤާއިމްކުރުން ) (3ޒަކާތް ދިނުން
) (4ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުން ) (5ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ކަޢުބާ އަށް ގޮސް
ޙައްޖުވުން މިއެވެ.
އެބޭކަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ .ރަނގަޅެވެ .ﻋﻤﺮ ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .
އެބޭކަލަކު ރަސޫލު ﷲ ގެފާނާއި ސުވާލު ކުރައްވައި އަދި ޙަދީޘް ކުރައްވާ
ބަސްފުޅު ތެދުކުރައްވާތީ ތިމަން ބޭކަލުން ޢަޖާއިބުވީމެވެ .ދެން ،އެބޭކަލަކު
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ވިދާޅުވިއެވެ .ކަލޭގެފާނު ﺇﳝﺎﻥ ކަން ބަޔާންކޮށް ދެއްވާ ބައްލަވާށެވެ .ރަސޫލު
ﷲ ގެފާނުން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.
ﺍﻹِﻳﻤﺎﻥ އަކީ )ޔަޢުނީ :ﺇﳝﺎﻥ ކަން އެކުލެވިގެންވަނީ(

) (1މާތް ﷲ އަށް އީމާންވުމެވެ (2) .އެކަލާނގެ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންނަށް
އީމާންވުމެވެ (3) .އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށް އީމާންވުން ) (4އެކަލާނގެ
ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން ) (5އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން )(6
މިންވަރުގެ

ހެޔޮކަމާއި

އީމާންވުމެވެ.

ނުބައިކަމަށް

މިއެވެ.

އެބޭކަލަކު

ވިދާޅުވިއެވެ .ކަލޭގެފާނު ﺇﺣﺴﺎﻥ ކަން ބަޔާންކޮށް ދެއްވާ ބައްލަވާށެވެ.
ރަސޫލު ﷲ ގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.
ﺍﻹِﺣﺴﺎﻥ އަކީ )ޔަޢުނީ :ﺇﺣﺴﺎﻥ ކަމަކީ( އެއީ ﷲ އަށް ކަލޭ އަޅުކަން
ކުރާއިރު އެކަލާނގެ ދެކެދެކެހުރެ އަޅުކަންކުރާ ފަދައިން އަޅުކަން ކުރުމެވެ.
މިހެނީ

ކަލެއަށް

އެކަލާނގެ

ނުފެނުނަސް،

އެކަލާނގެ

ކަލޭ

ދެކެވޮޑިގެންވާނެއެވެ ".މިއެވެ.
އާދެ! މި ދިގު ޙަދީޘް މިހިސާބަށް ކުރުކޮށްލީއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ދީނުގެ ތިން އަޞްލު މިތާގައި
ނަޤްލުކޮށްލުމެވެ .އެއީ ފޮތުގެ ކުރީގެ ފިލާވަޅުތަކާއި ،މި ބައިތަކާއި ގުޅުން

ބޮޑު ކަމުންނެވެ .މި ޙަދީޘްގައި ތަމްޘީލުވެގެން މިދަނީ ﺇﺳﻼﻡ ކަމާއި ﺇﳝﺎﻥ

ކަމާއި ﺇﺣﺴﺎﻥ ކަމާއި މި ތިން ކަމެވެ .އަދި މިއީ ދީނުގެ ތިން އަޞްލުކަމާއި
މި ތިން އަޞްލު އުއްމަތަށް އުނގަންނަވައި ޘާބިތުކޮށްދެއްވުމަށް ﺟﱪﻳﻞ

ގެފާނު ވަޑައިގެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާއި ސުވާލު ކުރައްވައި އެ

ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ރަސޫލު ﷲ ގެފާނު ވިދާޅުވިގޮތް އެއީ ތެދު ރަނގަޅު
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ގޮތް ކަމުގައި ﺟﱪﻳﻞ ގެފާނު ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވައި އެކަން ޤަރާރު ކުރެއްވި
މަންޒަރެވެ.
ﺳﺆﺍﻝﹸ

) (1ﺇﺳﻼﻡ ކަން އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

) (2ﺇﳝﺎﻥ ކަން އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
) (3ﺇﺣﺴﺎﻥ ކަމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
******************************

ﺧَﺎﺗِﻤَﺔ
ޑ ލިޔާން ޤަޞްދުކުރި ހިސާބަށް
ޑ ރިސާލަތުގައި އަޅުގަނ ު
މ ކުޑަކު ަ
ި
ލިޔެ ނިމުނީއެވެ .ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ މިކަމުގައިވެސް ތައުފީޤު ދެއްވި
މަތިވެރި މާތް ﷲ އަށެވެ.
މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް އެދި ދުޢާ ކުރަނީ މި ކުޑަކުޑަ ފޮތުން ގިނަ
މުސްލިމުން
ދެއްވުމަށެވެ.

