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 حتفَم، ويرِكَالْ هبِتاَك ةوالَتل  نينِمؤمالْ هدباَع قفَّو يذالَّ هلَّل دمحلْاَ
لَعهِيم من قاَحالْ قِئرِعاَمف طاَلَوئالْ فلُعم، ماَو هداهبِ ملَإِ هى صراطالْ همستقم، ي
وخصهم من موبِ بِاهرإِوِ هحانِسأَبِ هسى فَنضلالْ هعميم، ومن لَعى من اَءش 
 الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ ن الَّأَ دهشأَم، ويظعالْ لِضفَالْ وذُ اُهللاو هتلَمعاَي مف قِدالصبِ
رِشيلَ كالْ هزِعياحلَ زكيأَم. وشهنَّأَ د محمداً عبده ورسلُوه وخللُيه بِالني 
 نِيى الدلَع مهعبِت نمو هبِحاَصأَو هى آللَعو دمحى ملَع لِّص مهم. اللَّيرِكَالْ
  :دعب ماَّراً. أَيثماً كَيلست ملِّسم، ويوِقَالْ

 ދުވާ ތަކުރާރުވަމުންރޭ ދުނިޔެ ހެއްދެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން
. އިރު ހަނދާއި ތަރިތައް އޭގެ   ވަޒީފާ ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުންދެއެވެ

. ފަހެ، އިންސާނާ އޭނާގެ ވަޒީފާއަށް ފަހަރެއްގައިވެސް ވިސްނައިލި  ދެއެވެ
ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔެއިން ދުވަހަކާއި އުމުރުން ދުވަހެއް ފާއިތުވަމުންގޮސް 
ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަރާ ކައިރިވަމުންދާ ދިއުމަށް ފަހަރެއްގައިވެސް 

އަދި ފަރުބަދަތައް އެ އަމާނާތެއް  ،އުޑުތަކާއި ބިންހެއްޔެވެ؟  ފިކުރުކޮށްލި
އުފުލުމަށް ފަސްޖެހުނު އަމާނާތް އޭނާ އުފުލަމުން އޭގެ ބަރުދަން 

. ވަޙީهللا ހެއްޔެވެ؟ މާތް އިހުސާސްކޮށްލި °  ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ
 ¹   ̧  ¶  µ    ´  ³  ²  ±    ½  ¼  »  º
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 Ã  Â  Á  À  ¿¾Z  ]:މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން   ]٧٢ األحزاب
(އަމުރުތަކާއި  އުޑުތަކަށާއި، ބިމަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށް އަމާނާތްهللا ތިމަން 

) ހުށަހެ ޅީމެވެ. ފަހެ، އެއަމާނާތް އުފުލުމަށް އެތަކެތި ނަހީތައް
. އަދި އިންސާނާ  . އަދި އެއަމާނާތަށް އެތަކެތި ބިރުގަތެވެ އިންކާރުކުރިއެވެ

. ހަ  ،މަކަށަވަރުން އެއިންސާނާ އަނިޔާވެރިކަންބޮޑުއެއަމާނާތް އުފުލައިފިއެވެ
."  ޖާހިލުކަންއިތުރު މީހެއްކަމުގައި   ވިއެވެ

ފަހެ، އިންސާނުންކުރެ ގިނަބަޔަކު އެއަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރި 
. މާތް އެއިންސާނާއަށް އަމުރުކުރެއްވި ގިނަކަންތައްތަކަށް ފަހަށް هللا ވިއެވެ

. އަދި މަނާކުރެއްވި   ކަންތައްތަކުގައި ވާދަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްޖެހުނެވެ
. ފަ .  ކަށް ވިސްނައެއްހަރެއްގައިވެސް އެކަމުގެ ނަތީޖާއަދިޔައެވެ ނުލައެވެ

ދިޔައެވެ. އިންސާނީ ނަސްލު  ގެ އުރެދުންތަކުގެ ތެރެއަށް ޣަރަޤުވެގެންهللا 
. އެކަލާނގެ هللا މިގޮތުގައި ވީރާނަވުމަކަށް މާތް ނުރުއްސެވިއެވެ

. އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެއްވިއެވެ.  ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވިއެވެ
من عملَ صالحا "މީސްތަކުން އުޅެންވީ ހުރިހާގޮތެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ. 

   "ساَء فَعلَيهافَلنفِْسه ومن أَ
. މުޖާހިދުންނާއި ދާޢީންގެ ހިއްމަތާއި އިސްލާމް ދީންވަނީ ފާޅުވެފައެވެ

. އަދި  މިންނަތުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް އެދީންވަނީ ފޯރާފައެވެ
. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި މުސްލިމުން  ގިނަބަޔަކުވަނީ އެދީން ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ

ދީންތަކެއް . އެދުވަސްވަރު ހުރިހައި ޒަތުގައެވެއުޅެފައިވަނީ ވަރަށް ޢިއް
. އަދި މުސްލިމުންދެކެ ހުރިހާ  އިސްލާމްދީނުގެ ކުރިމަތީގައި ނިކަމެތިވިއެވެ
. ކަނޑީންނާއި ބަޑީން މުސްލިމުން ބައްޔެއް  ޣައިރުމުސްލިމުން ބިރުގަތެވެ
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. އިސްލާމީ ދަންމަރު އުފުލިގެން . ޤައިޞިރާއި  ނުކުރެވުނެވެ ދިޔައެވެ
ދިޔައެވެ.  ގަދަބާރުތައް މުޖާހިދުންގެ ކުރިމަތީގައި ނެތިގެންކިސްރާފަދަ 

އެދުވަސްވަރު ޞަންޢާއިން ޙަޟުރަމައުތަށް އަންހެނުން ގިނިކަންޏާ 
. އެއްވެސް ބިރަކާ ނުލައި އަމާންކަމާ . މަގުފޭރޭ  ދަތުރުކުރިއެވެ އެކުއެވެ

 . މީހުން އިޞްލާޙުވިއެވެ. ދުވަސްތައް ތަކުރާރުވަމުން ދިޔައެވެ
.  ނުގެ އާރޯކަން މީސްތަކުންގެ ހިތުން ފިލަންއިސްލާމްދީ ފަށައިފިއެވެ

