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 ةادهالشو يبِالغ مالع ،راهالظَّو ناطالبو رآلخاو لُواَأل وه ،رادالقَ يمِظالع يلالع ِهللا دماحلَ         
 .رائص اهضقَو هيلَع هردقَ ام ىلَإِ دبع لُّكُفَ رسيفَ ربدو، ردقَفَ قلَخ .رِائمالضو رِائرالس ىلَع علطَّاملُ
أَوشهلَإِ الَ نأَ داُهللا الَّإِ ه وحدالَ هرِشيلَ كه الَو لَود الَو ظَمراه. أَوشهنَّأَ د محامد عبده ورولُسه 

صاحاآلياَ بت املُوجِعزات والبصرائ. اُهللا ىلَّص لَعيه وىلَع آله أَوصابِحه ومن ىلَع بِسيلاِهللا ىلَإِ ه 
سرائ. ولَّسم تسلكَ ماًيثأَ .اريام بعد. 
  

އަދި އޭނާއަށް ތަފާތު ނިޢުމަތްތައް . އެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާ ހެއްދެވީ  
. ވިސްނުމަށްޓަކައި ސިކުނޑި ދެއްވިއެވެ. އެހުމަށްޓަކައި ކަންފަތްދެއްވިއެވެ. ބެލުމަށްޓަކައި ލޯދެއްވިއެވެ. ލެއްވިއެވެ

. ހިފުމަށްޓަކައި އަތްދެއްވިއެވެ. ވަސްބެލުމަށްޓަކައި ނޭފަތްދެއްވިއެވެ. ށްޓަކައި ދޫދެއްވިއެވެވާހަކަ ދެއްކުމަ
. ސާނާއަށް ދެއްވީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައެވެންމިހުރިހާ އެއްޗެއް އެކަލާނގެ އި. ހިނގުމަށްޓަކައި ފައިދެއްވިއެވެ

ށް އޭނާ އީމާންވުން އަهللا ނުލައި ދެއްވި ފަހެ އިންސާނާއަށް މިއަގުބޮޑެތި ނިޢުމަތްތައް އެއްވެސް އަގަކާ
ލު ހެއްޔެވެ؟ އަދި އޭނާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އޭނާ ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ރެއާއި ދުވާވާޖިބެއްނުވޭ

ގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންތެރިވާ ޙާލު އޭނާގެ މަޢުނަވީ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا . ޙަރަކާތްތެރިވާ މަލާއިކަތުންވެއެވެ
ފަހެ އިންސާނާއަށް އެބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން . ވެޅުއްވަތެގައި އެބޭކަލުން ޙަރަކާތްތެރިވެއުކަމެއް އެތައް
އެއްވެސް އުޖޫރައަކާއި . ގެ ހިދާޔަތަށްޓަކައި އެކަލާނގެ ރަސޫލުން ފޮނުއްވިއެވެނުވޭހެއްޔެވެ؟ އަދި އޭނާވާޖިބެއް

ފަހެ އިންސާނާއަށް . ވެއްވިއެވާނެމަގު ބަޔާންކޮށްދެދިންނަ. ވެއްވިއެގެ ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދެهللا އަށް ނުލައި އޭނާ
ހެއްޔެވެ؟ އަދި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ނުވޭއެބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން ވާޖިބެއް

ޅަށް ދާންދެން އޭނާ އޭނާ ވުޖޫދަށް އައީއްސުރެ ކަށްވަ. ބާވައިލެއްވިއެވެ ކަމުގައި ފޮތް ކުރަންވީ އިލާހީ ދުސްތޫރުބިނާ
ފޮތަށް އީމާންވުން ފަހެ، އިންސާނާއަށް އެ. ދެއްވިއެވެތެއް އެދުސްތޫރުގައި ބަޔާންކޮށްއުޅެންވީ ހުރިހާ ގޮ

ޢަމަލެއްގެ ހިސާބު ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ދުވަހެއް ންސާނާ ދުނިޔޭގައި ކުރިނަމަ ކުރިހެއްޔެވެ؟ އަދި އިވާޖިބެއްނުވޭ
. އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ޢަދުލު ޤާއިމްވާނެއެވެ އެދުވަހުގައި. ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ

ކުރި މީހާވެސް އެދުވަހުގައި އެކަން ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ހެޔޮކަމެއް .ޢަމަލުތަކުގެ ޖަޒާ ބަރާބަރަށް ލިބޭނެއެވެ
އަދި އެދުވަހަކީ . އެވެން ދެކޭނެކޮށްފި މީހާވެސް އެދުވަހުގައި އެކައްރެއްގެ މިންވަރު ނުބައިކަމެއްއަދި ޒަ. ދެކޭނެއެވެ
ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ޖިބެއްނުވޭފަހެ، އިންސާނާއަށް އެދުވަހަށް އީމާންވުން ވާ. ދުވަހެވެއާޚިރަތް

ފުރިހަމަކަމާއި ތަނަވަސްކަމުން އޭނާގެ ރިޒުޤާއި، އޭނާގެ ޢަމަލާއި، އޭނާގެ އަޖަލާއި، އޭނާގެ ބާއްޖަވެރިކަން ނުވަތަ 
އެކަލާނގެ އޭނާގެ މައްޗަށް . އެކަމަކު އޭނާއަށް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުވެސް ދެއްވިއެވެ. ޖަވެރިކަން ލިޔުއްވިއެވެއަބާއް
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ކުރާނެތީވެ އެކަލާނގެ އޭނާ އެކަމެއް !ހެއްޔެވެކިއެއްއަދި. ލިޔުއްވީތީ އޭނާ އެއްވެސް ކަމެއްކުރާކަމުގައި ނުވެއެވެ
ފަހެ އިންސާނާއަށް މިންވަރަށް . ލާނގެ ކަނޑައެޅުއްވި މިންވަރުފުޅެވެއަދި އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަ. ލިޔުއްވީއެވެ

. ހަރުކުނަށް އީމާންވެގެންނެވެއޭނާއަށް މުއުމިނަކަށް ވެވޭނީ މިހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އީމާންވުން ވާޖިބެއްނުވޭ
 نةالس أهلއަދި މިއީ . މިއިން އެންމެ ރުކުނަކަށް އިންކާރުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ މުއުމިނަކަށް ނުވާނެއެވެ

  . އެވެ عقيدةގެ واجلماعة
  

رسول އެބަހީ . އެބަހީ ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. ދަންނައެވެ واجلماعة نةأهل السފަހެ   
. އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ މަންހަޖަށް ތަބާވެ، އެގޮތުގައި ސާބިތުވި މީހުންނެވެ  مى اهللا عليه وسلّاهللا  صلّ

ދެއްވާފައިވާ ޖަމާޢަތުގެ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމުގެ ޚަބަރު ނަރަކައިން ދިންނަވާ،   مى اهللا عليه وسلّل اهللا  صلّرسو
  .އެވެ ةياجِالن ةُقَرالفއަދި އެއީ . މީހުންނެވެ

  
 މިޢަޤީދާ ހިތުގައި. ޢަޤީދާގެ މައްޗަށެވެއިންސާނާގެ ހުރިހާ ހެޔޮޢަމަލެއް ބިނާވެގެންވަނީ މި! ންނޭވެއަޚު  

ކުރަނީ ންސާނާ އަބަދުވެސް އެދި އުއްމީދުފަހެ، އި. ނުވާނެއެވެޖަވެރިޔަކަށްކަށަވަރުކޮށްގެން މެނުވީ ބާއް
ދުނިޔެއަކީ ޙާލަތްތައް . އަދި ޞިއްޙަތަށާއި ޢާފިޔަތަށެވެ. އަދި އުފަލާއި އަރާމަށެވެ. ތަނަވަސްކަމަށާއި ފާގަތިކަމަށެވެ

އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް . އަބަދަކު އެއްގޮތަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެއެއްވެސް މީހަކަށް . ވެގެންވާ ތަނެކެވެތަފާތު

!  "  #    ]  .ޙަޔާތަކީ އާޚިރަތެވެ އަދި އަބަދީ. އެންމެ ފަހުން ޖެހޭނީ މިފަނާވަނިވި ގޮވަތި ދޫކޮށްދާށެވެ
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އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަބަދުގެ . ވަރެއް ކަމުގަޔާއި މަޖަލެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެއަދި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ކުޅި"
ބުއްދިވެރިޔަކީ އެމީހަކަށް ." ނަމައެވެ އެނގޭނެ) އެކަން( އެބައިމީހުންނަށް. ދިރުންވާ ގޮވައްޗަކީ އާޚިރަތެވެ

ނަވަސްކަމާއި، ފާގަތިކަމާއި، އުފަލާއި، އަދި ތަ. ދުނިޔޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަޖަލު ހެޔޮމަގުގައި ހޭދަކުރާމީހާއެވެ
މިއުފާވެރިކަން އާޚިރަތުގައި . އަރާމާއި، ޞިއްޙަތާއި، ޢާފިޔަތު ލިބޭނެ ބާއްޖަވެރިޔަކީވެސް އޭނާއެވެ

ގެ ޢަޤީދާގެ މައްޗަށް ތިމާގެ  واجلماعة نةأهل السޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވަނީ 
   .ބިންގާ އެޅުމެވެޢަމަލުތަކުގެ 

  
نة أهل السވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް  - رمحه اهللا- د بن صاحل العثيمني يخ حممفضيلة الشމިފޮތުގައި   

ފަހެ . އަދި އެއީ އީމާންކަމުގެ ހަރުކުނުގެ ތަފްޞީލެވެ. ގެ ޢަޤީދާ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައިވެއެވެ واجلماعة
މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަފްޞީލު " މިންވަރަށް އީމާންވުން"ވާ މިހަރުކުނުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުރުކުން ކަމުގައި

ގެ މި މައްސަލައާ ބެހޭ ރިސާލާއެއް  د بن صاحل العثيمنييخ حممفضيلة الشކުރުމަށްޓަކައި މިފޮތުގެ ފަހަތުގައި 
  . މީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެއިޝައިޚަށް ސުވަރުގޭގެ ދާهللا މާތް  .އަޅުގަނޑު ގުޅުވާލީމެވެ
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އަދި . ދެއްވުމެވެވަތަޢާލާ އަޅަމެން އެންމެން މިޢަޤީދާގެ މަތީގައި ސާބިތުކޮށް ސުބްޙާނަހޫهللا ދުޢާއަކީ   
އަދި މިފޮތުން ލޮބުވެތި ދިވެހި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް . ގެ ތެރެއިން ލެއްވުމެވެ اجيةالفرقة النއަޅަމެން އެންމެން 

ވާ އަދި މިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައް. ވެދެއްވުމެތައުފީޤު ފައިދާއެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ހެޔޮ އެކަށީގެންވާ
  . އެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެއާޚިރަތުގައި ނަޖާތުގެ ޒަރީޢާ

 على سار ومن وأصحابه آله وعلى دحمم خلقه خري على موسلّ اهللا ىوصلّ حميب مسيع إنه              
  .ينالد يوم إىل جهم

  وجلّ عز هرب عفو إىل الفقري كتبه    
                                                   إبراهيم دحمم    

  ھـ٢٤/١٢/١٤٢٥
  م٣/٢/٢٠٠٥
  
  
  
  
  

(@@@@@@@@)  
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  اهللا وحده ه إال قني وال عدوان إال على الظاملني وأشهد أن ال إٰلاحلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمت
ى اهللا عليه وعلى آله قني صلّني وإمام املتعبده ورسوله خامت النبي داًحمم الشريك له له امللك احلق املبني وأشهد أنّ

ينوأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الد .ا بعدأم.  
، م عليه وسلّى اهللاصلّމުޙައްމަދު  ރަސޫލާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އެކަލާނގެهللا ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން   

މޫނާއެއް އެއީ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގަޔާއި، ޢާމިލުންނަށް ނަ. ގެން ފޮނުއްވިއެވެހިދާޔަތާއި، ޙައްޤު ދީނާ
  . އަޅުތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައެވެ ކަމުގަޔާއި، އެންމެހާ

ތުގެ ޒަރީއްޔާއިން، އެކަލޭގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތާއި ޙިކުމަ  
އެކަމެއްގައި އަޅުތަކުންގެ އިޞްލާޙުވާ ކޮންމެ ކަމަކާއި، އެބައިމީހުންގެ ދީނާއި، ދުނިޔޭގައި އެބައިމީހުންގެ ޙާލަތްތައް 

އަދި  ވިޔަސްޢަޤީދާގެ މައްސަލަތައް ކަމުގައި އެއީ ޞައްޙަ. ސީދާވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ
 ވިޔަސްއަދަބުތައް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ރިވެތި އަޚުލާޤީ ސިފަތަކާއި މަތިވެރިކަމުގައި ދާވެގެންވާ ޢަމަލުތައްސީ

. ބަބުޅާ މަގެއްގެ މައްޗަށް ދޫކުރެއްވިއެވެނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން ވިދާފަހެ، އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާ. މެއެވެ
  . ނުވާނެއެވެއެމަގުން އެއްކިބާ ހަކު ފިޔަވައިގެއްލި ހަލާކުވެގެންވާ މީ. އޭގެ ރޭގަނޑުވެސް އޭގެ ދުވާލު ފަދައެވެ

މީސްތަކުން އެމަގުގައި  އަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އިޖާބަދިން އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެهللا ފަހެ،   
މީހުންނަށް އަދި އެބައި. ނާއި، ތާބިޢީންނެވެޞަޙާބީން. ހެޔޮ މަޚުލޫޤުންނެވެއެއީ އެންމެ. ކުރިއަށްދިޔައެވެ
އަދި . ގެ ޝަރީޢަތާއިގެން ޤާއިމުވެ ތިއްބެވެهللا ފަހެ، އެބައިމީހުން . ތުގައި ތަބާވީ މީހުންނެވެއިޙުސާންތެރި ގޮ

އާއި، ޢިބާދަތާއި، އަޚުލާޤާއި، އަދަބުގެ އެއީ ޢަޤީދާ. ށް ހިފެހެއްޓިއެވެގެ ސުންނަތުގައި ވަރުގަދައަ  r رسول اهللا
. ލު ޙައްޤުގެ މަތީ ދެމިތިބޭ ޖަމާޢަތުގެ ގޮތުގައެވެވެގެންވާ ޙާގަދަ ދިޔައީ،ފަހެ، އެބައިމީހުން ވެގެން. ނެވެގޮތުން

ޚިލާފުވާ މީހެއްގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް އެބައިމީހުންނަކަށް  ނުވަތަ އެބައިމީހުންނާ އެބައިމީހުން ނިކަމެތިކޮށްލަންއުޅޭ
ޖައުމަށް އަތުވެއް) މަރު ނުވަތަ ޤިޔާމަތް( ފުޅުގެ އަމުރުهللاއެއީ އެބައިމީހުން އެޙާލުގައި ތިއްބާ . ނުވާނެއެވެ
  . ދާންދެނެވެ

އަދި ޤުރުއާނާއި . އެބޭކަލުންގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަތިން ހިނގާ މީހުންނެވެ އަދި އަހުރެމެންނީ  
          - وهللا احلمد -. ސުންނަތުން ތާއީދު ލިބިގެންވާ އެބޭކަލުންގެ ސިޔަރަތުން ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ލެއްވި ނިޢުމަތްތައް ފާޅުކޮށް އޭގެ هللا ންގެ މައްޗަށް ބުނަނީ އަހަރެމެއަހަރެމެން މިގޮތަށް މި
 موقفއެއްގެ މަތީ ހުރުން ވާޖިބުވާ  موقفއަދި ކޮންމެ މުއުމިނަކު އެ . ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ގޮތުންނެވެ

  . ވެސް މެއެވެބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން
ނާއި، އަޅަމެންގެ މުސްލިމު އަޚުން، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އެދެނީ އަޅަމެންهللا އަދި   

އަދި . ސާބިތުކޮށް ދެއްވުމެވެ) ތައުޙީދުގެ ކަލިމައިން(ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގަޔާއި އާޚިރަތުގައި ސާބިތުވެގެންވާ ބަހުން 
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ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން ދެއްވާ . އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ރަޙުމަތެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވުމެވެ
  . ލާނގެއެވެރަސްކަ

ވެފައިވާތީވެ އި ބައިބައިގަ موضوعސުތައް މި މުކަމާއި ޚަލްޤުތަކުންގެ ހަވާނަފުންމުހި ގެ موضوعމި   
نة أهل السއެއީ ! އާދެ. ށް ކުރު ރިސާލާއެއް ލިޔުމަށް ޤަޞްދުކުރީމެވެއަ موضوعމި " އަހަރުމެންގެ ޢަޤީދާ"

ލާއިކަތުންނަށާއި، އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި، އެކަލާނގެ އަށާއި، އެކަލާނގެ މަهللا އެއީ . އެވެ عقيدة ގެ واجلماعة
ގެ ޙަޟްރަތުން އެދި هللا . މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެނުބައި އިމިންވަރާށާއި، އާޚިރަތްދުވަހަށާއި، ހެޔޮރަސޫލުންނަ

 އަދި އެކަލާނގެ. ދަންނަވަނީ މިކަންތައް އެކަލާނގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ޚާލިޞްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުމެވެ
ކުރަނިވި ކަމެއްގެ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ފައިދާއަދި . ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުމެވެ موافق ރުހިވޮޑިގަތުމާއި

  . ގޮތުގައި ލެއްވުމެވެ
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  އަހަރެމެންގެ ޢަޤީދާ
  .އަށް އީމާންވުން اهللا

   

ލާއިކަތުންނަށާއި، އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި، އަށާއި، އެކަލާނގެ މަهللا : އަހަރުމެންގެ ޢަޤީދާ އަކީ 
  . މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެވަހަށާއި، ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައިއެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށާއި، އާޚިރަތްދު

ށަވަރުން އެކަލާނގެއީ އެބަހީ، ހަމަކަ. އަށް އީމާންވަމުއެވެ ةربوبيގެ هللا ފަހެ، އަހުރެމެން   
ވެރިކަމެއްގެ ވެރި  ހުރިހާ. ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ވެއްވާ ރަސްކަލާނގެއެބޮޑުކުރަހައްދަވާ

  . ވަވާ ތަދުބީރުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއްހުރިހާ ކަމެއް ރާ. އެވެރަސްކަލާނގެ
ނގެއީ ޙައްޤު އެބަހީ، ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާ. އަށް އީމާންވަމުއެވެ ةألوهيގެ هللا އަދި އަހުރެމެން   

އަދި އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތެއް . ވެވޭ ހަމައެކަނި އިލާހެވެންގޮތުގައި އަޅުކަ
  . ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ

އެބަހީ، އެންމެހާ ރިވެތި . ގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި، ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވަމުއެވެهللا އަދި އަހުރެމެން   
  . ފުޅުތައް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެއިސްމުފުޅުތަކާއި، އެންމެހާ މަތިވެރި ފުރިހަމަވެގެންވާ ސިފަ

އެބަހީ، އެކަލާނގެ . އަދި މިކަންތައްތަކުގައި އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އަދި އެކަލާނގެ . ނުވެއެވެއެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކުގައި  ةربوبيގައިވެސް އެކަލާނގެއަށް  ةألوهي

އަދި އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައިވެސް އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް . އެވެނުވެޝަރީކަކު

#  $  %    !  " ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީهللا . ވެޝަރީކަކުނުވެއެ
-    ,   +  *   )(   '  &  Z    )އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި : "މާނައީ) 65 :مرمي

އަދި . ކަމެވެހުށިފާނު އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރާފަހެ، ކަލޭގެ. އިވާހާ ތަކެއްޗެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެއެދެމެދުގަ
ހެންފަރާތެއް ނަމެއްވާ އެ އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ. އަޅުކަމުގައި ކެތްތެރިވެ، ސާބިތުވާހުށިކަމެވެއެކަލާނގެއަށް ކުރާ

  "ހެއްޔެވެ؟ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ

  zy  x   w   v  u  t  s  }] ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ . ހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެއަ  
´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |     µ

Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶       Ê     É  ÈÇ
Ï   Î  Í   ÌË  Z  )ގެންވާ އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެ. އެވެهللا  " )255 :البقرة

. ރަސްކަލާނގެއެވެންވާ ވޮޑިގެދެމިވޮޑިގެން އަބަދަށް ޤާއިމުވެއެކަލާނގެއީ ދިރި. ނުވެއެވެއެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު
އެއްޗެއް  ހާމުގައިވާއުޑުތަކާއި، ބި. ޖެހުމެއް އަދި ނިންޖެއް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެންނުވެއެވެތާއްޔާ
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ނުލައި ޝަފާޢާތްތެރިވެވޭނީ  ރަތުގައި އެކަލާނގެ އިޛުނަފުޅާއެކަލާނގެ ޙަޟް. މިލްކުވެގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
އެއްޗެއް އެކަލާނގެ ވާހާއި ކުންގެ ކުރިމަތީގަޔާއި ފަހަތުގަޚަލްޤުތަ.) އެބަހީ ނުވެވޭނެއެވެ(ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ 
ލްމުފުޅުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަކަށް އަދި އެކަލާނގެ ޢި. ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

އުޑުތަކާއި ބިމަށްވުރެ ބޮޑުވެ ) އަޅުއްވާ ގޮނޑިކޮޅުފައިންޕުޅު(ކަލާނގެ ކުރުސީކޮޅު އެ. ނޭނގޭނެއެވެ
ށް އެއްވެސް އަދި އެއުޑުތަކާއި ބިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އެކަލާނގެއަ. ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ

  ."ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެމާތްވެއީ މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވާ އަދި އެކަލާނގެ. ވަރުބަލިކަމެއް ޖެހިވޮޑިނުގަންނަވައެވެ

v  u  ts      r  q  p  o  n  m    ]ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y   xw    ¨  §  ¦

   ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®¬  «       ª  ©
   È       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á   À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹Z )24- 22 :احلشر (

. އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެވެهللا އެކަލާނގެއީ "
އީ ނގެއެކަލާ. ވެގެންވާ ތަކެއްޗާއި، ފާޅުވެގެންވާ ތަކެތި ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއެކަލާނގެއީ ވަންހަނާ 

އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން . އެވެهللا އެކަލާނގެއީ . ރަސްކަލާނގެއެވެ ރަޙްމާންވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ
ހުރިހާ އުނި ސިފަތަކަކުން . ކަލާއެވެރަސް) ޙަޤީޤީ(އެކަލާނގެއީ . ނުވެއެވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުޙައްޤުވެ

. ހުރިހާ ޢައިބަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހުސްޠާހިރުވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
 .އަޅުތަކުންނަށް އަމާންކަން ދެއްވާ، އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފާރަވެރިވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

މުޝްރިކުން ޝަރީކުކުރާ ހުރިހާ ކަމަކުން . ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ كربياءޑިގެންވާ ގަދަފަދަވަންތަ ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮ
ޚަލްޤުކުރައްވާ، އީޖާދުކުރައްވާ، . އެވެهللا އެކަލާނގެއީ . ވޮޑިގެންވެއެވެ ވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހުސްޠާހިރުهللا 

އުޑުތަކާއި، . އަށެވެލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެ ރިވެތި ނަންފުޅުތަކެއް އެންމެހާ. އްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެޞޫރަކުރަ
އަދި އެކަލާނގެއީ ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ . ކިޔައެވެނގެއަށް ތަސްބީޙައެއްޗެއް އެކަލާބިމުގައި ވާހާ
  ."ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެޙިކްމަތްތެރިވެ
ކަން ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރި. އަދި އަހަރުމެން އީމާންވަމުއެވެ  

¨  ©   µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª    ¶  ¸    ¹   ]. އެކަލާނގެއަށެވެ
  È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À¿  ¾  ½  ¼  »  ºZ )50-49 :الشورى( 

ދަރިން  އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް އަންހެން. އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހައްދަވައެވެ"
ނުވަތަ ފިރިހެން ދަރިންނާއި . އަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް ފިރިހެންދަރިން ދެއްވައެވެ. ދެއްވައެވެ

އަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކު ދަރިން ނުލިބޭ ގޮތަށް . އަންހެން ދަރިންނާއި ދެވައްތަރު ދެއްވައެވެ
  ."ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެދެނެވޮޑިގެންވާ ކުޅަދުންވަންތަވެއީ ގެނހަމަކަށަވަރުން އެކަލާ. ހައްދަވައެވެ
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1  2        43   5     6  7   ]ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  G  F  E  D  CB  A   @  ?  >   =<  ;  :  9  8Z )الشورى: 

ދި އެކަލާނގެއީ އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ އަ. ނުވެއެވެއްއެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެ" )11-12
ތަޅުދަނޑިތައް މިލްކުވެގެންވަނީ ) ޚަޒާނާތަކުގެ(އުޑުތަކާއި ބިމުގެ . ބައްލަވައިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

އަދި އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް . ކޮށްދެއްވައެވެރެއްވި މީހަކަށް ރިޒްޤު ތަނަވަސްއެކަލާނގެ އިރާދަކު. އެކަލާނގެއަށެވެ
  ." ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ދަތިކުރައްވައެވެ ރިޒްޤު

"  #  $  %  &  '    )  (  *     ] ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  2  1  0      /  .-   ,  +Z )ޒިންމާގައި  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެهللا ") 6 :هود

އަދި އެއެއްޗެއް ޤަރާރުވާ ތަނާއި، . ނުވާ ހަމައެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗެއް ބިންމަތީގައި ނުވެއެވެއްޗެއްގެ ރިޒްޤުއެއެ
އެބަހީ (ކުރެވޭތަން  حوالއަދި އެއެއްޗެއް ) އެބަހީ ބިމުގައި ދިރި އުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއް ނުވަތަ ބަފައިންގެ ޞުލްބު(

ހުރިހާ އެއްޗެއްވަނީ ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތެއްގައި . ވޮޑިގެންވެއެވެއެކަލާނގެ ދެނެ) ކަށްވަޅު ނުވަތަ މައިންގެ ރަޙިމް
  ."ލިޔެވިފައެވެ) ގައި اللوح احملفوظއެބަހީ (

¾  ¿  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ] ހަމަކަށަވަރުން . އުވެއަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމު  
   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ

  Ü  Û  Ú  Þ     ÝZ   )އެކަލާނގެ . ތަޅުދަނޑިތައްވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައެވެ ެގ غيب" )59 :األنعام
އެއްޗެއް އެކަލާނގެ އެއްގަމުގަޔާއި، ކަނޑުގައި ވާހާއަދި . ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެތަކެއްޗެއް ނޭނގޭނެއެވެ

އަދި ބިމުގެ . ގަހަކުން ފަތެއްވެސް ނުވެއްޓެއެވެ އަދި އެކަލާނގެއަށް އެނގިވޮޑިގެން މެނުވީ. ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި އޮށްޓަރެއްވެސް އަދި ތެތް އެއްޗެއްވެސް ހިކި އެއްޗެއްވެސް ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތެއްގައި 

  ."ލިޔެވިފައި މެނުވީ ނުވެއެވެ) ގައި اللوح احملفوظއެބަހީ (

½  ¾  ¿    Ã  Â  Á  À    ] ހަމަކަށަވަރުން. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä

ÚZ  )އަދި އެކަލާނގެ . ރަތުގައެވެޤިޔާމަތް ޤާއިމުވާނެ ވަގުތުގެ ޢިލްމުވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟް" )34 :لقمان
އަދި އެއްވެސް . ޑިގެންވެއެވެނގެ ދެނެވޮއެއްޗެއް އެކަލާގެ ރަޙިމްތަކުގައި ވާހާއަދި މައިން. ވެއްސަވައެވެވާރޭ
ސަކު މަރުވާނީ ސަކަށް އެނަފުއަދިއެއްވެސް ނަފު. އް ނޭގޭނެއެވެކުރާނެކަމެ ސަކު މާދަމާސަކަށް އެނަފުނަފު

އީ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ޚަބަރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ هللاހަމަކަށަވަރުން . ކޮންބިމެއްގައިކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ
  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ
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ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި هللا ހަމަކަށަވަރުން  .އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

K  J  I    ] .ކުރައްވައެވެއިރާދަކުރެއްވި ގޮތަކަށް ކަލާމް ބަސްފުޅަކުން އިރާދަކުރެއްވި ވަގުތެއްގައި
LZ )އެއްވެސް ( ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން މޫސާގެފާނާއި . ")164 :النساء

) 143 :األعراف(  �Z  ¡  ¢  £  ¤   ¥   ]." ކުރެއްވިއެވެކަލާމް) އިނުލަ ވާސިޠާއަކާ
ވަޑައިގަތް ހިނދު ) ޠޫރު ފަރުބަދަ ކައިރިއަށް(އެކަލޭގެފާނަށް ކަނޑައެޅުއްވި ވަގުތަށް هللا އަދި މޫސާގެފާނު ތިމަން "

!  "    ]." ކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނާ ކަލާމް) ތަޢާލާޙާނަހޫ ވަސުބްهللا އެބަހީ (އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރައްބު 
  '  &  %  $  #Z   )هللا ފަރުބަދައިގެ ކަނާތްފަރާތުން ތިމަން  طورއަދި " )52 :مرمي

އެކަލޭގެފާނު هللا ކުރައްވާ ޙާލު ތިމަން އަދި މުނާޖާ. ނިދާ އިއްވެވީމެވެ )މޫސާގެފާނަށް(އެކަލޭގެފާނަށް 
  ."ކުރެއްވީމެވެރިކައި

Í  Ì Ë  Ê    É   È  Ç   Æ    Å   ]ހަމަކަށަވަރުން . ރެމެން އީމާންވަމުއެވެއަދި އަހު      Ä
  Ð   Ï  ÎZ  )ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކަލިމަފުޅުތައް ލިޔުމަށްޓަކައި ކަނޑު ދެއްޔަށް هللا " )109 :الكهف

È  Ç  Æ  Å      ] ." ވީނަމަވެސް އެކަލާނގެ ކަލިމަފުޅުތައް ލިޔެ ހުސްވުމެގެ ކުރިން ކަނޑު ހުސްވެއްޖައީހެވެ
  Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ  

އި ހަތް ގަހެއް ގަލަމަށްވެފައި އަދި މުޅި ކަނޑު ދެއްޔަށްވެ، އަދި އޭގެ ފަހުގައަދި ބިންމަތީގައި ވާހާ" )27 :لقمان(
ނަހޫ ސުބްޙާهللا ހަމަކަށަވަރުން . ހެވެގެ ކަލިމަފުޅުތައް ލިޔެ ހުސްނުވީސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ނަމަވެސް ވީކަނޑު

  ." ވޮޑިގެންވާ ޙިކުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެވަތަޢާލާއީ ޢިއްޒަތްތެރިވެ
ޚަބަރުތަކުގައި  ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ކަލިމަފުޅުތަކަކީ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

هللا . ލުވެރި އަދި ބަހުގައި ރިވެތި ކަލިމަތަކެވެކަމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ޙުކުމްތަކުގައި ޢަދުތެދުވެރި

ކަލޭގެފާނުގެ " )115 :األنعام(  zZ  }  |  {   ~�   ]. ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
އަދިވެސް ." ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަލިމަފުޅު ތެދުވެރިކަމާއި ޢަދުލު ވެރިކަމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަވެގެންވެއެވެ

އަށްވުރެ ބޮޑު هللا އަދި ބަހުގެ ގޮތުން " )87 :النساء( 0Z  1  2  3  /   ]. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
  "ހެއްޔެވެ؟ތެދުވެރިއަކީ ކާކު

އެ ޤުރުއާނުން  .ގެ ކަލާމްފުޅެވެهللا ޤުރުއާނަކީ  ހަމަކަށަވަރުން ކީރިތި. ވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން އީމާން  
 ފަހެ،. އެޤުރުއާން އެކަލާނގެ އިއްވެވިއެވެ އަދި ޖިބުރީލްގެފާނަށް. ގޮތުގައި އެކަލާނގެ ކަލާމްކުރެއްވިއެވެޙައްޤު

Ä  Ã  Â   ] .ލައިދެއްވިއެވެ ހިތްޕުޅަށް ގެ مى اهللا عليه وسلّصلّ رسول اهللا ޖިބުރީލުގެފާނު އެޤުރުއާން
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  È  Ç  Æ  ÅZ  )ގޮތުގައި ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްޤު. ފާނު ވިދާޅުވާށެވެކަލޭގެ" )102 :النحل

e  d  c   ]." ފާނެވެވައިގެން ވަޑައިގަތީ ޖިބުރީލްގެން ހިއްޕަވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެޤުރުއާ
  u  t  s  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  fZ )192 :الشعراء -

އެޤުރުއާން . އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެޤުރުއާނަކީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތެކެވެ" )195
ދެއްވާ ބޭކަލެއްގެ އެއީ އިންޒާރު. ވެޢަލައިހިއްސަލާމެއަރިހަށް ވަޑައިގަތީ ޖިބްރީލް  ހިއްޕަވައިގެން ކަލޭގެފާނުގެ

  ."ބަހުންނެވެބަޔާންވެގެންވާ ޢަރަބި) އެޤުރުއާންވަނީ. (ވެވަޑައިގަތުމަށެވެގޮތުގައި ކަލޭގެފާނު 
ފުޅާއި، ތުގެ ޒާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއީ އެކަލާނهللا ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

އެބަހީ . (ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެޤުތަކުންގެ މައްޗަށް މަތިވެރިވެއެކު އެކަލާނގެ ޚަލްއެކަލާނގެ ސިފަފުޅުތަކާ
       .ފަދައިންނެވެ އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ.) އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަނީ ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންގެ މަތީގައެވެ

[   Ï   Î  ÍZ  )ވެވޮޑިގެންވާ މާތްއަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވާ ") 255 :البقرة

Ù  Ø×  Ö Õ  Ô   ]. ފަދައިންނެވެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ އެކަލާނގެ އަދިވެސް" .ރަސްކަލާނގެއެވެ
  Û  ÚZ  )އަދި އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ހުރިހާ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެ ވޮޑިގެންވާ " )18 :األنعام
  ." ވޮޑިގެންވާ ޚަބަރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެމަތްތެރިވެއަދި އެކަލާނގެއީ ޙިކު. ވެރަސްކަލާނގެއެ