ތަކަކަށް
އަދި

ދީން
މި

އޮޅުން

ފިލުމުގައި

ޢަމަލަކީ

ގިނަގުނަ

އެކަލާނގެ

ފައިދާތަކެއް
ޙަޟްރަތަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ކުރި މަޤްބޫލު ޢަމަލެއް ކަމުގައި ލެއްވުމަށެވެ.
އަޅުގަނޑު ޤަޞްދު ކުރަނީ މި ފޮތަށް ފަހު ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ ދެންހުރި
ނުޤުޠާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެހެން ފޮތެއްވެސް ދުނިޔޭގެ އަލިކަމުގެ
ތެރެއަށް ނެރުމަށެވެ .ތައުފީޤު ދެއްވާނީ މަތިވެރި މާތް ﷲ އެވެ.
ﺭﺑﻨﺎ ﺁﺗﻨﺎ ﰱ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﰱ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﲨﻌﲔ .ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ  :ﺁﻣﲔ
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ﺻﻔﺤﺔ
1

ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ބަހެއް
ﻣﺼﻨﻒ ގެ ސިޓީ

2
3

ﻣﻘﹶﺪﻣﺔ

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷَﻭﻝﹸ )ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު( ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މާނަޔާއި އޭގެ

ބައިތައް
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧِﻰ )ދެވަނަ ފިލާވަޅު( ﺗﻮﺣِﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑِﻴﺔ

6
7

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟِﺚﹸ )ތިންވަނަ ފިލާވަޅު( ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ

9

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺍﺑِﻊ) ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު( ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ

11

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳋﹶﺎﻣِﺲ) ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު( ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ މާތްކަން

13

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩِﺱ) ހަވަނަ ފިލާވަޅު( ﺗﻮﺣﻴﺪ ގެ އަހުލުވެރިޔާ
އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި އަދި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނަ

14

ހުއްޓެވެ.
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺑِﻊ) ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު( މާތް ﷲ ގެ ޙައްޤާއި
އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤު
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻣِﻦ) އަށްވަނަ ފިލާވަޅު( ﺍﹶﻟﻌِﺒﺎﺩﺓﹸ )އަޅުކަން(

16
18

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺳِﻊ) ނުވަވަނަ ފިލާވަޅު( އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތައް

19

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﹾﻌﺎﺷِﺮ) ދިހަވަނަ ފިލާވަޅު( ﺍﻟﺸﺮﻙ

21

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﹾﺤﺎﺩِﻯ ﻋﺸﺮ) އެގާރަވަނަ ފިލާވަޅު( އަޅުކަން ކުރުމުގައި

ﺷﺮﻙ ކުރުން ) (1ބޮޑު ﺷﺮﻙ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧِﻰ ﻋﺸﺮ) ބާރަވަނަ ފިލާވަޅު( އަޅުކަން ކުރުމުގައި

ﺷﺮﻙ ކުރުން ) (2ކުދި ﺷﺮﻙ
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24
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ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟِﺚﹸ ﻋﺸﺮ) ތޭރަވަނަ ފިލާވަޅު( އެންމެ ބޮޑު ފާފަ

26

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺍﺑِﻊ ﻋﺸﺮ) ސާދަވަނަ ފިލާވަޅު( ﻻﹶﺇِﻟﻪ ﺇِﻻﱠ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ

ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ ގެ މާނަ

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳋﹶﺎﻣِﺲ ﻋﺸﺮ) ފަނަރަވަނަ ފިލާވަޅު( ﺍﹶﻟﺴﻨﺔ

29

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩِﺱ ﻋﺸﺮ) ސޯޅަވަނަ ފިލާވަޅު( ﺳﻨﺔ އަށް ޢަމަލު

ކުރުން
ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﺍﻟﺴﺎﺑِﻊ

ﻋﺸﺮ

)ސަތާރަވަނަ

ފިލާވަޅު(

ﺭﺳﻮﻝﹸ

ﺍﷲ

ގެފާނުންގެ ﺳﻨﺔ ސާފުކޮށް ފެންނާން އެބައޮތެވެ.

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﱠﺎﻣِﻦ ﻋﺸﺮ) އަށާރަވަނަ ފިލާވަޅު( ﺍﹶﻟﺒِﺪﻋﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺳِﻊ ﻋﺸﺮ) ނަވާރަވަނަ ފިލާވަޅު( ﺑﺪﻋﺔ ހަދަން ދިމާވި

ބައެއް ސަބަބު
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﹾﻌِﺸﺮﻭﻥﹶ )ވިހިވަނަ ފިލާވަޅު( އިސްލާމް ދީނުގައި ﺑﺪﻋﺔ

ހެދުމުގެ ޙުކުމް

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﹾﺤﺎﺩِﻯ ﻭﺍﻟﹾﻌِﺸﺮﻭﻥﹶ )އެކާވީސްވަނަ ފިލާވަޅު( ﺍﻹِﺳﻼﹶﻡ،
ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ،ﻭﺍﻹِﺣﺴﺎﻥ
ﺧﺎﺗِﻤﺔ
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