ދަންމަރު  ޣައިރުމުސްލިމުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ އިސްލާމީ
. އެންމެފަހުން އެބައިމީހުން  ނިވައިލެވޭވަރު އާލާތެއް އުފެއްދުމަށެވެ
! އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ  . އާދެ އީޖާދުކުރީ މުޅިން އާ ވަސީލަތެކެވެ

ހަނގުރާމައެވެ. މިވަސީލަތުން އެބައިމީހުން ކާމިޔާބު  ފިކުރީ
 .   ޙާޞިލުކޮށްފިއެވެ

އިސްލާމީ މަސްރަޙަށް މިއަދު އައިސްފައިމިވާ ބަދަލުތަކަކީ 
. މުސްލިމުން  އެހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކެކެވެ
އެބައިމީހުންގެ ޝިޢާރުތައް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް 

. އެބައިމީހުންގެ ފެޝަންތައް ޣައިރު މުސްލިމުންގެ އާދަކާދަތައް ރީތިވެއްޖެއެވެ
. ރީތިކަން ހަޑިވެ، ހަޑިކަން ރީތިވެއްޖެއެވެ.  އިޚްތިޔާރުކޮށްފިއެވެ
ޠާހިރުކަންތައްތައް ނުޠާހިރުވެ، ނުޠާހިރުކަންތައްތައް ޠާހިރުވެއްޖެއެވެ. 

. މިހާރު ޝައިޠާނާ އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކޮށްފިއެ ވެ
ގޮތުގައެވެ.  އެބައިމީހުންނަށް ނުބައިކަންތައްތައް ފެންނަނީ ރަނގަޅު

ގޮތުން މުސްލިމަކާއި  ހެޔޮނުބައި ލާމެހިއްޖެއެވެ. ސިފަޔާއި އަޚުލާޤުގެ
ސިފަތައް މިއަދު  ރިވެތި ނުވެއެވެ. އިސްލާމީ އެންމެހައި ކާފަރަކު ވަތްކެއް
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. މުސްލިމުންމިވަނީ ހަނދާން އިންޓަރނެޓާއި ޓީވީފަދަ  ނައްތައިލާފައެވެ
ތެރޭގައި  މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން ޣައިރުމުސްލިމުން، މުސްލިމުންގެ

ފަތުރަމުންދާ ބަދުއަޚުލާޤީ ސިފަތައް މުސްލިމުންދަނީ އުފަލާއެކު 
. އޭގެސަބަބުން އިސްލާމީ ނަސްލު ފަސާދަވެ،  ޙާޞިލުކުރަމުންނެވެ

ހިނގައްޖެއެވެ.  އިމީސްތަކުންގެ ލަދުވެތިކަމާއި، ޢިއްފަތްތެރިކަން ފިލަ
ދެޖިންސު ހަމަހަމަކުރުމަށް ގޮވާގޮވުންތައް ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި 

 .   ތަންފީޒުވެއްޖެއެވެ
ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ  ،ހުޅަނގުގެ މިޙަޟާރަތު

. މިކަން ހުއްޓުމަކަށް  ޤައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދަނީ ވަރަށް ބާރުމިނެއްގައެވެ
 ކޯފާއާއި އަޒާބު އައުމަކީ މާދުރުގައިވާ ކަމެއްގެ هللا  ،ނައިސްފިނަމަ

. މިކަން ހުއްޓުވުމަށް އަދި އިސްލާމީ ޙަޟާރަތު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫނެވެ
މު އުމަށް އެޅެންއޮތް އެންމެ މުހިންއިސްލާމީ މަސްރަޙަށް އަނބުރައި ގެނަ

ންތަކެއް އިލާހީ ތަޢުލީމުން ފިޔަވަޅަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޖީލުގެ ފަރުދު
. އާރާސްތު . އެއަށްފަހު އިސްލާމީ ދާޢީންތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމެވެ ކުރުމެވެ

މިކަންވާނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށް 
 .   އިސްލާމީ އަޚުލާޤުން ޒީނަތްތެރިވުމުންނެވެ

 އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވީ އެންމެހައިއްޔުންނާއި، ދަޢުވަތަކީ ނަބި
. އަދި އެ . މިކަމުގައި އެބޭކަލުންގެ ބޭކަލުންގެ މަގެވެ ބޭކަލުންގެ ވަޒީފާއެވެ

! އިސްލާމްދީނަށް މީހެއްގެ ބާޖަވެރި ކަންކޮށްފި ކޮންމެނައިބު ކަމާއެވެ
. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މިކަމަށްޓަކައި  ދަޢުވަތުދިނުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ

. އެކަކުވެސް މިކަން ނުކޮށްފިނަމަ،  ތައްޔާރުވުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
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. އިސްލާމްދީން ދެމިއޮންނާނީ އެދީނަށް  އެންމެން ފާފަވެރިވާނެއެވެ
. މިއަދު އިސްލާމްދީން  ދަޢުވަތުދޭނެ ބަޔަކު އަބަދުވެސް ދެމިތިބެގެންނެވެ
ނިކަމެތިވެފައި މިވަނީވެސް އެދީނަށް ދަޢުވަތުދޭނެ ދާޢީން މަދުވުމުގެ 

. މިއަދު ދުނިޔޭގެ ގިނަހިސާ ބުތަކުގައި އިސްލާމްދީންވަނީ ސަބަބުންނެވެ
. ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ހަމައަށް  ކޮށްލާ މީހަކުވެސް މަދެވެ. އަދާނަމަކަށެވެ

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބަލަނީ އެދީނުގައި އާކަމެއް ކޮށްލައި އަނެކަކަށް ވުރެ 
. ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ގޮތަށް ކަމެއްކުރަނީ ވަރަށް މަދު  މޮޅުވެލެވޭތޯއެވެ

. ކުރެވޭތޯވެ . އޭމީހެކެވެ ! ހެޔޮކަމެއް هللاސް އުޅެނީ މަދު މީހެކެވެ ގެ އަޅާއެވެ
ހެޔޮކަމަކަށް ވާނީ އެކަން ޝަރުޢުކުރެއްވި ފަރާތުން ޝަރުޢުކުރެއްވި ގޮތަށް 
. އަމިއްލަ ނަފްސުން ކިތަންމެ ކަމެއް އެއަށް  އެކަން ކޮށްގެންނެވެ
! އެކަމުން  . އަދި ކިއެއްތަ އިތުރުކުރިޔަސް ސަވާބެއް އިތުރެއް ނުވާނެއެވެ