O  N  M  L  K     J  I  H   ]ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރުމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  UT  S  RQ  PZ  )ގެ ޝުދެން ޢަރު. ވަހުން ހެއްދެވިއެވެއެކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިން ހަދު" )3 :يونس

އަދި އެކަލާނގެ ." ކުރައްވައެވެހުރިހާ ކަމެއް ތަދުބީރު) ބިމުގެ އުޑުތަކާއި. (މަތީ އިސްތިވާވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ
އެއީ . ގެ މަތީ އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާއިގެން މަތިވެވޮޑިގެންނެވުމެވެސްތިވާވެވޮޑިގެންނެވުމަކީ، ޢަރުޝުޢަރުޝީގެ މަތީ އި

އެކަލާނގެ  كيفيةއޭގެ . ވުމަކުންނެވެވޮޑިގެން ގެންވާ ޚާއްޞަ މަތިވެއާ އެކަށީ عظمةއާއި  جاللةއެކަލާނގެ 
  . ފިޔަވައި ހަމައެކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ

 ޅާއެކަލާނގެ ޒާތުފު(ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ޢަރުޝުގެ މަތީ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އެބައިމީހުންގެ ޙާލުތައް . އެކު ވޮޑިގެންވެއެވެއެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނާވޮޑިގެންވާ ޙާލު ) އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

އަދި އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް . ވޮޑިގެންވެއެވެބަސްތައް އައްސަވައިއަދި އެބައިމީހުންގެ . ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
އަދި . އެވެޤު ދެއްވަފަޤީރަށް ރިޒު. ކުރައްވައެވެމީހުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ތަދުބީރުއަދި އެބައި. ވޮޑިގެންވެއެވެވައިބައްލަ

އަދި . ކުރެއްވި މީހަކަށް ވެރިކަން ދެއްވައެވެއެކަލާނގެ އިރާދަ. ތް ދެއްވައެވެގޮތް ހުސްވެފައިވާ މީހާއަށް ހިއްމަ
 އަދި. އަދި އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ޢިއްޒަތް ދެއްވައެވެ. އިރާދަކުރެއްވި މީހެއްގެ ކިބައިން ވެރިކަން އަތުލައްވައެވެ

ރިހާ އަދި އެކަލާނގެއީ ހު. ހުރިހާ ހެވެއްވަނީ އެކަލާނގެ އަތްޕުޅުގައެވެ. ކުރައްވައެވެކަމެތިއިރާދަކުރެއްވި މީހަކު ނި
ގެ ޝާނުފުޅަކީ މިއީ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا . ވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުން
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އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤި . އެކުއެވެ ލްޤުތަކުންނާވަނީ އެކަލާނގެ ޚަކަމަށްވާއިރު ޙަޤީޤީ ގޮތެއްގައި އެކަލާނގެ ވޮޑިގެން
ގެން އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާ. ދަންނައެވެ. (މެއެވެ އެކުވެސް ގެ މަތީ އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވުމާގޮތެއްގައި ޢަރުޝު
އެކު ވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅާއި، އެއްސެވުމާއި، އަޅުތަކުންނާ. ރުޝުގެމަތީގައެވެވޮޑިގެންވަނީ ޢަ
އުޑުތަކާއި، ބިމުގައި . އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅު ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވަށައިގެންވެއެވެ. އިސިއްޔަތުންނެވެބެއްލެވުމުގެ ޙަ

 654321] .)ނުވެއެވެ ހަމައެކައްޗެއްވެސް އެކަލާނގެއަށް ވަންހަނާވެގެންވާ
7Z )އެކަލާނގެއީ . ވެއެވެއެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނު އެކަލާނގެއާ") 11 :الشورى

  ."ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެޑިގެންވާ ބައްލަވައިއައްސަވައިވޮ
އަދި ޖަހުމިއްޔާއިންގެ ތެރެއިންވާ ޙުލޫލިއްޔާއިންނާއި އެމީހުންގެ ޢަޤީދާގައިވާ އެހެނިހެން މީހުން   

އެކު  ގެ ޚަލްޤުތަކުންނާވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނهللا . އެބައި މީހުން ބުނެތެވެ. ބުނާފަދައިން އަހުރެމެން ނުބުނާނަމެވެ
  . އެވެބިމުގަ

  )ގެ ހުރިހާ ސިފަފުޅުތަކެއް އެބައިމީހުން ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا . އެކެވެ فرقةއިންނަކީ  ةجهمي
ގެ އޭނާ. އަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ جهم بن صفوانމިބައިމީހުންނަށް މިނަން ކިޔުނީ ސަމަރުޤަންދުމުގެ . ނަފީކުރެތެވެ

هللا އިންނަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގައި  ةحلولي. ދީނީތީއެވެޖާބަވި ބިދުޢަވެރި ދަޢުވަތަށް އެބައިމީހުން އިއެމަގުފުރައްދަނި
ހުރިހާ هللا  .اِءنيف اِإل ِءاَاملْكَ يٍءش لِّيف كُ لُّحيِ اَهللا نَّأَ. އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ. ވޮޑިގެންވެއޭ ބުނާ މީހުންނެވެ

  )والعياذ باهللا. ފަދައިންނެވެ އެއީ ކަންވާރު ތެރޭގައި ފެންވާ. އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ވޮޑިގެންވެއެވެ
ނުވަތަ މަގުފުރެދިފައިވާ . އަދި އަހުރެމެން ދެކޭ ގޮތުގައި އެފަދައިން ބުނާ ކޮންމެ މީހަކީ ކާފިރެކެވެ  

  . ކުންނެވެއަސިފަގެންނުވާ އުނިއެކަށީ އެސިފަކުރީ އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާ هللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ، . މީހެކެވެ
 لُزِني هنأَ((  . ޚަބަރަށް އީމާންވަމުއެވެގެއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްވިއެކަލާނ r رسول اهللاއަދި އަހުރެމެން   

 ينِلُأَسي نم ،هلَ بيجِتسأَفَ ينِوعدي نم: لُوقُيفَ رِيخاَأل اللَّيلِ ثُلُى ثُقَبي نيا حينالد اِءمى السلَإِ ةلَيلَ لَّكُ
އެންމެ ފަހު  ހަމަކަށަވަރުން ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވޭތުވުމަށްފަހު،" )) هلَرفغْأَفَ ينِرفغتسي نم ،هيطعأُفَ

އެކަށީގެންވާ  އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާ(އެކަލާނގެ  )އެންމެ ތިރީ އުޑަށް(ގައި ކޮންމެ ރެޔަކު ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ބައި
ހެއްޔެވެ؟ ގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާކުރާނީ ކާކުهللا ތިމަން . ވެދެން ވަޙީކުރައްވައެ. ފައިބައި ވޮޑިގަންނަވައެވެ) ގޮތަކަށް

އެއްޗަކަށް އެދި ދަންނަވާނީ ގެ ޙަޟްރަތުން هللا ތިމަން . ހުށީމެވެއޭނާގެ ދުޢާ އިޖާބަކޮށްދެއްވާهللا ހެ، ތިމަން ފަ
 މަށްގެ ޙަޟުރަތުން ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވުهللاތިމަން . އޭނާއަށް ދެއްވާހުށީމެވެهللا ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ތިމަން ކާކު
  ."އޭނާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވާހުށީމެވެهللا ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ތިމަން  ނީދޭއެ

ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އަޅުތަކުންގެ މެދުގައި ފައިޞަލާ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
 .ވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ) އިއެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ(ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ޓަކައި ށްކުރެއްވުމަ

̧    º  ¹  «  ¼  ½   ].އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ  ¶  µ  ´    ³
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Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ    Â  Á  À  ¿  ¾Z )23- 21 :الفجر( 
ފާނުގެ ކަލޭގެ) އެދުވަހުގައި(އަދި . ނދެވެހަމަޔަޤީނުންވެސް، ބިންގަނޑު ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް ކުނޑިކުނޑި ވާހި"

) އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މަށްޓަކައި އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާއަޅުތަކުންގެ މެދުގައި ފައިޞަލާ ކުރެއްވު( ވެރިރަސްކަލާނގެ
. އަދި އެދުވަހުގައި ނަރަކަ ގެނެވޭނެއެވެ. އަދި މަލާއިކަތުން ސަފުސަފަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ

ކުން ހަނދުމަކުރުމަ) އެދުވަހުގައި(އެކަމަކު . ހަނދުމަކުރާނެއެވެ) ކަމެއް ރިހާއޭނާކުރި ހު(ދުވަހު އިންސާނާ އެ
  "އެއްހެއްޔެވެ؟އެނާއަށް ވާނީ ކޮން ފައިދާ

) 16 :الربوج(  Z§  ¨  ©     ]ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  ."ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއް"

  . ފުޅު ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެއެކަލާނގެ އިރާދަ. މަންވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން އީ  
  އެކު ވަމުން ދާކަންތައްތަކުގެ މުޅި ކާއިނާތުގައި ޔަޤީންކަމާ ގެ މުރާދަކީމިއިރާދާ( :ةإرادة كوني
ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި  މިއިރާދައަކީ މީގެ.) އެކަންތައްތައް ޔަޤީނުންވެސް ހިނގަމުންދާނެއެވެ. އިރާދައެވެ

އަދި . އަދި އެކަންތަކަކީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތި ކަމަކަށްވުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. ކަންތައް ވާނެ އިރާދައެވެ

Q   ]. ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެهللا . އެވެ ةيئَشمމިއިރާދައަށް ކިޔޭ އަނެއް ނަމަކީ 
 T  S  R   Z  Y  X  W  V   UZ  )ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا އަދި " )253 :البقرة

އެބައިމީހުން އެއްބަޔަކު ) ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި އެބޭކަލުންގެ(އިރާދަކުރެއްވިނަމަ 
ރާދަކުރައްވާ ކޮންމެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިهللا އެކަމަކު . ހެދީހެވެކާ ހަނގުރާމަކޮށް ތަޅައިފޮޅައި ނުއަނެއްބަޔަ

ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން "( )34 :هود(   ª « ¬ ¯® ±° Z ] ."ކަމެއްކުރައްވައެވެ
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا .) ނުކުރުމުން ޤައުމުގެ މިސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުއެކަ
ތިޔަބައިމީހުން މަގުފުރެއްދުމަށް އިރާދަކުރައްވާފައިވާނަމަ ) ޑިގެންތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިގައި ހެވެއް ނެތްކަން ދެނެވޮ(
    .)"ނުކުރާނެއެވެމީހުންނަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއްތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ނަސޭހަތަކުން ތިޔަބައި(

  އެކަން . މި އިރާދައިގެ މުރާދަކީ ހެޔޮ އަދި ލޮބުވެތި ކޮންމެ ކަމެއްގެ އިރާދައެވެ( :ةإرادة شرعي
ކަންތައް ކޮންމެހެން ވުން މިއިރާދައަކީ މީގެ ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި .) ދި ނުވިޔަސް މެއެވެވިޔަސް އަ

އަދި މިއިރާދައިގެ ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކީ އެކަލާނގެއަށް ލޮބުވެތި . ނޫން އިރާދައެވެލާޒިމު

!  "   ]. ހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެސުބްޙާނަهللا އެއީ . ކަމެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ
  % $ #Z  )އެދި ވޮޑިގަންނަވަނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތައުބާ هللا އަދި " )27 :النساء

  .)"އެބަހީ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށެވެ. (ލެއްވުމަށެވެ
ށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ގެ ދަ ةإرادة كونيހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

ގެ ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ކަންތައްތައް ތަބާވެގެންވަނީ އެކަލާނގެ  ةإرادة شرعيކަންތައްތަކާއި، 
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ގެދަށުން އެކަލާނގެ  ةشرعيކޮންމެ ކަމެއް ނުވަތަ  ކުރައްވާނިޔާގެދަށުން އެކަލާނގެ  ةكونيފަހެ . ތްފުޅާއެވެޙިކުމަ
އަދި . ޙިކުމަތަކަށްޓަކައެވެ ކުރައްވާ ކޮންމެކަމެއް ވަނީ ކޮންމެވެސްކަމަކުން އެކަލާނގެއަށް އަޅުވެތިޚަލްޤުތަކުން އެ

ޙިކުމަތްފުޅުން އަހުރެމެންނަށް އެނގޭ އެއްޗެއް އެނގުނަސް އެއީ އެ. ތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެއެއްގޮ ކުމަތްފުޅާޙިއެ

     H  G  F IZ ]. މެއެވެ ޔަސްވިސިކުނޑިތައް އެއިން ނުކުޅެދިގެންނުވަތަ އަހުރެމެންގެ 
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ކުރައްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުރެ ޢަދުލުވެރިގޮތުގައި ޙުކުމްހުރިހާ ޙާކިމުންނަށް" )8 :التني(

) ޢަދުލުވެރިގޮތުގައި"( )50 :املائدة(  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ   ]" ނުވޭހެއްޔެވެ؟
  "ހެއްޔެވެ؟ހެޔޮވެގެންވަނީ ކާކުއަށް ވުރެ هللا ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ޙުކުމް

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލާނގެ ކުރައްވަނީ ކޮންމެވެސް هللا  :توضيح(  
ގެ  ةإرادة شرعيގެ ދަށުން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ  ةإرادة كونيއެއީ . ޙިކްމަތެއްގެ ދަށުންނެވެ

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ޙިކުމަތް އިންސާނާގެ . މެއެވެ ޔަސްވިދަށުން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމުގައި
ހާއަށް ފަޤީރުމީރެއްގެ ފަޤީރުކަން ހިމެނޭއިރު އެގެ ދަށުން ފަޤީ ةإرادة كونيމިސާލަކަށް . ސިކުނޑިއަށް ވިސްނެއެވެ

އެއީ . ންނަށް އިޙުސާސްވެއެވެވުމުގެ ޙިކުމަތް އަހަރުމެބައެއްފަހަރު އޭނާ ފަޤީރެއްގެ ގޮތުގައި. ބަލަމާ ހިނގާށެވެ
ޚަރަދުކުރާ މީހެއްކަމަށްވާނަމަ އޭނާ  އޭނާއަކީ ފައިސާއެއް އަތްމައްޗަށް އަރާއިރަށް ނުބައިކަމަކަށް އެ

އަދި ހަމަ . މުއްސަނދިވެއްޖެއްޔާ އޭނާ ނުލަފާވެ، ޖައްބާރުވެ، މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުން ކައިރިއެވެ
 ތިބާއަށް. ވެސް ވިސްނާބަލާށެވެދަށުން އަބޫ ޖަހުލުގެ ކާފިރުކަންވާއިރު އެކަމަށް ގެ ةإرادة كونيމިސާލަކަށް 
. ކަމެވެމުން އޭނާއަށް ހިދާޔަތް ނުލިބުނުދާނީ އޭނާގެ ކިބުރުވެރިކަމާއި ޖައްބާރުކަމާއި ނުލަފާކަނގިގެންއެކަމުން އެ

هللا މަތީ ނިމިގެން ދިޔުމަށް ފުރުގެ ދެނެވޮޑިގެންވާތީ އޭނާ ކުهللا ވެސް ހެވެއް ނެތްކަން އޭނާގެ ކިބައިގައި އެއް
ގެ ދަށުން ޢުމަރުގެފާނުގެ އިސްލާމްކަން ހިމެނޭއިރު އެކަމަށް ވިސްނައި  ةإرادة شرعيއަދި . ކުރެއްވީއެވެއިރާދަ
 تقوىވެރިކަމާއި،  تواضعތިބާއަށް އެކަމުން އެނގިގެން ދާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި . ބަލާށެވެ

ދެނެވޮޑިގެންވާތީ އެކަލޭގެފާނަށް ހިދާޔަތް ލިބުމަށް هللا އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިގައި ވާކަން  މިކަންކަން. ވެރިކަމެވެ
ސުބްޙާނަހޫ هللا . ގޭނީ އެކަންވުމަށް ފަހުއެވެނއިންސާނާއަށް ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެ. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވީއެވެ

ވަމުންދާ ކަންތަކާއި، ވާނޭ ކަންތައް އެކަލާނގެ ވެނިމުނުކަންތަކާއި، . ވަތަޢާލާގެ އިލްމުފުޅު ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ
އެހެންކަމުން އެކަލާނގެ ކުރައްވާ ކޮންމެކަމެއް އެކަލާނގެ ކުރައްވަނީ އަދި ކުރައްވާނީ . މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

  . ކޮންމެވެސް ޙިކުމަތެއްގެ ދަށުންނެވެ
ހީ މިއިރާދައިގެ ދަށުން ވެއްޖެ އަކީ އެބަ ةإرادة شرعيވުޖޫދަށް އައިސްފި ކޮންމެ . އަދި ދަންނައެވެ  

. އެކެވެ ةإرادة شرعيމިސާލަކަށް އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ އީމާންވުން މިއީ . އެއްވެސް މެއެވެ ةإرادة كونيކޮންމެ ކަމަކީ 
إرادة   އަކަށްވާނީ ވުޖޫދަށް އައިސްފައިނުވާ ކޮންމެ ةإرادة شرعيހަމައެކަނި . އެއްވެސް މެއެވެ ةإرادة كوني އަދި

إرادةމިސާލަކަށް ހުރިހާ އިންސާނުން އިސްލާމްވުން މިއީ ހަމައެކަނި . އެކެވެ ةشرعي އެކެވެ ةشرعي .  
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ގެ هللا ގެ ތެރެއިން  ةكوني إرادة. އެއް ނޫނެވެ ةشرعي إرادةއަކީ  ةكوني إرادةއަދި ކޮންމެ   
ޖަހުލުގެ ކާފިރުކަން މިއީ މިސާލަކަށް އަބޫ. އަކަށް ނުވާނެއެވެ ةشرعي إرادةޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތި ކަމެއް މެނުވީ 

   )هـا. އެކެވެ ةكوني إرادةހަމައެކަނި 
ން ދެކެ  ويلّސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

           <  ?  @  C   B  A ]. މީހުން އެކަލާނގެ ދެކެ ލޯބިވެއެވެއަދި އެބައި. ބިވޮޑިގަންނަވައެވެލޯ
D E Z  )ދެކެ ލޯބިވާކަމުގައި ވާނަމަ هللا ތިޔަބައިމީހުން . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ" )31 :عمران آل

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތިޔަބައިމީހުންދެކެ هللا އޭރުން . ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާށެވެ

ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ ބަޔަކު "( )54 :املائدة( y    x  w  v  u  tZ   ]." ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ
. ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަޔަކުމީހުން ގެންނަވާނެއެވެهللا ފަހެ، ) ގެ ދީނުން މުރުތައްދު ވެއްޖެނަމަهللا 

²   ]." އަދި އެބައިމީހުން އެކަލާނގެ ދެކެ ލޯބިވާނެއެވެ. އެބައިމީހުންދެކެ އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ
´³Z   )ބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކެތްތެރިން ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެސުهللا އަދި " )146 :عمران آل ".

[     ª  ©  ¨  §  ¦¥Z       )އެހެނީ . އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޢަދުލުވެރިވާށެވެ" )9 :احلجرات

 :البقرة( zZ}  |    {  ~    �   ]." ޢަދުލުވެރިން ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ، هللاހަމަކަށަވަރުން 
އިޙުސަންތެރިންދެކެ ، هللاން އެހެނީ ހަމަކަށަވަރު. ބައިމީހުން އިޙުސާންތެރިވާށެވެއަދި ތިޔަ" )195
  ."ވޮޑިގަންނަވައެވެލޯބިވެ

ކުރެއްވި ނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ ޝަރުޢުސުބްޙާهللا ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
ނގެ ނަހީކުރެއްވި ޢަމަލުތަކަށާއި، ބުނުންތަކަށް އަދި އެކަލާ. ޢަމަލުތަކަށާއި، ބުނުންތަކަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވައެވެ

 ZY   X  W  V  UT  S   R  Q  PO  N  M   L  K  JZ   ]. ނުރުއްސަވައެވެ

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން . ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރުވީނަމަވެސް ދަންނައެވެ" )7 :الزمر(
އަދި އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން ކާފިރުކަމަކަށް އެކަލާނގެ . ވެފުދިވޮޑިގެންވެއެ ންތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައި

އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުކޮށްފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން އެކަމަށް އެކަލާނގެ . ނުރުއްސަވައެވެ

  �Z  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨   ]." ރުއްސަވައެވެ
. ޖިހާދަށް ތެދުވުމަށް ނުރުއްސެވީއެވެ) މުނާފިޤުން(އެބައިމީހުން  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އެކަމަކު " )46 :التوبة(

) އެބައިމީހުންނަށް(އަދި . ފަހަށް ޖެއްސެވިއެވެ އެއްކިބާކޮށް) ޖިހާދަށް ނިކުތުމުން(ފަހެ، އެކަލާނގެ އެބައިމީހުން 
  ."ތިބޭށެވެދެނއެކު އިށީއިށީނދެ ތިބޭ މީހުންނާ) ކުގައިޖިހާދަށްނުގޮސް ގެތަ. (ބުނެވުނެވެ
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ޞާލިޙު ޢަމަލުކުރި  އީމާންވެ ،ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا  ހަމަކަށަވަރުން. މާންވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން އީ  

هللا " )8 :البينة( Z.  /  0  1  32  4  5   6  7    ] . މީހުންގެ ކިބައިން ރުހިވޮޑިގަންނަވައެވެ
އަދި . ކިބައިން ރުހިވޮޑިގެންނެވިއެވެ) ގެއީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުކުޅަ މީހުން(ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބައިމީހުންގެ 

 ތިވިރަސްކަލާނގެއަށް ބިރުވެވެރި އެމީހާގެޖަޒާ ލިބިގެންވަނީ މި ހެޔޮ. ގެ ކިބަފުޅަށް ރުހުނެވެއެބައިމީހުން އެކަލާނ
  ."މީހަކަށެވެ) ކޮންމެ(

އެނޫން  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ކާފިރުންނާއި،هللا ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
       .މީހުންކުރެ އެކަލާނގެ ކޯފާވެވޮޑިގަތުން ޙައްޤުވެގެންވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

 [   w  v  u  ts  r  q  po  n  m  lZ )މެދު ނުބައި  އާهللا " )6 :الفتح
ންތަކާއި، މުޞީބާތުގެ އިކަނުބަ) ކުރިއެބައިމީހުން މުއުމިނުންނަށް ޖެހުމަށް އިންތިޒާރު. (ހީކުރުން ހީކުރިމީހުންނެވެ

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް هللا އަދި . ވާހުށީ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށެވެދައުރުވުން

̀   c  b  a  ] ." ކޯފާވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ  _   ̂      ]  \  [  Z  Y
  dZ  )ފަހެ، އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް . ދަންނައެވެ ހުޅުވާލިމީހުން އެކަމަކު ކާފިރުކަމަށް ހިތް" )106 :النحل

  ." އަދި އެބައިމީހުންނަށް ވަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޛާބެވެ. ޙަޟްރަތުން ކޯފާހުއްޓެވެ ގެهللا
އަށް، ޢިއްޒަތާއި މާތްކަމުން ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ށަވަރުން ހަމަކަ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

ހުރިހާ އެއްޗެއް "( )27 :الرمحن( T    Y  X  W  V  UZ  ]. ސިފަވެގެންވާ މޫނުފުޅެއްވެއެވެ
. އި މާތްކަމުގެ ވެރި މޫނުފުޅެވެއަދި ބާކީވެހުންނާނީ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ޢިއްޒަތާ.) ފަނާވެގެން ދާނެއެވެ

  .)"އެބަހީ އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅެވެ(
އަށް ދީލަތި މާތް ތަޢާލާސުބްޙާނަހޫ ވަهللا ށަވަރުން ހަމަކަ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

އެކަލާނގެ ދެއަތްޕުޅު ! ކިއެއްތައަދި" )64 :املائدة( ÇÆ       Å  Ä  Ã  Â  ÁZ   ]. ދެއަތްޕުޅުވެއެވެ

¸  º  ¹  «  ¼   ½   ]." އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ގޮތަކަށް ހޭދަކުރައްވައެވެ. ދީލަތިވެގެންވެއެވެ
  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾Z 

ގޮތުގައި އެކަލާނގެއަށް އަށް ޤަދަރުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللا އަދި އެބައިމީހުން " )67 :الزمر(
އަދި އުޑުތައްވާހުށީ އެކަލާނގެ . ވާހުށީ އެކަލާނގެ މުށްޕުޅުގައެވެދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި މުޅިބިންއަ. ނުކުރިއެވެޤަދަރެއް

. ވެވޮޑިގެންނެވެވަނީ ހުސްޠާހިރުރާޝިރުކުތަކުން އެކަލާނގެއެބައިމީހުން އެކު. ތްފަތްޖަހާލެވިގެންނެވެކަނާތްޕުޅުގައި ފަ
  ."ވޮޑިގެންނެވެއަދި މަތިވެރިވެ
. އަށް ޙަޤީޤީ ދެލޯފުޅުވެއެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ށަވަރުން ހަމަކަ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

އޭ ނޫޙު "( )37 :هود(  Ú  Ù  Ø   ÛZ     ]. އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ
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ގެ هللا ތިމަން ) އުތެރިކަންމަތީގެ ރައްކަهللاތިމަން  ؛އެބަހީ(ގެ ލޯފުޅުމަތީގައި هللا ތިމަން !) އެވެ ޢަލައިހިއްސަލާމް
ޙަދީޘްފުޅު   مى اهللا عليه وسلّصلّ هللا އަދި ރަސޫލު." ނައު ބަންނަވާށެވެ) އިރުޝާދު ލިބިގެންވާ ޙާލު(އިން  وحي

 )رواه مسلم()) هقلْخ نم هرصب هيلَى إِهتا انم ههِجو اتحبس تقَرحَأل هفَشكَ ولَ رونال هابجح((. ކުރައްވާފައިވެއެވެ
އެފަރުދާކޮޅު އެކަލާނގެ ކަޝްފުކުރައްވައިފިނަމަ އެކަލާނގެ ވަޖުހުފުޅުގެ ނޫރު، . އެކަލާނގެ ފަރުދާކޮޅަކީ ނޫރެވެ"

  ."ލާނގެ ލޯފުޅުގެ ފެނުން ފޯރައިފި ހިސާބެއް އަންދައިލާނެއެވެއެކަލާނގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ތެރެއިން އެކަ
އަދި . ވާކަމަށް ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިން އިއްތިފާޤުވެފައިވެއެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ދެލޯފުޅުهللا އަދި   

 روعأَ هنإِ الَأَ( (. ދައްޖާލާއިބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު އެކަމަށް ތާއީދުކުރެއެވެ  مى اهللا عليه وسلّصلّ هللا ރަސޫލު
نَّإِو ركُبم عزولَ لَّجيأَبِ سعور(( )އަދި . އޭނާގެ އެއްލޯވަނީ އަވަރުވެފައެވެ. ދަންނާށެވެ" )فق عليهمت

އެބަހީ އެކަލާނގެ ދެލޯފުޅުވަނީ ހުރިހާ އައިބަކުން . (ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އަވަރެއްނޫނެވެ
  .)"ސަލާމަތްވެގެންނެވެ

5  6   7   8  9  :;   ]ހަމަކަށަވަރުން   .އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  >  =  <Z )އަދި . ލޯތަކުގެ ފެނުންތަކަށް އެކަލާނގެ ވަށައެއް ނުލެވޭނެއެވެ" )103 :األنعام

ތައްތަކާއި ތަކެތި އަދި އެކަލާނގެއީ ލޯތަކަށް ނުފެންނަ ކަން. އެވެއްވަވަށައިލަ ނުންއެކަލާނގެ ހުރިހާ ލޯތަކެއްގެ ފެ
  ."ދެނެވޮޑިގެންވާ ޚަބަރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ދުވަހުގައި އެބައިމީހުންގެ ކަށަވަރުން މުއުމިނުން ޤިޔާމަތްހަމަ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

ހުގައި އެދުވަ" )23-22 :القيامة(     Z(  *    +    ,   -   .  /   ]. ވެރިރަސްކަލާނގެ ދެކޭނެތެވެ
އެމޫނުތައް، އެމޫނުތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް . އަލިވެ، އުޖާލާވެގެންވާ މޫނުތަކެއްވާނެއެވެ) ދުވަހުގައިޤިޔާމަތް(

  ."ބަލާނެތެވެ
އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް  އާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

1  2 3 5 6  ]. ފަފުޅުތަކުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެއެއީ އެކަލާނގެ ސި. ނުވެއެވެ
7Z )އަދި އެކަލާނގެއީ . ދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެފައެކަލާނގެއާ އެއް" )11 :الشورى

  ." ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއިއައްސަވައިވޮޑިގެންވާ ބައްލަވަ

 )255 :البقرة( Z}  |  {  ~  �¡   ]ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހަރުމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އެއީ އެކަލާނގެ ދިރިހުންނެވުމާއި ." ޖެހުމެއް އަދި ނިންޖެއް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެންނެއްނުވެއެވެތާއްޔާ"

  . ޤާއިމުވެ ހުންނެވުމުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެ
 ވެހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެރި. ންވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން އީމާ  

  . އެއީ އެކަލާނގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ވާނެއެވެގަންނަނުއެއްވޮޑި
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އެއީ . ވޮޑިގެންނުވެއެވެޢަމަލުތަކުން އެކަލާނގެ ޣާފިލުވެއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ   
  . ކަމުންނެވެފުރިހަމަ ވަށައިލުމުގެ) ހުރިހާ އެއްޗެއް(އެކަލާނގެ ފާރަވެރިކަމާއި 

ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެކަލާނގެ . އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ އަދި  
     .އެއީ އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅާއި، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ނުނިކުމެވޭނެއެވެ

[   Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼Z     )ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ކަމަކަށް " )82 :يس
  ."ހަމައެހިނދު އެކަމެއްވެއެވެ! އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ވަޙީކުރައްވަނީ ވާށެވެ

އެއީ އެކަލާނގެ . އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް އަދި މޮޅިކަމެއް ނާދެއެވެ  

B  A   @  ?   H  G  F  E  D  C  ]. ހަމަކަމުންނެވެބާރުފުޅުގެ ފުރި
 K  J IZ  )އެއްޗެއް ވާހާ ކާއި ބިމާއި، އެދެމެދުގައިއުޑުތަ، هللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން " )38 :ق

  ."ގެ ޒާތުފުޅުގައި އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ބީހިނުލައެވެهللا އަދި ތިމަން . ހަދުވަހުން ހެއްދެވީމެވެ
ކުރެއްވި ސާބިތު) ގައިޤުރުއާނުކީރިތި(ފުޅަށް ނގެ އަމިއްލަޒާތުސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާهللا އަދި   

އެކަލާނގެއަށް  مى اهللا عليه وسلّصلّ ކޮންމެ އިސްމުފުޅަކާއި އަދި ކޮންމެ ސިފަފުޅެއް ނުވަތަ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ
 ސާބިތުކުރެއްވި ކޮންމެ އިސްމުފުޅަކާއި އަދި ކޮންމެ ސިފަފުޅެއް ސާބިތުވެގެންވާ) އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައި(

ބިރުވެރިކަން ބޮޑު ދެކަމަކުން އަހަރުމެން ) މިކަމަށް އީމާންވުމުގައި(އެކަމަކު . ގައި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެކަމު
އެއީ ހިތުން ނުވަތަ ދުލުން މިފަދައިން . ޖެހުމެވެއެއްކަމަކީ އެކަލާނގެއަށް މިސާލުއޭގެ ތެރެއިން . ބަރީއަވަމުއެވެ

އަނެއްކަމަކީ އެކަލާނގެއަށް ކައިފިއްޔަތު . ފަތަކާ އެއްފަދައެވެސިފަފުޅުތައް މަޚުލޫޤުންގެ ސިهللا . ބުނުމެވެ
ގެ ސިފަފުޅުތަކުގެ ކައިފިއްޔަތު މިވެނި هللا . އެއީ ހިތުން ނުވަތަ ދުލުން މިފަދައިން ބުނުމެވެ. ބަޔާންކުރުމެވެ
  . އެވެނި ގޮތެކެވެ
މެ ކަމެއް ނުވަތަ ނަފީކުރެއްވި ކޮން ންސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅުهللا އަދި   

ކަމުގައި  އެކަލާނގެ ކިބަފުޅުން ނަފީކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް ނަފީވެގެންވާ  مى اهللا عليه وسلّصلّ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ 
ނަފީކުރުމުގައި، މީގެ އިދިކޮޅު ސިފައިގެ ފުރިހަމަކަން ސާބިތުކުރުން އަދި މި. ރެމެން އީމާންވަމުއެވެއަހު

! މިނަފީގައި އޭގެ އިދިކޮޅު އާދެ. ށް ނިދި އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅުން ނަފީވެގެންވެއެވެމިސާލަކަ. (އެކުލެވިގެންވެއެވެ
އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އެކަމެއްގެ ޚަބަރު އަހަރުމެންނަށް هللا އަދި .) ދިރިހުންނެވުމުގެ ފުރިހަމަކަން ސާބިތުވެއެވެ

ކޮށް ޤަތް ހޯދުމަށް ބޭކާރު ބަޙުޘްތައްގެ ޙަޤީއެބަހީ އެކަމު. (ނުދެއްވާ ކޮންމެ ކަމަކުން އަހުރެމެން ހަނުލައި ތިބެމުއެވެ
  .)ނޫޅެމުއެވެ

. ލާޒިމުކަމެކެވެ. ކެވެއަދި އަހުރެމެން ދެކޭގޮތުގައި އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ މަގުން ހިނގުމަކީ ފަރުޟެ  
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅަށް ސާބިތުކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކީ هللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަމިއްލަ هللا އްވި ކޮންމެ ކަމަކީ އެއީ ޅުން ނަފީކުރެފުވަތަ އެކަލާނގެ ޒާތުނު
ސު އެންމެމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ އަދި އެކަލާނގެ އަމިއްލަ ނަފު. ވެޒާތުފުޅުން ދެއްވާފައިވާ ޚަބަރެކެ

އަދި ބަސްފުޅުގެ ގޮތުން . ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެއަދި އެކަލާނގެއީ ބަސްފުޅުގެ ގޮތުން އެންމެ ތެދު .އެކަލާނގެއެވެ
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އެބަހީ . (ނުލެވޭނެއެވެއަދި އަޅުތަކުންނަށް ޢިލްމީގޮތުން އެކަލާނގެ ވަށައެއް . އެންމެ ރިވެތި ރަސްކަލާނގެއެވެ
  .)ގޭނެއެވެނބެހޭގޮތުން އެކަލާނގެ ބަޔާންކޮށްދެއްވި މަޢުލޫމާތެއް މެނުވީ އަޅުތަކުންނަކަށް ނޭ އެކަލާނގެއާ
އްވި ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ނުވަތަ އެކަލާނގެ ރެއެކަލާނގެ ރަސޫލާ އެކަލާނގެއަށް ސާބިތުކު އަދި  

ވާ ބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނު ދެއްވާފައި ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އެކަލާނގެއާ ޒާތުފުޅުން އެކަލޭގެފާނު ނަފީކުރެއްވި
މެ މޮޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނީ ގެ ޙަޤީޤަތް އެންސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ރެ ކުއަދި މީސްތަކުން. ޚަބަރެކެވެ

ކުރެ އެންމެ ނަސޭހަތްތެރި އަދި އެންމެ ތެދުވެރި އަދި އެންމެ އަދި އެކަލޭގެފާނީ މީސްތަކުން. އެކަލޭގެފާނެވެ
  . ފަޞާޙަތްތެރި އިންސާނާއެވެ

 ،ގެ ބަސްފުޅާއިސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ންވަނީ ފަހެ، ޢިލްމާއި ތެދުވެރިކަމާއި، ބަޔާންކަމުގެ ފުރިހަކަ  
އަދި . ދުކުރުމުގައި އެއްވެސް ޢުޛުރެއްނުވެއެވެފަހެ، އެރައް. ގެ ބަސްފުޅުގައެވެ  مى اهللا عليه وسلّصلّ اهللاރަސޫލު 

  . ނުވެއެވެލުކުރުމުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއްޤަބޫއެ
  

  

  

  
(@@@@@@@@) 
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  ޤީދާ ޢަމެދު އަހުރެމެންގެ  ގެ ސިފަފުޅުތަކާهللا

  
ސުބްޙާނަހޫ هللا ކޮށް ދެންމެ މިބަޔާންކުރި  نفيކޮށް ނުވަތަ  باتإثކޮށް،  إمجالކޮށް ނުވަތަ  تفصيل  

އްޔާގެ ފޮތާއި، އަހުރެމެންގެ ނަބިި ގެ رب ޢަޤީދާއަކީ އަހުރެމެންގެ ވަތަޢާލާގެ ސިފަފުޅަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަހަރުމެންގެ
 އިނުލަ ވީލުކުރުމަކާއެބަހީ މިދެ އަސްލުގައި އައިސްފައިވާގޮތަށް އެއްވެސް ތައު. (އިޢުތިމާދުކުރުމެވެ ށްސުންނަތަ

މެދު މިއުއްމަތުގެ ސަލަފުންނާއި އިމާމުން  އަދި އެސިފަފުޅުތަކާ.) ނުލައި ޤަބޫލުކުރުމެވެ އަދި މިސާލުޖެހުމަކާ
  . އިޚްތިޔާކުރެއްވި މަގު އިޚްތިޔާކުރުމެވެ

  
އިގެ މާނަ ظاهرއޭގެ  ތައް نصބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ  އަދި އެސިފަފުޅުތަކާ  

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޒާތުފުޅާ ލާއިޤު އޭގެ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް އުފުލުން هللا  ތައް نصމަތީ ބޭއްވުމާއި އަދި އެ 
  .ވާޖިބުކަމުގައި އަހުރެމެން ދެކެމުއެވެ

މުރާދަކަށް  މުރާދު ނޫން އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޤަސްދުކުރެއްވިهللا އަދި އެސިފަފުޅުތަކުން              
  . ވަމުއެވެއަލި މުޙައްރިފުންގެ މަގުން އަހުރެމެން ބަރީއިޅުތަކުގެ މާނަ އަނބުރައެސިފަފު

ގެ ރަސޫލާ ޤަޞްދުކުރެއްވި މާނައިން އެސިފަފުޅުތައް ނަފީކުރި ނއާއި އެކަލާهللا އަދި އެސިފަފުޅުތަކުން   
  . ވެމުއެވައަވެސް އަހުރެމެން ބަރީއިންގެ މަގުންލާޠިމުޢައް

ޖެހި ނުވަތަ އެސިފަފުޅުތަކުގެ މާނައާއި މުރާދަށް ކައިފިއްޔަތު އަދި އެސިފަފުޅުތަކަށް މިސާލު  
ފަހަނައަޅައިފައިވާ މީހުންގެ މެދު ބަޙުޘްކުރުމުގައި ޙައްދު ގެ ސިފަފުޅުތަކާ هللاސައްކަތްކުރި ބަޔާންކުރަން މަ

  . ވެއެމަގުންވެސް އަހަރުމެން ބަރީއަވަމު
ގެ ފޮތާއި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ވަރުން ށަހަމަކަ. ގެއެވެނއެކު އެދި އަހަރުމެންނަށް ޔަޤީންކަމާއަ  

 ނެއްބަޔާއޭގެ އެއްބައި އަ. ގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮންމެކަމަކީ ޙައްޤެވެ ماهللا عليه وسلّ ىصلّ اهللا ރަސޫލު

L K   ]. ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެޙީސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަهللا އެއީ . އެއް ނުވާނެއެވެ تعارض
  R Q P    O  NM  X  W  V   U  T   SZ  )މީހުން ފަހެ، އެބައި: "މާނައީ )82 :النساء

ވީނަމަ އެއިން ނޫން ފަރާތަކުން އެޤުރުއާންهللا ޔެވެ؟ އަދި ހެއްއާނަށް ވިސްނައި ފިކުރުނުކުރަނީޤުރު) ކާފިރުން(
ބަރުތަކުގައި އަދި ހަމައެހެންމެ ޚަ." ވުންތައް އެބައިމީހުންނަށް ފެނުނީހެވެ تعارضފުތަކާއި ބައިވަރު އިޚްތިލާ

 އާއިސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އަދި އެއީ . ކުރެއެވެއި އަނެއްބައި ދޮގުކުރުން ލާޒިމުވުން، އޭގެ އެއްބަتعارض
  . ކަމެކެވެ ގެ ޚަބަރުގައި މުސްތަޙީލު  مى اهللا عليه وسلّصلّ އެކަލާނގެ ރަސޫލު
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ގެ ސުންނަތުގައި  ميه وسلّى اهللا علصلّ ރަސޫލާ ގެ ފޮތާއި އެކަލާނގެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ފަހެ،   
ގެ ނުބައި ޤަޞްދެއްގެ ފަހެ، އެއީ އޭނާ. މީހާ ދަންނައެވެކޮށްފިއެއް ވާކަމަށް ދަޢުވާ تعارضނުވަތަ އެދެމެދުގައި 

. ގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވާހުށިކަމެވެهللا އޭނާ ، ފަހެ. އަދި އޭނާގެ ހިތްނުސީދާވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ސަބަބުންނެވެ
  . ން އެއްކިބާވާހުށިކަމެވެއެފުރެދުމު، އަދި އޭނާގެ
ގެ ސުންނަތުގައި  مى اهللا عليه وسلّصلّ ރަސޫލާ ގެ ފޮތާއި އެކަލާނގެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އަދި   

ފަހެ، އެއީ އެހެންޏާ އޭނާގެ ޢިލްމުގެ  .ވާކަމަށް ޝައްކުވާ މީހާ ދަންނައެވެއެއް تعارضނުވަތަ އެދެމެދުގައި 
ނުވަތަ އޭނާ ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމުގައި ފަރުވާ . މުންނެވެކޮށިކަ ނުވަތަ އޭނާގެ ވިސްނުން .މަދުކަމުންނެވެ
ގައި ގަދައަޅައި އަދި ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމު. ހުށިކަމެވެފަހެ، އޭނާ ޢިލްމު ހޯދާ .ކުޑަކަމުންނެވެ
 ޙައްޤުފަހެ، އޭނައަށް . އެއީ އޭނާއަށް ޙައްޤު ބަޔާންވެ، ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ހުށިކަމެވެމަސައްކަތްކުރާ

އަދި އޭނާގެ ޝައްކުން އޭނާ . ވެހުށިކަމެލްމުވެރިއަކަށް އެކަން ހުށައަޅާނުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޢިފާޅު

¯  °  ±    ]. އަދި ޢިލްމުވެރިކަމުގައި ޘާބިތު ހަރުދަނާ މީހުން ބުނާފަދައިން ބުނާހުށިކަމެވެ. އެއްކިބާވާހުށިކަމެވެ
  µ´  ³  ²Z  )(ށް އަހަރެމެން އެއަ" )7 :عمران آلمتއެއްޗެއް އެހުރިހާ . އީމާންވަމުއެވެ) އާޔަތްތަކަށް هابِش

)متއާޔަތްތަކާއި  هابِشمއަދި އޭނާ ." ވަނީ އަހުރެމެންގެވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ) އާޔަތްތައް مكَح
އަދި އެއްވެސް  އެއް تعارض ހަމަކަށަވަރުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އަދި އެދެމެދުގައި އެއްވެސް! ދަންނައެވެ
  . ނުވެއެވެއިޚްތިލާފެއް

  
  

  

  

  
(@@@@@@@@)  
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  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން

  
އަދި ހަމަކަށަވަރުން . ގެ މަލާއިކަތުންނަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އަދި   

 :األنبياء( A  @   ?  >  =  <  ;  :  9Z   ]އެބޭކަލުންނަކީ 
ކުރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް  ވުރެއެކަލާނގެއަށް. އަޅުންތަކެކެވެ) ގެهللا(ރެވިގެންވާ ކުމާތް" )27- 26

  ".ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށެވެއަދި އެބޭކަލުން ޢަމަލު. ވެއެވެވިދާޅެއްނު
ން ބޭކަލުން އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމާގެފަހެ، އެ. ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބޭކަލުން ހެއްދެވިއެވެهللا   

}   y    z ]. ކުރެއްވިއެވެމަންތެރިކަން އަދާކުރުން ތަސްލީމުއަދި އެކަލާނގެއަށް ކިޔަ. ވަޑައިގަތެވެޤާއިމުވެ
  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |Z  )ނގެއަށް އެކަލާ" )20- 19 :األنبياء

ރެޔާއި  ފޫހިފުޅުވުމެއްނެތި .އެވެމެވޭމެނުލިފުޅެއްއަދި ވަރުބަ. ވެވަޑައެއްނުގަނެތެއެބޭކަލުން ބޮޑާވެ އްވުމަށްއަޅުކަންކުރެ
ބޭކަލުން އަހުރެމެންނަށް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެهللا " .ވެދަންނަވަތެތަސްބީޙަ) ކަލާނގެއަށްއެ(ދުވާލު 
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ  هللا އަދި ބައެއްފަހަރު . ފަހެ، އެބޭކަލުން އަހުރެމެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. ކުރެއްވިއެވެފަރުދާ

ى اهللا عليه رسول اهللا صلّފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ކޮށްދެއްވިއެވެނަށް އެބޭކަލުން ކަޝްފުއް އަޅުންއެކަލާނގެ ބައެ
އެކަލޭގެފާނުގެ . ޢަލައިހިއްސަލާމް އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްލު ސޫރައިގައި ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ ޖިބްރީލް، موسلّ

އަދި ޖިބްރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް . އެވެދައިލިމުޅި އުދަރެސް ބައް) ންއެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުކަ. (ހަސަތޭކަ ފިޔަފުޅުވިއެވެ
ގެފާނު އެކަލޭގެފާނާ ޔަމުފަހެ މަރް. ގެފާނުގެ އަރިހަށް ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ސޫރާގައި ވަޑައިގަތެވެޔަމުމަރް

ى اهللا عليه رسول اهللا  صلّއަދި . ކުރެއްވިއެވެގެފާނުވެސް އެކަމަނާއާ މުޚާޠަބުއަދި އެކަލޭ. މުޚާތަބުކުރެއްވިއެވެ
 ގެފިރިހެނެއް. ސް ޖިބްރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް ވަޑައިގަތެވެވެބޭކަލުން ތިއްބަވަނިކޮށްގެ އަރިހުގައި އަޞްޙާބުموسلّ

އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ . ނުގަންނަވައެވެ ބޭކަލެއްކަމެއް އެނގިވަޑައިއެއްށް އެއީ ކޮންކައެއްވެސް ބޭކަލަ. ސޫރައިގައެވެ
ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވީ ގަދަ ހުދުކުލައިގެ . ފާޅެއްނުވެއެވެ ކިބައިން ދަތުރުވެރިކަމުގެ އަސަރެއްވެސް

ގެ ކުރިފުޅު  مى اهللا عليه وسلّرسول اهللا صلّދެން . ގަދަ ކަޅުކުލައިގައެވެ އިސްތަށިފުޅު ހުރީ. ހެދުންކޮޅެކެވެ
ދެ  م عليه وسلّى اهللارسول اهللا صلّދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ދެކަކޫފުޅު . މަތީގައި އިށިނދެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ
ى اهللا عليه رسول اهللا صلّވަވައި އްޅު މަތީގައި ބާމާކަޅުވާފު އެކަލޭގެފާނުގެދެކަކޫފުޅުގައި ޖައްސަވައި ދެއަތްޕުޅު 

. ކުރެއްވިއެވެވެސް އެކަލޭގެފާނާ މުޚާޠަބު م ى اهللا عليه وسلّرسول اهللا صلّއަދި . ކުރެއްވިއެވެއާ މުޚާޠަބު موسلّ
ޢަލައިހިއްސަލާމްކަން ބޭކަލުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ޖިބްރީލް އަޞްޙާބު م،هللا عليه وسلّى ارسول اهللا صلّއަދި 

  . ދެއްވިއެވެއަންގަވައި
  . ންނާ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެތުހަމަކަށަވަރުން މަލާއިކަ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
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ގެ ޙަޟްރަތުން هللا ގެން ވަޙީއާއެ .ނަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާއެވެފަހެ، އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ޖިބްރީލްގެފާ  
  . އެއީ ނަބިއްޔުންނާއި ރަސޫލުންގެ އަރިހަށެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަނެއެވެ

ކީ ވާރެއާއި ގަސްގަހާގެހީގެ ކަންތައްތައް ޢަލައިހިއްސަލާމަ ميكائيلއަދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން   
  . ވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތާއެވެޙަ

ކީ މީސްތަކުން މަރުވާ ހިނދުގަޔާއި ޢަލައިހިއްސަލާމަ إسرافيلއަދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން   
ހިނދު ތާޅަފިލި ފުންމަވައިލެއްވުމުގެ ކަންތައް ޙަވާލުކުރެވުނު  ދެވަނަފަހަރަށް މީސްތަކުން ދިރިގެންތެދުވާ

  .މަލާއިކަތާއެވެ
ކީ މީސްތަކުން މަރުވާ ހިނދު ޢަލައިހިއްސަލާމަ ލްމައުތުން މަލަކުދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިއަ  

  .މަރުހިއްޕެވުމުގެ ކަންތައް ޙަވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތާއެވެ
އަދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ފަރުބަދަތަކުގެ މަލާއިކަތާއަކީ އެފަރުބަދަތަކުގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކުރެވުނު   
  . ކީ ނަރަކައިގެ ބަނޑޭރިއެވެތެރެއިން މާލިކަދި އެބޭކަލުންގެ އެ. މަލާއިކަތާއެވެ
ވުނު ކުރެއަދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން، މައިންގެ ރަޙިމްތަކުގައިވާ ޅަދަރިންގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލު  

އަދި . އަދި އާދަމުގެ ދަރިން ރައްކައުތެރިކުރުމާ ޙަވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތުންވެސްވެއެވެ. މަލާއިކަތުންވެއެވެ
 رمقرކޮންމެ މީހަކަށް ދެމަލާއިކަތުން . ވެއެވެޙަވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތުންވެސްޢަމަލުތައް ލިޔުމާ އެބައިމީހުންގެ 

) 17،18 :ق(  A  @  ?    >  =  <  ;  :  9   8        7    6  5  4Z  ]  .ކުރެވިފައިވެއެވެ
އެދެމަލާއިކަތުން އޭނާގެ . އިކަތުންނެވެޔާއި ވާތްފަރާތުގައި އިށީދެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ދެމަލާއޭނާގެ ކަނާތްފަރާތުގައް"

އަދި ." ބޭރުކޮށްނުލެވެއެވެ ވެސްޒެއްޙާލު މެނުވީ އޭނާއަށް ދުލުން ލަފުކައިރީގައި ފާރަލައްވާ ތައްޔާރަށް ތިއްބަވާ
ގެ ދު އޭނާނހި ނިމޭ މައްޔިތާވަޅުލުމުގެ ކަންތައް. އެވެވެކުރެވުނު މަލާއިކަތުންވެސްޙަވާލު ކުރެވުމާމައްޔިތާއާއި ސުވާލު

ނާގެ ދީނާއި، އޭނާގެ ނަބިއްޔާއާ ބެހޭގޮތުން އަދި އޭނާގެ ރައްބާއި، އޭ. ގާތަށް ދެމަލާއިކަތުން ވަޑައިގަނެއެވެ

=  <  ?  @  HG  F  E   D  C  B  A   ]ފަހެ . ކުރައްވައެވެސުވާލު
O  N   M  LK  J  I     PZ  )އީމާންވީ  ،ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ") 27 :إبراهيم

ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގަޔާއި އާޚިރަތުގައި ) ގެ ބަސްފުޅުން توحيد(ބިތުވެގެންވާ ބަސްފުޅުން މީސްތަކުން ސާ
هللا އަދި . އަނިޔާވެރިން ސީދާމަގުން އެއްކިބާކުރައްވާނެއެވެ، ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫهللا އަދި . ސާބިތުކޮށްދެއްވައެވެ
  ."ކުރައްވައެވެލާ އިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެކަމެއްސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާ

ބޭކަލުންގެތެރެއިން ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތުންވެސް އަދި އެ  

) 24،23 :الرعد( u  t  s  rq  p  o  n  m  l   k  j  i   hZ    ]. ވެއެވެ
. ވެތެވިދާޅުވާނެ އަދި. ރައްވާނެތެވެދޮރުކޮޅަކުން އެބައިމީހުންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކު އެބޭކަލުން ސުވަރުގޭގެ ހުރިހާ"

ކެތްތެރިވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ) ވެރިވުމުގެ މައްޗަށް تقوىހެޔޮކަންތަކާއި ކުޅަދުނިޔޭގައި (މީހުން ތިޔަބައި
  !"ވޭހެއްޔެވެވަރުގޭގެ ނަތީޖާ ކިހާ ހެޔޮވެގެންފަހެ ސު. ހުއްޓެވެޔަބައިމީހުންނަށް ސަލާމަތްކަންތި
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އިވާ ގަހަމަކަށަވަރުން އުޑު. ޚަބަރުދެއްވާފައިވެއެވެ  مه وسلّى اهللا عليرسول اهللا صلّއަދި ހަމަކަށަވަރުން   
އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވަނީ . (ވެތެވަދެވަޑައިގަނެ ހާސް މަލާއިކަތުންއަށް ކޮންމެދުވަހަކު ހަތްދިހަالبيت املعمور 
އެއީ . ނުގަންނަވައެވެށް އަބުރައި އެތަނަކަށް ވަޑައެއްދެވަނަ ފަހަރަކަ مجاعة އަދި އެ.) ކުރައްވަތެވެއެތާނގައި ނަމާދު

  .ވެއެވެބުވާ އެންމެ ފަހުފަހަރު ކަމުގައިއެބޭކަލުނަށް އެކަން ވާޖި
  
  

  

  

  
(@@@@@@@@)  
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  ފޮތްތަކަށް އީމާންވުން 

    
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ މައްޗަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން . ވެއެމުއަހުރެމެން އީމާންވަ  

ތެއްގެ ޙުއްޖަ) ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ މައްޗަށް(އެއީ ޢާލަމްތަކުގެ މައްޗަށް  .ފޮތްތަކެއް ބާވައިލެއްވިއެވެ
 ރަސޫލުބޭކަލުން އެބައިމީހުންނަށް އެފޮތްތަކުގެއެ. ގެއްގެ ގޮތުގައެވެމީހުންނަށް މަ ކުރާއަދި ޢަމަލު. ގޮތުގައެވެ

  . ޠާހިރުކުރައްވައެވެ އަދި އުރެދުންތަކުން އެބައިމީހުން. ދެއްވައެވެޒަރީޢާއިން ޙިކްމަތް އުގަންނައި
އެކު ފޮތެއް  ކޮންމެ ރަސޫލަކާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

#  $ %  " ! ] .އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ބާވައިލެއްވިއެވެ
' & )( * ,+Z )هللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން: "މާނައީ )25 :احلديد ،

. އެކު ފޮތްބާވައިލެއްވީމެވެއަދި އެބޭކަލުންނާ. ނުއްވީމެވެގެން ފޮލުން ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތަކާގެ ރަސޫهللاތިމަން 
  ."އެއީ މީސްތަކުން ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޤާއިމްވެތިބުމަށެވެ .އަދި ޢަދުލުގެ ތިލަފަތްވެސް ބާވައިލެއްވީމެވެ

  
  :ން ދަންނަ ފޮތްތަށްބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހުރެމެهللا 

 އަދި މިފޮތަކީ .ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މޫސާގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެވެهللا މިފޮތަކީ  :توراة -1

Z  Y  X  WV  U   T  ]   ]. ބޮޑު ފޮތެވެމީހުންނަށް ދެވުނު އެންމެ އިސްރާއީލުބަނީ
  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _  ^     ]  \Z  

 ،هللاތަސްލީމްކުރެއްވި ނަބިއްޔުންނާއި،  ޙުކުމްތައްގެ هللا. އެފޮތުގައި ހިދާޔަތާއި ނޫރުވެއެވެ" )44 :املائدة(
ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެނެގެންތިބި ދީންވެރިންނާއި، އަދި އެދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން އެފޮތުން ޔަހޫދީންގެ މެދުގައި 

އްކައުތެރިކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވުމުގެ ރަ) ތައުރާތު(ފޮތް  ގެهللا އެއީ އެބޭކަލުންނަށް . ޙުކުމްކުރެއްވިއެވެ
  ."ވިއެވެއިއަދި އެބޭކަލުން އެފޮތުގެ މައްޗަށް ހެކިވެރިންތަކެއްކަމުގަ. ސަބަބުންނެވެ

އަދި މިފޮތަކީ . ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ޢީސާގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެވެهللا މިފޮތަކީ  :إجنيل -2

.  /  0  1  2  3  4  5    ]. ކުރެއްވި ފޮތެވެރިހަމަތައުރާތު ތަޞްދީޤުކުރައްވާ އެފޮތް ފު
  ;  :  9  8  7  6Z )ޢީސާގެފާނަށް(އެކަލޭގެފާނަށް هللا އަދި ތިމަން " )46 :املائدة (

ކުރާ ބާވައިލެވުނު ތައުރާތު ތަޞްދީޤު އަދި އެފޮތުގެ ކުރިން. އެފޮތުގައި ހިދާޔަތާއި ނޫރުވެއެވެ. ދެއްވީމެވެ އިންޖީލު

¢  £     ¤  ¥   ]." އަދި ތަޤުވާވެރިންނަށް ހިދާޔަތާއި ނަސޭހަތެއް ކަމުގައެވެ. ވެފޮތެއް ކަމުގައެ
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  ¨§  ¦Z )ޙަރާމްކުރެވުނު ބައެއް ) މީހުންނަށް بين إسرائيل(އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް " )50 :آل عمران
  ."ޙަލާލުކުރުމަށެވެ ތިތަކެ

  . އްވި ފޮތެވެގެފާނަށް ދެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދާވޫދުهللا ކީ މިފޮތަ :زبور -3
  .ތައް صحيفةއިބްރާހީމްގެފާނާއި މޫސާގެފާނުގެ  -4
اهللا عليه  ىصلّ  ފަހުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުއެކަލާނގެ އެންމެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا މިފޮތަކީ  :قرآنކީރިތި  -5

 :البقرة(  ts  r  q  p   o  nZ   ]. ގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެވެ  موسلّ
 ހިދާޔަތުގެ އަދި ޙައްޤާއި ބާޠިލު މީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތެއް ކަމުގަޔާއި،) ބާވައިލެއްވުނީއެފޮތް "( )185

Y  X  W  V  U  T  S    ]ފަހެ، އެފޮތްވީ ." ވަކިކުރުމުގެ ދަލީލުތަކެއް ކަމުގައެވެ
  [ZZ  )އެފޮތްތަކުގެ އެފޮތުގެ ކުރިން ބާވައިލެވުނު ފޮތްތައް ތަޞްދީޤުކުރާ ފޮތެއް ކަމުގަޔާއި، " )48 :املائدة

ރުތައް ތުއުނިއި ގެނައިއެބަހީ އެފޮތްތަކުގެ އަހުލުވެރިން އެފޮތްތަކަށް . (ފޮތެއްކަމުގައެވެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވާ
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا  ރީޢާއިން އެފޮތުގެ ކުރީގެ ހުރިހާ ފޮތެއްޛަފަހެ، އެފޮތުގެ .)" ބަޔާންކުރާ ފޮތެއް ކަމުގައެވެ

މީހުންގެ ޝައްކުން އެފޮތް  މީހުންގެ ޖެއްސުމުންނާއި، އުނިއިތުރުކުރާ ކުރާދި ޖެއްސުންއަ. ކުރެއްވިއެވެޚުމަންސޫ

 :احلجر(  m   l  k      j  i  h  gZ   ] .އެކަލާނގެ ޖާމިނުވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ ރައްކައުތެރިކުރުމާ
) ރުއާންޤު(ޛިކުރު ރުން އެއަދި ހަމަކަށަވަ. އެވެهللا  ބާވައިލެއްވީ ތިމަން) ޤުރުއާން(ހަމަކަށަވަރުން އެޛިކުރު " )9

ހަމައަށް ހުރިހާ  ތްދުވަހާއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެފޮތް ޤިޔާމަ." އެވެهللا ވެސް ތިމަން ރައްކައުތެރިކުރައްވާނީ
  . ޚަލްޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެއެވެ

ން ކޮންމެ ފޮތަކީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ފަހެ އެއި. ދެން އެފޮތުގެ ކުރިން އިސްވެދިޔަ ފޮތްތައް ދަންނައެވެ  
އަދި މަންސޫޚުވީ . އެފޮތް މަންސޫޚުކުރާ ފޮތް ބާވައިލެވުމާއެކު އެފޮތް މަންސޫޚުވެގެންދެއެވެ. ކަނޑައެޅިގެންވާފޮތެކެވެ

ން ކަމުން އެއިމިހެން. ފޮތް ބަޔާންކޮށްދެއެވެ އުނިއިތުރުތައް އެފޮތް މަންސޫޚުކުރި ގެނައިފޮތުގައި އޭގެ އަހުލުވެރިން 
ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން . ނުވެއެވެޟްރަތުން ރައްކައުތެރިކުރެވިގެންޙަ ގެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އެއްފޮތެއްވެސް 

  . ފައިވެއެވެގެނެވިއެފޮތްތަކަށް ތަޙުރީފާއި އުނިއިތުރުތައް 

  [ 2  1  0  /  .  -  ,Z  )ބައެއް ޔަހޫދީން " )46 :النساء
  ."ނަގައި ބަދަލުކުރެތެވެ ކަލިމަތައް އޭގެ މަޤާމުން) ތައުރާތުގެ(

  [   D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7
   O  N  M  L  K       J  I  H  G   FEZ  )ދުނިޔޭގެ(ފަހެ، " )79 :البقرة (

ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ފޮތެކޭ ބުނާ މީހުންނަށް هللاކުޑަކުޑަ އަގެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ފޮތް އަމިއްލަ އަތުން ލިޔެ މިއީ 
ފަހެ، އެބައިމީހުން އަމިއްލަ އަތުން އެލިޔުނު އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންނަށް . ލުމާއި ހަލާކުހުއްޓެވެގެއް
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އިމީހުންނަށް ގެއްލުމާއި އަދި އެބައިމީހުން އެކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެބަ. ހުއްޓެވެގެއްލުމާއި ހަލާކު
  ." ހުއްޓެވެހަލާކު

  [   8  7   6  5   4  3  2  1  0  ?  >  =  <   ;:  9
A@ Z )ޔާއި މީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތެއްކަމުގަ. ވިދާޅުވާށެވެ) އެ ޔަހޫދީންނަށް(ކަލޭގެފާނު " ) 91 :األنعام

) ޔަހޫދީން(ގެން މޫސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވި ފޮތް ބާވައިލެއްވީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން ނޫރެއްކަމުގައި، އެފޮތަކާ
. އަދި އެފަތްފުށްތައް ތިޔަބައިމީހުން ފާޅުކުރެތެވެ. ތަކަކަށް ހަދައިލަތެވެށްލެވިފައިވާ ފަތްފުށްވަކިކޮ) ތުތައުރާ(އެފޮތް 

  ."އަދި ބޮޑުބައި ފޮރުވަތެވެ

  [   ,  +  *  )  (     '  &  %  $  #   "  !
  ?  >  =  <      ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -

     E  D  C  B       A      @  P  O   N  M  L     K  J  I  H  G  FZ  
ގެ ތެރެއިން ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން )އަހުލުކިތާބީން(ން އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހު" )79- 78 :آل عمران(

ކަމަށް ވާ ޙިއްޞާއަކީ ފޮތުގެ ޙިއްޞާއެއްއެއީ އެބައިމީހުން އެކިޔަ. އެބައިމީހުން ފޮތް ކިޔަވާއިރު ދޫތައް އޮޅުވަތެވެ
ގެ هللا މިވަނީ . އަދި އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ. އެކަމަކު އެއީ ފޮތުގެ ޙިއްޞާއެއްނޫނެވެ. އިމީހުން ހީކުރުމަށެވެތިޔަބަ

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ هللا އިމީހުން އަދި އެބަ. ގެ ޙަޟްރަތަކުންނޫނެވެهللا އެކަމަކު އެވަނީ . ޙަޟްރަތުންނެވެ
ފޮތާއި، ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا . ޙާލުއެވެތިބޭ ގިނއެއީ އެބައިމީހުންނަށް އެކަން އެ. ބުނެތެވެމައްޗަށް ދޮގު

. ޙުކުމާއި، ނަބީކަން ދެއްވާ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ދެން މިފަދައިން މީސްތަކުންނަށް ބުނުން އެކަށީގެންނުވެއެވެ
  ."ކަމުގައިވާށެވެ ފިޔަވައި އަހުރެންނަށް އަޅުންތަކެއްهللا ތިޔަބައިމީހުން 

  [ E   D  C  B  A  @  ?  >   =  <  
   R  Q  P  O  N  M  LK   J  I  H  G  F
  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S
  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a         `  _

  rq  p   o  n  m  l  kZ  )އެބަހީ ! (އޭ ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ" )17-15 :املائدة
ى صلّ މުޙައްމަދު ( ގެ ރަސޫލާهللاޙުންގެ ގާތަށް ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީ) !ނޭވެޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން

ފޮރުވާ ގިނަ ޙުކުމްތައް  )ތައުރާތުންނާއި، އިންޖީލުން( ންތިޔަބައިމީހުން ފޮތު. އެވެވަޑައިގެންފި) ماهللا عليه وسلّ
ބަހީ ތިޔަބައިމީހުން އެ. (އަދި ގިނަކަންތައްތައް މާފުކުރައްވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެ

ހަމަކަށަވަރުން .) އެއީ މަސްލަޙަތަށްޓަކައެވެ. ނުކޮށްދެއްވައެވެ ނެއްޙުކުމް އެކަލޭގެފާނު ބަޔާއެއްފޮތުން ފޮރުވާ ބަ
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) ނުވަތަ އިސްލާމްދީން  مى اهللا عليه وسلّصلّ މުޙައްމަދު(ގެ ޙަޟްރަތުން ނޫރަކާއި هللا ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް 
އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް ތަބާވާ  ،ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا . އަތުވެއްޖެއެވެ) ޤުރުއާން( ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތެއް

ސުބްޙާނަހޫ هللا . ދައްކަވައެވެކަން ލިބިގެންވާ މަގުތަކަށް މަގުނޫރާއި ފޮތުގެ ޛަރީޢާއިން ސަލާމަތްހަކަށް އެކޮންމެ މީ
އަދި . ތެރެއިން އަލިކަމަށް ނެރުއްވައެވެއެކު އެބައިމީހުން އަނދިރިކަމުގެ ވަތަޢާލާ، އެކަލާނގެ އިޛްނަފުޅާ

އަކީ މަރިޔަމްގެ ދަރި ޢީސާއޭ ބުނި هللا ހަމަކަށަވަރުން . ދައްކަވައެވެންނަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް މަގުއެބައިމީހު
  ."މީހުން ކާފިރުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ

    
  

  

  
(@@@@@@@@)
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  ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުން

  
ލްޤުތަކުންގެ ގާތަށް ރަސޫލުން ޚަ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا  ހަމަކަށަވަރުން . ވަމުއެވެއަހުރެމެން އީމާން  

Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  ]  \  [    ]. ފޮނުއްވިއެވެ
Z )ޙާލު އަދި  ދެއްވާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުއުފާ) މީސްތަކުންނަށް ސުވަރުގޭގެ(އެއީ އެބޭކަލުން " )165 :النساء
ގެ هللا އެއީ އެރަސޫލުންނަށް ފަހުގައި މީސްތަކުންނަށް . އިންޒާރުދެއްވާ ޙާލުއެވެ) ނަރަކައިން މީސްތަކުންނަށް(

ވޮޑިގެންވާ ޙިކުމަތްތެރި ނަހޫ ވަތަޢާލާއީ ޢިއްޒަތްތެރިވެސުބްޙާهللا އަދި . ނުވުމަށެވެސް ޙުއްޖަތެއްއެއްވެ ށްމައްޗަ
  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ

ސޫލަކީ ނޫޙު  ންކުރެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލު. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