. ލި من أَحدثَ في " .ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ rرسول اهللا ބޭނީ އަޒާބެވެ
"در وفَه هنم سذَا ماَ لَيرِناَ هأَم (فق عليهمت)  ،ިމާނައީ: "އަހުރެމެންގެ މިދީނުގައ

. ފަހެ އެކަން ވަނީ  މިދީނުގައި ނުވާ އާކަމެއް ކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ
".   ރައްދު ވެގެންނެވެ

މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ޝިރުކުތަކާއި، ބިދުޢަތަކާއި، ޚުރާފާތްތައް 
 . . ޖަހާލަތުދަނީ ޢާއްމުވަމުންނެވެ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ
މިކަމުގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ ދީނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް 
. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބަލަނީ އޭނާ ގެ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ނުދެވުމެވެ

. އެބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި ދީނީ  ދަރީންނަށް ހުޅނގުގެ ތަޢުލީމު ދެވޭތޯއެވެ
. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް  ތަޢުލީމަކީ އެއްވެސް އަގެއްހުރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ
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އެއްޗެއް ޚަރަދުކޮށްގެން  ލިބުނުހައި ވެގެންދަނީ މައިންބަފައިންނަށް
ގެ މައްޗަށް ވެރިވެ، ހުޅަނގުގެ ތަޢުލީމުދީ ބޮޑުކުރިކުއްޖާ މައިންބަފައިން

. ނުވަތަ  އެދެމީހުންގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައި އެދެމީހުން އެކަނިވެރިކޮށްލުމެވެ
. ނުވަތަ  ކޮންމެވެސް ފާޙިޝް ޢަމަލެއްގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖާ ޣަރަޤުވުމެވެ
ކޮންމެވެސް މަސްތުވާ އެއްޗެއް އިސްތިޢުމާލުކޮށް މުޅިޙަޔާތް 

. އެދުވަހު މައިންބަފައި . މިޖެހުނީވާ  ން ހިތަށްބަރުބާދުކޮށްލުމެވެ އަރައެވެ
. މިހުރިހާ ޚަރަދެއްކޮށްގެން ބޮޑުކުރި ދަރިފުޅު  ހާދަބޮޑު މުޞީބާތެކެވެ
. އެކުއްޖާގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވީ ދުވަހު އެކުއްޖާއާ ދޭތެރޭ  ބަރުބާދުވީއެވެ

! ދަންނައެވެ.  ފިކުރުކުރަން . ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ ޖެހުނީއެވެ
. އެއިރު އެކުއްޖާއަށް ދީނީ  ދަރިފުޅު ކުޑައިރު ހޭނިގޮތަކަށް ހޭނޭނެއެވެ

. މައިންބަފައިންނަށް ކުރަންޖެހޭ  ތަޢުލީމު ދެވުނުނަމަކާ އެހެނެއް ނުވީހެވެ
އިޙުތިރާމާއި، އެދެމީހުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެދީން 
. ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބޮޑުވާނީ އެކުއްޖެއްގެ  އުނގަންނައިދެއެވެ

. މައިންބަފައި  rرسول اهللا ންގެ އަޚުލާޤުގެ މައްޗަށެވެ
كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرة ، فَأَبواه يهودانِه أَو " .ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ
انِهسجمي أَو انِهرصنމާނައީ: "ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް  )رواه البخاري( "ي

. ފަހެ، އެކުއްޖާ އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ  ސާފުޠާހިރުކަމުގެ މައްޗަށެވެ
ޔަހޫދީއަކަށް ނުވަތަ ނަޞާރާއަކަށް ނުވަތަ މަޖޫސީއަކަށް ހަދަނީ 

." އޭ ! ހެއްދެވިފަރާތް هللاހަމައެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނެވެ ގެ އަޅުތަކުންނޭވެ
ހަނދުމަކޮށް އެފަރާތުން ބާވައިލެއްވި ތަޢުލީމު ދަރިންނަށް ދެވޭތޯ 

. ކާމިޔާބާއި އުފާމަސައްކަތްކުރާށެ   ލިއްބައިދޭ މަގަކީ މިއެވެ. ވެ
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.  ދީނީ ގެ މަގަށް هللا ޢިލްމަކީ ވަރަށްމާތް ޢިލްމެކެވެ
ދަޢުވަތުދިނުމަށްޓަކައި ތެދުވާ މީހާގެ ކިބައިގައި ޢިލްމު ހުރުން ލާޒިމެވެ. 

. އެކަންކުރަން  ގެ މަގަށް ދަޢުވަތެއްهللا އަދި ޖާހިލަކަށް  ނުދެވޭނެއެވެ
.  ބަޔަކު ފަސާދަވާކަށް މާލަސްތަކެއް ،ޖާހިލަކު އުޅެފިނަމަ ނުވާނެއެވެ

ޑު މިއީވެސް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށްބޮ
. ދީނުގެ ޢިލްމެއް މީހުން ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި  ނެތްވަބާއެކެވެ

. މިބައިމީހުން ދީނީމަސްއަލަތައް އެއްވެސް ޢިލްމަކާ  ޙަރަކާތްތެރިވުމެވެ
. އޭގެ ންނަށް ބުނެދެމުންނުލައި މީސްތަކު ސަބަބުން ނިކުންނަ  ދެއެވެ

މީހުން ކިޔަވައިގެންތިބި  އެންމެބޮޑު ފަސާދައަކީ އެބައިމީހުންނަށް ތަބާވާ
. އެބައިމީހުން  މީހެއްގެ އެއްވެސް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޭހުމެވެ

. އެއްވެސް ދަލީލެއްނެތި މުސްލިމުން  ޢިލްމުވެރިންނަށް ޖަރަޙަކުރެތެވެ
. ދަންނައެވެ. ޢިލްމެއްނެތި ދީނީމައްސަލައެއް ބަޔާންކުރުމަކީ ކާފަރުކުރެ ތެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ މާތްކަމާއި هللا ބޮޑުފާފައެކެވެ
. ދުނިޔޭގައި  މަތިވެރިކަން އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް އޮޅިފައެއް ނުވާނެއެވެ

ޚަބަރު  ހުންނަވަނިކޮށް ސުވަރުގެ ވެދެވަޑައިގަނެވޭނެކަމުގެ އުފާވެރި
 . . އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ عبس: [   Â  Á  Z] ލިބިވަޑައިގަތެވެ

ގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނަށް  Zأَبا]މިއާޔަތުގައި   ]٣١
.  އޭގެމާނަ ޔަޤީންކަމާއެކު އެނގިވަޑައި  ٍءماَس يأَ"ނުގަންނަވާތީ ވިދާޅުވިއެވެ

تنِلُّظأَي وأَ يضٍر تلْا قُي إذَنِلُّقت فأَ الَ ماَ اِهللا بِتاَي كلَع(رواه ابن أيب شيبة) "م 
އެއްޗެއް އަހުރެން  ގެ ފޮތާ ބެހޭގޮތުން އަހުރެންނަށް ނޭނގޭ"هللا 

ހެއްޔެވެ؟ އަދި  ބުނެފިނަމަ އަހުރެންނަށް ހިޔާވަހިކަން ދޭނީ ކޮންއުޑެއް
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މީސްތަކުންނަށް  ޢިލްމެއްނެތި ފަހެ ހެއްޔެވެ؟" އަހުރެން އުފުލާނީ ކޮންބިމެއް
. ދަޢުވަތުދިނުމަށް ބިރުވެތިވާ    ހުއްޓެވެ

ންތައްތަކުގެ މު ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންދަޢުވަތުދިނު
. އޭނާއަށް  ދެވޭތެރޭގައި ދަޢުވަތު މީހާގެ ޙާލަށް ވިސްނުން ހިމެނެއެވެ

ވިސްނޭވަރަކުން ވިސްނައިދިނުން ހުއްޓެވެ. އޭނާއަށް ނުވިސްނޭވަރު 
. އޭރުން  ވިސްނައިދޭން ފުރަތަމަ މަސައްކަތްމައްސަލައެއް  ނުކުރާށެވެ

. އޭނާއަށް  އޭގެސަބަބުން އޭނާ ދީނަށް ނަފްރަތްތެރިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ
މައްސަލަތައް  އެންމެފުރަތަމަ ދީނުގެ ފަރުޢީ ،އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭނަމަ
. ދީނުގެ އުޞޫލީ .  ބުނެނުދޭށެވެ  توحيدގެ هللا މައްސަލަތަކުން ފަށާށެވެ

ރަނގަޅަށް އޭނާއަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭށެވެ. ދީނަށް އޭނާ 
. ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިގެ ވާހަކަތައް އޭނާއަށް  ޝައުޤުވެރިކުރުވާށެވެ
. ދީނުގައި އޭނާ ހަމަޖެހި ފައިތިލަ ސާބިތުވުމަށް ފަހުގައި  ކިޔައިދޭށެވެ

. ފަރުޢީ މެނުވީ ފަރުޢީ ސް މައްސަލަތައްވެ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށް ނުދޭށެވެ
. ދާޢީގެ ކިބާގައި އެކަމު ގެ ބުނެދޭނީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތް ތަންދޭ ގޮތަކަށެވެ

. ދަޢުވަތުގެ ފައިދާ ފުރިހަމަތަޖުރިބާހުރުން ވަރަށް މުހިން ގޮތުގައި  މެވެ
 .   ފެންނާނީ އޭރުންނެވެ

 ދާޢީގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ކައިބޯ
 ކުރަން ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަކީ ޙަލާލުތަކެއްޗާއި، ފޭރާމާއި، އިސްތިޢުމާލު

. އޭނާގެ ދަޢުވަތުގެ  ގޮތުގައި ހޯދާފައިހުރި ތަކެތިކަމުގައިވުން ހިމެނެއެވެ
. އެހެނީ އޭނާ ދަޢުވަތުގައި ދޭ އަސަރު މީސްތަކުންނަށް ކުރާނީ އޭރުންނެވެ

. އެކަލާނގެ މިކަންކަމަށް  Iاهللا އަސަރު ލައްވަވާ ފަރާތަކީ  އެވެ
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. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މީހަކަށް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއް  ބައްލަވައެވެ
 . ކުރީގެ ސަލަފުންވެސް  -ކިޔައިދިނަސް އޭނާއަށް މާބޮޑު އަސަރެއްނުކުރެއެވެ

. އެހެނެއްކަމަކު  މީސްތަކުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ އުޅުއްވީ ހަމަ މިޤުރުއާނެވެ
. އަދި އެބޭކަލުންގެ އަރިހުން ކިޔަވައިވިދާޅުވި ބޭކަލުން ކީ ރިތިކުރެއްވިއެވެ

މީގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ  -އެބޭކަލުންގެ އީމާންކަން އިތުރުވިއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކައިބޮއިއުޅޭ އެއްޗަކަށް އަދި ލައިއުޅޭ ފޭރާމަކަށް އެއީ 

ގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރެވިފައިހުރި އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ ޙަރާމްގޮތުގައި  ޙަލާލު
އްޗެއްތޯ ބަލައިނުލެވުމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޙާޞިލުކުރެވިފައިހުރި އެ

. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޙައްޤުގޮތުގައި އެޤުރުއާނަށް ޢަމަލެއްނުކުރެއެވެ
. ދަޢުވަތުގައި އަސަރުހުންނާނީ މިކަންކަމަށް ފަރުވާތެރިވެވިއްޖެ   ނަމައެވެ

مساحة الشيخ މިކުޑަކުޑަ ފޮތަކީ މިދެންނެވިދިޔަ ދަޢުވަތުގެ މައްޗަށް 
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ރިސާލާއެއްގެ  –رمحه اهللا  –بن عبد اهللا بن باز عبد العزيز 

. ޝައިޚު، މިރިސާލާގައި ދަޢުވަތުގެ ޙުކުމާއި، އެކަމުގެ  ތަރުޖަމާއެވެ
މާތްކަމާއި، އެކަމުގެ ކައިފިއްޔަތާއި، އޭގެ އުސްލޫބުތަކާއި، އެދަޢުވަތު 

ހޭ އަޚްލާޤު ވަރަށް ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ދާޢީންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެ
ތަފްޞީލުކޮށް ދަލީލުތަކާއެކު ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ރިސާލާގެ 

ނަމަކަށް      ވަތުދިނުމާއި ގެ މަގަށް ދަޢު"هللا  
. މާތްދާޢީންގެ އަޚްލާޤު ޝައިޚަށް ސުވަރުގޭގެ هللا " މިނަން ދެއްވާފައިވެއެވެ

ދާއިމީނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެ! އަޅުގަނޑު މިރިސާލާ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ 
. އެއީ  މިކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ ޢިލްމީ އަޚުންނަށް ޒިކުރާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ

. هللا އެފަދައިން މާތް =  <  ?  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވާތީވެސް މެއެވެ
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  @  AZ  ] :އަދި އެލޮބުވެތި އަޚުންގެ ކިބައިން   ]٥٥الذاريات
.   ނިކަމެތި އަޅާގެ ޙައްޤުގައި ހެޔޮދުޢާއަކަށް އެދިވެސް މެއެވެ

ގެ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާކުރަނީ އަޅަމެން އެންމެންގެ ފައިތިލަތައް  Iاهللا 
. އަދި އަޅަމެން އެންމެންނަކީ  އެކަލާނގެ ދީނުގައި ސާބިތުކޮށްދެއްވުމަށެވެ
ހެޔޮބަސް އަހާ އަދި ހެޔޮބަސް ޤަބޫލުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުމަށެވެ. 

 rاهللا رسول އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާކުރަނީ ޤިޔާމަތްދުވަހު 
ވަޑައިގަންނަވާ ބާއްޖަވެރިންގެ  އެބައެއްގެ ޙައްޤުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވެ

. އަދި ޙައްޤުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅެ  ތެރެއިން އަޅަމެން ލެއްވުމަށެވެ
 . إنه ޙައްޤުގެމަތީގައި ނިމިގެންދާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅަމެން ލެއްވުމަށެވެ

  مسيع جميب.
حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وصلّى اهللا وسلّم على خري خلقه 

          بإحسان إىل يوم الدين.
           

  كتبها الفقري إىل عفو ربه عز وجلّ
  حممد إبراهيم                                            

6 -  =     1425  
  މ.  2005  ޖެނުއަރީ -17
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e 
 

عدوانَ إِالَّ علَى  اَلْحمد للَّه رب الْعاَملَِين. والْعاَقبةُ للْمتقين. والَ
شرِيك لَه اَألولين واآلخرِين. وقَيوم الظَّالمين. وأَشهد أَن الَّ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده الَ 

السماَوات واَألرضين. وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه وخليلُه وأَمينه علَى 
يِهحياً إِلَى اِهللا ،واعدا، وريذنا وريشاسِ كَافَّةً بإِلَى الن لَهسا.  أَررنِياجاً مرسو بِإِذْنِه

صلَّى اُهللا علَيه وعلَى آله وأَصحاَبِه الَّذين ساروا علَى طَرِيقه في الدعوة إِلَى 
تملَى كَلأَعو ،هنيد اُهللا بِهِم رى أَظْهتح هيا فوداهجو ،كلَى ذَلا عروبص ،هلبِيس ه

لَوو !دعا با. أَمريماً كَثيلست لَّمسنَ، ورِكُوشالْم كَرِه  
ޖިންނީންނާއި އިންސާނުން ހެއްދެވީ  Iاهللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން 

 ޝަރީކު އެކަލާނގެއާ، މަށާއިރުހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކު
 މާތްކޮށް ހިތުމަށާއި،މަށާއި، އެކަލާނގެ އަމުރަށާއި ނަހީއަށް ރުނުކު

. އެއީ އެކަލާނގެ  އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި، ސިފަފުޅުތައް ދެނެގަތުމަށެވެ
:  وحي  H G F E D  CZ   ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ

އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް މެނުވީ هللا މާނައި: "އަދި ތިމަން  )٥٦الذاريات: (
އަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."މެވެވަޖިންނީންނާއި އިންސީން ނުހައްދަ

q p o n m l   ] .ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެވަޙީ
 v u t s rZ ) :މާނައީ: "އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!  )٢١البقرة
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 . ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާށެވެ
 މީސްތަކުންއެކަލާނގެއީ ތިޔަބައިމީހުންނާއި، ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ 

. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން  ހެއްދެވި  ."ވެރިވުމަށްޓަކައެވެވާތަޤްރަސްކަލާނގެއެވެ
:  وحيއަދިވެސް އެކަލާނގެ  Ú Ù Ø  ×   Ö Õ  ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ

    ë ê é è ç æ åä ã â  á à ß Þ Ý Ü Û
í ìZ ) :اهللا މާނައީ: " )١٢الطالقI  ައީ ހަތް އުޑާއި، އަދި ހަމ

. އެދެމެދުގައި އެކަލާނގެ  އެފަދައިން ހަތް ބިން ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އެއީ، ހަމަކަށަވަރުން  تنفيذއަމުރުފުޅު  ހުރިހާ  Iاهللا ވެގެން ވެއެވެ

އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާކަމާއި، އަދި ހަމަކަށަވަރުން 
ތުން ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވަށައިގެން ވޮޑިގެންވާކަން ގޮ ، علْميIاهللا 

  ."ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ ތިޔަބައިމީހުން
ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެ Iاهللا ބަސްފުޅުތަކުން  وحيފަހެ، އިސްވެދިޔަ 

އިވަނީ އެކަލާނގެއަށް ން ހައްދަވާފަމަޚްލޫޤުހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ 
މަށާއި، އެކަލާނގެ އަމުރަށާއި، އެކަލާނގެ މާތްކުރުމަށާއި، ކުރުއަޅުކަން

. އެހެނީ، ހަމަކަށަވަރުން އަޅުކަމަކީ، ށްކަމެވުމަކިޔަމަންނަހީއަށް  ވެ
އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމާއި، އެކަލާނގެ އަމުރުތަކަށާއި އެކަލާނގެ 

. އަދި ހަމަ އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންނަހީތަކަށް މާތްކޮށް ހިތުމާއިއެކު  ގަތުމެވެ
ވީ، އެކަލާނގެ އެބަޔާންކޮށްދެއްބަސްފުޅުތަކުން  وحيއިސްވެދިޔަ 

އެއްޗެއް  އިކާއި، ބިމާއި، އެދެމެދުގައި ވާހަހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ އުޑުތަ
ހެއްދެވީ، ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް 

ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ ކަމާއި އަދި ހަމަކަށަވަރުން  ކުޅަދުންވަންތަވެ
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ވޮޑިގެންވާ  ގޮތުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަށައިގެން علْميނގެއީ އެކަލާ
  ވެ.ކަމެރަސްކަލާނގެކަން އެނގުމަށް