"      ] .އެވެ مى اهللا عليه وسلّصلّ އަދި އެބޭކަލުންކުރެ އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލަކީ މުޙައްމަދު . ވެޢަލައިހިއްސަލާމެ
   ,+  *  )  (   ' &  %  $ #Z  )هللا ރުން ތިމަން ހަމަކަށަވަ" )163 :النساء

އީ ނޫޙުގެފާނަށާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހުން ވަޑައިގަތް ނަބިއްޔުންނަށްވެސް އެ. ބާވައިލެއްވީމެވެ ކަލޭގެފާނަށް ވަޙީ

Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ]." ބާވައިލެއްވި ފަދައިންނެވެ ގެ ވަޙީهللاތިމަން 
  ÅÄ ÃZ  )ތިޔަބައިމީހުންގެ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަކުގެ ބައްޕަކަމުގައި " )40 :األحزاب

ފަހުގެ ންކުރެ އެންމެއަދި ނަބިއްޔު. ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އެކަލޭގެފާނަކީ ! ކިއެއްތައަދި. ނުވެއެވެ މުޙައްމަދުގެފާނު
  ."ނަބިއްޔާއެވެ
. ފާނެވެދެން އިބްރާހީމްގެ. މަދުގެފާނެވެކުރެ އެންމެ މާތްވެގެންވަނީ މުޙައްއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުން  

ގެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ލުންނަކީ އަދި މިބޭކަ. ފާނެވެދެން ޢީސާގެ. ދެން ނޫޙުގެފާނެވެ. ދެން މޫސާގެފާނެވެ

!  "  #  $  %  &  '  )   ]. އަންނަނިވި ބަސްފުޅުގައި ޚާއްޞަވެގެންވާ ބޭކަލުންނެވެ
  2  1  0  /  .-   ,  +  *   )Z )އަދި އެވަގުތު " )7 :األحزاب

) ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި(އަދި . ނދެވެނަބިއްޔުންގެ ކިބައިން ޢަހުދު ހިއްޕެވިހިهللا ތިމަން . ހަނދާންކުރާށެވެ
ނާއި، މޫސާގެފާނުގެ ންނާއި، އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ކިބައިންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިންނާއި، ނޫހުގެފާނުގެ ކިބައި

އަދި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން ހަރުކަށި ވަރުގަދަ . ކިބައިންނާއި، މަރިޔަމްގެފާނުގެ ދަރި ޢީސާގެފާނުގެ ކިބައިންނެވެ
  ."ވީމެވެހިއްޕެ އްޢަހުދެ
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ހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ޝަރީޢަތަކީ، . އަދި އަހުރެމެން ޔަޤީންކޮށް ކަށަވަރުކުރަމުއެވެ  
ކުލެވިގެންވާ އިސްވެދިޔަ މާތްކަމުން ޚާއްޞަވެގެންވާ ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ހުރިހާ މާތްކަމެއް އެ

O  N  M  L  K  J   ]. ފަދައިންނެވެ ފުޅުގައިވާވަޙީބަސް ވަތަޢާލާގެ ސުބްޙާނަހޫ هللا އެއީ .ޝަރީޢަތެކެވެ
  ba  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  PZ  

އެދީނެއްގެ  އެކަލާނގެޙުގެފާނަށްވެސް ނޫތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ޝަރުޢުކުރެއްވި ދީނަކީ " )13 :الشورى(
ވަޙީގެ ޒަރީޢާއިން ބާވައިލެއްވި هللا ގެ މައްޗަށް ތިމަން އަދި އެދީނަކީ ކަލޭގެފާނު. ކުރެއްވި ދީނެވެވަޞިއްޔަތް

. ކުރެއްވި ދީނެވެވަޞިއްޔަތް އެދީނެއްގެ އިބްރާހީމްގެފާނަށާއި މޫސާގެފާނަށާއި ޢީސާގެފާނަށްهللا ތިމަން އަދި . ދީނެވެ
މިއާޔަތުގައި ." (އަދި އެދީނުގައި ބައިބައިނުވާށެވެ. އެންމެ ބޭކަލުން ދީން ޤާއިމުކުރައްވާށެވެ ތިޔަ) ތަކީޔައެވަޞިއް(

ވުމާއި، އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކުރުމާއި، އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން ންއަށް އީމާهللا ދީނުގެ މުރާދަކީ 
މައްސަލަތަކުގައި ހުރިހާ ނަބިއްޔުންގެ ޝަރީޢަތްތައް މި. މިއީ އުޞޫލީ މައްސަލަތަކެވެ .އަދާކުރުމެވެ

  .)އި ޝަރީޢަތްތައް ތަފާތުގެންވެއެވެފަރުޢީ މައްސަލަތަކުގަ. އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ
. ނެވެންވެސް ހަމައިންސާނުކަށަވަރުން ހުރިހާ ރަސޫލުންނަކީހަމަ. ންވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން އީމާ  
އް އެބޭކަލުންނަށް ރައްބުވަންތަކުމުގެ ޚުޞޫޞިއްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޚުޞޫޞިއްޔަތެ. މަޚުލޫޤުންނެވެ
ގެފާނު ވިދާޅުވި ބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް އެކަލޭސުهللا . ނުވެއެވެލިބިގެންނެއް

 . މެއެވެ އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސޫލުވެސް. ކުރައްވަމުން ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެބަސްފުޅު ޛިކުރު

[   R  Q  P  O  N  M    L  K  J  I  H  G  FZ  )އަދި އަހުރެން " )31 :هود
އަދި އަހުރެންނަކަށް ޣައިބެއް . ގެ ޚަޒާނާތައްވެޔެކޭ ނުބުނަމެވެهللاތިޔަބައިމީހުންނަށް އަހުރެންގެ އަތުގައި 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މުޙައްމަދުގެފާނަށް هللا އަދި ." އަދި އަހުރެންނަކީ މަލާއިކަތެކޭ ނުބުނަމެވެ. ގެއެވެނނޭ

q  p  o  n    ]. މެއެވެ ފަހުގެ ރަސޫލުވެސްންމެއަދި އެކަލޭގެފާނަކީ އެ. ވެވިދާޅުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެ
   }|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  rZ  )އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް، " )50 :األنعام

އަހުރެން އަދި . ގެއެވެނއަދި އަހުރެންނަކަށް ޣައިބެއް ނޭ. ގެ ޚަޒާނާތައްވެޔެކޭ ނުބުނަމެވެهللا އަހުރެންގެ އަތުގައި 
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނަށް هللا އަދިވެސް ." އަހުރެންނަކީ މަލާއިކަތެކޭ ނުބުނަމެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް

) 188 :األعراف(  Z !  "    #  $  %  &  '  )  (  *  + ]. ވިދާޅުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
އް ޙާޞިލްކުރުމުގެ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް މެނުވީ، ނަފާއެهللا ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅަށް، "

އަދިވެސް " .ފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނުވެއެވެކުޅަދާނަކަންވެސް އަދި ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަންވެސް ތިމަންކަލޭގެ

k     j  i      h  g  f   e  d   ]. ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެهللا 
 r  q  p  o   n  m  l   x  w  v  u  t     sZ )ހަމަކަށަވަރުން " )22-21 :اجلن
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ދިނުމުގެ ހުންނަށް ހެޔޮކަމެއް ޙާޞިލުކޮށްތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ އަދި ތިޔަބައިމީ
) ޢަޛާބެއް އަތުވެއްޖެނަމަތިމަންކަލޭގެފާނަށް . (ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ކުދާނަކަންވެސް ލިބިވަޑައިންގެންނެއްނުވެއެވެ

. ނެއެވެދޭނެ ހަމައެކަކުވެސް ނުވާށް ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ޙިމާޔަތްގެ ޙަޟްރަތުން ތިމަން ކަލޭގެފާނު ސަލާމަތްކޮهللا 
ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފިޔަވައި ރައްކައުތެރިކަމެއް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިވުމަށް ވަންނާނެތަނެއް  ގެ ޙަޟްރަތް هللاއަދި 

  ."ނަވާނެއެވެނުގަންފެނިވަޑައެއް
ގެ އަޅުންގެ ތެރެއިން هللا ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންނަކީ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އަދި އެބޭކަލުންގެ . އެވެއެކަލާނގެ އެބޭކަލުންނަށް ރަސޫލުކަން ދެއްވާ އެބޭކަލުން މާތްކުރެއްވި. އަޅުންތަކެކެވެ

ކަމުން އެބޭކަލުން ތިދާޅުވުމުގެ ތެރޭގައި އަޅުވެމަތީ މަޤާމްތަކުގަޔާއި، އެބޭކަލުންނަށް ސަނާ ވިއެންމެ
. އްވާފައިވެއެވެބެހޭގޮތުން ވަޙީކުރަ ޢަލައިހިއްސަލާމާއެންމެ ފުރަތަމަ ރަސޫލާ ނޫޙު ، ފަހެ. ސިފަކުރެއްވިއެވެ

[  N  M     L  K  JI  H  G  F  EZ  )ނޫހުގެފާނާއެކު ނަވުގައި ތިމަން " )3 :اإلسراء
 ނޫޙު( އެކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން! ޅުގެ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މީސްތަކުންނޭވެސަލާމަތްކުރެއްވި މީސްކޮهللا 

 އާماهللا عليه وسلّ ىصلّ ފަހުގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދުއަދި އެންމެ ."ވިއެވެޝުކުރުކުރާ އަޅެއްކަމުގައި) ޢަލައިހިއްސަލާމް

 )1:الفرقان( ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤Z  »  ¬    ]. ބޭހޭގޮތުން ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
ޙައްޤާއި (އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ އަޅާގެ މައްޗަށް ފުރުޤާން . ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މަތިވެރިވޮޑިގެންވެއެވެهللا "

ވާ ކުރައްއެއީ ޢާލަމްތަކަށް އިންޒާރު. ބާވައިލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ) ފޮތް އެބަހީ ޤުރުއާން ދެމެދު ވަކިކުރާ ބާޠިލާ
އަދި އެހެނިހެން ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ބެހޭގޮތުން ." ގަތުމަށެވެބޭކަލެއްކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވެވަޑައި

 އޭ( )45 :ص(  E  D  C   B  A      @   ?  >Z   ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
ގެ އަޅުންކަމުގައިވާ އިބްރާހީމްގެފާނާއި، އިސްޙާޤުގެފާނާއި، هللاކަލޭގެފާނު، ތިމަން ) !މުޙައްމަދުގެފާނެވެ

އަށް އަޅުކަންކުރެއްވުމުގައްޔާއި، ދީނަށް هللا (އެބޭކަލުންނަކީ . އްވާށެވެޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ޛިކުރުކުރަ

%  &  '  )   ]." ގެ އަހުލުވެރިންނެވެ بصرية) ދީނާއި ޢިލްމުގައި(ބާރުގަދަ އަދި ) ނަޞްރުދިނުމުގައި
   ,    +  *)Z   )ނުގެ ދުގެފާގެ އަޅާ ދާވޫهللا ކަލޭގެފާނު ތިމަން އަދި !) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ(") 17 :ص
ހަމަކަށަވަރުން . ވަރުގަދަ ބޭކަލެކެވެ) ގަޔާއި ދީނުގައިންކުރެއްވުމުއަޅުކަ އަށް هللا( އެކަލޭގެފާނަކީ .ޛިކުރުކުރައްވާށެވެ

   T     S  RQ  P  ON  M  LZ    ]." ބޭކަލެކެވެ ލައްވާތައުބާވެ ންއެކަލޭގެފާނަކީ ގިނަގިނައި

ގަޅު ނކިހާ ރަ. ޢަލައިހިއްސަލާމް ދެއްވީމެވެސުލައިމާން  ށްމަޢަލައިހިއްސަލާދު ދާވޫهللا އަދި ތިމަން " )30 :ص(
ގެފާނުގެ އަދި މަރިޔަމު." ބޭކަލެކެވެ ލައްވާތައުބާވެ ންހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނަކީ ގިނަގިނައި.! އަޅެއްހެއްޔެވެ

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ]. ޢީސާގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ ކަލުންދަރި
ÌZ )އެކަލޭގެފާނުގެ . އަޅެއްކަމުގައިމެނުވީ ނުވެއެވެ) ގެهللاތިމަން(އެކަލޭގެފާނު " )59 :الزخرف
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ނިޝާނެއް ) ގެ ޤުދުރަތުގެهللاތިމަން (މީހުންނަށް  އިސްރާއީލުއަދި ބަނީ. ލެއްވީމެވެނިޢުމަތްهللا މައްޗަށް ތިމަން 
  ."ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ލެއްވީމެވެ

ކުރެއްވީ މްސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރަސޫލުކަން ޚަތިهللا ހަމަކަށަވަރުން  .އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
 އަދި އެކަލާނގެ، ރަސޫލުކަމާގެން އެކަލޭގެފާނު އެންމެހާ. ވެގެ ރިސާލަތުންނެ مى اهللا عليه وسلّصلّ މުޙައްމަދު

r  t  s    ]. އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ. މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވިއެވެ
  ¨   §¦  ¥  ¤        £   ¢    ¡  �~  }  |    {    z  y  x  w  v  u

 ́  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©Z  

 މަން ކަލޭގެފާނަކީ ތިޔައެންމެހާހަމަކަށަވަރުން ތި! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ" )158 :األعراف(
އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރިކަން މިލްކުވެގެންވާ . ކީމެވެގެ ރަސޫލަهللا މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނު 

ދިރުއްވާ . ހައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ ވެވުންއެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަން. ރަސްކަލާނގެއެވެ
ކަލާނގެ އަށާއި އެهللا އަދި . އަށް އީމާންވާށެވެهللاފަހެ ތިޔަބައިމީހުން . އަދި މަރުއްވަނީ އެކަލާނގެއެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނަށް . ވެސް ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވާށެވެބިއްޔާއަށްޙުކުމްފުޅުތަކަށް އީމާންވާ، އެކަލާނގެ އުއްމީ ނަ
  ."އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތް ލިބުމަށްޓަކައެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތަބާވާށެވެ

އެއީ . ދީނެވެނުގެ ޝަރީޢަތަކީ އެއީ އިސްލާމްހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާ. ވަމުއެވެއަދި އަހަރުމެން އީމާން  
ސުބްޙާނަހޫ هللا އަދި ހަމަކަށަވަރުން . ދީނެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުއްސެވިهللا 

އެއީ އެކަލާނގެ . ނުކުރައްވާނެއެވެބޫލެއްޤައެކަކުގެ ކިބައިންވެސް  އެހެންދީނެއް އިވަތަޢާލާ އެދީން ފިޔަވަ

ހަމަކަށަވަރުން " ) 19 :آل عمران( ML  K   J  I  HZ   ]. ވާ ފަދިއިންނެވެވަޙީކުރައްވާފައި
    . ވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެއަދި." ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ) ވެވިގެންވާބޫލުޤަ(ރަތުގައި ޟްގެ ޙަهللا

[ U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K Z       )މިއަދު ") 3 :املائدة
އަދި . ވެދީން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެ މީހުންގެބައިތިޔަތިޔަބައިމީހުންނަށް هللا ތިމަން ) ޢުގެ ދުވަހުވަދާޙައްޖަތުލް(

އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް . މެވެފީމީހުންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިގެ ނިޢުމަތްވެސް ތިޔަބައި هللاތިމަން 

?  @   ]. ދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެއަ." ވެމެހިވޮޑިގަންނަވައިފީއިސްލާމްދީން ދީނެއްކަމުގައި ރު

  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  AZ  )އަދި އިސްލާމްދީން") 85 :آل عمران 
. ނުކުރެވޭނެއެވެ ބޫލެއްޤަހެ، އޭނާގެ ކިބައިން އެދީނެއް ފަ. ދަންނައެވެ ދީނެއް ހޯދައި އިޚުތިޔާރުކޮށްފި މީހާ ނޫން

  ."ށީ ގެއްލި ހަލާކުވީ މީހުންގެތެރެއިންނެވެދުވަހުގައި އޭނާވާހުއަދި އާޚިރަތް
ބޫލުވެވިގެން ޤަގެ ޙަޟުރަތުގައި هللا  އިކޭގޮތުގައި، އިސްލާމްދީން ފިޔަވައަދި އަހުރެމެން ދެ  

ވިޔަސް ކަމުގައި ދީންކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނަޞްރާނީ ދީންއެއީ ޔަހޫދީ. ފި މީހާދަންނައެވެދީނެއްވާކަމަށް ދަޢުވާކޮށް
ފަހެ . އޭނާއަށް ތައުބާލައިދެވޭނެއެވެ. ފަހެ އޭނާއަކީ ކާފިރެކެވެ. ވިޔަސް މެއެވެކަމުގައި އްނުވަތަ އެނޫން ދީނެ
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ނުވެއްޖެނަމަ މުރުތައްދެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ އަދި ތައުބާ. ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ އޭނާ. ތައުބާވެއްޖެނަމަ ރަނގަޅެވެ
  .އެވެއެއީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ޤުރުއާން ދޮގުކުރީތީ. ޤަތުލުކުރެވޭނެއެވެ

 ވުނު މުޙައްމަދުއްގެން ފޮނުމީސްތަކުންގެ ގާތަށް ރަސޫލުކަމާ މެހާއަދި އަހުރެމެން ދެކޭގޮތުގައި، އެން  
ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ހުރިހާ . ގެ ރިސާލަތަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ مى اهللا عليه وسلّصلّ

. މެއެވެ ވެސްމާންވެ ތަބާވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ރަސޫލަށްއެއީ އޭނާ އެރަސޫލަކަށް އީ. ރަސޫލުންނަށް ކާފިރުވެއްޖެއެވެ

) 105 :الشعراء(  Å  Ä  Ã    ÂZ   ]. އިންނެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދަهللا 
އެބައިމީހުން  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ފަހެ، ." އުމުގެ މީސްތަކުން ހުރިހާ ރަސޫލުން ދޮގުކޮށްފިއެވެޤަނޫޙުގެފާނުގެ "

ސޫލެއް އިސްވެ އެއީ ނޫޙުގެފާނުގެ ކުރިން އެއްވެސް ރަ. ކަމުގައެވެބައެއްދެވީ ހުރިހާ ރަސޫލުން ދޮގުކުރި އެހެއް

B  A   ]. ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އަދި . މެއެވެ އެކުވެސްގޮސްފައި ނުވުމާ
  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D   C

X  W  V  U  T  S  R   Q  P    _   ̂ ]  \[    Z  Y
  `Z  )އާއި هللا އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށް ކާފިރުވާ އަދި هللا ހަމަކަށަވަރުން ") 151- 150 :النساء

އަދި ) އަށް އީމާންވެފައި ރަސޫލުންނަށް ކާފިރުވާهللا އެބަހީ (އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނާއި ދެމެދު ވަކިކުރުމަށް އެދޭ 
އަދި  އަދި ބައެއް ރަސޫލުންނަށް އަހަރުމެން ކާފަރުވަމޭ ބުނާ ވަމޭބައެއް ރަސޫލުންނަށް އަހުރެމެން އީމާން

. ރުންނެވެކާފި ޤީޤީއެބައިމީހުންނަކީ ޙަ. ދެމެދު މަގެއް ހެދުމަށް އެދޭ މީހުން ދަންނައެވެ އީމާންކަމާއި ކާފިރުކަމާ
  ."ތައްޔާރުކުރެއްވީމެވެ ނިކަމެތިކުރަނިވި ޢަޛާބު ،هللاރުންނަށް ތިމަންއަދި ކާފި

  
ށް ފަހުގައި އެއްވެސް އަم ى اهللا عليه وسلّصلّ ދުމަހަމަކަށަވަރުން މުޙައް. ރެމެން އީމާންވަމުއެވެއަދި އަހު  
 ކުރިމީހާފިމީހާ ނުވަތަ ނަބީކަމަށް ދަޢުވާފަހުގައި ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކޮށް އަދި އެކަލޭގެފާނަށް. ނުވެއެވެނަބިއްޔެއް

އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލު هللا ހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަކީ އެ. ފަހެ، އެއީ ކާފިރެކެވެ. ތެދުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ
  . އަދި ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ އިއްތިފާޤު ދޮގުކޮށްފިމީހެކެވެ

ތެދުމަގު  ،އަށް مى اهللا عليه وسلّصلّ اهللا ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
ގޮތުންނާއި، މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް  ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި، ދަޢުވަތުގެ. ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޚަލީފާއިން ތަކެއްވެއެވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންގެ . އަމީރުކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާކަން އަދާކުރެއްވިއެވެ
ބޮޑުވެގެންވަނީ ކުރެއްވުމަށް އެންމެ ޙައްޤުކަން މާތްވެގެންވަނީ އަދި ޚަލީފާކަން ތެރެއިން އެންމެ

އަބީ  ދެން ޢަލީ ބުނު. ޢައްފާނެވެ ދެން ޢުޘްމާން ބުނު. ލްޚައްޠާބެވެދެން ޢުމަރު ބުނު. ސިއްދީޤެވެއްއަބޫބަކުރު
  .رضي اهللا عنهم أمجعني. ޠާލިބެވެ

ކަމުގައިވެސް އެއީ މާތް. އެބޭކަލުންވުމަށެވެ ދީރު ނިޔާކުރައްވާފައި ވަނީ ޚަލީފާކަމުގައި މިތަރުތީބުންޤުތަ  
ހެޔޮ ފުޅު ލިބިވޮޑިގެންވާއިރު އެންމެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ފުރިހަމަ ޙިކުމަތްهللا . ތަރުތީބުންވީފަދައިންނެވެމި
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ރުނުގެ މައްޗަށް އެއްވެސްމީހަކު، އޭނާއަށްވުރެ ހެޔޮ އަދި ޚަލީފާކަމާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހުންނަވަނިކޮށް ޤަ
ހިވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެ ރުهللا ތަރު ޚަލީފާއިންގެ ތަރުތީބަކީ އެބަހީ ހަ. (އެކަލާނގެ ވެރިނުކުރައްވާނެއެވެ

  .) އެއީ އެބޭކަލުންގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމުގެ ދަރަޖައިންނެވެ. ކުރެއްވި ތަރުތީބެކެވެމިންވަރު
ރެއިން މާތްކަމުގެ ގޮތުން ކަށަވަރުން އެހަތަރުބޭކަލުންގެ ތެހަމަ. އަދި އަހަރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އްޖެމީހާ ބައެއްފަހަރު ޚާއްޞަކަމަކުން ފާހަގަވެ، އެކަމުގައި އޭނާ، ވެވުރެ އަނެއްބޭކަލަކު ދަށްއެއްބޭކަލަކަށް

 މީހާގެ މައްޗަށް،މުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށްވުރެ މާތްއެކަމަކު އެކަ. ދާނެއެވެއިގަނއޭނާއަށްވުރެ މާތް މީހާގެ ކުރިއަށް ހި
މަލުތަށް ގިނަވެފައި ޢަށްދޭ ކަށަވަރުން މާތްކަން ޙާޞިލުކޮއެހެނީ ހަމަ. ނުވާނެއެވެއޭނާއަށް މުޅިމާތްކަން ޙައްޤެއް

  .ތަފާތުވެގެންވެއެވެ
ގެ هللاއަދި . ހެޔޮ އުއްމަތެވެކަށަވަރުން މިއުއްމަތަކީ އެންމެހަމަ. އަދި އަހަރުމެން އީމާންވަމުއެވެ  

/  0   .  ]. ފަދައިންނެވެ އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ. މާތް އުއްމަތެވެރަތުގައި އެންމެޟްޙަ
  :9  8   7  6  5      4  3  2  1Z  )110 :آل عمران( 

ތިޔަބައިމީހުން . ހެޔޮ އުއްމަތް ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުންވިއެވެކުންނަށްޓަކައި ނެރުވުނު އެންމެމީސްތަ"
 އަދި. މަނާކުރެތެވެ) މީސްތަކުން(އަދި ނުބައިކަންތަކުން . ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރެތެވެ) މީސްތަކުންނަށް(

  ."އަށް އީމާންވަމުއެވެهللاތިޔަބައިމީހުން 
ހަމަކަށަވަރުން މިއުންމަތުގެ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ބަޔަކީ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  .ދެން ތަބަޢަ ތާބިޢީންނެވެ. ދެން ތާބިޢީންނެވެ. ޞަޙާބީންނެވެ
 ޙާލު ތީގައި ފާޅުވެގެންވާއަދި ހަމަކަށަވަރުން މި އުއްމަތުން ޖަމާޢަތެއްގެ މީސްތަކުން ޙައްޤުގެ މަ  
ކުރަން އުޅޭ ނުވަތަ އެބައިމީހުންނާ ޚިލާފު އެއްވެސް މީހަކަށް، ނިކަމެތި އެބައިމީހުން. ވެތެދެމިތިބޭނެ
ހުންގެ މަރު ނުވަތަ މީއެބައި( ފުޅުޙުކުމްގެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އެއީ . ވެށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެއެނައެބައިމީހުން
  .ދެނެވެޖައުމަށް ދާންއަތުވެއް) ދުވަސްޤިޔާމަތް

އެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި هللا ހަމަކަށަވަރުން މާތް . ވެއެވަރުކުރަމުއަދި އަހުރެމެން ޔަޤީންކޮށް ކަށަ  
ގި ފިތުނަތަކަކީ އެބޭކަލުން އެކަމެއްގައި އިޖުތިހާދުކުރެއްވި ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ނޞަޙާބީންގެ މެދުގައި ހި

ޙައްޤާއި ދިމާވި ކުރައްވައި އެކަމުގައި ލުންގެ ތެރެއިން އިޖުތިހާދުފަހެ، އެބޭކަ. ވެކެކެފައިވާ ފިތުނަތަތައުވީލުން ހިނގާ
އަދި އެބޭކަލުންގެ .) ދިމާވުމުގެ އަޖުރެވެ އިޖުތިހާދުގެ އަޖުރާއި، ޙައްޤާ އެއީ. (އަޖުރު ވެއެވެބޭކަލުންނަށް ދެ
އެއީ . (އަޖުރުވެއެވެނަށް އެއްއްވުނު ބޭކަލުންދިމާނުވެ ކުށްކުރެ ދުކުރައްވައި އެކަމުގައި ޙައްޤާތެރެއިން އިޖުތިހާ

  . ކުރެވިގެންނެވެފުއެބޭކަލުންގެ ކުށަށް ވަނީ މާ އަދި.) ހަމައެކަނި އިޖުތިހާދުގެ އަޖުރެވެ
ކިޔުމާއި އިބުޢަބޭކަލުންގެ އުނިސިފަތައް ބަޔާންކުރުމާއި އެބޭކަލުންނަށް އަދި އަހުރެމެން ދެކޭ ގޮތުގައި އެ  

ފަހެ، އެބޭކަލުންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ރިވެތި ޘަނާއިން . އެއްކިބާވުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެމިކަންކަމުން އަހުރެމެން 
އަދި އެބޭކަލުންކުރެ ބޭކަލެއްގެ މައްޗަށް ހަސަދަވެރިވުމާއި، . ހުއްޓެވެވީ އަހުރެމެން އެބޭކަލުންގެ ނަންނުގަންނަމެނު

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا އެއީ . ވެގެންވެއެވެނަފުރަތްތެރިވުމުން އަހުރެމެންގެ ހިތްތައް ޠާހިރުކުރުން ވާޖިބު
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Ð  Ï  ÎÍ    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   ]. ކުރައްވާފައިވާތީއެވެތަޢުރީފު ނަށްއެބޭކަލުން
  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ   )ރެއިން މީހުންގެ ތެތިޔަބައި" )10 :حديد

 ކުރި ބޭކަލުންނަކާގައި ޖިހާދުދަކޮށް އެކަލާނގެ މަގުގެ މަގުގައި ހޭهللا ވުމުގެ ކުރިން އެކަކުވެސް މައްކާ ފަތަޙަ
ވުމުގެފަހުން ހޭދަކޮށް ޖިހާދުކުރި މީހުންނަށްވުރެ ދަރަޖައިގެ އެބޭކަލުންނަކީ، މައްކާ ފަތަޙަ. ހަމަހަމައެއް ނުވާނެއެވެ

ރުގެ އެދެބައިމީހުންނަށްވެސް ހެޔޮ އަޖު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އަދި . ގޮތުން މަތިވެރިވެގެންވާ ބައެކެވެ

!   ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެބެހޭގޮތުން ވަޙީ އަހުރެމެންނާ އަދި އެކަލާނގެ." ވަޢުދުކުރެއްވިއެވެ) ސުވަރުގޭގެ(
    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "

  7  6   5  4  3  2  1Z )ނަށް ފަހުގައި ) ޞަޙާބީން(އަދި އެބޭކަލުން " )10 :حشر
އަޅަމެންނަށް ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ. ދެއެވެންނަށް މިފަދައިން ދުޢާކޮށްއައިމީހުން އެބޭކަލު
ވެސް ފާފަ ސްވެދިޔަ އަޅަމެންގެ އަޚުންނަށްއަދި އީމާންކަމުގައި އަޅަމެންގެ ކުރިން އި! ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ

އޭ ! އި ނުލައްވާނދޭވެއް އަޅަމެންގެ ހިތުގަސަދަވެރިކަމެޙަމީހުންނާމެދު އެއްވެސް  އަދި އީމާންވީ! ފުއްސަވާނދޭވެ
ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެއީ ހަމްދަރުދީވެވޮޑިގެންވާ އޯގާވަންތަ ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ

  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ
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  އީމާންވުން  ށްދުވަހައާޚިރަތް

  
އެއީ އެދުވަހަށް ފަހުގައި . ދުވަހެވެއަދި އެއީ ޤިޔާމަތް. ވެދުވަހަށް އީމާންވަމުއެއަހުރެމެން އާޚިރަތް  

. ފަހަރަށް ދިރިދެމިތިބުމުގެ ޢާލަމަށް ފޮނުއްވޭ ދުވަހެވެމީސްތަކުން ދެވަނަ. ވާ ދުވަހެވެއިތުރު އެހެން ދުވަހެއްނު
  . ގޮވަތީގައެވެއެހެންޏާ ވޭން ދެނިވި ޢަޛާބުގެ . ސްތަކުން އެދުވަހުގައި ވާހުށީ އެހެންޏާ ނިޢުމަތުގެ ގޮވަތީގައެވެމީ

ދެވަނަފަހަރަށް  އަދި އެއީ އިސްރާފީލް  ޢަލައިހިއްސަލާމް. އަށް އީމާންވަމުއެވެ بعثފަހެ އަހުރެމެން   

!  "   ]. ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، މަރުވެފައިވާ މީހުން އަލުން ދިރުއްވުމެވެهللا ތާޅަފިލި ފުންމަވާލައްވާ ހިނދު 
  0  /.  -  ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  6  5  4  3  2  1

7Z   )އި އިރާދަކުރެއްވި ބަޔަކު ފިޔަވަهللا އެހިނދު . ލެވޭނެއެވެއަދި ތާޅަފިލި ފުންމަވައި" ) 68 :الزمر
. ފަހަރަށް ތާޅަފިލި ފުންމަވައިލެވޭނެއެވެދެން ދެވަނަ. ން ވެއްޓިދާނެއެވެބަޔަކު ހޭނެތިގެއުޑުތަކުގަޔާއި ބިމުގައި ވާހާ

ލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ފުރަތަމަ ޢި." (ދެން ހަމަ އެހިނދު މީސްތަކުން ތެދުވެ ބަލަބަލައި ތިބޭނެތެވެ
ފަހެ، .) އެކަމަކު ފަހުން އެބޭކަލުންވެސް އަވަހާރަވާނެއެވެ. ބަޔަކީ ބައެއް މަލާއިކަތުންނެވެ ތާޅަފިއްޔަށް ހޭނުނެތޭ

ފައިވާނަށް ނާރައި . ރަތަށް ޖަމާވާނެއެވެޟްރަސްކަލާނގެ ޙަތަކުން ތެދުވެ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރިކުން ކައްވަޅުމީސްތަ

?    ]. ލުގައެވެޙާއި ގުނަވަން ފުރިހަމަވެގެންވާ ނުލަޚިތާނަކާ. ލުގައެވެޙާހެދުންނުލައި އޮރިޔާން . ހުސްފަޔާއެވެ
I  H  GF  E  DC  B  A  @     JZ  )هللا އެންމެ ފުރަތަމަ ތިމަން  " )104 :األنبياء

އެއީ . އޭނާ އަބުރައި ގެންނަވާނަމެވެ) ދުވަހުގައިޔާމަތްޤި(މަގެ ބަނޑުންނެރުއްވި ގޮތަށް އިންސާނާ ހައްދަވައި މަން
  ."އެކަން ކުރައްވާނަމެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން . ގެ ޒިންމާގައިވާ ވަޢުދުފުޅެކެވެهللاތިމަން 

އެފަތްތައް ކަނާތަށް ނުވަތަ . ތަކެއް ވާކަމަށް އީމާންވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން ޢަމަލުތަކުގެ ފަތް  

U  T  S  R  Q  P  O     N   M   L  K  J    ]. ފުރަގަހުން ވާތަށް ދެވޭނެއެވެ

  f  e  d  c  b   a  `  _  ^          ]  \  [  Z  Y   X     W   VZ )7 :نشقاقالا-
ފަހެ، ވަރަށް ފަސޭހަ  .ހެއްގެ ކަނާތަށް ދެވިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެފަހެ އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ފަތް އެމީ" )12

އަދި އޭނާގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަށް އެނބުރި އޭނާ ދާނީ . ބެއްލެވޭނެއެވެސާބުޙިގޮތެއްގައި އޭނާގެ  ލުއިލުއި
ފަހެ، . ދަންނައެވެ އަދި އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ފަތް އެމީހެއްގެ ފުރަގަހުން ދެވިއްޖެމީހާ. ލުގައެވެޙާއުފާވެގެންވާ 

o   n    ] ".އަރައަރާ ހުރި ނަރަކައަށް އޭނާ ވަންނާނެއެވެއަދި ކެކިއުތުރި. ހަލާކަށް ގޮވާނެއެވެ އޭނާ
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  £  ¢  ¡    �      ~  }  |  {  z   y  x   w  v  u  ts  r  q  p
   ¤Z    )هللا  އި ޢަމަލުތައް ތިމަންއަދި ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ކަރުގައި އޭނާގެ ހެޔޮ ނުބަ"   )1٣،1٤ :اإلسراء

އެފަތް ހުޅުވައިލެވިފައިވަނިކޮށް . ނެރުއްވާނަމެވެهللا  ދުވަހުގައި އޭނާއަށް ފަތެއް ތިމަންއަދި ޤިޔާމަތް. އެޅުއްވީމެވެ
ޗަށް މިއަދު ތިބާގެ މައް. ތިބާގެ ފަތް ތިބާ ކިޔާށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބުނެވޭނެއެވެ. އޭނާއަށް ފެންނާނެއެވެ
  ."ސު ފުދެއެވެނަފު ޙިސާބުކުރުމަށް ތިބާގެ

އެއީ . ކެއް ވާކަމަށް އީމާންވަމުއެވެލުތައް ކިރުމަށްޓަކައި ތިލަފަތްތައަދި އަހުރެމެން، ޢަމަ  
. ސަކާ ދޭތެރޭ ބޭއިންސާފުވެރި ނުވެވޭނެއެވެފަހެ އެއްވެސް ނަފު. ތަކެކެވެދުވަހުގައި ބެހެއްޓޭ ތިލަފަތްތްޤިޔާމަ

[   c  b  a   ̀  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  WZ  )الزلزلة: 
އްރެއްގެ މިންވަރު އަދި ޒަ. ކޮށްފި މީހާވެސް އެކަން ދެކޭނެއެވެޒައްރެއްގެ މިންވަރު ހެޔޮކަމެއް ފަހެ) "7،8

Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã    ]." ކޮށްފި މީހާވެސް އެކަން ދެކޭނެއެވެނުބައިކަމެއް
  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

 ÚZ  )ފަހެ އެބައިމީހުންނަކީ . މީހުން ދަންނައެވެ ބަރުވިއެބައެއްގެ ތިލަފަތްތައް " )104-102 :املؤنون
ނަކީ ފަހެ އެބައިމީހުން. އަދި އެބައެއްގެ ތިލަފަތްތައް ލުއިވީ މީހުން ދަންނައެވެ. އެއީ ކާމިޔާބުވީ މީހުންނެވެ
އަލިފާން . ބައިމީހުން ދެމިތިބޭނެތެވެނަރަކައިގައި އެ. ސުތައް ގެއްލުވައިލި މީހުންނެވެއެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަނަފު

މީހުން ތިބޭނީ ތުންފަތް ކުރުޖެހި ދަތްތައް އަދި އެނަރަކާގައި އެބައި. އެވެއެބައިމީހުންގެ މޫނުތައް އަންދާނެ

^  _  `  g  f  e  dc  b  a     ]." ކަޝްފުވެފައިވާ ބަދު ސޫރަވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ
  n  m  l  k  j   i  hZ )ފަހެ އޭނާއަށް . މީހާ ދަންނައެވެ ކޮށްފިހެޔޮކަމެއް"  )160 :األنعام

ފަހެ، އެކަމާ އެއްވަރަށް މެނުވީ އޭނާއަކަށް . ކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެއަދި ނުބައިކަމެއް. ލިބޭނެއެވެ އޭގެ ދިހަގުނަ
  ."ނުވެވޭނެއެވެހުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިއެއްއަދި އެބައިމީ. ޖަޒާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ

 عليه اهللا ىصلّ اهللا އެއީ ރަސޫލު. ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެބޮޑު ޝަފާޢަތްއަދި އެންމެ  
ކު އެލާނގެ އިޒުނަފުޅާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަهللا . އަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ޝަފާޢަތެކެވެموسلّ

. ގެ މެދުގައި ފައިސަލާކުރެއްވުމަށެވެއެއީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން. ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެއެކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިވެ
ފަހެ، . ޖެހޭ ވަގުތުގައެވެވަރުގެ ހިތާމަޔާއި މުސީބާތްތައް މަޙުޝަރުގެ މައިދާނުގައި އަޅުތަކުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ

ދެން . ދެން ނޫޙުގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ. މީސްތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދާނީ އާދަމްގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ
ފަހުން އެކަން އެންމެ. ޢީސާގެފާނުގެ އަރިހަށެވެދެން . ދެން މޫސާގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ. ފާނުގެ އަރިހަށެވެއިބްރާހީމްގެ

  . ގެ އަރިހަށެވެ مى اهللا عليه وسلّاهللا صلّ ނިމޭނީ ރަސޫލު
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އިން ނެރުމަށް މީހުންނާ މެދު އެބައިމީހުން ނަރަކަ އަދި މުއުމިނުންގެ ތެރެއިން ނަރަކައަށް ވަންނަ  
އަށާއި،   مى اهللا عليه وسلّصلّ اهللا ޝަފާޢަތް، ރަސޫލުއެ. އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ ވާކަމަށްވެސްފާޢަތެއްކުރެވޭ ޝަ

  .އެހެނިހެން ނަބިއްޔުންނަށާއި އަދި މުއުމިންނަށާއި މަލާއިކަތުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
އުމިނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މުهللا  ންހަމަކަށަވަރު. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

  .އެއްވެސް ޝަފާޢަތަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތާއި ދަރުމަވަންތަކަމުން ނަރަކައިން ނެރުއްވާނެއެވެ
އެ . ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ حوض كوثر ގެم ى اهللا عليه وسلّصلّاهللا އަދި ރަސޫލު   

އަދި ގޮމަކަސްތޫރިއަށްވުރެ . އަދި މާމުޔަށްވުރެ ފޮނިވާނެއެވެ. ގެ ފެން ކިރަށްވުރެ ހުދުވާނެއެވެحوض
އަދި ފުޅާމިނުގައި . ގެ ދިގުމިނުގައި އެއްމަސްދުވަހުގެ މަސާފަތުވާނެއެވެ حوضއަދި އެ . މީރުވަސްދުވާނެއެވެ

އުޑުގެ ގެ ކަންވާރުތައް ރިވެތިކަމާއި، ގިނަކަމުގެގޮތުން  حوضއަދި އެ . އެއްމަސް ދުވަހުގެ މަސާފަތުވާނެއެވެ
އިން  حوضއެ . އަށް ވާރިދުވާނެއެވެ حوض އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މުއުމިނުން އެ. ތަރިތައްފަދައިން ވާނެއެވެ

  . ނެއެވެކަރުނުހިއްކާމީހާ އެއަށްފަހު ދެން ފެންބޮއިފި
. އެމަގު ލެވިފައިވާނީ ނަރަކައިގެ މަތިންނެވެ. ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެއަދި ޞިރާޠުމަގު  

ކުރެ އެންމެ ފަހެ، މީސްތަކުން. ވެތެންވަރުން އެމަގު ކަޑައްތުކުރާނެމީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ މި
ދެވަނަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން . ވެތެވަރެއް ފަދައިން އެމަގު ކަޑައްތުކޮށްލާނެފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ވިދައިލާ ވިދު

އަދި ތިންވަނަ ޖަމާއަތުގެ މީހުން އުދުހޭ ދޫނިތަކެއް . ވެތެއްތުކޮށްލާނެޅިއެއް ފަދައިން އެމަގު ކަޑަޖެހިލާ ވައިރޯ
ى اهللا عليه اهللا صلّއަދި ރަސޫލު . ވެތެއެމަގު ކަޑައްތުކުރާނެ ފަދައިންނާއި، ބާރުބާރަށް ހިނގުމުގެ ހަލުއިމިނުގައި

ސަލާމަތްކަން ! އްވި ރަސްކަލާކޮބޮޑުކުރެއޭހައްދަވާ. ގެ މެދުގައި ހުންނަވައިގެން ދުޢާކުރައްވާނެއެވެއެމަގު  موسلّ
ދެން . އެއީ އަޅުންތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ނުކުޅެދިއްޖެއުމަށް ދާންދެނެވެ !ސަލާމަތްކަން ދެއްވާނދޭވެ! ނދޭވެވާއްދެ

ގެ هللا ތަކަކީ އެވަކި. އިވާ ވަކިތަކެއްވާނެއެވެއަދި އެމަގުގެ ދެފަރާތުގައި އެލުވިފަ. ފިރުކޭ މީހުން އަންނާނެއެވެ
އަދި ހިފުމަށް އަމުރުކުރެވުނު ކޮންމެ މީހެއްގެ ގައިގައި އެވަކިތައް . ރުކުރެވިގެންވާ ވަކިތަކެކެވެޙަޟްރަތުން އަމު

މީހުން ނަރަކައިގެ ތެރެއަށް އަދި ބައެއް. ސަލާމަތްވާނެއެވެ މީހުން ޒަޚަމްވެގެންވާ ޙާލުބައެއް ފަހެ،. ހިފާނެއެވެ
  . ވެއްޓިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ

ކާއި އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެގެން އަދި އެދުވަހުގެ ޚަބަރުތަ  
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ هللا . ށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެކައައިސްފައިވާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަ
   !ކުރައްވާށިއެވެ މައްޗަށް އަޅަމެންނަށް މަދަދު

اهللا  ىاهللا صلّވެރިންނަށްޓަކައި އެބައިމީހުން ސުވަރުގެއަށް ވަނުމަށް ރަސޫލު އަދި ސުވަރުގޭގެ އަހުލު  
  . އެއީ އެކަލޭގެފާނަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ޝަފާޢަތެކެވެ. ކުރައްވާ ޝަފާޢަތަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ معليه وسلّ

ސުބްޙާނަހޫ هللا އަކީ ފަހެ، ސުވަރުގެ. އަދި ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އެތާނގައިވާ ނިޢުމަތްތަކަކީ . ވަތަޢާލާ ތަޤުވާވެރި މުއުމިނުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތުގެ ގޮވައްޗެވެ

އެއްވެސް ލޮލެއްދެކިފައިނުވާ އަދި އެއްވެސް ކަންފަތެއް އަޑުއަހާފައިނުވާ އަދި އެއްވެސް އިންސާނެއްގެ ހިތަށް 
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z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  }     ]. ނިޢުމަތްތަކެކެވެ ކުރެވިފައިނުވާތަޞައްވަރު
|Z  )ޓަކައި ) ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް(ސަކަށް އެބައިމީހުންނަށް ފަހެ އެއްވެސް ނަފު" )17 :السجدة

  ."ގެ ޖަޒާއެވެޢަމަލުތަކުހެޔޮ އެއީ އެބައިމީހުން ކުރި. ނެއެވެލޯތަކަށް ފިނިކަންދޭ ނިޢުމަތްތަކެއް ނޭނގޭ ،ފޮރުވިފައިވާ
އަނިޔާވެރި ކާފިރުންނަށް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޢަޛާބުގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އަދި ނަރަކައަކީ   

O     N   ]. ނުކުރެވޭ ފަދަ ޢަޛާބާއި ސަޒާއެވެބާއި ސަޒާއަކީ ހިތަށް ތަޞައްވަރުޢަޛާ ވާއެތާނގައި. ގޮވައްޗެވެ
]\  [        Z  Y  X  W  V   UT  S  R  Q  P    _  ^

  a  `Z  )ނަރަކަ(އަނިޔާވެރިންނަށް އަލިފާން هللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން " )29 :الكهف (
އަދި އެބައިމީހުން ފެނަށް . އެބައިމީހުން ވަށައިލައެވެ ފޭލިގެތައްފާނުގެ އެއަލި. ތައްޔާރުކުރެއްވީމެވެ

ބުއިމަށްޓަކައި (އެފެން . ދެވޭނެއެވެ ފަރިޔާދުކޮށްފިނަމަ ވިރިފައިވާ ހޫނު މައުދަން ފަދަ ފެން އެބައިމީހުންނަށް
އަދި ! ހާނުބައި ބުއިމެއްހެއްޔެވެކި. މޫނުތައް ފިއްސައިލާނެއެވެ) ހިނދު އެބައިމީހުން އަނގަތަކާ ކައިރިކޮށްލާ

  !"ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިހާނުބައި ތަނެއްހެއްޔެވެއަރާމު
ދުވަހަކުވެސް އެދެތަން  .ވެއެވެމިހާރުވެސް ވުޖޫދުގައި) އާއި ނަރަކަސުވަރުގެ(އަދި އެދެތަން   

Ï  ÎÍ    Ì        Ë       Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ]. ނުވާނެއެވެފަނާއެއް
  Ó   Ò  Ñ  ÐZ  )ސުބްޙާނަހޫ هللا . ކުޅަމީހާ ދަންނައެވެއަށް އީމާންވެ، ހެޔޮ ޢަމަލުهللا ދި އަ" )11 :الطالق

އެތާނގައި އޭނާ އަބަދުގެ . ސުވަރުގެތަކަށް ވައްދަވާނެއެވެއޭނާ، އެތަނެއްގެ ދަށުން އާރުތައް ދެމިގެންވާ  ވަތަޢާލާ
    ."އޭނާއަށް ރިޒުޤު ހެޔޮކޮށްދެއްވައިފިއެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ހަމަކަށަވަރުން . އަބަދަށް ދެމިހުންނާނެއެވެ

[   F  E  D   C   B  A  @  ?  >=     <  ;  :  9  8   7   6  5  4  3
  L     K  J       I  H  G  O  N   MZ )ހަމަކަށަވަރުން " )66-64 :األحزاب

. އަރައަރާހުރި އަލިފާން އެބައިމީހުންނަށް ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެއަދި ކެކި. ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެهللا ކާފިރުންނަށް 
ވެސް އެއް) ޢަޛާބުން ސަލާމަތްކުރާނެއެބައިމީހުން އެ( .އެއަލިފާނުގައި އެބައިމީހުން އަބަދުގެ އަބަދަށް ދެމިތިބޭނެތެވެ

އެއްވެސް މަދަދުވެރިޔަކުވެސް ) އެކަމުން ސަލާމަތްވުމުގައި އެބައިމީހުންނާ އެހީވާނެ(ރަޙުމަތްތެރިއަކު އަދި 
ގައި އެފުށްމިފުށަށް ފުރޮޅޭ ދުވަހު އެބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ މޫނުތައް ނަރަކާ. އެބައިމީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ

  ."ކިޔަމަންތެރިވެވުނު ނަމައެވެ އަށާއި ރަސޫލާއަށްهللا އަޅެ . ބުނާނެތެވެ
ދިން ނުވަތަ ސިފައިން ހެކިއަދި ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް އެމީހެއްގެ ނަމުން   

    . ވެއެކޮންމެ މީހަކަށް، އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމަށް އަހުރެމެންވެސް ހެކިދެމު
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ގެ  عمرގެފާނަށާއި،  أبوبكرފައިވާ ހެއްކަކީ ން ސުވަރުގެވަންނާނެ ކަމަށް ދެވިފަހެ، އެބޭކަލެއްގެ ނަމު  
ކުރެއްވި އެފަދަ ޢައްޔަން  مى اهللا عليه وسلّاهللا صلّ ގެފާނަށާއި އަދިވެސް ރަސޫލު عليގެފާނަށާއި،  عثمانފާނަށާއި 

  . ބައެއް ބޭބޭކަލުންނަށް އެބޭކަލުން ސުވަރުގެ ވަންނަވާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެއްކެވެ
ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެއްކަކީ ކޮންމެ މުއުމިނަކަށް ނުވަތަ  އަދި އެމީހެއްގެ ސިފައިން  

  . ކޮންމެ ތަޤުވާވެރިޔަކަށް އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެއްކެވެ
ނަމުން ނުވަތަ ސިފައިން ހެކިދިން  އަދި ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް އެމީހެއްގެ  
    . ށް އޭނާ ނަރަކައަށް ވަންނާނެކަމަށް އަހުރެމެންވެސް ހެކިދެމުއެވެކޮންމެ މީހަކަ
عمرو بن حلي އަށާއި،  أبوهلبފަހެ އެމީހެއްގެ ނަމުން ނަރަކައަށް ވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެއްކަކީ   

  . ހެއްކެވެ އަށާއި އަދިވެސް އެފަދަ ބައެއް މީހުންނަށް އެމީހުން ނަރަކައަށް ވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ اخلزاعي
ކަށް ނުވަތަ އަދި އެމީހެއްގެ ސިފައިން ނަރަކައަށް ވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެއްކަކީ ކޮންމެ ކާފިރަ  
ކުރި ކޮންމެ މުޝްރިކަކަށް ނުވަތަ ކޮންމެ މުނާފިޤަކަށް އޭނާ ނަރަކަޔަށް ވަންނާނޭކަމަށް ދެވިފައިވާ ބޮޑުޝިރުކު
    . ހެއްކެވެ

އެއީ ކަށްވަޅުގައި މައްޔިތާއާ . މަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެއަދި ކަށްވަޅުގެ އިމްތިޙާނުވާކަ  

=  <   ]ފަހެ، . އޭނާގެ ރައްބާއި، އޭނާގެދީނާއި، އޭނާގެ ނަބިއްޔާއާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. ސުވާލުކުރެވުމެވެ
  HG  F  E   D  C  B  A  @  ?Z  )ސުބްޙާނަހޫ هللا " )27 :إبراهيم

ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގަޔާއި ) ތައުޙީދުގެ ބަސްފުޅުން(ގެންވާ ބަސްފުޅުން ވަތަޢާލާ ، އީމާންވީ މީސްތަކުން ސާބިތުވެ
އަހުރެންގެ ރައްބަކީ . ފަހެ، މުއުމިނުއަޅާ ބުނާނެއެވެ." ސާބިތުކޮށްދެއްވާނެއެވެ) އެބަހީ ކަށްވަޅުގައި(އާޚިރަތުގައި 

ދެން . ނެވެއްމަދުގެފާއަދި އަހުރެންގެ ނަބިއްޔާއަކީ މުޙަ. އަދި އަހުރެންގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އެވެهللا 
އަހުރެންނަކަށް . އެދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބުނާނެއެވެ. ކަލޭގެ ދަންނައެވެއާއި މުނާފިޤުކާފިރުމީހާ
  . މީސްތަކުން ބުނާތީ އަހުރެންނަށް އިވުނު އެއްޗެއް އަހުރެންވެސް ބުނީއެވެ. ނޭނގެއެވެ

¥  ¦    ]. ށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެވާކަމަނަށް ކަށްވަޅުގައި ނިޢުމަތްތައްއަދި މުއުމިނުން  
¯  ® ¬« ª ©¨ §   ²  ± °Z  )އެބައިމީހުންނަކީ ") 32 :النحل

 އެބައިމީހުން ފާފައިން ޠާހިރުވެގެންވާ ޙާލު އެބައިމީހުންގެ ފުރާނަ މަލާއިކަތްބޭކަލުން) ސުވަރުގެވަންނަ މީހުންނަކީ(
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ސަލާމަތްކަން . މީހުންނަށް ބުނާނެތެވެއެބައިއެބޭކަލުން  )ދުވަހުޤިޔާމަތް. (ހިއްޕަވާ މީހުންނެވެ

  ."މީހުން ސުވަރުގެއަށް ވަންނާށެވެމަލުތަކުގެ ބަދަލުގައި ތިޔަބައިޢަމީހުން ކުރި ހެޔޮތިޔަބައި. ހުއްޓެވެ

¦   ]. ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެފިރުންނަށް ކަށްވަޅުގައި ޢަޛާބުއަދި އަނިޔާވެރި ކާ     ¥  ¤    
   ª  ©  ¨  §    ´  ³       ²  ±°  ¯  ®  ¬  «

  Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µZ  )އަދި، " )93 :األنعام
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ކުރަނިވި ބޮޑުވެގެންވާ ޙައިރާން(ގަތްނަމަ އަނިޔާވެރިން މަރުގެ ތަކުލީފުތަކުގައި ވަނިކޮށް ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައި
 އްބަވާވައިގެން ތިއެހިނދު މަލާއިކަތްބޭކަލުން އަތްޕުޅުތައް ފަތުރައިލައް.) ގަތީހެވެޒަރެއް ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިމަން

ކުރަނިވި ޢަޛާބުން ދު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނިކަމެތިމިއަ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ފުރާނަތައް ނެރޭށެވެ. ވިދާޅުވެއެވެ
އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް ބޮޑާވެ  ނޫން ބަސްބުނެ،ގެ މައްޗަށް ޙައްޤުهللا ބައިމީހުން އެއީ ތިޔަ. ޖަޒާދެވޭނެއެވެ
  ."އުޅުނީތީއެވެ
ފަހެ، . ގިނަވެފައި މަޢުރޫފުވެގެންވެއެވެވެފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތައް ވަރަށްބެހޭގޮތުން ވާރިދުއަދި މިކަމާ  

މުއުމިނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ޣައިބުގެ މިކަންތައްތަކުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް 
އެހެނީ  .ނުކުރުމެވެ اعتراض ގެ ކަންތައްތަކާއަދި ދުނިޔެއިން އޭނާއަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކުން ޣައިބު. މާންވުމެވެއީ

އެއީ . ނުކުރެވޭނެއެވެއެއް قياسދުވަހުގެ ކަންތައްތައް ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަކަށް ހަމަކަށަވަރުން އާޚިރަތް
  .املستعان واهللا. ވެގެންވާތީއެވެއެދެމެދުގައި ބޮޑުވެގެންވާ ފަރަޤެއް ފާޅު
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  . މިންވަރަށް އީމާންވުންރާއި ނުބައިހެޔޮމިންވަ

  
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ هللا އެއީ . މިންވަރަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެހެޔޮމިންވަރަށާއި ނުބައި  

  . ފައިވާ ނިޔާއެވެކުރައްވާ ށްމަތްފުޅުގެ ދަށުން މުޅިކާއިނާތަޢިލްމުފުޅާއި ޙިކު
  . އަދި މިންވަރުފުޅަށް ހަތަރު މަޤާމެއްވެއެވެ  

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއީ هللا ހަމަކަށަވަރުން . ފަހެ އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ .ދެނެވޮޑިގެންވުން :العلم -1
 ހާކަމަކާއި،އެކަލާނގެ ފެށުމެއްނުވާ އަބަދީ ޢިލްމުފުޅުން ވީ ހުރި. ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ފަހެ، އެކަލާނގެއަށް . ކަމަކާއި ވާނީ ކިހިނެއްކަން އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެވާނޭ ހުރިހާ ކަމަކާއި،ވާ ހުރިހާ
ފަހުގައި  އަދި އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުމަށް. ނުގަންނަވައެވެގިވޮޑިނކަމެއް އެނގިވޮޑިނުގެން އަލަށް އެކަމެއް އެ

  . ސްބަތްވެގެންނުވެއެވެހަނދާންނެތުމެއް އެކަލާނގެއަށް ނި
  ،ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ހަމަކަށަވަރުން . ފަހެ އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ .ލިޔުއްވުން :لكتابةا -2

v  u  t  s  r  q   w  ]. ކަމެއް ލިޔުއްވިއެވެގައި ޤިޔާމަތްދުވަހާ ހަމައަށް ވާނޭ ހުރިހާ احملفوظ اللوح
   ¡  �~  }   |  {  zy  x    ¥  ¤  £  ¢Z  )ކަށަވަރުން އުޑާއި ހަމަ" )70 :احلج

ހެއްޔެވެ؟ ގެފާނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ކަލޭهللا އެއްޗެއް ބިމުގައި ވާހާ
هللا ހަމަކަށަވަރުން އެއީ . ލިޔެވިފައެވެ) ގައި احملفوظ اللوح(ހަމަކަށަވަރުން އެހުރިހާ އެއްޗެއްވަނީ ފޮތެއްގައި 

 ."ވަތަޢާލާއަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ ސުބްޙާނަހޫ

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ހަމަކަށަވަރުން . ފަހެ އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ .އިރާދަކުރެއްވުން :املشيئة -3
. އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅާއެކު މެނުވީ އެއްވެސް ކަމެއްނުވާނެއެވެ. އެއްޗެއްގެ އިރާދަކުރެއްވިއެވެވާހާ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި
 . ނުވާނެއެވެއްވާ އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރައަދި އިރާދަ. މެ ކަމެއްވާނެއެވެދަކުރައްވާ ކޮންއެކަލާނގެ އިރާ

   ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއީ، هللا ހަމަކަށަވަރުން . ފަހެ އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ .ހެއްދެވުން :اخللق -4

[     nm  l   k  j  i  h  g  f  e   d  cb  a  `Z   )63-62 :الزمر( 
ވޮޑިގެންވާ ޗެއްގެ މައްޗަށް ރައްކައުތެރިވެއަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ އެއް. ޗެއް ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެއެއް ހުރިހާ"

 ."އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ތަޅުދަނޑިތައް މިލްކުވެގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ. ރަސްކަލާނގެއެވެ

ތަކާއި، އަޅުތަކުންގެ ގެ ކިބަފުޅުން ވާކަންތައްސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ޤާމުގައި، އަދި މިހަތަރު މަ  
އެއީ  ،ކަމެއްގެން ޤާއިމުވާ ހުރިހާ ފަހެ، އަޅުތަކުން އެކަމަކާ. ވެވެއެހިމެނިގެންފަރާތުން ވާކަންތައްތައް 

ވިޔަސް؛ ތައް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ކަންތައްޔަސް ނުވަތަ ޢަމަލުތައްކަމުގައިވިބުނުންތައްކަމުގައި
އަދި މިހުރިހާ ކަމެއްވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި . ނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެސުބްޙާهللا މިހުރިހާ ކަމެއް 
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އަދި . އެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ކުރެއްވީ އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތައްތަކަށް އިރާދަ. ލިޔެވިގެންނެވެ
ހުރިހާ ކަމެއް، އެކަންތައްތަކުގެ  އެބަހީ އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުންވާ. (އެކަންތައްތައް ހެއްދެވީވެސް އެކަލާނގެއެވެ

އަޅަކަށް ރައްވާ އެއްވެސްކަމެއް އެއްވެސްއެކަލާނގެ އިރާދަނުކު. އެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ރައްވަނީ އިރާދަކު
އެހެންކަމުން . ވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހައްދަވަނީވެސް އެކަލާނގެއެވެއަދި އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުން. ވެނުކުރެވޭނެއެ

½   ¾   ].) ހާ ޢަމަލެއް ހިމެނިގެންވަނީ އެކަލާނގެ މަޚުލޫޤުންގެ ތެރެއިންނެވެއަޅުތަކުންގެ ހުރި   ¼  »  º
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Z )އެ ޤުރުއާން ނަސޭހަތެއްކަމުގައިވަނީ"( )29- 28 :التكوير (

ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللا އަދި ޢާލަމްތަކުގެވެރި . ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ސީދާވުމަށް އެދުނު މީހަކަށެވެ

T  S  R  Q   ]." ނުކުރެވޭނެއެވެށް އެއްވެސްކަމެއްގެ އިރާދައެއްއިރާދަކުރެއްވުމުން މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަކަ
  Z  Y  X  W  V     UZ  )ބޭކަލުންނަށް ރަސޫލު(އިރާދަކުރެއްވިނަމަ هللا ދި އަ" )253 :البقرة

 މަކޮށް ތަޅައިފޮޅައިން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ހަނގުރާއެބައިމިހު) ފަހުގައި އެބޭކަލުންގެ ޤައުމުތަކުގެ މީސްތަކުން

P  O  NM  L  K  J   I  ]." ކުރައްވައެވެއިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެކަމެއްهللا  އެކަމަކު. ހެދީހެވެނު
 QZ  )ރެއްވިނަމަ އެބައިމީހުން އިރާދަކު ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަދި " )112 :األنعام

¥  ¦  ]." ދޮގުތައް ދޫކޮށްލައްވާށެވެމީހުން ހަދާގެފާނު އެބައިމީހުންނާއި އެބައިފަހެ ކަލޭ. ނުކުރީހެވެއެކަން
  ¨  §Z  )އެވެهللا އަދި ތިޔަބައިމީހުންނާއި ތިޔަބައިމީހުން ކުރާކަންތައްތައް ހެއްދެވީ " )96 :الصافات".  
ކުރެއްވުމުން ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިރާދަهللا އެބަހީ (އެކަމަކު އެކަންތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއެކުވެސް   

هللا ކުންގެ ޢަމަލުތައް ހައްދަވާފައިވަނީވެސް ވުމާއި، އަޅުތައެއްވެސް ކަމެއްގެ އިރާދަނުކުރެމެނުވީ އަޅުތަކުންނަށް 
هللا ހަމަކަށަވަރުން . އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ) ހުރުމާ އެކުވެސްސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާކަމާއި މިހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް

ޢަމަލު ވުޖޫދަށް އަންނަނީ އެދެކަންތަކުގެ . ދެއްވިއެވެ ންކަށް އިޚުތިޔާރާއި، ކުޅަދާނަސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅާއަ
  . ޒަރީޢާއިންނެވެ
އަންނަނިވި ދަލީލުތަކުން . އަޅާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންގެންދަނީ އޭނާގެ އިޚުތިޔާރާއި ކުޅަދާނަކަމުންނެވެ  

  . އެކަން ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެއެވެ

̧   º¹   ].ޙީކުރައްވާފައިވެއެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަهللا  -1  ¶  µZ )ފަހެ " )223 :البقرة
. އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ." ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަނޑުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އެދޭގޮތަކަށް އަންނާށެވެ

[ z  y   ~  }  |   {Z  )އަދި އެބައިމީހުން ޖިހާދަށް ނުކުތުމަށް އެދުނުނަމަ" )46 :التوبة 
އެދެއްވީ އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން އެކަލާނގެ، އަޅާއަށް ސާބިތުކޮށް ފަހެ." އެކަމަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވީހެވެ

  . އައުމާއި، އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ތައްޔާރުވުމެވެ
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އަޅާއަށް ކަމެއްކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވުމާއި، އެބަހީ (ދެއްވުން ޅާއަށް އަމުރާއި، ނަހީގެ ޙުކުމްއަ -2
ކުޅަދާނަކަމެއް ނުވާނަމަ އެކަންކަމަށް އޭނާއަށް  އަދި އޭނާއަށް އިޚުތިޔާރަކާއި) ރުމުން މަނާކުރުންކުކަމެއް

هللا އަދި އެއީ . ވާނީ އޭނާއަށް ކުޅަދާނަނުވާވަރު ކަމެއްގެ ތަކުލީފު އޭނާއަށް ޖެއްސެވުމަކަށެވެޙުކުމްދެއްވުން

§   ]. ކުރާކަމެވެޚަބަރުފުޅު އިންކާރުލާނގެ ތެދުވެރި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙިކުމަތްފުޅާއި ރަޙުމަތްފުޅާއި އަދި އެކަ
¬  «  ª  © ¨ Z    )ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއްވެސް ނަފްސަކަށް هللا " ) 286 :البقرة

 ."އެނަފްސަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާވަރުގެ ކަމެއް މެނުވީ ނުޖައްސަވައެވެ

ރީފުކުރެއްވުމާއި، ޗަށް ތަޢުކުރާ މީހާއަށް އޭނާކުރި ހެޔޮކަންތައްތަކުގެ މައްހެޔޮކަންތައްތައް -3
ކިޔުއްވުމާއި އަދި އެދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ ރި ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ޢައިބުކުރާ މީހާއަށް އޭނާއެކުނުބައިކަންތައްތައް

 .މީހަކަށް އެމީހަކަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޖަޒާއަކުން ޖަޒާދެއްވުން

ކަންތައް ކުރާމީހާއަށް ހެޔޮ އަދި އަޅާގެ އިރާދައާއި އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން ޢަމަލުނުވާނަމަ  
. ދެއްވުންވާނީ އަނިޔާވެރިކަމަކަށެވެއަދި ނުބައިކަންތައްކުރާ މީހާއަށް ސަޒާ. ތައުރީފުކުރެއްވުންވާނީ ބޭކާރުކަމަކަށެވެ

 .ވޮޑިގެންވެއެވެއަނިޔާވެރިކަމުން ހުސްޠާހިރުވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ބޭކާރުކަންތަކުންނާއިهللا އަދި 

R  Q  P  O     ] .ޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރަސޫލުން ފޮނުއްވިއެވެސުބްهللا ހަމަކަށަވަރުން  -4
  YX  W  V  U  T  SZ  )މީސްތަކުންނަށް ސުވަރުގޭގެ( އެއީ އެބޭކަލުން" )165 :النساء (

ފަހުގައި  އެއީ އެރަސޫލުންނަށް. ދެއްވުމަށެވެއިންޒާރު) ތަކުންނަށް ނަރަކައިންމީސް( ދެއްވުމަށާއިވެރިކަމުގެ ޚަބަރުއުފާ
ޔާއި އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން އަދި އަޅާގެ އިރާދަ." ނުވުމަށެވެގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއްهللاންނަށް މީސްތަކު
 .ނުވީހެވެކުން އޭނާގެ ޙުއްޖަތެއް ބާޠިލެއްނުވާނަމަ ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމަޢަމަލު

ން ކުރެވޭކަންއެކަ އޭނާއަށްކުރާއިރު ވެސް އޭނާ ކަމެއްށްކަށަވަރުން ކޮންމެ މީހަކަހަމަ -5
އެއީ . ޙުސާސްކުރެވެއެވެކުރުން ދޫކޮށްލާއިރު އެކަން ދޫކޮށްލެވޭކަންވެސް އިނުވަތަ ކަމެއް. އެވެވެކުރެސާސްއިޙު

ފަހެ އޭނާ ތެދުވުމާއި، އިށީނުމާއި، ވަނުމާއި، ނިކުތުމާއި، . ކުރުމަކާ ނުލައެވެވުމެއްގެ އެއްވެސް އިޙުސާސެއްމަޖުބޫރު
. ކަންތައްތަކެވެ ވާއިންހުރިހާ ކަމަކީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އިރާދަދަތުރުކުރުމާއި މުޤީމެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި މި

. ނުކުރެއެވެއެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާއަށް އެކަން މަޖުބޫރުކުރާކަން ހަމަކަށަވަރުންވެސް އޭނާ އިޙުސާސެއް
ކުރުމާ ގެން އެކަންމީހަކު އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކޮށް ކަމެއްކުރުމާއި، މަޖުބޫރުކުރާ އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން އޭނާ! ކިއެއްތައަދި

ހަމައެފަދައިން ޝަރުޢުވެސް އެދެމެދު ޙުކުމީ ފަރަޤަކުން . ދެމެދު އޭނާ ފާޅުވެގެންވާ ފަރަޤަކުން ފަރަޤުކުރެއެވެ
ރުވެގެން އްވެސް ކަމެއްގައި މީހަކު މަޖުބޫސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އެهللا ފަހެ . ފަރަޤުކުރެއެވެ
 . ނުލިބޭނެއެވެއެކަމަކުން އޭނާއަށް ސަޒާއެއް ކޮށްފިނަމަނުބައިކަމެއް