އެކަލާނގެ  ،Iاهللا ، ކީން ދޭހަވެ، އެނގުނު އެއްޗައިމިފަހެ، 
އިސްމުފުޅުތަކާއި، ސިފަފުޅުތަކާއި އެކު ދެނެގަތުމާއި، ހަމަކަށަވަރުން 

ވޮޑިގެންވާ  ކުޅަދުންވަންތަވެއެކަލާނގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް 
އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ  ކަން ދެނެގަތުމާއި،ރަސްކަލާނގެ

މިކަންކަން  ،އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެކަން ދެނެގަތުމާއި
. އަދި  حكمةކުރެއްވުމުގެ  إِيجاد ތައް خلقހިމެނެނީ  ގެ ތެރެއިން ކަމެވެ

އަށް އަޅުކަން ކުރުމާއި، އެކަލާނގެއަށް މާތްކޮށް ހަމައެފަދައިން އެކަލާނގެ
އަށް  عظمةހިތުމާއި، އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުކުރުމާއި އަދި އެކަލާނގެ 

خضތަކުން ހެއްދެވުމާއި،  خلقތެރިވުމާއި، މިކަންކަންވެސް ހިމެނެނީ  ةوع
. حكمةކުރެއްވުމުގެ  إِيجادތައް  خملوق   ގެ ތެރެއިން ކަމެވެ

ތެރިވުމާއެކު،  ةوعضخއަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން އަޅުކަމަކީ، 
. އަދި  އެކަލާނގެ  Iاهللا އެކަލާނގެއަށް ނިކަމެތިކަން އަދާކުރުމެވެ

 Iاهللا އެއީ  ،ޔުނީކިއަޅުކަމޭ ތަކަށް  عملއަޅުތަކުންނަށް ކުރަން އެންގެވި 
އެކަންތައް  ،ތެރިކަމާއި، ނިކަމެތިމަކާއެކު خضوعةއަށްޓަކައި 
.   އަދާކުރެވޭތީއެވެ

ހަމައެކަނި ސިކުނޑީގެ  ،އާއި އެކު فصيلتދެންފަހެ އަޅުކަން އޭގެ 
އާއި، ހަމައެފަދައިން ނުވާނެތީޒަރިއްޔާއިން ދެނެގަތުމަށް އެކަށީގެން 

 فصيلت )އަމުރުތަކާއި ނަހީތައް އެބަހީތައް ( حكمސިކުނޑީގެ ޒަރިއްޔާއިން 
ން  ، رسولIاهللا ގޮތެއްގައި ދެނެގަތުމަށް އެކަށީގެން ނުވާނެތީވެ، 
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. އެއީ  . އަދި ފޮތްތައް ބާއްވައިލެއްވިއެވެ އެކަމަށްޓަކައި  Iاهللا ފޮނުއްވިއެވެ
ބަޔާންކޮށްދެއްވުމާއި، އަދި މީސްތަކުންނަށް  مقصدތަކުން ހެއްދެވި  خلق

. ދެކޮށް فصيلت ،އެކަންތައް ފާޅުކޮށް  ،އެކުއެއީ ދަލީލާއްވުމަށްޓަކައެވެ
އެކަލާނގެ  ،އެކުށް އަޅުކަން ކުރުމަށާއި، ދަލީލާއަ Iاهللا އެއުރެން 

. ފަހެ އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށް މަނާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ދުރުވުމަށެވެ
ތަކުންނަށް  خلقބޭކަލުންނަކީ  رسولލެއްވުނު  سالمއާއި  صلوات

. އަދި އެބޭކަލުންނަކީ އިމަގަށް ގޮވަސީދާވެގެންވާ     ލެއްވި ބޭކަލުންނެވެ
. އަދި އެންމެހައި، ޖިންނީންނާއި  هداية ގައި އިސްވެތިއްބެވި ބޭކަލުންނެވެ

އަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށާއި، އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން هللا އިންސީންނަށް 
. ފަހެ، ވަދަޢުކުރުމަށް  އެބޭކަލުންގެ  Iاهللا ތު ދެއްވި ބޭކަލުންނެވެ
. އަދި އެބޭކަލުން ޒަރިއްޔާއިން އެއުރެންގެ  ،އަޅުތަކުން މާތްކުރެއްވިއެވެ

. އަދި އެބޭކަލުންގެ  رمحةގާތަށް ފޮނުއްވައި އެއުރެންނަށް  ލެއްވިއެވެ
ފާޅުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.  ގުސީދާވެގެންވާ ތެދުމައަތްޕުޅުތަކުގެ މަތީން 

ތަކުގައި އެއުރެން ފާޅުވެ ބަޔާންވެގެންވާ  عملއެއީ މީސްތަކުން ކުރާ 
. އަދި މިފަދައިންވެސް  ދަލީލެއްގެ މަތީގައި ވުމަށްޓަކައެވެ

. "އަހުރެމެންގެ ކިބައިން  ކަމެއް  އެދިވޮޑިގަންނަވާ Iاهللا ނުބުނުމަށްޓަކައެވެ
. އަހުރެމެންގެ ސުވަރުގޭގެ  ގާތަށް އަހުރެމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ

ދި ނަރަކައިން ބިރުދައްކާނޭ މީހަކުވެސް ދޭނެ، އަ خربއުފާވެރިކަމުގެ 
. . އަދި  Iاهللا ފަހެ  "ނާދެއެވެ މިފަދަ ބަހަނާތަކުގެ މަގު ބަންދުކުރެއްވިއެވެ

 حجة قائمފޮތްތައް ބާވައިލައްވައި އަދި ރަސޫލު ބޭކަލުން ފޮނުއްވައި 

. އެއީ އެކަލާނގެ  .  وحيކުރެއްވިއެވެ  D ]ބަސްފުޅުގައި ވާފަދައިންނެވެ
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E F G H I J K L  M ON Z ) :٣٦النحل( 
ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް هللا މާނައީ: "އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން 

. އެއީ  އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި، އެކަލާނގެ هللا ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ދުރުވެ އެއްފަރާތްވުމަށް 

އަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."މަށެވެއްވުތު ދެވަދަޢުމީސްތަކުންނަށް 
! " # $ % & ' ) (  *  +   ] .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ

 /  . -    ,Z ) :މާނައީ: "އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން  )٢٥األنبياء
ކުރައްވާފައި މެނުވީ  وحيއެއްވެސް ރަސޫލަކު އެބޭކަލަކަށް މިފަދައިން 

. އެއީ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން هللا ތިމަން  މެނުވީ هللا ނުފޮނުއްވަމެވެ
ވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.  حقއަޅުކަންވެވުން 
 ."އަށް އަޅުކަންކުރާ ހުށިކަމެވެهللا ތިމަން އިމީހުން ތިޔަބައެހެންކަމުން 

.  وحيއަދިވެސް އެކަލާނގެ  ! " # $  ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ
) (  ' & % ,+ * Z   ) :٢٥احلديد( 

 معجزاتގެ ރަސޫލުން، هللا ތިމަން ، هللاމާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން 
. އަދި އެބޭކަލުންނާއި  ތަކާއި ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތަކާއިގެން ފޮނުއްވީމެވެ

. އެއީ މީސްތަކުން  عدلއެކު ފޮތާއި ( ) ތިލަފަތް ބާވައިލެއްވީމެވެ  عدلގެ
އަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."ވެތިބުމަށެވެ قائمވެރިކަމާއެކު 

. ވަޙީ U  T  S  R  Q  P  O  N    ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ
   a  ̀  _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W  VZ ) :البقرة

އާއި ހަމައަށް)  uنوح އިންފެށިގެން  uآدم މާނައީ: "( )٢١٣
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. ންމީސްތަކުން އެއް އު ގައި  قرنއެ ދިހަ  (އެބަހީމަތެއް ކަމުގައި ވިއެވެ
.إسالم دين  މީސްތަކުން ތިބީ . ދެން  توحيد ގެ މަތީގައެވެ ގެ މަތީގައެވެ

ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް ތަކުރާރުވެ ޒަމާންތައް ވޭތުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް 
 ،ގެ މަތިން އެއްކިބާވެ توحيد ،އަރައިރުންތައް އުފެދި ،މީސްތަކުން ނުބައިވެ

). ދެންފަހެ  އޮޅިގެން މިސްރާބު ،ގެ އޮއިވެރުގައިޖެހި شرك ހިނގައްޖެއެވެ
އަދި  ،ދީ خربގެ އުފާވެރިކަމުގެ  مغفرةއާއި  رمحة އެކަލާނގެ Iاهللا 

ދޭނޭ ނަބިއްޔުންތަކެއް  خربގެ ބިރުވެރިކަމުގެ  عذابއެކަލާނގެ ކޯފާއާއި 
. އަދި އެބޭކަލުންނާފޮ ގޮތުގައި ފޮތް  ވެގެންވާ حق ،އެކުނުއްވިއެވެ

. އެއީ މީސްތަކުން އަރައިރުންވެ ވާ  اختالف ،ބާވައިލެއްވިއެވެ
  މަށެވެ".އްވުކުގައި ފައިސަލާ ކުރެކަންތައްތަ

ބަޔާންކޮށްދެއްވީ، އިސްވެދިޔަ އާޔަތުން އެ Iاهللا ފަހެ 
 حقފޮތްތައް ބާވައިލެއްވީ  އި،ރުން އެކަލާނގެ ރަސޫލުން ފޮނުއްވަހަމަކަށަވަ
މީސްތަކުންގެ މެދުގައި  ،އެއްގޮތަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޙައްޤާ

. އަދި ކަމެފައިސަލާކުރެއްވުމަށް  شريعةއެކަލާނގެ  ،އާއި توحيدގެ هللا ވެ
ންނަށް ގެ މައްސަލަތައް މީސްތަކު عقيدة ،ތަކާއި شرعي حكمގައި ހިމެނޭ 

. ދެންފަހެ، ކަމެމަށްއްވުއޮޅުން ފިލުވައި ދެ P  O  N   ]ގެ  Iاهللا ވެ
Q Z ެعبداهللا بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް  ،ގައި تفسري މި ބަސްފުޅުގ
ގިނަ ދަންނަބޭކަލުން އާއި، ކުރީގައާއި ފަހުގެ ވަރަށް عباس

 . ހަމައަށް  އާ uنوح ފެށިގެން  އިން uآدم ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
.  حقމީސްތަކުން ތިބީ  . އަދި އެއްވެސް  هدايةގެ މަތީގައެވެ ގެ މަތީގައެވެ

. ދެންފަހެ  اختالف މީސްތަކުންގެ  ޤައުމުގެ ގެ uنوح އެއް ނުވެއެވެ
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އުފެދިއްޖެއެވެ.  اختالفއެބައިމީހުންގެ މެދުގައި  ،ފާޅުވެ شركތެރޭގައި 
މެދު  ތަކާ حقގެ  Iاهللا  ،ވާ واجبއަދި އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް 

. ދެންފަހެ،  اختالفއެބައިމީހުން   اختالفފާޅުވެ،  شركވެއްޖައޫއެވެ
. އަދި ކަމާ رسول  uنوح  ،Iاهللا އުފެދުނު ހިނދު  ގެން ފޮނުއްވިއެވެ

. އެއީ  ގެ  Iاهللا އެކަލޭގެފާނަށް ފަހު އެތައް ރަސޫލުންނެއް ފޮނުއްވިއެވެ
. ވާބަސްފުޅުގައި وحي "     #   $    %       &  '   )    ]  ފަދައިންނެވެ

  ,+  *  )Z ) :هللا މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން  )١٦٣النساء
. އެއީ  وحيކަލޭގެފާނަށް  އި އެކަލޭގެފާނުގެ ށާގެފާނަ نوحބާވައިލެއްވީމެވެ

ބާވައިލެއްވި  وحي اهللاތިމަން  ،ފަހުން ފޮނުއްވުނު ނަބިއްޔުންނަށްވެސް
.  وحيއަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."ފަދައިންނެވެ Ó  Ò   ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ

  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ôà  ß  Þ  Ý  ÜÛ  ÚZ 
ކަމެއް  ވާ اختالفމާނައީ: "އެބައިމީހުން އެކަމެއްގައި  )٦٤النحل: (

 هدايةށް ނަން مؤمنކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށާއި އަދި 
 ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް، هللاއެއްކަމުގައި މެނުވީ ތިމަން  رمحةއާއި، 
  ."ބާވައިނުލައްވަމެވެ ޤުރުއާން