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ هللا އަދި އަހުރެމެން ދެކޭގޮތުގައި އުރެދޭމީހާއަށް އޭނާގެ އުރެދުމުގެ މައްޗަށް   
އަހުރެން . އެބަހީ އޭނާއަށް މިފަދައިން ނުބުނެވޭނެއެވެ. (މިންވަރުފުޅުން ޤާއިމުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއްނެތެވެ

އެހެނީ .) ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަން އަހުރެންގެ މައްޗަށް އެގޮތަށް ލިޔުއްވާފައި އޮތީމައެވެهللا ރީ ކުންއެކަ
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هللا އެއީ . ހަމަކަށަވަރުން އުރެދޭ މީހާ އުރެދުމުގެ މައްޗަށް އަރައިގަންނަނީ އޭނާގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުންނެވެ
އެހެނީ . ފައިވާކަން އޭނާއަށް އެނގުމަކާ ނުލައެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަން އޭނާގެ މައްޗަށް މިންވަރުކުރައްވާ

ވުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް އެކަންސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަهللا އެއްވެސް މީހަކަށް 

ސަކަށް އަދިއެއްވެސް ނަފު" )34 :لقمان(  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ    ]. ނޭނގޭނެއެވެ
ކަމަކުން އުޛުރުވެރިވުމުގެ މައްޗަށް، އޭނާއަށް އެމީހަކު އެކުރާ." ނެއެވެނޭނގޭ ސެއް މާދަމާ ކުރާނެކަމެއްއެނަފު

هللا އެޙުއްޖަތެއްގެ ޢިލްމުނުވާ ޙުއްޖަތަކުން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލްކުރުން ޞައްޙަވާނީ ފަހެ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އަދި 

/  0   ]. އެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުން އެޙުއްޖަތްވަނީ ބާޠިލުކުރައްވާފަ

  C    B  A  @       ?  >   =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3   2     1

  V  U  T  S  R       Q  P    O  NM  L  K  J  I  H  G   FE  DZ   

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިރާދަކުރެއްވިނަމަ هللا . އާ ޝަރީކުކުރި މުޝްރިކުން ބުނާނެތެވެهللا " )148 :األنعام(
އަދި އެއްވެސް . ނުކުރީހެވެމެންގެ ކާބަފައިންވެސް ޝަރީކެއްއަދި އަހުރެ. އާ ޝަރީކެއްނުކުރީމުހެވެهللا އަހުރެމެން 

ދޮގުކުރީ އެފަދަ ) ރަސޫލުން(އެބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުންވެސް . އެއްޗެއް އަހުރެމެން ޙަރާމެއްނުކުރީމުހެވެ
. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ދާންދެނެވެ ދެކެފުމަށްހަބުގެ ރަގެ ޢަޛާهللا އެއީ އެބައިމީހުން ތިމަން . ޙުއްޖަތަކުންނެވެ

އެއްވެސް ދަލީލެއްވާނަމަ ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަޢުވާ ތެދުކަން ބަޔާންކުރުމުގެ މައްޗަށް(ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތުގައި 
އަދި . ނުވެއެވެއްތަބާއެ ތިޔަބައިމީހުން ޝައްކަށާއި ހީއަށް މެނުވީ. އަހުރެމެންގެ ކުރިމަތީގައި ނިކަން ފާޅުކޮށްބަލާށެވެ

  ." ނުވެއެވެކަމުގައި މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން ޝައްކުކޮށް އަންދާޒާކުރާ
ތިބާ ހެޔޮކަމެއްގެ . ވެއެކުރާ މީހާއަށް އަހުރެމެން ބުނަމުއަދި އުރެދި މިންވަރުފުޅުން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލު  

ދެކޭ ޙާލު އިސްނުވަނީ ކަމެއްކަމުގައި  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތިބާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވާފައިވާهللا މައްޗަށް، އެހެޔޮކަމަކީ 
ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިކަމާއި، މިންވަރު ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް، އެކަން ތިބާގެ ކިބައިން ކީއްވެގެން

ى اهللا صلّ اهللا ލުއެހެންކަމުން ރަސޫ. ނެތެވެކުރުމާ ދެމެދު އެއްވެސް ފަރަޤެއްވުމުގެކުރިން، ނޭނގިހުރެ ނުބައިކަމެއް 
ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އޭނާގެ . "ދެއްވާފައިވެއެވެލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށް ޚަބަރުއެކަ  موسلّعليه 

ޞަޙާބީން . ލިޔުއްވިފައެވެ ވަނީ މަޤާމު ސުވަރުގޭގައި ވާނަމަ ސުވަރުގޭގައި، ނަރަކައިގައިވާނަމަ ނަރަކައިގައިކަމަށް
 ؟ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލަންތޯއެވެ މަށް ބަރޯސާކޮށްއެހެންވިއްޔާ އަހުރެމެން އެކަ. ދަންނަވައިފިއެވެ

ވަނީ ކަމަކަށްޓަކައި ހެއްދެވުނުކަމެއްފަހެ ކޮންމެ މީހަކަށް އޭނާ އެ. ޢަމަލުކުރާށެވެ. ނޫނެކެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
   )رواه البخاري(." ފަހިވެގެންނެވެ
ތިބާ މައްކާއަށް . ވެއެރެމެން ބުނަމުހާއަށް އަހުއަދި އުރެދި މިންވަރުފުޅުން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލުކުރާ މީ  

ކުރެ އެދެމަގުން. ހަމައެކަނި ދެމަގެވެ ވެސްމައްކާއަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި އޮތީ ދަތުރުކުރަން އެދޭކަމުގައިވީނަމަ
މަގެއްކަމުގައި، އަދި އަނެއްމަގަކީ އަމާން ފަސޭހަ މަގެއްކަމުގައި ތިބާގެ އެކުވެރިޔާ  އެއްމަގަކީ ބިރުވެރި އުދަނގޫ

އަދި ބިރުވެރި . ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުންވެސް ތިބާ ދަތުރުކުރާނީ އަމާން ފަސޭހަ މަގުންނެވެ. އަށް ޚަބަރުދީފިއެވެތިބާ
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އީ ހަމަކަށަވަރުން މި. އަދި އެކަން ކުރުމަށްފަހުގައި ތިބާބުނެއެވެ. ނުކުރާނެއެވެއުދަނގޫމަގުން ތިބާ ދަތުރެއް
މިފަދައިން ތިބާ ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ، މީސްތަކުން ތިބާ ހިމަނާނީ . ވިފައިވާ ގޮތެވެއަހުރެންގެ މައްޗަށް މިންވަރުކުރެ

  . މޮޔައިންގެ ތެރެއިންނެވެ
އަދި އޭގެ ، ވަޒީފާއެއް ހުށަހެޅިޖެއްނަމަތިބާގެ މައްޗަށް ދެ. ވެމުއެއޭނާއަށް ބުނަ އަދިވެސް އަހަރުމެން  

. ންވެސް ތިބާ މަސައްކަތްކުރާނީ އެވަޒީފާގައެވެކަށަވަރުފަހެ، ހަމަ. ބޮޑު ވަޒީފާއެކެވެތެރެއިން އެއްވަޒީފާއަކީ މުސާރަ
ރަތުގެ ޢަމަލުގެ މައްޗަށް އެއަށްވުރެ މާދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ތިބާގެ ފަހެ އާޚި. ނޫނެވެމުސާރަދަށް ވަޒީފާއަކު

  މިންވަރުފުޅުން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލު ތިޔަކުރަނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ ސަށް އިޚްތިޔާރުކޮށް ދެން އަމިއްލަ ނަފު
ޖެހޭ ހިނދު އެބަލީގެ ޖިސްމާނީ ބައްޔެއް ތިބާއަށް. ވެއެވެސް އަހުރެމެން އޭނާއަށް ބުނަމުދިއަ  

ތަކުން އަދި ޒަޚަމު. ރުމެން ދެކެމުއެވެދޭތަން އަހަރެއްގެ ގޭގެ ދޮރުގައި ތިބާ ޓަކިފަރުވާއަށްޓަކައި ކޮންމެ ޑޮކްޓަ
ޖެހިފައިވާ ހިތާމެދު އެފަދައިން ތިބާ މުގެ ބަލިފަހެ، އުރެދު. ކުރެއެވެއަޅާވޭނަށާއި، ބޭހުގެ ހިތިކަމަށް ތިބާ ކެތް

   ؟ހެއްޔެވެއްނުކުރަނީ ކީއްވެގެންކަންތަ
ގެ ޙަޟްރަތަށް هللا  ހަމަކަށަވަރުން އެއްވެސް ނުބައިކަމެއް. ވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން އީމާން  
ى اهللا صلّ اهللا ރަސޫލު. އެއީ އެކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅާއި ޙިކުމަތްފުޅުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ނުވެއެވެނިސްބަތްވެގެން

އަށް هللا އިބަ ! އެވެهللا އޭ "  )رواه مسلم( ))كيلَإِ سيلَ رالشو((. ކުރެއްވި ދުޢާއެއްގައިވެއެވެ معليه وسلّ
 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފައިޞަލާގެهللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ." ނުވެއެވެސް ނުބައިކަމެއް ނިސްބަތްވެގެންއެއްވެ

ނިކުންނަނީ ރަޙްމަތާއި  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ފައިޞަލާ. ނުވެއެވެއިކަމެއްޒާތުގައި އެއްވެސް ނުބަ
އެއީ . ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުގައެވެވިއްޔާ ވަނީ އެކަލާނގެ ފައިޞަލާއަދި ހަމަކަށަވަރުން ނުބައިކަމެއް. ޙިކުމަތުންނެވެ

ޤުނޫތުގެ ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ  ގެފާނަށް އުގަންނައިދެއްވިޙަސަނު مى اهللا عليه وسلّصلّ اهللا ރަސޫލު
ކަމުން މިއަޅާ ފައިޞަލާކުރެއްވި ކަމެއްގެ ނުބައިهللا އިބަ  !އެވެهللا އޭ " ))تيضا قَم رش ينِقو((. ފަދައިންނެވެ
. ންތަކަށެވެކުރެއްވި ކަބަތްކުރެއްވީ އެކަލާނގެ ފައިޞަލާކަންތައް އެކަލޭގެފާނު އެނިސްފަހެ، ނުބައި" !ދޭވެދިންނަވާނ

އްވާ ކުރަފައިޞަލާهللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  އަދި މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު.) ފައިޞަލާގެ ޒާތަކަށް ނޫނެވެ(
އެކަންތަކަކީ  !ކިއެއްތައަދި. ކީ ހަމަހުރިހާ މޭރުމަކުން ނުބައިކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެކަންތަކަކަންތައްތަކުގައިވާ ނުބައި

ނުވަތަ އޭގެ . އަނެއްގޮތަކުން ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެކެވެ. ކަންތައްތަކެކެވެބައިމަޤާމުގައި އެއްގޮތަކުން ނު އޭގެ
  . މުގައި ރަނގަޅުކަންތައްތަކެކެވެޤާމައަދި އޭގެ އަނެއް. ކެވެއެއްމަޤާމުގައި ނުބައިކަންތައްތަކެ

ވުމަކީ ހަނަފަސްކަމާއި ބައްޔާއި ފަޤީރުކަމާއި ބިރުވެރިކަމާއި، މިކަންކަމުން ބިންމަތި ފަސާދަ ފަހެ،  
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا . އެކަމަކު އެއީ އެހެން މަޤާމެއްގައި ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ނުބައިކަމެކެވެ

Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×     Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 Ý ÞZ   )ކަނޑުގައި  ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެއްގަމުގައްޔާއި މީސްތަކުންކުރި ނުބައި" )41 :الروم

އެބައިމީހުންނަށް، ) ކުރެއްވީސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ފައިޞަލާهللا  އެގޮތަށް. (ވެއްޖެއެވެފަސާދަ ފާޅުވެ، ޢާއްމު
  ." އެނބުރި އާދޭތޯއެވެ) ހެޔޮމަގަށް(އެއީ އެބައިމީހުން . ދެއްވުމަށެވެންކުރި ބައެއް ޢަމަލުތަކުގެ ސަޒާއެބައިމީހު
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ރާނަ އަތްކެނޑުމާއި، ފު، ކީކުރުމަޒިނޭކުރާ މީހާ ރަޖަމު، މާއިކުރާ މީހާގެ އަތްކެނޑުއަދި ވައްކަން  
އެކަމަކު އެއީ އެހެން . ކުރާ މީހާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ނުބައިކަމެކެވެނެތިކޮށްލުމުގައި ވައްކަންކުރާ މީހާއަށާއި، ޒިނޭ

ހެ ފަ. ންނެވެއްޔަތުސިވުމުގެ ހައިއެއީ އެދެމީހުންނަށް އެކަން ކައްފާރާއަކަށް. މޭރުމަކުން ރަނގަޅު ކަމެކެވެ
އަދި އެހެން މަޤާމެއްގައިވެސް . އާއި އާޚިރަތުގެ ސަޒާއާއި ދެސަޒާއެއް ނުލިބޭނެއެވެއެދެމީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ ސަޒާ

އެއީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމުގައި މުދަލާއި، އަބުރާއި، ނަސަބުގެ ރައްކާތެރިކަން އެކުލެވިގެން . އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ
  .   ވެއެވެ

  
  

  

  
(@@@@@@@@)
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  ތައް ފައިދާއަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް هللا 

  
 ތަކެއްފައިދާ ގިނަ ބޮޑެތި މީހާއަށް ކަށަވަރުކުރާ ހިތުގައި އެ ،ދާޢަޤީ މިމާތް މިބޮޑެތި އުޞޫލުތައް ހިމެނިގެންވާ  
  .އެވެހާސިލުކޮށްދެ

 هللا އަކީފައިދާސިލުކޮށްދޭ އަށާއި އަދި އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުން ހާهللا ، ފަހެ  
އެކަލާނގެ ، އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި، މިދެކަންތައް. އެކަލާނގެ މަތިވެރިކުރުމެވެ، ދެކެ ލޯބިވުމާއި

، ގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި هللا އަދި. ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުން އެއްކިބާވުން ވާޖިބުކުރެއެވެ
އެއީ ފަރުދީ . ން އެއްކިބާވުން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ފުރިހަމަ ބާއްޖަވެރިކަން ހާސިލުކޮށްދެއެވެއެކަލާނގެ ނަހީ

Z  Y  ]  \  [   ^  _  `  c  b  a   ] .ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނެވެ
  k  j  i  h  g   f  edZ   )ފިރިހެނެއްވިޔަސް އަދި ") 97 :النحل

އޭނާއަށް هللا ފަހެ ތިމަން . މީހާ ދަންނައެވެ ޙާލު ހެޔޮކަމެއްކޮށްފި ތުގައިވާއަންހެނެއްވިޔަސް މުއުމިނެއްގެ ގޮ
ކޮށްއުޅުނު ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެ ހެޔޮޖަޒާވެސް  އަދި އެބައިމީހުން. އުފާވެރި ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ދެއްވާހުށީމެވެ

   ".އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާހުށީމެވެ
  

  

 ތައް ފައިދާމަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

  
އަދި އެކަލާނގެ ، ބާރުފުޅުގެ ގަދަކަމާއި އެކަލާނގެ، ތަޢާލާގެ ބޮޑުކަމާއިهللا  ،އެބޭކަލުން ހެއްދެވި -1

  .ކުޅަދުންވަންތަކަން އެނގުން
އެއަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވުމަށާއި އަދި ، އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ރައްކައުތެރިކުރެއްވުމަށާއި، ތަޢާލާهللا  -2

އެގޮތުން އަޅުތަކުންގެ ، މަޞްލަޙަތުތަކަށް އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން މުޤައްރަރުކުރައްވާ އަޅުތަކުންގެ އެނޫން
 . މައްޗަށް ބަހައްޓަވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެއަށް ޝުކުރުވެރިވުން

އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މުއުމިނުންނަށް ، ތަޢާލާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަޅުކަންކުރުމާއިهللا  -3
 .ފާފަފުއްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދުމާއި މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެބޭކަލުންނަށް ލޯބިކުރުން
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 ތައް ފައިދާފޮތްތަކަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

 

އެގޮތުން އެކަލާނގެ ، ކޮންމެ ޤައުމަކަށް އެބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކާނެ ފޮތެއް ބާވައިލައްވާ، ތަޢާލާهللا  -1
  .ދު ބަހައްޓަވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި އޯގާވަންތަކަން އެނގުންޚަލްޤުތަކުންނާމެ

އަދި އެފޮތްތަކުގެ ، ކޮންމެ އުއްމަތަކަށް އެއުއްމަތަކާ އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތައް ޝަރުޢުކުރައްވާ، އެފޮތްތަކުގައި -2
ތަނެއްގައި ހުރިހާ  ޤިޔާމަތްދުވަހާ ހަމަޔަށް ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި އަދި ހުރިހާ، ތެރެއިން އެންމެފަހު ފޮތްކަމުގައި

 . ތަޢާލާގެ ޙިކުމަތްފުޅު ފާޅުވުންهللا ޚަލްޤުތަކުންނާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކީރިތި ޤުރުއާންވުމާއި އެގޮތުން 

 . ތަޢާލާގެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވުންهللا އެކަމުގެ މައްޗަށް  -3

  

  

 ތައް ފައިދާރަސޫލުންނަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

 

އެބައިމީހުންނަށް އިރުޝާދުދެއްވުމަށް އެ ، ހެޔޮމަގަށް ގޮވައިލެއްވުމަށާއިމީސްތަކުންނަށް ، ތަޢާލާهللا  -1
އެގޮތުން އެކަލާނގެ ޚަލްޤުތަކުންނާމެދު ބަހައްޓަވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި އޯގާވަންތަކަން ، ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވާ

  .އެނގުން
 . އެންމެބޮޑު މި ނިޢުމަތުގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެއަށް ޝުކުރުވެރިވުން -2

އެހެނީ ، ސަނާކިޔުން، ޢިއްޒަތްކުރުމާއި، އެބޭކަލުންނާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ލޯބިކުރުމާއި، ސޫލުބޭކަލުންނަށްރަ -3
އަށް  هللا. އަދި އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ޚުލާޞާއެވެ. ތަޢާލާގެ ރަސޫލުންނެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންނަކީ 

އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ، ނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމާއިއެކަލާނގެ ރިސާލަތު މީސްތަކުން، އަޅުކަންކުރެއްވުމާއި
هللا އެބައިމީހުންގެ ދުއްތުރާތަކަށް ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތުމާއި މިކަންކަމާގެން އެބޭކަލުން ، ނަސޭޙަތްދެއްވުމާއި

 . އަށްޓަކައި ޤާއިމުވެވަޑައިގަތެވެ
  

  

 ތައް ފައިދާއާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

 

އެދުވަހުގެ ، އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގެ މައްޗަށް ދަހިވެތިވުމާއި هللاސަވާބަށް އެދޭ ޙާލު އެދުވަހުގެ  -1
  . ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވާ ޙާލު އެކަލާނގެއަށް އުރެދުމުން އެއްކިބާވުން
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ރާ އެބައިމީހުން އުއްމީދުކު، މުއުމިނުންނަށް ފާއިތުވެގެންދާ ދުނިޔޭގެ ނިޢުމަތްތަކާއި ސާމާނުތަކުގެ މައްޗަށް -2
 .އާޚިރަތުގެ ނިޢުމަތްތަކާއި ސަވާބުން އެބައިމީހުންނަށް ތަސައްލީލިބުން

  

 ތައް ފައިދާމިންވަރަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

 

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ސަބަބާއި ސަބަބުގެ ، ތަޢާލާގެ މައްޗަށް އިޢުތިމާދުކުރުންهللا ސަބަބުތަކުގައި ހިފާ ހިނދު  -1
  .ތަޢާލާގެ ނިޔާއާއި އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅުގެ ދަށުންނެވެهللا އްވެސްވަނީ ދަށުން ވާކަންތަކާއި މިދެކަންތަ

ގެ هللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނުރުހެވޭ ކަމެއް ދިމާވުމުން އެއީ ، ހިތްހަމަޖެހުން، ސަށް އަރާމުކަން ލިބުމާއިނަފު -2
އަދި . ލިބެއެވެސަށް އަރާމުކަން ނަފުނުވެނުދާނެކަން އެނގޭ ހިނދު  ނިޔާއިން ވީކަމެއްކަމާއި އަދި އެކަން

ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތުން ، ފަހެ މިންވަރަށް އީމާންވާ މިހާއަށްވުރެ. އަދި ރައްބުގެ ނިޔާއަށް ރުހެއެވެ. ހިތްހަމަޖެހެއެވެ
 . ނުވެއެވެ ގޮތުން އަރާމު އަދި ހިތްހަމަޖެހުން ބޮޑު ހަމައެކަކު ސުގެނަފުއުފާވެރި އަދި 

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަން ހާސިލުވުމަކީ ، ދުރުކުރުންސުގެ ބޮޑާކަން ނަފުތިމާގެ މުރާދު ހާސިލުވާ ހިނދު  -3
މިންވަރުކުރެއްވި ސަބަބަކުން އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން هللا ހެޔޮ ކަންތަކާއި ކާމިޔާބީގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން 

 . އަދި ބޮޑާވުން ދޫކޮށްލައެވެ. އަށް ޝުކުރުކުރެއެވެهللا ފަހެ އެކަމުގެ މައްޗަށް އޭނާ . ލިބުނު ނިޢުމަތެކެވެ

މާގެ މުރާދު ހާސިލުނުވެ ފާއިތުވެގެންދާ ހިނދު ނުވަތަ ނުރުހެވޭ ކަމެއް ހާސިލުވާ ހިނދު ދެރަވުމާއި ތި -4
هللا އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރިކަން މިލްކުވެގެންވާ ، އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަކީ، ހިތްދަތިވުން ދުރުކުރުން

އަދި . އެކަމުގެ މައްޗަށް އޭނާ ކެތްތެރިވެއެވެ، ފަހެ. އަދި އެކަން ނުވެނުދާނެއެވެ. ތަޢާލާގެ ނިޔާއިން ވީކަމެކެވެ
 . އަޖުރުގެ އުއްމީދުކުރެއެވެ

�  ¡    ¢   ]. އެކަލާނގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުން މިކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައެވެ، ތަޢާލާهللا އަދި     
      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  ÀZ  
 އީޖާދުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ފޮތެއްގައިهللا ތެއް ތިމަން މުސީބާތެއް އެ މުސީބާއެއްވެސް ") 22،23 :احلديد(
ސުތަކަށްވެސް އައިސް ނަފުލިޔެވިގެން މެނުވީ ބިމަށްވެސް އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ) ގައި احملفوظ اللوح(

އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހާސިލުނުވެ . ތަޢާލާއަށް ފަސޭހަވެގެންވެއެވެهللا ން އެކަންތައް ހަމަކަށަވަރު. ނުޖެހެއެވެ
އަދި އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ، ފާއިތުވެގެންދާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން ހިތާމަނުކުރުމަށާއި

ބޮޑާވެ ފަޚުރުވެރިވާ މީހުންދެކެ  ،ތަޢާލާهللا  އަދި. ދެއްވި ތަކެތީގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން ބޮޑާނުވުމަށްޓަކައެވެ
  ."ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ

ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް އެދި ދަންނަވަނީ މިޢަޤީދާގެމަތީ އަޅަމެން ސާބިތުކޮށްދެއްވުމަށާއި އަދި هللا ފަހެ     
ން އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންނަށް ޙައްޤުކޮށް ދެއްވުމަށާއި އަދި އެކަލާނގެ ދަރުމަވަންތަކަމު ފައިދާތައްއެ ޢަޤީދާގެ 



   ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާ

51 
 

އަދި އަޅަމެންނަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމަށްފަހުގައި އަޅަމެންގެ ހިތްތައް . އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށެވެ
ހަމަކަށަވަރުން . ނުސީދާނުކުރެއްވުމަށާއި އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އަޅަމެންނަށް ރަޙުމަތް ދެއްވުމަށެވެ

އަދި އެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެވެރި . އެކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
  . އަށެވެهللا 

  .ابعني هلم بإحساند وعلى آله وأصحابه والتنا حممم على نبيى اهللا وسلّوصلّ    
  

* * * * *   
  

ގެ މިމާތް  - رمحه اهللا - فضيلة الشيخ حممد الصاحل العثيمنގެ ރަޙްމަތާއި ދަރުމަވަންތަކަމުން هللا 
އާ  موضوعއެއަށް ފަހުގައި އަޅުގަނޑު މިރިސާލާގެ ފަހަތަށް މި އިތުރުކުރަނީ މި . ތަރުޖަމާކޮށް ނިމުނީއެވެ ރިސާލާ

އެއީ ގަޟާޤަދަރާ ބެހޭގޮތުން . ގެ އެހެން ރިސާލާއެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ - رمحه اهللا -الشيخ العثيمنގުޅުންހުރި 
ވަޅެއް މިރިސާލާގެ އެންމެ ފަހު ދަރުސުގައިވެސް ބެހޭ ފިލާއާ  موضوعއަދި މި . އެކުލެވިފައިވާ ރިސާލާއެކެވެ

އަކަށް ވުމާއެކު އަދި މުސްލިމުންގެ  موضوعމު ންމުހިއަކީ ވަރަށް موضوعނަމަވެސް . ންވެއްޖެއެވެބަޔާ
އަކަށް ވުމާއެކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  موضوعހިތްތަކުގައި އެންމެބޮޑަށް ޝައްކުތަކާއި އޮޅުންތައް އުފެދިފައިވާ 

ތަޢާލާ މިފޮތް ވިދާޅުވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އަގުހުރި هللا ދުޢާއަކީ . ކުރީއެވެތުގަސްލީ ދަރުސެއް އިތުރުކުރަން ތަފްޞީ
 .އާމީން. ފިލާވަޅުތަކެއް ދެއްވުމެވެ
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  އާއި އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅު ގެ ނިޔާ هللا
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والقدر القضاء  
  ލާނގެ މިންވަރުފުޅުއާއި އެކަގެ ނިޔާ هللا

  
  ئات أعمالنا، من احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سي

  .له ومن يضلل فال هادي له يهده اهللا فال مضلّ
يدى ا عبده ورسوله، أرسله اهللا تعاىل بني دحمم اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنّ وأشهد أن ال إله إالّ  

اعة بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا، فبلّالسغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهللا حق 
     . ينفصلوات اهللا وسالمه عليه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الد ،جهاده حىت أتاه اليقني

ا بعدأم.  
ހޭގޮތުން އުއްމަތުގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މެދުގަޔާއި ފަހުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ކީ އެއަކާ ބެއަ قضاء قدر  

رسول اهللا   އެއްދުވަހަކު. ހަމަކަށަވަރުން ރިވާވެގެންވެއެވެ، ފަހެ. ބަހުސްކުރުން ދެމިލައި ގޮސްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ
ތް އިރު އެބޭކަލުން ތިއްބެވީ މިންވަރުފުޅާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ ތެރެއަށް ނިކުމެވަޑައިގަ م ى اهللا عليه وسلّصلّ

. އަދި ޚަބަރުދެއްވިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް އެކަން މަނާކުރެއްވިއެވެ. މެދު ބަހުސްކުރެއްވުމުގައެވެ
   .ބަހުސެވެޔަހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބަކަށްވީވެސް ހަމަތި

ބަހާއި ޢިލްމުގައި އިންސާފުވެރިމަގު އިޚްތިޔާރުކުރި ސަލަފުއްޞާލިޙުން ކަމުގައިވި تعاىل،  هللا ކުއެކަމަ  
ގެ  تعاىل اهللا އެބަހީ ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލާނގެ މުއުމިނު އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އެމަގުހުޅުއްވާދެއްވާ އަލިކޮށްދެއްވިއެވެ

ލްޤުތަކުންނަށް ހިމެނިގެންވަނީ އެކަލާނގެ ރުބޫބިއްޔަތުގެ ނިޔާއާއި އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅު އެކަލާނގެ ޚަ
ބައްސަވާފައިވާ ތިންބައިންކުރެ އެއްބައިގެ ތެރެއަށް  توحيد ގެ تعاىلاهللا ޢިލްމުވެރިން ، ފަހެ. ތެރެއިންނެވެ
  . އެކަންވަދެއެވެ

  .ވެއެއްކައުވަންތަކުރުމެ تعاىل اهللاއެބަހީ އަޅުކަމުގައި  األلوهية، توحيد :ިފުރަތަމަބައ

 اهللا تعاىلތަދުބީރުފުޅުގައި ، ވެރިކަމާއި، އެބަހީ ޚަލްޤުކުރެއްވުމާއި الربوبية، توحيد :ދެވަނަބައި
  . އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ

ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި އެކަލާނގެ  تعاىل اهللاއެބަހީ  األمساء والصفات، توحيد :ތިންވަނަބައި
  .އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ

اإلمام އެހެންކަމުން . ގެ ތެރެއިން ހިމެނޭކަމެކެވެ ربوبيةގެ  تعاىل اهللاމިންވަރަށް އީމާންވުމަކީ ފަހެ   
އެހެނީ  .أهـ. ގެ ޤުދުރަތެވެ اهللاމިންވަރުފުޅަކީ  "القَدر قُدرةُ اِهللا". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ أمحد رمحه اهللا

އަދި . ގެ ތެރެއިންނެވެ عمومގެ  قدرة އަދި. ންނެވެގެ ތެރެއި قدرةހަމަކަށަވަރުން އެކަން ހިމެނެނީ އެކަލާނގެ 
އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެކަކަށްވެސް އެސިއްރެއް . ސިއްރެކެވެގެ  اهللا تعاىلހަމައެފަދައިން އެއީ ފޮރުވިފައިވާ 
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 އެއްވެސް މީހެއްގެ. އެއީ ފޮރުވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. ގައި ލިޔުއްވިފައެވެ اللوح احملفوظއެސިއްރުވަނީ . ނޭނގޭނެއެވެ
އަހުރެމެންނަށްޓަކައި ނުވަތަ ) ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން(އަދި . ފެނުން އެފޮތާއި ހަމައަށް ނުފޯރާނެއެވެ

މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް  تعاىل اهللاއަހުރެމެންގެ މައްޗަށް ) ނުބައި ކަންތައްތައްތަކުގެ ތެރެއިން(
، ގެ މަޚުލޫޤުންނާ މެދު އެކަލާނގެ މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައްނުވަތަ އެކަލާނ. އަހުރެމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ

ފަހުގައި މެނުވީ ނުވަތަ އެކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ތެދުވެރި ޚަބަރަށް ފަހުގައި މެނުވީ  އެކަންތައްތައްވުމަށް
  . އަހުރެމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ

   .ރުފުޅާ ބެހޭގޮތުން ތިންބަޔަކަށް ބެހިފައިވެއެވެހަމަކަށަވަރުން އިސްލާމީ އުއްމަތް މިންވަ! އޭ އަޚުންނޭވެ  
މިބައިމީހުން އަޅާގެ ކިބައިން އޭނާގެ  .މީހުން މިންވަރުފުޅު ސާބިތުކުރުމުގައި ޙައްދުފަހަނަޅައިދިޔަ -1

ހަމަކަށަވަރުން އަޅާއަށް އެއްވެސް ކުޅަދާނަކަމެއް . އަދި ބުނެތެވެ. އިޚުތިޔާރު ނަފީކުރިއެވެ، ކުޅެދުންތެރިކަމާއި
އިޚުތިޔާރެއް . އޭނާއަށް ވަނީ މަޖުބޫރުކުރެވިފައެވެ! އަދިކިއެއްތަ. އެއްވެސް އިޚުތިޔާރެއް ލިބިގެންނުވެއެވެއަދި 

އޭނާގެ  ،އަޅާ، މިބައިމީހުން. އެއީ ވައިޖެހޭ ތަނެއްގައި ހުރި ގަހެއް ފަދައިންނެވެ. ލިބިގެންނުވެއެވެ
. ރެވޭޢަމަލާ ދެމެދު އެއްވެސް ފަރަޤެއްނުކުރިއެވެއޭނާގެ އިޚުތިޔާރަކާއި ނުލައި ކު، އިޚުތިޔާރުން ކުރާޢަމަލާއި
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ހަމަކަށަވަރުން މިބައިމީހުންނަކީ މަގުފުރެދިފައިވާ ބައެކެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ

ގޮތުންވެސް އެނގޭ ޢާދީ، އަދި ޢަޤްލީގޮތުންނާއި. އެކަންތަކަކީ ދީނީގޮތުން ކަށަވަރުކޮށް އެނގޭ ކަންތަކެވެ
 .މަޖުބޫރީ ޢަމަލާ ދެމެދު ފަރަގުކުރެއެވެ، އިޚުތިޔާރީ ޢަމަލާއި، އެބަހީ އިންސާނާ. ތައްތަކެވެކަން

މިބައިމީހުން  .މީހުން އޭނާގެ އިޚްތިޔާރު ސާބިތުކުރުމުގައި ޙައްދުފަހަނަޅައިދިޔަ، އަޅާގެ ކުޅެދުންތެރިކަމާއި -2
 އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް ނުވަތަ އަޅާ އެއްވެސް އިރާދައެއް ނުވަތަ، މިކަމުގައި ޙައްދުފަހަނަޅައި ދިޔައީ

އަދި މިބައިމީހުން . އަށް ވާކަން ނަފީކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ تعاىل اهللاކުރާކަމެއްގައި އެއްވެސް އީޖާދުކުރުމެއް 
އެއީ މިބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު . ހަމަކަށަވަރުން އަޅާ އޭނާގެ ޢަމަލާއިއެކު މުސްތަޤިއްލެވެ. ދަޢުވާކުރެތެވެ

އަށް  تعاىل اهللاހަމަކަށަވަރުން . ފަހެ އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. ތުރަށް ހައްދުފަހަނަޅައިފުމަށް ދާންދެނެވެއަދި އި
އެކަންތައްތައް އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ވުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ، އަޅުތަކުން ކުރާކަންތައްތައް

އޭނާގެ އިޚްތިޔާރު ސާބިތުކުރުމުގައި ، އިމިބައިމީހުންވެސް އަޅާގެ ކުޅެދުންތެރިކަމާ. އެނގިވޮޑިނުގަންނަވައެވެ
 .އަދި މާބޮޑަށް އެއްކޮޅަށް ޖެހުނެވެ. ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔައެވެ

އެބައިމީހުންނަށް އިޚުތިލާފު އުފެދިފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި  تعاىل اهللاފަހެ  ،ފުރިހަމަގޮތުގައި އީމާންވިމީހުން -3
އެބައިމީހުން އެކަމުގައި . އެވެ هل السنة واجلماعةأއަދި އެބައިމީހުންނަކީ . ޙައްޤުގޮތް ދެއްކެވިއެވެ

އަދި . ޢަޤްލީ ދަލީލުގެ މައްޗަށް ޤާއިމުވެގެންވާ މެދުމިނުގެ މަގެކެވެ، ޝަރުޢީ ދަލީލާއި، އިޚުތިޔާރުކުރީ
އީޖާދުކުރައްވާ ޢަމަލުތައް ބެހިގެންވަނީ  تعاىل اهللاހަމަކަށަވަރުން ކައުނުގައި . އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ

 . ވެދެބަޔަކަށެ

ފަހެ މިކަންތައްތަކުގައި  .އެކަލާނގެ ޢަމަލުފުޅުން މަޚުލޫޤުންގެ ތެރޭގައި ހިންގަވާ ކަންތައްތައް تعاىل اهللا  §
، ގަސްފެޅުއްވުމާއި، ވާރޭވެއްސުމާއި، މިސާލަކަށް. އެއްވެސް މީހަކަށް އިޚްތިޔާރެއް ލިބިގެންނުވެއެވެ

ހަތު ދެއްވުމާއި އަދިވެސް މަޚުލޫޤުންގެ ތެރެއިން ޞިއް، ބަލިއްޖެއްސެވުމާއި، މަރުއްވުމާއި، ދިރުއްވުމާއި
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މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް . އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ފެންނަ ބައިވަރުކަންތަކެވެ
މިކަންތައްތަކުގައި އިރާދަ ލިބިގެންވަނީ ! އަދިކިއެއްތަ. އިޚްތިޔާރެއް އަދި އިރާދައެއް ލިބިގެންނުވެއެވެ

 . އަށެވެ اهللاއެއްކައުވަންތަ ގަދަ ކީރިތި ހަމައެކަނި 

، ކުރާ ކަންތައްތައް ފަހެ) އިންސީންނާއި ޖިންނީން(މަޚްލޫޤުން  އެންމެހާއިރާދަކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ  §
އެހެނީ . އިރާދައިން ވާކަންތައްތަކެވެ، މިކަންތައްތަކަކީ އެކަންތައްތައް ކުރާމީހުންގެ އިޚްތިޔާރާއި

    .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل اهللا. އެދެކަންތައް އެބައިމީހުންނަށް ލެއްވިއެވެ عاىلت اهللاހަމަކަށަވަރުން 

[  ¾   ½  ¼   »  ºZ  )ތިޔަބައިމީހުންގެ ) އެޤުރުއާން ނަސޭހަތެއް ކަމުގައިވަނީ"( ) 28 :التكوير

c  b   ] .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ." ފި މީހަކަށެވެދެއެތެރެއިން ސީދާވުމަށް 
  ji  h  g   f  e   dZ    )ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން " )152 :آل عمران

އަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."އަދި ބައެއްމީހުން އާޚިރަތަށް އެދެތެވެ. ބައެއްމީހުން ދުނިޔެއަށް އެދެތެވެ

ބޭނުން މީހަކު ، ފަހެ" )29 :الكهف(  ML  K   J  I  H  GZ   ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
އޭނާގެ ކިބައިން އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން ، އިންސާނާ! އާދެ." ރުވާށެވެކާފިއަދި ބޭނުން މީހަކު . މާންވާށެވެއީ

މިސާލަކަށް . ވާކަންތައްތަކާއި އޭނާގެ ކިބައިން މަޖުބޫރުން ވާކަންތައްތަކާ ދެމެދުވާ ފަރަޤު ދަނެއެވެ
މިފޭބެނީ ތިމާގެ އިޚްތިޔާރުންކަން  އިންސާނާ ފަންގިފިލާމަތިން ސިޑިއަކުން އިޚުތިޔާރާ އެކު ފައިބާއިރު

އެކަމަކު އޭނާ ފަންގިފިލާ މަތިން ވެއްޓިއްޖެއްޔާ އެކަންއެވީ އޭނާގެ އިޚްތިޔާރަކުން . އޭނާއަށް އެނގެއެވެ
އެބަހީ . މިދެކަންތަކުގެ މެދުގައިވާ ފަރަޤު އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް އެގެނއެވެ. ނޫންކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް އެކަން . އަދި ދެވަނައީ މަޖުބޫރީ ކަމެކެވެ. މެކެވެފުރަތަމައީ އިޚްތިޔާރީކަ
 . ރަނަގަޅަށް ދަނެއެވެ

ބަލިޖެހޭ ހިނދު ފަހެ  ގެފިލި ނުހިފޭކުޑަހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް . އަދި ހަމައެފަދައިން އިންސާނާ ދަނެއެވެ  
އަދި އޭނާ އެބަލިން ސަލާމަތްވެގެންވާނަމަ . ހުރެއެވެ ނުލައި އޭނާއަށް ކުޑަކަމުދެވިދެވި އޭނާގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ

އަދި މި ދެކަންތަކުގެ މެދުގައިވާ ފަރަޤު އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް . އޭނާއަށް ކުޑަކަމުދެވެނީ އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުންނެވެ
އިން ވާހުރިހާ އަދި އަޅާގެ ކިބަ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު އެދެމެދުގައިވާ ފަރަޤަކަށް އިންކާރެއްނުކުރާނެއެވެ. އެނގެއެވެ

އޭގެ ތެރެއިން އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން ވާކަންތައްތަކާއި އިޚްތިޔާރެއްނެތި މަޖުބޫރުން . ކަމެއްވަނީ ހަމަ މިފަދައިންނެވެ
އެކު އަޅާކުރާ  ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އިޚްތިޔާރާ! އަދިކިއެއްތަ. ވާކަންތައްތަކާ ދެމެދުވާ ފަރަޤު އޭނާއަށް އެނގެއެވެ

މިސާލަކަށް އަޅާއަށް ހަނދާންނެތި ހުރެ . ފުޅެވެ رمحةނުހިމެނުއްވުމީ އެކަލާނގެ  تعاىل اهللاބައެއްކަންތައްތައް 
 تعاىل اهللاގައި ވާހަކާބާގައިގެ މީސްތަކުންގެ ފުކަހް. ނިދާފައި އޮވެ ކުރެވޭކަންތަކެވެ، ކުރެވޭކަންތައްތަކާއި

ގައި ހޮހޮޅާބައިމީހުން އެ(އަދި ") 18 :الكهف(  fe  d  c  b  aZ   ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ
އަދި ފުރޮޅުނީ ." އެބައިމީހުން ކަނާތްފުށަށާއި ވާތްފުށަށް ފުރޮޅައި ހެއްދެވީމެވެ ،اهللاތިމަން ) ނިދާފައި ތިބިއިރު
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އެހެނީ . އެކަންތައް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްކުރެއްވިއެވެ ،تعاىل اهللاއެކަމަކު . ޙަޤީޤަތުގައި އެބައިމީހުންނެވެ
އަދި އެޙާލުގައި އޭނާކުރާކަންތަކަށް . ފައިވާ މީހާއަށް ޙަޤީޤަތުގައި އިޚްތިޔާރެއްނުވެއެވެހަމަކަށަވަރުން ނިދާ

އަދި . އޭނާގެ ޢަމަލު އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްކުރެއްވީއެވެ تعاىل، اهللاއެހެންކަމުން . ސަޒާއެއްވެސް ނުލިބެއެވެ
  متيلْفَ برِش وأَ لَكَأَفَ مائص وهو يِسن نم" .ހަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ  مى اهللا عليه وسلّاهللا صلّ رسول

صومإِفَ هنطْا أَمعماُهللا ه وقَسފި މީހާ ދަންނައެވެރޯދައަށް ހުރެ ހަނދާންނެތިގެން ކައިފިމީހާ ނުވަތަ ބޮއި" "اه .
 اهللاކާންދެއްވީ އަދި ބޯންދެއްވީ  ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް. އޭނާގެ ރޯދަ ފުރިހަމަކުރާ ހުށިކަމެވެ، ފަހެ އޭނާ

އެހެނީ . އަށެވެ تعاىل اهللاފަހެ މިކާން ދެއްވުމާއި އަދި ބޯންދެއްވުން އެކަލޭގެފާނު އެނިސްބަތްކުރެއްވީ ." އެވެ
 ފަހެ އޭނާގެ އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައި އެކަންތައްވީ. ނުލައެވެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތައް އޭނާގެ ކިބައިންވީ ހަނދާނަކާ

ސާސްކުރާ ވޭނަކާއި ނުވަތަ އޭނާގެ އެއްވެސް އިޙުނުލައި  އޭނާގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ، އަދި އިންސާނާ. ފަދައެވެ
އަދި އެކަމުގެ ސަބަބެއްވެސް އޭނާއަކަށް  -، ސާސްކުރާ ލުއިކަމަކާއިއިޙުސަށް ނަފުއޭނާގެ  އިއިޚްތިޔާރަކާ ނުލަ

ލިބުނު ވޭނަކާއި ނުވަތަ އޭނާ އަމިއްލައަށް ކުރިކަމަކުން  އަދި އޭނާ އަމިއްލައަށް ކުރިކަމަކުން އޭނާއަށް - .ނޭނގެއެވެ
އަދި މިއީ . އޭނާއަށް ލިބުނު އުފަލަކާއި މިދެކަންތަކުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤު އަހުރެމެން އެންމެންނަށްވެސް އެނގެއެވެ

  .وهللا احلمد .އެއްވެސް ކިލަނބު ކަމެއް ނެތި ފާޅުވެ ބަޔާންވެގެންވާ މައްސަލައެކެވެ
ފުރަތަމަބައިގެ މީހުން އެބަހީ މިންވަރުފުޅު ސާބިތުކުރުމުގައި ، ހަމަކަށަވަރުން! ނޭވެއޭ އަޚުން  

. އޭގެ އަސްލުން ބާޠިލްވެ ހިނގައްޖައީހެވެ شريعة، ޙައްދުފަހަނަޅައިދިޔަ މީހުން ބުނިފަދައިން އަހުރެމެން ބުނެފިނަމަ
ހެޔޮ ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް ، އްނުވާކަމަށް ބުނުންއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އަޅާގެ ޢަމަލުގައި އޭނާގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެ

އެއީ އެކަން އޭނާގެ . ކުރެއެވެލާޒިމުނުބައިކަމެއްގެ މައްޗަށް މަލާމަތްނުކުރެވުމާއި މިކަންކަން ، ތަޢުރީފުނުކުރެވުމާއި
ކުންނަ ނިށް މިކަމުގެ މައްޗަ. ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ ނުލައި އިރާދަޔަކާކިބައިން އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއި އެއްވެސް 

ހިނދު އޭނާގެ މައްޗަށް  އޭނާގެ އުރެދުމުގެ މައްޗަށް ޢަޛާބާއި ސަޒާދެއްވާ، އުރެދޭމީހާއަށް تعاىل، اهللاނަތީޖާއަކީ 
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ . ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ تعاىل اهللاއެކަންތަކުން . އަނިޔާވެރިވެވޮޑިގެންނެވުމެވެ

އަދި މިއީ ޝައްކެއްނެތް . ގައި އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއި އެއްވެސް އިރާދައެއްނެތް މީހަކަށެވެއެދެއްވީ އެކަމު ޢަޛާބު

m  l  k  j   ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل اهللا. ގޮތުގައި ޞަރީޙަކޮށް ޤުރުއާނާއި ޚިލާފުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
  |  {   z     y  x  w   v   u            t  s    r  q  p  o  n  £   ¢  ¡   �  ~  }

  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²          ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª    ¨          §      ¦  ¥    ¤
  Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾      ½   ¼  »Z     )އަދި އޭނައާ ") 29-23 :ق

އެބަހީ (އަހުރެންގެ އަތުގައިވާ އެއްޗެއް . ދަންނަވާނެއެވެ) ގެ ދަރުބާރުގައި اهللاޤިޔާމަތްދުވަހު (އެކުގައިވި މަލާއިކަތާ 
ކޮންމެ .) މަލާއިކަތުންނަށް ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ تعاىل اهللا. (މިއޮތީ ޙާޟިރުވެ ތައްޔާރަށެވެ) އޭނާގެ އަޢުމާލުނާމާ

ށް އޭނާއަކީ ހެޔޮކަންތައްތައް މަނާކޮށް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޝައްކުކޮ. ނުލަފާ ކާފިރަކު ނަރަކައަށް އެއްލާލާށެވެ
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އޭނާ ގަދަފަދަ ޢަޛާބުގެ ތެރެއަށް ، ފަހެ. ކުރިމީހެކެވެ شريكއާ އެކު އެހެން އިލާހަކު  اهللا. އުޅުނުމީހެކެވެ
އަހުރެން އޭނާ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. އޭނާއާ އެކުގައިވި ޝައިޠާނާ ބުނާނެއެވެ. އެއްލާލާށެވެ

ގެ هللا ތިމަން .ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ تعاىل اهللا. ވާ މަގުފުރެދުމެއްގައެވެއެކަމަކު އޭނާވީ ދުރުވެގެން. މަގެއްނުފުރައްދަމެވެ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް هللا އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން . ނެތެވެއަރައިރުންވާނެކަމެއްޙަޟްރަތުގައި ތިޔަބައިމީހުން 

ދުނިޔޭގައި ( ގެ ހަޟްރަތުގައި هللاތިމަން . ފޮނުއްވީމެވެ وعيد) ރަސޫލުންނާއި ފޮތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން(
އަޅުތަކުންނަށް هللا އަދި ތިމަން . ބަސްފުޅު ބަދަލެއްނުވާނެއެވެ) ގެ وعيدތިޔަބައިމީހުންނަށް އިއްވަވާފައިވާ 

ނގެ ޙަޟްރަތުން އެބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެކަލާ تعاىل اهللاފަހެ،  ."ވަމެވެގަންނަނުވޮޑިކަމުގައި ތެއް އަނިޔާވެރިވާ ފަރާ
އެއީ އެކަލާނގެ ! ކިއެއްތައަދި. ޔާވެރިކަމަކުން ނޫންކަމެވެކިބަފުޅުންވާ އަނިލިބުނީ އެކަލާނގެ އޭނާއަށް ޢަޛާބު

އަދި . ފޮނުއްވިއެވެ وعيدއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް . ޢަދުލުފުޅުގެ ފުރިހަމަކަމެވެ
މަކު އެބައިމީހުން އެކަ. ށްދެއްވިއެވެމަގު ބަޔާންކޮގެ ތެރެއިން ޙައްޤުމަގާއި ބާޠިލުއޭ. މަގުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްވެސް  تعاىل اهللاފަހެ، . މަގުން ހިނގުމަށެވެޠިލުކުރީ ބާސުތަކަށް އިޚްތިޔާރުއަމިއްލަ ނަފު
 ގެتعاىلاهللا ބައިގެ މީހުން ބުނިފަދައިން އަހުރެމެން ބުނެފިނަމަ އަދި ފުރަތަމަ. އްޖަތެއް އެބައިމީހުންނަށް ބާކީނެތެވެޙު

V  U  T  S   R  Q  P  O  N  ]  .ވެއްޖައީހެވެއަންނަނިވި ބަސްފުޅުވެސް ބާޠިލު
YXWZ  )އެއީ އެބޭކަލުން . ރަސޫލުންތަކެކެވެ) ފޮނުއްވިهللا  ތިމަން(އެއީ ) "165 :النساء

. ވުމަށެވެދެއްއިންޒާރު) ތަކުންނަށް ނަރަކައިންމީސް(ދެއްވުމަށާއި އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު) ވަރުގޭގެމީސްތަކުންނަށް ސު(
 تعاىل، اهللاފަހެ ." ނުވުމަށެވެޙުއްޖަތެއް ގެ މައްޗަށް އެއްވެސްهللا އެއީ އެރަސޫލުންނަށް ފަހުގައި މީސްތަކުންނަށް 

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމަށް ފަހުގައި މީސްތަކުންނަށް އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއްވުން ނަފީކުރެއްވިއެވެ
ފަހެ އެބައިމީހުންނަށް މިންވަރުފުޅު . ކުރެއްވިއެވެއްޗަށް އެކަމުން ޙުއްޖަތް ޤާއިމުއެބޭކަލުން އެބައިމީހުންގެ މަ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ތީހެވެޙުއްޖަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމަށް ފަހުގައިވެސް އެ ޙުއްޖަތް ބާކީވެ އޮ
އަދި ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމުގެ . އޮތެވެގެ މިންވަރުފުޅު ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިންވެސް ދެމި تعاىل اهللا
ނގަމުންދާ ކަމުން މިބައިމީހުންގެ މިބަސް، ނައްޞުތަކާއި، ލޯމަތީ ހިއެހެން. ންވެސް ދެމިއޮންނާނެއެވެފަހު

  . އެއީ އިސްވެދިޔަ މިސާލުތަކުން އަހުރެމެން ބަޔާންކުރި ފަދައިންނެވެ. ކުރެއެވެކަންތައްތަކުން ބާޠިލު
ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ބަސްވެސް، ނައްޞުތަކާއި ލޯމަތީ . ސް ދަންނައެވެދެވަނަބައިގެ މީހުންގެ ބަ  

ގެ އިރާދަފުޅާ  تعاىل اهللاއިންސާނާގެ އިރާދަ އެބަހީ ހަމަކަށަވަރުން . ހިނގާކަންތައްތައް ރައްދުކުރެއެވެ

Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º   ]. ތަބާވެގެންވާކަމަށް ނައްޞުތައް ޞަރީޙަކޮށް އައިސްފައިވެއެވެ
  Ã  Ç  Æ  Å  ÄZ   )ތިޔަބައިމީހުންގެ ) އެ ޤުރުއާން ނަސޭޙަތެއް ކަމުގައިވަނީ) "(29-28 :التكوير

ށް އިރާދަކުރެއްވުމުން މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަهللا އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި . ތެރެއިން ސީދާވުމަށް އެދުނު މީހަކަށެވެ

އަދި ) "68 :القصص(  ³Z´   ¯   °  ±  ² ]." ނުކުރެވޭނެއެވެއެއްވެސް ކަމެއްގެ އިރާދައެއް
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ދަކުރައްވާ އެއްޗެއް އަދި އިރާ. ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ އެއްޗެއް ހައްދަވައެވެ

) 25 :يونس(  Ý  Ü        Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó Z ]." ކުރައްވައެވެއިޚްތިޔާރު
އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް . ދެއްވައެވެދަޢުވަތު ލިބިގެންވާ ގޮވައްޗަށް ސަލާމަތްކަން تعاىل اهللاއަދި "

ގެ އެއްފަރާތް  ةربوبيއަދި އެބައިމީހުންނަކީ ހަޤީޤަތުގައި ." ދައްކަވައެވެސީދާވެގެންވާ މަގަށް މަގު
 ގައި އެކަލާނގެރަސްކަންފުޅުގެ  تعاىل اهللاމީހުންނަކީ، އެފަދައިން އެބައިއަދި ހަމަ. ކުރާމީހުންނެވެބާޠިލު

އީ ހުރިހާ  تعاىل اهللاފަހެ . ކުރާމީހުންނެވެށް ދަޢުވާއިރާދަނުކުރައްވާ ތަކެއްޗާއި، އެކަލާނގެ ނުހައްދަވާ ތަކެތި ވާކަމަ
ހުރިހާ އެއްޗެއް އަދި . އަދި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ކަމަކަށް އިރާދަކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ކާވެސް އްތައެނގޭ ކަންތަކަނޑައެޅިގެން އަދި ހަމައެފަދައިން އެބައިމީހުންނަކީ . މިންވަރުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ސިފަތަކާއެކު މިލްކުވެގެންވަނީ  ތަކެތީގެ ޒާތުތަކާއިއެ ،ހުރިހާ މަޚުލޫޤުންއެބަހީ ހަމަކަށަވަރުން . ޚިލާފުވާ މީހުންނެވެ

އަދި . ނެތެވެޒާތާ ދެމެދު އެއްވެސް ފަރަޤެއް އެކަލާނގެއަށް އެތަކެތި މިލްކުވުމުގައި ސިފަޔާއި. އަށެވެ تعاىل اهللا
އްޗާއި ދެމެދު އެއްވެސް ތަކެ) ވަޔާއި، ހުމާއި، ފިންޏާއި، ހޫނުފަދަ(ޖިސްމުވާ ތަކެއްޗާއި ޖިސްމުނުވާ 

އަދި އެކަލާނގެ . އަށެވެ تعاىل اهللاރިހާ އެއްޗެއް މިލްކުވެގެންވަނީ އެހެންކަމުން ހު. ނެތެވެފަރަޤެއް
ދެން އަހުރެމެންގެ މައްޗަށް . ނގެ އިރާދަނުކުރައްވާ ކަމެއް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެފުޅުގައި އެކަލާރަސްކަން

ގެ އިރާދަފުޅަށް ރުޖޫޢަވާއިރު އަދި ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލާނގެ  تعاىل اهللاކީ އޮތް ސުވާލަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ބާ
ޔެވެ؟ އަދި އިންސާނާގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ހެއްނާއަށް އޮތް އިޚްތިޔާރަކީ ކޮބައިއަތްޕުޅުގައިވާއިރު ދެން އިންސާ

އޭނާއަށް އޮތް ޙީލަތަކީ  ކުރައްވާފައިވާނަމަ ފަހެމިންވަރު تعاىل اهللاއޭނާއަށް ހިދާޔަތް ނުލިބުމަށް  މަގުފުރެދުމަށް އަދި
  ހެއްޔެވެ؟ކޮބައި

ވަނީ ހިދާޔަތަށް ހިދާޔަތް ދައްކަ تعاىل اهللاހަމަކަށަވަރުން . ވެއެމެން ބުނަމުފަހެ އޭގެ ޖަވާބުގައި އަހުރެ  
އަދި އެކަލާނގެ މަގުފުރައްދަވަނީ މަގުފުރެދުމަށް އަހުލުވެރިކަމާއި . ކަން ހުރިމީހަކަށެވެ ةصالحيއަހުލުވެރި ކަމާއި 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل اهللا. ކަންހުރި މީހެކެވެ ةصالحي. [   À¿  ¾  ½  ¼   »Z )5 :الصف (
އަދިވެސް ." އެބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ނުސީދާކުރެއްވިއެވެ تعاىل اهللاނދު ން ޚުދު ނުސީދާވީ ހިފަހެ އެބައިމީހު"

z  y  x  w  v   u  }|    ]. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  ¨§  ¦    ¥  ¤  £  ¢¡  �    ~  }Z )ފަހެ، އެބައިމީހުން، ) "13 :املائدة

އަދި އެބައިމީހުންގެ . ލެއްވީމެވެއިމީހުންނަށް ލަޢުނަތްއެބަهللا ން އެބައިމީހުންގެ ޢަހުދު އުވައިލުމުގެ ސަބަބުން ތިމަ
އަދި . ކަލިމަތައް އޭގެ މަޤާމުން ނަގައި ބަދަލުކުރެތެވެ) ފޮތުގެ(އެބައިމީހުން . ހިތްތައް ހަރުކުރެއްވީމެވެ

 تعاىل اهللاފަހެ ." ނައްތައިލިއެވެހަނދާން ބައެއް އެބައިމީހުންއެބައިމީހުންނަށް ދެވުނުނަސޭހަތްތަކުން ބޮޑު
 ކަމެއްގެ ސަބަބުންސުން ކުރާދަވަނީ އަޅާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުއެބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެކަލާނގެ، އަޅާ މަގުފުރައް

މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތެއް  تعاىل اهللاފަދައިން އަޅާއަކަށް، އޭނާއަށް ކުރިއަދި ކުރިން އަހުރެމެން ބަޔާން. ވެކަމެ



   ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާ
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ވުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ އޭނާއަކަށް މިންވަރުފުޅެއް ރުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މިންވަ .ނޭނގެއެވެ
ވުމަށް ކަމެއް މަގުފުރެދިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިކުރައްވާފައިވަނީ އޭނާ އޭނާއަށް މިންވަރު تعاىل اهللا ފަހެ. ނެއެވެނޭނގޭ
! ން އޭނާގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެދެ. ވުމަށް ކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެތަ ހިދާޔަތް ލިބޭ މީހެއްކަމުގައިނުވަ

 تعاىل اهللا ހަމަކަށަވަރުން މިއީ. ދެން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލްކުރާ ޙާލު ބުނެއެވެ. ފުރެދުމުގެ މަގު އިޚްތިޔާކުރެއެވެ
ފަހެ އޭނާއަށް ހިދާޔަތުގެ މަގު އިޚްތިޔާރުކޮށް ދެން މިފަދައިން ބުނުން . އަހުރެންނާ މެދު އިރާދަކުރެއްވި ގޮތެވެ

  . އަހުރެންނަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވައިފިއެވެ تعاىل اهللاހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން ނުވޭގެންއެކަށީ
ފަހެ ފުރެދޭ ވަގުތު މަޖުބޫރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުމާއި ކިޔަމަންތެރިވާ ވަގުތު ކުޅެދުންތެރި   

އިންސާނާއަށް، ފުރެދޭ ހިނދުގަޔާއި . ލާ އެހެންނުވާނެއެވެހެއްޔެވެ؟ ހަމަހިއިވުން އޭނާއަށް އެކަށީގެންވަނީމީހެއްކަމުގަ
އަށް އުރެދޭ  هللاފަހެ ފުރެދޭ ހިނދު ނުވަތަ . އުރެދޭހިނދުގައި މަޖްބޫރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން އެކަށީގެންނުވެއެވެ

ކުރެވިގެންވާ ވަރުމިއީ އަހުރެންގެ މައްޗަށް ލިޔެވިގެންވާ ނުވަތަ އަހުރެންގެ މައްޗަށް މިން. ހިނދު އޭނާ ބުނެއެވެ
ން އަހުރެންނަށް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކުން ނިކުތުވަރުނިޔާކުރައްވާފައިވާ އަދި މިން تعاىل اهللاއަދި . ގޮތެވެ

ރިކަމަށާއި، އޭނާއަށް ކިޔަމަންތެ تعاىلاهللا  ނަމަ އަދި އިވާގައްފަރާތެއަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ . ނުވެއެވެކުޅަދާނަވެގެން
ދެން އެކަމުން . އިންވީ ކަމެކެވެހަމަކަށަވަރުން އެއީ އޭނާގެ ކިބަ. ކުރެއެވެވައިފިނަމަ ދަޢުވާހިދާޔަތަށް ތައުފީޤުދެއް

ސުން ހާސިލުކުރި މިއީ އަހަރުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފު .އަދި ބުނެއެވެ. ގޮވައި ހަދައެވެގެ މައްޗަށް ކަލަ تعاىل اهللا
 ގައިފަރާތުއަދި އުރެދުމުގެ . ކަމުގައިވެއެވެ ކުޅެދުންތެރިއެއް ގައިފަރާތު ފަހެ ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ. ކެވެކަމެ

ފަހެ . މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އިންސާނަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްނޫނެވެ. މަޖްބޫރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވެއެވެ
ރަށްވުރެ ދޮ އަދި ހިދާޔަތުގެ ދޮރު، ރިޒުގުގެ. ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާނާއަށް ކުޅެދުންތެރިކަމާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ

ގާތުގައި  އަދި އެންމެންގެ. ބޮޑަށް ފޮރުވިގެންނުވެއެވެކުރުމުގެ ދޮރުތަކަށްވުރެ ވަކިންއަދި ޢިލްމު ޙާޞިލު
. ވަނީ މިންވަރުކުރެވިފައެވެމިންވަރުކުރެވިގެންވާ އެއްޗެއް ފަދައިން އިންސާނާއަށް ރިޒުޤުން މަޝްހޫރުވެގެންވާ

ބޭރުގެ އެކި ދިމަދިމާގައި ރިޒުޤު ލިބޭނެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކެއް އެހެންވުމާ އެކުވެސް އޭނާގެ ރަށުގަޔާއި ރަށުން
އަހުރެންނަށް ރިޒުޤެއް  .ގޭގައި އިށީނދެ އިނދެ މިހެންނުބުނެއެވެ. ހޯދުމުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ

ސީލަތްތަކެއް ވަ ރިޒުޤުގެ އެންމެހާ! އަދިކިއެއްތަ. ންގެ ގާތަށް އަންނާނެއެވެކުރެވިފައިވާނަމަ އެރިޒުޤު އަހުރެމިންވަރު
هللا އެއީ މާތް. މެއެވެ އެކުވެސްޒާތުގައި ޢަމަލާއި ގުޅިފައިވުމާއެއީ ރިޒުޤު އޭގެ . ހޯދުމުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރެއެވެ

ގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވި  موسلّ عليه اهللا ىصلّ اهللاރަސޫލު  عبد اهللا بن مسعود،ރުއްސުންލެއްވި 
ثُم يكُونُ علَقَةً  ،أَحدكُم يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمه أَربعين يوما نطْفَةًإِنَّ ". ހަދީޘްފުޅެއްގައިވާ ފަދައިންނެވެ

كثْلَ ذَلم، كثْلَ ذَلةً مغضنُ مكُوي ثُم، ـَك ـَل بِكَتبِ رِزقه  :فَيؤمر بِأَربعِ كَلمات ،ثُم يبعثُ إِلَيه املْ
هلأَجو ديعس أَم يقشو هلمعހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ޚަލުޤުކުރެއްވުން " )عليه متفق( "و

ދެން ސާޅީސް . ސާޅީސް ދުވަހު ނުޠުފާއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާވެއެވެ.  އޭނާގެ މަންމަގެ ބަނޑުގައި ޖަމާވެއެވެ
ދެން . ސާޅީސް ދުވަސް ވުމުން މަސްކޮޅަކަށް އޭނާވެއެވެދެން . ވެއެވެސްވުމުން ގަނޑު ލޭކޮޅަކަށް އޭނާދުވަ

އޭނާގެ ރިޒުޤު . ވެއެވެވިގެންކުރެހަތަރުކަމަކަށް އަމުރު ފަހެ އެމަލާއިކަތާއަށް. ވޭނެއެވެއްއޭނާގެގާތަށް މަލާއިކަތާ ފޮނު
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އްތޯ ނުވަތަ ލިޔުއްވުމަށާއި، އޭނާގެ އަޖަލު ލިޔުއްވުމަށާއި، އޭނާގެ ޢަމަލު ލިޔުއްވުމަށާއި، އަބާއްޖަވެރިޔެ
އެއީ ޢަމަލުތައް، ޞާލިޙު ޢަމަލުތޯ . ފަހެ މި ރިޒުޤުވެސް މިވަނީ ލިޔުއްވިފައެވެ." ބާއްޖަވެރިޔެއްތޯ ލިޔުއްވުމަށެވެ

ދުނިޔޭގެ ފަރާތްފަރާތުގައި  ؟ފަހެ ތިބާގެ ޙާލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ. ނުވަތަ ނުބައި ޢަމަލުތޯ، ލިޔުއްވިފައިވާ ފަދައިންނެވެ
އަދި އާޚިރަތުގެ ރިޒުޤާއި . ރިޒުޤު ހޯދުމަށެވެ. ކުރެއެވެބިންތަކާއި ސަހަރާތައް ކަޑައްތު .ތިބާ ދަތުރުކުރެއެވެ

 .ހަމަކަށަވަރުން މިދެމަގު އެއްގޮތެވެ. ނުކުރެއެވެކަށް ތިބާއެއްވެސް މަސައްކަތެއްނިޢުމަތުގެ ގޮވަތީގެ ކާމިޔާބީ ހޯދުމަ
ރިޒުޤު ހޯދުމަށާއި، ތިބާގެ ދިރިއުޅުމަށާއި، ތިބާގެ  ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ. ނެތެވެއެދެމެދުގައި އެއްވެސް ފަރަގެއް

ފަހެ ތިބާއަށް ބައްޔެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، ތިބާގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭނެ މާހިރު . އަޖަލު ދިގުވުމަށް ތިބާ މަސައްކަތްކުރެއެވެ
ންވަނީ ތިބާއަށް ލިބިގެ އެކަމަކު. ކޮޅުތަކަށް ތިބާ ދަތުރުކުރެއެވެރަކު ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންޑޮކްޓަ

އެކަން އެގޮތަށް އޮތުމާ . އެވެނުމެވާނެމެއަދި އުންޏެއް. ނެއެވެއިތުރެއްވެސް ނުވާ. ކުރެވިގެންވާ އަޖަލެކެވެމިންވަރު
އި އަހުރެން ވެއްޓިފައިވާ ބަލިމީހެއްގެ ގޮތުގަ. އެކުވެސް އެކަމުގެ މައްޗަށް ތިބާ އިޢުތިމާދުކޮށް މިހެން ނުބުނެއެވެ

 .އަހުރެންގެ އަޖަލު ދިގުވުމަށް މިންވަރުކުރައްވާފައިވާނަމަ ދިގުވާނެއެވެ تعاىل اهللاއަދި . އެވެގޭގައި އޮންނާނީ
އެމީހެއްގެ އަތްމައްޗަށް ޝިފާ މިންވަރުކުރެއްވުން އެންމެ ގާތްކަމަށް  تعاىل اهللاމީސްތަކުންކުރެ ! ކިއެއްތައަދި

ތަކުން މަސައްކަތްކުރާތަން އަހުރެމެންނަށް ތިބާއަށް ފެންނަ ޑޮކްޓަރަކު ހޯދުމަށް ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ ހުރިހާ ގޮ
ފަހެ ދުނިޔެއަށްޓަކައި ތިބާ ކުރާ ޢަމަލުތަކުގައި ތިބާކަންތައްކުރާ ފަދައިން އާޚިރަތުގެ މަގުގަޔާއި ޞާލިޙު . ފެނެއެވެ

ގެ تعاىل هللا . ންވާނީ ކުރިން ދަންނަވާފައެވެހެއްޔެވެ؟ އަދި އަހުރެމެބާގެ ޢަމަލު ނުވާންވީ ކީއްވެގެންޢަމަލުތަކުގައި ތި
ކަމުން ތިބާ މިހާރު ތިޔަހުރީ އެހެން. ކަށް އެކަށީގެންނުވެއެވެއެއެނގުން ތިބާއަ. ނިޔާއަކީ ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރެކެވެ

އެއްމަގަކީ ސަލާމަތްކަމާއި، ކާމިޔާބީއާއި، ބާއްޖަވެރިކަމާއި، ޢިއްޒަތްތެރިކަމަށް ތިބާ . ދެމަގެއްގެ ދެމެދުގައެވެ
. ދި އަނެއްމަގަކީ ހަލާކާއި، ހިތާމަޔާއި، ނިކަމެތިކަމަށް ތިބާ ވާސިލުކޮށްދޭނެ މަގެކެވެއަ. ވާސިލުކޮށްދޭނެ މަގެކެވެ
ކަނާތްފަރާތު މަގުން . ހުރީ އެދެމެދުގައި ހުއްޓި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެޔައަދި ތިބާ މިހާރު ތި

ކުރާނެ މީހަކުވެސް ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ވާތްފަރާތު މަގުން ހިނގުން މަނާ ހިނގުން މަނާކުރާނެ މީހަކުވެސް އަދި
ށް އަނުންނަމަ ވާތްފަރާތު މަގާ ދިމާއަދި ތިބާ ބޭ. ށްދާށެވެއަބޭނުންނަމަ ކަނާތްފަރާތު މަގާ ދިމާ ތިބާ. ނުވެއެވެ
 އީމި. ދެން ތިބާބުނެއެވެ. ކުރެއެވެވާތް ފަރާތުމަގު ތިބާ އިޚްތިޔާރުދެން ތިބާގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ . ދާށެވެ

 ފަހެ ކަނާތްފަރާތުމަގު ތިބާ އިޚްތިޔާރުކޮށް ދެން ތިބާ މިފަދައިން. ކުރެވުނު ގޮތެވެއަހުރެންގެ މައްޗަށް މިންވަރު
ބާ އަދި ތި. ކުރެވުނުގޮތެވެއީ އަހުރެންގެ މައްޗަށް މިންވަރުހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން މިބުނުން ތިބާއަށް އެކަށީގެންނުވޭ
އޭގެ ތެރެއިން . ން އެދޭ ހިނދު، ތިބާގެ ކުރިމަތީގައިވަނީ ހަމައެކަނި ދެމަގެވެކުރަކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ދަތުރެއް

ވެސް ންހަމަޔަޤީނު. އަދި އަނެއްމަގަކީ އުނދަގޫ ދިގު ބިރުވެރި މަގެކެވެ. އެއްމަގަކީ ފަސޭހަކުރު އަމާން މަގެކެވެ
އަދި އުނދަގޫ، ދިގު ބިރުވެރި  .ގެއެވެނކުރާނީ ފަސޭހަ ކުރު އަމާން މަގުކަން އަހުރެމެންނަށް އެތިބާ އިޚްތިޔާރު
ވާ ގޮތުންފަހެ މަޢުނަވީ. ގޮތުންވާ މަގުގައި ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތެވެއާދެ މިއީ ޙިއްސީ. ނުދާނެއެވެ މަގަކުން ތިބާ

ފަހަރު ސު ބައެއްއެކަމަކު ހަވާނަފު. ފާތެއްނޫނެވެއެއްގޮތަކަށްވެސް ތަ. މަގުވެސް ވަޒަނުގެ ގޮތުން އެމަގާ އެއްފަދައެވެ
އޭނާގެ  އަދި މުއުމިނަކަށް އެކަށީގެންވަނީ. އަދި ސިކުޑީގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަނެއެވެ. ޙުކުމްކުރެއެވެ ސިކުނޑީގައި

ސުގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ސިކުނޑި އޭނާގެ ހަވާނަފު އަދި. ސުގެ މައްޗަށް ވެރިވެފައިވުމެވެސިކުނޑި އޭނާގެ ހަވާނަފު
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އޭގެވެރިޔާއަށް އޭނާއަށް ގެއްލުން ހުރިކަންތައްތައް  ކުރުމަށްޓަކައި ހަދައިފިނަމަ ޙަޤީޤަތުގައި އެސިކުނޑިޙުކުމް
ންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް އޭނާ ދެނިވި ކަދޭ ކަންތައްތަކާއި އޭނާ އުފާކޮށްއަދި އޭނާއަށް ނަފާ. ވިސްނައިދެއެވެ

  .އެވެއްދައިދެވަ
ނގަނީ ތަކުގައި ހިންސާނާ އޭނާގެ އިޚްތިޔާރީ ޢަމަލުއިން އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ އިމި  

ދުނިޔޭގެ ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްތިޔާރީ  އަދި އޭނާ. ވެކަމެނޫން މަޖުބޫރީ ހިނގުމަކުން. ވެކަމެއިޚްތިޔާރީ ހިނގުމަކުން
ނގުމަކުން ހިނގުމަކުން ހިނގާފަދައިން އޭނާ ބޭނުންނަމަ އޭނާގެ އެވިޔަފާރި އާޚިރަތުގެ ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްތިޔާރީ ހި

. ބަޔާންކަން ބޮޑެވެއް ދުނިޔޭގެ މަގުތަކަށްވުރެ މާއާޚިރަތުގެ މަގުތަ! ކިއެއްތައަދި. ހިނގުމަށް ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެއެވެ
އަދި . އެކަލާނގެ ފޮތުގައެވެ އެއީ. އެވެ تعاىل اهللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އާޚިރަތުގެ މަގުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ

ރަތުގެ މަގުތައް ދުނިޔޭގެ މަގުތަކަށްވުރެ ކަމުން ޝައްކެއްނެތި އާޚިއެހެން. ސޫލާގެ ދޫފުޅުމަތިންނެވެއެކަލާނގެ ރަ
އެކުވެސް އިންސާނާ، ނަތީޖާގެ  އެކަން އެގޮތަށް އޮތުމާ. ނެއެވެއަދި އަލިކަން ގަދަވާ. ބަޔާންކަން ބޮޑުވާނެއެވެ

އަދި ނަތީޖާ  ގެންވާވެޔަޤީންއަދި ނަތީޖާ . އްނުވާ ދުނިޔޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގައެވެޔަޤީންކަމެއެއްވެސް 
   ރަތުގެ ނަތީޖާ ސާބިތުވެގެންވަނީ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އާޚި. އާޚިރަތުގެ މަގުތައް ދޫކޮށްލައެވެ ބަޔާންވެގެންވާ

  .ވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެވަޢުދާ ޚިލާފުވެ تعاىل اهللاއަދި . ގެ ވަޢުދުފުޅުންނެވެ تعاىل اهللا
ޤުރާރަކީ އަދި އެމީހުންގެ ގެ އި واجلماعة نةالس أهلހަކަށަވަރުން . އެއަށްފަހުގައި އަހުރެމެން ބުނަމުއެވެ  

އަދި އޭނާ އިރާދަކުރާ . ނާގެ އިޚްތިޔާރުންނެވެކުރަނީ އޭހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާ ޢަމަލު، އަކީ مذهبޢަޤީދާއާއި 
ފުޅާއި  ةيئَشمގެ އިރާދަފުޅާއި  تعاىل اهللاއިރާދައާއި އޭނާގެ އިޚްތިޔާރު،  އެކަމަކު އޭނާގެ. ފަދައިން އޭނާ ބުނެއެވެ

ފުޅު، އެކަލާނގެ  مشيئةގެ  تعاىل اهللا ހަމަކަށަވަރުން. އީމާންވެއެވެ واجلماعة نةالس أهلދެން . އެވެތަބާވެގެންވެ
ފުޅަކީ ހުސްއެކަނި އެއްވެސް ޤައިދެއްނުވާ  مشيئةގެ  تعاىل اهللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން . ންވެއެވެތަބާވެގެ ޙިކުމަތްފުޅާ

. ޅެކެވެފު مشيئةތަބާވެގެންވާ  އެކަލާނގެ ޙިކްމަތްފުޅާފުޅަކީ  مشيئةއެކަލާނގެ  !ކިއެއްތައަދި. ފުޅެއްނޫނެވެ مشيئة
އަކީ  احلكيمއަދި . ގެ އިސްމުފުޅެވެއެވެ "احلكيم"ގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި  تعاىل اهللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން 

ރިކަމާއެކު ޙިކުމަތްތެ ގޮތުންނާއި ޞިނާޢީގޮތުން ތަކެތި ފުރިހަމަގޮތުގައިކައުނީގޮތުންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން އަދި ޢަމަލީ
އެމީހަކު  އެކަލާނގެ ޙިކުމަތްފުޅުން ހިދާޔަތް މިންވަރުކުރައްވަނީ، ހިދާޔަތަށް އެދޭ އަދި تعاىل اهللا. ހައްދަވާ ފަރާތެވެ

އަދި . ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި އެމީހެއްގެ ހިތް ސީދާކަންމަތީގައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ تعاىل اهللاހިދާޔަތަށް އެދޭކަން 
އެބަހީ އިސްލާމްދީން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް . ނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެއިންން މިންވަރުކުރައްވަނީ އެފަދަމަގުފުރެދު
. މީހަކު ހިތްނުތަނަވަސްވެ ފިތޭފަދައިން، ހިތްނުތަނަވަސްވެ ފިތޭ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ އަރާ ހިނދު އުޑަށް ހުށައެޅޭ

ގެ ޙިކުމަތްފުޅު  تعاىل اهللاމިފަދައިންވުމަށް  ބައިންއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ކި
އެފަދަމީހަކަށް ޢަޒުމް އާކޮށްދެއްވާ އޭނާގެ އިރާދަ އެހެން އިރާދައަކަށް  تعاىل اهللاއެހެންނަމަވެސް . ކުރެއެވެކާރުއިން

އެކަމަކު އެއްވެސް . ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތައެވެ تعاىل اهللا. ވުން އެއީ އަދި އެހެންކަމެކެވެބަދަލުކޮށްދެއް
  .ގެ ޙިކުމަތްފުޅު އިންކާރުކުރެއެވެ تعاىل اهللاތައްތައް މެދުވެރިކުރެއްވުމަށް ސަބަބެއް ނެތި އެސަބަބުގެ ދަށުން ވާކަން

  .ގެ ނިޔާއާއި އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅަށް ހަތަރު މަޤާމެއްވެއެވެ هللاގެ އަރިހުގައި  واجلماعة نةالس أهل  
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 اهللاހަމަކަށަވަރުން . އީމާންވުމެވެ ހީ އިންސާނާ ހަރުދަނާ އީމާންވުމަކުންއެބަ. ދެނެވޮޑިގެންވުން :العلم -1
އެއްޗެއް  ވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާއަދި ހަމަކަށަ. އީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ تعاىل
ވާއެއްޗެތި ފުޅުން  فعلއެއީ އެކަލާނގެ . އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެކޮށް  تفصيلއަދި  ކޮށް إمجال
އި އަދި ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާ. މެއެވެ އެއްޗެތި ކަމުގައިވިޔަސްއަދި މަޚުލޫޤުންގެ ޢަމަލުން ވާ ވިޔަސްއިކަމުގަ

  .ގެ މައްޗަށް ފޮރުވިފައިނުވެއެވެ تعاىل اهللاބިމުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް 
ރިހާ އެއްޗެއްގެ ގައި ހު احملفوظ اللوح އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުގައި تعاىل اهللاއެބަހީ . ލިޔުއްވުން :الكتابة -2

 .ވަނީ ލިޔުއްވާފައެވެމިންވަރު

q   ]. ނގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުގައި ޖަމާކުރެއްވިއެވެލާމިދެމަޤާމު އެކަ تعاىل اهللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން   
   ¥  ¤  £  ¢        ¡  �~  }   |  {  zy  x  w  v  u  t  s  rZ  )70 :احلج (

ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ކަލޭގެފާނަށް  تعاىل اهللاއެއްޗެއް ޑާއި ބިމުގައި ވާހާއު ހަމަކަށަވަރުން"
) ގައި احملفوظ اللوح(ވަނީ ފޮތެއްގައި މަކަށަވަރުން އެހުރިހާ އެއްޗެއްހަ ؟ހެއްޔެވެގިވަޑައިނުގަންނަވާނއެ
.  ންނެވެއެފެއްޓެވީ ޢިލުމު ފަހެ، އެކަލާނގެ." އަށް ފަސޭހަކަމެކެވެ تعاىل اهللاހަމަކަށަވަރުން އެއީ . ވިފައެވެލިޔެ

އެއީ . ގައެވެ احملفوظ اللوحއެބަހީ . ވަނީ ފޮތެއްގައި ލިޔުއްވިފައެވެއެހުރިހާ އެއްޗެއް. އަދި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
إِنَّ أَولَ ما خلَق ". ގެ އަރިހުން ސާބިތުވެގެން އައިސްފައިވާ ފަދައިންނެވެ موسلّ عليه اهللا ىصلّ اهللاރަސޫލު 

ـلَم قَالَ لَه اكْتب قَالَ رب ماذَا أَكْتب؟ قَالَ اكْتب ما هو كَائن فَجرى في تلْك الساعة بِما اُهللا الْـقَ
ةاميمِ الْقوإِلَى ي نكَائ وއެވެ قلمއެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި އެއްޗަކީ  تعاىل اهللاހަކަށަވަރުން " )أمحد رواه( "ه .

ލިޔަންވީ ! އޭ އަޅުގެވެރި ރަސްކަލާކޮ. ގަލަންދަންނަވައިފިއެވެ. ލިޔާށެވެ. ކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެއަށް އެ قلمއެ 
ފަހެ ހަމައެވަގުތު ޤިޔާމަތްދުވަހާ ހަމައަށް ވާނޭ ! ވެކަމެއް ލިޔާށެވާނޭ ހުރިހާ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ؟ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ

 اهللا ىصلّ اهللاބެހޭގޮތުން ރަސޫލު  މުން އަހުރެމެންކުރާ ޢަމަލުތަކާއަދި މިހެންކަ." ކަމެއް ލިޔަންފަށައިފިއެވެހުރިހާ
ލާވެ ނުވަތަ ފައިސަ ތޯއެވެ؟ޢަމަލުތަކެއްތަކަކީ އަލަށް ވަމުންދާ އެއަމަލު. ނެވެކުރެވުއާ ސުވާލު موسلّ عليه

ވެސް އެކަލޭގެފާނާ އަދި ".ފައިސަލާވެ ނިމިފައިވާ އެއްޗެކެވެ". ކުރެއްވިއެވެހަދީޘްފުޅު ؟ތޯއެވެނިމިފައިވާ އެއްޗެއް
. ކުރެއްވިއެވެން ދޫކޮށްލަންތޯއެވެ؟ ހަދީޘްފުޅުއަހަރުމެން މިންވަރުފުޅަށް ބަރޯސާކޮށް ޢަމަލުކުރު. ސުވާލުކުރެވުނެވެ

   ".ފަހެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޭނާ އެކަމަށްޓަކައި ހެއްދެވިފައިވާ ކަމެއްވަނީ ފަހިވެގެންނެވެ. ޢަމަލުކުރާށެވެ"

z  y  x  w  }  |  {     ]. ނަނިވި އާޔަތްތައް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެދެން އެކަލޭގެފާނު އަން  

    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~Z )10- 5 :الليل (
. ޖަޒާ ތެދުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެހެޔޮ) އެކަމުގެ(ވާވެރިވެ، އަދި ތަޤު) އަށްهللا (ދީ އަދި ) ގެ މަގުގައި هللا(ފަހެ "

ޖަޒާ ފުރަގަސްދީ ހެޔޮ) ރާއި ސަވާބަށްއަޖު(އަދި ބަޚީލުވެ، . ހެޔޮމަގު ފަހިކޮށްދެއްވާނަމެވެ އޭނާއަށްهللا ފަހެ ތިމަން 
  ." އޭނާއަށް ނުބައިމަގު ފަހިކޮށްދެއްވާނަމެވެهللا ފަހެތިމަން . ދޮގުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ
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ޖޫދަށް އައިސްފައިވާ އީ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވު تعاىل اهللاއެބަހީ ހަމަކަށަވަރުން . އްވުންއިރާދަކުރެ :املشيئة -3
ގެ  އިރާދަފުޅުން هللا ފަހެ، . ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އިރާދަކުރައްވާ ފަރާތެވެ ކޮންމެ އެއްޗަކަށާއި ވުޖޫދަށް ނާންނަ

ގެ އިރާދަފުޅުން މެނުވީ ވުޖޫދުގައިނުވާ އެއްޗެއް  هللاއަދި . މެނުވީ ވުޖޫދުގައިވާ އެއްޗެއް ވުޖޫދަކަށް ނާދެއެވެ
އަދި . އަދި މިއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ފާޅުކޮށް ބަޔާންވެގެންވާ މައްސަލައެކެވެ. އެވެވުޖޫދަށް ނާންނަކަމުގައިނުވެ

އެކަލާނގެ ފިޢުލުފުޅުގަޔާއި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުގައި އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅު  تعاىل اهللا ހަމަކަށަވަރުން

º  Ã  «  ¼  ½   ¾   ]. ފަހެ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސާބިތުކުރެއްވިއެވެ   Â  Á  À  ¿
Ç  Æ  Å  ÄZ  )ތިޔަބައިމީހުންގެ ) ވަނީއެ ޤުރުއާން ނަސޭހަތެއް ކަމުގައި) (29- 28 :التكوير

ށް އިރާދަކުރެއްވުމުން މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަކަهللا އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި . ތެރެއިން ސީދާވުމަށް އެދުނު މީހަކަށެވެ

 تعاىل اهللاއަދި ) "137 :األنعام(  µ´  ³  ²  ±  °Z   ]." ނުކުރެވޭނެއެވެއެއްވެސް ކަމެއްގެ އިރާދައެއް

Y  X  W  V     U  T  S  R  Q   ]." ނުކުރީހެވެވިނަމަ އެބައިމީހުން އެކަންތައްއިރާދަކުރެއް
ZZ   )ކާ ހަނގުރާމަކޮށް އިރާދަކުރެއްވިނަމަ އެބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަ تعاىل اهللاއަދި ) "253 :البقرة

 تعاىل اهللاފަހެ ." ކުރައްވައެވެމެ ކަމެއްއިރާދަކުރައްވާ ކޮން تعاىل اهللاއެކަމަކު  .ހެވެހެދީނުތަޅައިފޮޅައި 
ދެން އެކަލާނގެ . ވެކަމެކޮށްދެއްވީ ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުވަނީ އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުންއެބަޔާން

  2Z  3  4  5  6  7   ] .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފިޢުލުފުޅާ ބެހޭގޮތުން ދަންނައެވެ
އަދިވެސް ." ހިދާޔަތް ދެއްކެވީމުހެވެ ސަކަށްވެސްއިރާދަކުރެއްވިނަމަ ކޮންމެ ނަފުهللا އަދި ތިމަން ) 13 :السجدة(

އަދި ) "118 :هود(  Z!   "  #  $  %  &  ')   ]. ފައިވެއެވެއެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާ
އެބަހީ ހުރިހާ . (ކަމުގައި ލެއްވީހެވެ އްއުއްމަތެއެއް ސްތަކުންވެރިރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވިނަމަ މީ ކަލޭގެފާނުގެ

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ފިޢުލުފުޅުގައި އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅު .)" މީސްތަކުން މުސްލިމުން ކަމުގައި ލެއްވީހެވެ
ނުވާ ކޮންމެ ޖޫދުގައިފަހެ ވުޖޫދުގައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށާއި ވު. ސާބިތުކުރާ ބައިވަރު އާޔަތްތައް އައިސްފައިވެއެވެ

ގެ އިރާދަފުޅު ޢާއްމުވެގެންވާ ކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވެގެން މެނުވީ މިންވަރަށް އީމާންވުން  تعاىل اهللاއެއްޗަކަށް 
 تعاىل اهللاއެއެއްޗެއް ވުޖޫދުގައި ނުވުމަށް ނުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، ފަހެ ވުޖޫދުގައި. ނުވާހުއްޓެވެ ފުރިހަމަ

اهللا  އަދި ވުޖޫދުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، އެއެއްޗެއް ވުޖޫދުގައިވުމަށް. ނުވެއެވެ އިރާދަކުރައްވައިފުމުން މެނުވީ
ގެ އިރާދަފުޅާއެކު މެނުވީ އުޑުތަކުގައިވެސް އަދި  تعاىل اهللاއަދި . އިފުމުން މެނުވީ ނުވެއެވެއިރާދަކުރައްވަ تعاىل

 .ބިމުގައިވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއްވުން އެކަށީގެންނުވެއެވެ

އީ ހުރިހާ އެއްޗެއް  تعاىل اهللاހަމަކަށަވަރުން . ވެމެއެބަހީ އަހުރެމެން އީމާންވު. ދެވުންހެއް  :اخللق -4
ދެވި ފަހެ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، އެއެއްޗެއް ހެއް. ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

 تعاىل اهللا ހެއްދެވީ ވެސްއެ. މެއެވެ ކަމުގައިވިޔަސް ރުއަދި އެއީ މަ. ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ تعاىل اهللاފަރާތަކީ 
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 .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل اهللا .ދިއުން ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެއަދި އެއީ ދިރިހުރުން ވުޖޫދުން ފިލައި. އެވެ
[  32    1   0   /  .  -   ,  +Z  )އެކަލާނގެއީ މަރާއި ދިރުން ހެއްދެވި ) "2 :امللك

." ކުރަނީ ކާކުތޯ އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެޢަމަލު އިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެހެޔޮއެއީ ތިޔަބަ. ރަސްކަލާނގެއެވެ
މެނުވީ ޚާލިޤަކު  تعاىل اهللا. އެވެ تعاىل اهللاކުރެއްވި ފަރާތަކީ ފަހެ، އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޚަލްޤު

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފިޢުލުފުޅުގެ  هللاހަމަކަށަވަރުން . ދަންނަމުއެވެ ންއަދި އަހުރެމެން އެންމެ. ނުވެއެވެ
 ،ކޯރުތަކާއި ،ފަރުބަދަތަކާއި ،ބިމާއި ،ފަހެ، އުޑުތަކާއި. ނަތީޖާއަކަށްވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އެކަލާނގެ މަޚްލޫޤެކެވެ

 ގެهللا މިހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ  ،އިންސާނުންނާއި، ޖަނަވާރުންނާއި ،ވަޔާއި ،ހަނދާއި، ތަރިތަކާއި ،އިރާއި
އަދި ހަމައެފަދައިން މި މަޚްލޫޤުންގެ ކިބައިގައި އުފެދޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއީ ސިފަތައް ކަމުގައި . މަޚްލޫޤުންނެވެ
 اهللاވެސް ވިޔަސް އަދި ޙާލުތައް ކަމުގައިވިޔަސް މިހުރިހާ އެއްޗަކީލަތްތަކަށްވާ ބަދަލުތައްކަމުގައިޙާ ވިޔަސް، އެކި

ރެމެންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން އަހުރެމެންކުރާ ޢަމަލުތަކަށާއި ބުނާ އެކަމަކު އަހު. ގެ މަޚްލޫޤުންނެވެ تعاىل
ނޭ ބުނުން ޞައްޙަވާނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ މިއީ ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤުންهللا ބުނުންތަކަށް، ހަމަކަށަވަރުން އެއީ 

 . ކުރާ ސުވާލެކެވެހަރު އިންސާނާގެ ހިތަށް އުނދަގޫފަބައެއް

އެހެނީ . އެގޮތަށް ބުނުން ޞައްޙަވާނެއެވެ. އާއެކެވެ. ބުނަމުއެވެ ފަހެ އޭގެ ޖަވާބުގައި އަހުރެމެން  
  . ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންގެ ޢަމަލުތަކާއި ބުނުންތަކަކީ ދެކަމަކުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއެވެ

  .ކުޅެދުންތެރިކަން -1
 .އިރާދަކުރުން ނުވަތަ އެދުން -2

ވާއިރު، ފަހެ އެއިރާދަ ހެއްދެވި ޙާޞިލުފަހެ އަޅާގެ ޢަމަލު އޭނާގެ އިރާދައިންނާއި ކުޅެދުންތެރިކަމުން   
އަދި . އެވެ تعاىل اهللاއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވި ފަރާތަކީ ފަރާތަކީ އަދި އިންސާނާގެ ހިތް އިރާދަކުރުމަށް ޤާބިލް އެއްޗެ

 އަދި އެކަލާނގެ ފުރިހަމަ .އެވެ تعاىل اهللا ންތެރިކަން ލެއްވިފަރާތަކީވެސްގައި ކުޅެދުއިހަމައެފަދައިން އޭނާގެ ކިބަ
އެހެންކަމުން އަހުރެމެން . ކޮންމެކަމަކީ އެސަބަބުގެ ނަތީޖާއެވެ އެސަބަބުގެ ޒަރީޢާއިންވާ. ސަބަބު ހެއްދެވިއެވެ

އެބަހީ . އްދެވި ފަރާތެވެވެސް ހެހެއްދެވި ފަރާތަކީ އޭގެ ނަތީޖާ ހަކަށަވަރުން ފުރިހަމަ ސަބަބު. ބުނަމުއެވެ
ހެއްދެވި  تعاىل اهللاފަހެ އަޅާގެ ޢަމަލު . ރާތެވެއްދެވިފަކުރުވާ ޒަރީޢާ ހެއްދެވިފަރާތަކީ އަސަރުވެސް ހެއަސަރު

ހަމަކަށަވަރުން އަޅާގެ ޢަމަލާއި ބަހަކީ ދެކަމަކުން ނިކުންނަ . ކަމުގައިވިގޮތަކީ އަހުރެމެން މިފަދައިން ބުނުމެވެ
  .ނަތީޖާއެވެ

  .އިރާދަ ކުރުން -1
 .ކުޅެދުންތެރިކަން -2

 ވިނަމަވެސް އޭނާ އެއްވެސްއަދި ކުޅަދާނަކަން ނު. ހެވެނުކުރީނުވިނަމަ އޭނާ އެއްވެސް ކަމެއް ފަހެ އިރާދަ  
ކުރާ ހިނދު އެނާއަކަށް އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ކަމަކަށް ނުކުޅެދިގެންވާ ޙާލު އިރާދަ. ނުކުރީހެވެކަމެއް
 ހިނދަކު އެކަމަށް އޭނާ އިރާދަ ނުކުރާހާ ވީނަމަވެސްއަދި އެކަމަށް އޭނާ ކުޅެދިގެން. ނުވާނެއެވެއެކަމެއް
ފަހެ ޢަމަލަކީ ހަރުދަނާ އިރާދަޔަކުންނާއި ފުރިހަމަ ކުޅަދާނަކަމަކުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއެއް . ނުވާނެއެވެއްއެކަމެ
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 އަދި މިމޭރުމުން،. އެވެ هللاކަމުގައިވާ ހިނދު، ފަހެ އެހަރުދަނާ އިރާދަޔާއި ފުރިހަމަ ކުޅަދާނަކަން ހެއްދެވި ފަރާތަކީ 
ފަރާތްކަމަށް ބުނުން އެކަށީގެންވަނީ ކިހިނަކުންކަން އަހުރެމެންނަށް  އީ އެކަލާނގެ އަޅާގެ ޢަމަލު ހެއްދެވި تعاىل اهللا

. މީހާއަކީ ޚުދު އޭނާއެވެ ފަހެ ޠާހިރުވާ. މީހަކީ ފަހެ އަޅާއެވެ ކުރާއެހެނަސް ޙަޤީޤަތުގައި ޢަމަލު. އެނގިއްޖެއެވެ
އަކީ ޚުދު ރޯދަހިފާ މީހާ އަދި. އަދި ޒަކާތްދޭ މީހާއަކީ ޚުދު އޭނާއެވެ. އަދި ނަމާދުކުރާ މީހާއަކީ ޚުދުއެނާއެވެ

އަކީ މީހާ އަދި އުރެދޭ. ކުރާ މީހާއަކީ ޚުދު އޭނާއެވެއަދި ޢުމުރާ. އަކީ ޚުދުއޭނާއެވެމީހާ ކުރާއަދި ޙައްޖު. އޭނާއެވެ
އެކަމަކު މިހުރިހާކަމެއްވީ އަދި ވުޖޫދަށް އައީ  . އަދި ކިޔަމަންތެރިވާ މީހާއަކީ ޚުދު އޭނާއެވެ. ޚުދު އޭނާއެވެ

އެހެންކަމުން މައްސަލައަކީ މުޅިން . މަޚުލޫޤުންނެވެގެ ދެ تعاىل اهللا އެއީ. މަކުންނެވެދުންތެރިކައިރާދައަކާއި، ކުޅެ
  .احلمد وهللا .ބަޔާންވެ ފާޅުވެގެންވާ މައްސަލައެކެވެ

އަދި . އަށް، ސާބިތުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ تعاىل اهللاމިންވަރުފުޅުގެ ހަތަރު މަޤާމު  އިސްވެދިޔަ
ފަރާތަށް ޢަމަލު ނިސްބަތްކުރުން،  ރާދައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ޢަމަލުކުރާމިސާބިތުކުރުން، އި

  .ނަފީއެއްނުކުރެއެވެ
އަދި އެއްވެސް . އަލިފާން އެއްޗެތި އަންދާލައެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއީ އަހުރެމެން ބުނާފަދައިންނެވެ  

ފަހެ އެއަލިފާނަކީ އޭގެ . އެވެ تعاىل اهللاކީ އިލުމުގެ ބާރު ލެއްވި ފަރާތައެއަލިފާނުގައި އަންދަ. ޝައްކެއްނެތެވެ
އެއަލިފާން އަންދައިލަނީ ! އްތަކިއެއަދި. ވެސް ބާރެއްލިބިގެންވާ އެއްޗެއްނޫނެވެއަމިއްލަޒާތުގައި އަންދައިލުމުގެ އެއް

ފާނު އަލިފާނުގެ ތެރެއަށް އިބްރާހީމްގެއެހެންކަމުން އެ. ވާފައިވާތީއެވެއޭގައި އެންދުމުގެ ބާރުލައް تعاىل اهللا
އެއަލިފާނަށް  تعاىل اهللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ވިއެވެނުގައިއަންދާލާ އެއްޗެއްކަމު ،އެއްލައިލެވުނު އަލިފާން

އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ! އޭއަލިފާނެވެ) "69 :األنبياء(  ªZ   »  ¬  ® ¨  ©  ]. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
މްގެފާނުގެ މައްޗަށް ފިނި އަލިފާން އިބްރާހީފަހެ އެ." ވެވާށެލާމަތްކަންދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިމައްޗަށް ފިނި އަދި ސަ

އެކަމަކު . ނުލައެވެއެހެންކަމުން އަލިފާން އޭގެ ޒާތުގައި އަންދައި. އަދި ސަލާމަތްކަންދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވިއެވެ
ންދުމުގެ ބާރުވަނީ އަދި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުގެ ކުރިމަތީގައި އެ. އެވެ تعاىل اهللاގައި އަންދައިލުމުގެ ބާރުލެއްވީ އޭ

ވާކަން ކަށަވަރީ އިރާދައިންނާއި ފަހެ ޢަމަލު. ކަން ފަދައިންނެވެއަޅާގެ އިރާދައާއި އޭނާގެ ކުޅެދުންތެރި
މިއާއި . އަދި އަންދައިލުން ވާކަން ކަށަވަރީ އަލިފާނުގައިވާ އަންދައިލުމުގެ މާއްދާއިންނެވެ. ކުޅެދުންތެރިކަމުންނެވެ

އެކު  ވުމާއިޚްތިޔާރުއި، ޝުޢޫރާއި، އެކަމަކު އަޅާއަށް އިރާދައާ. އްނެތެވެއެއާ ދެމެދު އެއްވެސް ފަރަގެ
މިހެންކަމުން ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވުމުން އެކަމުގެ . ގޮތުން ޢަމަލު ނިސްބަތްވެގެންވަނީ އޭނާއަށެވެމީކުގޮތުންނާއި ޙުޙަޤީޤީ
ކުރަނީވެސް ފުރިހަމަ ނާ ޢަމަލުއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭ. ދެވެއެވެޗަށް އޭނާއަށް ސަޒާއާއި ޢުޤޫބާތްމައް

  .އަދި ކަމެއް ދޫކޮށްލަނީވެސް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުންނެވެ. އިޚްތިޔާރުންނެވެ
ކޮންމެ މުއުމިނެއްގެ މައްޗަށް  ރައްބެއް ކަމުގައި ރުހުން ،تعاىل اهللا. އަދި ނިންމާލަމުން ބުނަމެވެ  

ގެ ނިޔާއަށާއި އެކަލާނގެ  هللاރިހަމަވުމުގެ ތެރެއިން އަދި ރައްބުވަންތަކަމަށް އޭނާގެ ރުހުން ފު. ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
ކުރާ ޢަމަލުތަކާއި، އެރިޒުޤެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އޭނާ، ންވުމާއި، އަދި މިކަމުގައިމިންވަރުފުޅަށް އޭނާ އީމާ

ތްކަން ނެތީގެ މެދުގައި އެއްވެސް ފަރަގެއްރިޒުޤާއި، އެއަޖަލެއް ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަޖަލާއި މިތަކެ
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. ންނެވެއަދި މިހުރިހާ އެއްޗެއްވަނީ ލިޔެވިގެ. މިހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ދޮރު ހަމަހަމައެވެ. އޭނާދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ
އަދި ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އޭނާ އެކަމަކަށްޓަކައި . ކުރެވިގެންނެވެވަނީ މިންވަރުއަދި މިހުރިހާ އެއްޗެއް

  .ހެއްދެވުނު ކަމެއްވަނީ ފަހިވެގެންނެވެ
ގެ ޙަޟުރަތަށް އެދިދަންނަވަނީ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަމަލު ފަހިވި މީހުންގެތެރެއިން  تعاىل اهللا

  . އަދި އަޅަމެންނަށްޓަކައި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އިޞްލާޙުވުން ލިޔުއްވައިދެއްވުމަށެވެ. އަޅަމެން ލެއްވުމަށެވެ
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