 ވާ اختالفފޮތް ބާވައިލައްވާފައިވަނީ މީސްތަކުން  Iاهللا ފަހެ 
ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށާއި، މީސްތަކުން  حكمގެ هللا ކަންތައްތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށާއި،  شرعވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި އެކަލާނގެ ޖާހިލު
ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ހިފުމަށާއި، އެކަލާނގެ  شرعهللا އަދި 
މަށް ތިބުވެ ޤާއިމު ގެ ތެރޭގައިޙައްދުޅުއްވާފައިވާ ކަނޑައަ
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ގައި މީސްތަކުންނަށް  آخرةއަމުރުކުރެއްވުމަށާއި، އަދި ދުނިޔެއާއި 
. އަދި  اهللا ގެއްލުންދެނިވި ހުރިހާ ކަމަކުން އެބައިމީހުން މަނާކުރެއްވުމަށެވެ

I ެد މާތް ނަބިއްޔާ ވަނީ އެންމحممr ިރަސޫލުން ފޮނުއްވުން  ،ފޮނުއްވައ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  ،ނިންމަވައި اهللا ރަސޫލުކަމުގައި ސިއްކަ ޖައްސަވާފައެވެ

I  ްއަދި އަމާނާތ . ގެ ރިސާލަތު މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ
. އަދި  . އަދި ވަޑައިގަތެ ށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެއުންމަތައަދާކުރެއްވިއެވެ هللا ވެ

. އަދި  حقގެމަގުގައި ޖިހާދު ކުރުން  ވެގެންވާ ގޮތުގައި ޖިހާދުކުރެއްވިއެވެ
. އަދި دعوةގެ މަގަށް މީސްތަކުންނަށް هللا ސިއްރާއި ފާޅުގައި   ދެއްވިއެވެ

. އެކަމަކު އެކަމަށް ގެ މަގުގައި ވަރުގަދަ ތަކުލީފުهللا  ތައް ޖެހިވަޑައިގަތެވެ
. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރީގެ ރަސޫލު ބޭކަލުންވެސް  ކެތްތެރިވެ ވެޑައިގަތެވެ

. އެބޭ ތްތެތިވެކެ ވަޑައިގަތް  ލުން ކެތްތެރިވެކަވަޑައިގަތް ފަދައިންނެވެ
. އެބޭކަލުން  ފަދައިން ކެތްތެރިވެ މީސްތަކުންނަށް  رسالةގެ هللا ވަޑައިގަތެވެ

ތަކުންނަށް ސްމީފޯރުކޮށްދެއްވި ފަދައިން އެކަލާނގެ ރިސާލަތުވެސް 
. އެކަމަކު އެބޭކަލުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް  ތަކުލީފު ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ

. އަދި އެބޭކަލުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.  ޖެހިވަޑައިގަތެވެ
.  رسالةއަދި  ގެ هللا ގެ ބުރަ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އުފުއްލެވިއެވެ

ރިސާލަތު މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައާއި، އެކަލާނގެ މަގަށް 
ފުޅުތައް ފެތުރުއްވުމުގައި  حكم އެއުރެންނަށް ގޮވާލެއްވުމުގައާއި، އެކަލާނގެ

 . . އޭގެތެރެއިން ތޭރަ އަހަރު މައްކާގައެވެ ތޭވީސް އަހަރު ދެމިހުންނެވިއެވެ
އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަންތައް ކުރެއްވީ ސިއްރިއްޔާތުގައެވެ. ދެން ފާޅުގައެވެ. 

އަދި އެކަމުގައި ތަކުލީފުފާޅުކުރެއް حق . . އަދި  ވިއެވެ ޖެހިވަޑައިގަތެވެ
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. އަދި މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ  ދެއްވުމުގައި ކެތްތެރިވެ دعوة ވަޑައިގަތެވެ
. އެއީ އެބައިމީހުން  ދުއްތުރާތަކަށްވެސް ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ
 ނަސަބާއި، ،އަމާނާތްތެރިކަމާއި، މާތް ކަމާއި ،އެކަލޭގެފާނުގެ ތެދުވެރިކަމާއި

މެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އޭރު މުޝްރިކުންގެ  ތިބުމާ އެކުވެސްދެނެ مقام
ވެރިކަމާއި،  حسدތެރޭގައި ތިބި ބޮޑެތިންގެ އަމިއްލަ އެދުމާއި، 

 . އެއް ނެތި  حجة ،އިން ގެ ޖާހިލުކަމާ عام އަދިނުލަފާކަމެވެ
. ފަހެ، ބޮޑެތިން އިންކާރުކޮށް،  އެބައިމީހުންގެ ބޮޑެތިންނަށް ތަބާވީކަމެވެ

. އަދި ކިބުރުވެރިވެ ޙަސަދަ ވެރިވި އެއް ނެތި  حجةއެއްވެސް  ން عامއެވެ
ންނަށް ތަބާވެ، ނުސީދާ މަގު އެބައިމީހުންގެ ބަސް އަހައި، އެބައިމީހު

. ފަހެ މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނަށް އިޚު ނު ބޮޑެތި ނުހަތިޔާރު ކުރިއެވެ
  صلوات اهللا وسالمه عليه.ތަކުލީފުތައް ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. 
 ،އިންކާރުކޮށް ،ދެނެތިބެ حقމާނުގެ ބޮޑެތިން ހަމަކަށަވަރުން އެޒަ

ދަލީލު ކުރެއެވެ.  ބަސްފުޅުގެ އަންނަނިވި  Iاهللا ކަމަށް މޫނު އަނބުރައިލި

[ ¦ ¥¤£¢ § © ª ®¬ «  ° ¯
± Z )މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން (ކަލޭގެފާނު  )٣٣: األنعام

) އެބުނާ ބުނުންތައް ތިމަން  މޮޅަށް هللا ދޮގުކުރުމުގެ ގޮތުން
. ފަހެ،  ވެ. ތެކަލޭގެފާނު ދޮގެއް ނުކުރެ އެބައިމީހުންދެނެވޮޑިގަންނަވަމެވެ

  ."ގެ އާޔަތްތަކަށެވެهللا ކާރުކުރަނީ އިންދި ކިއެއްތަ! އެއަނިޔާވެރިން އެއަ
ކޮށްދެއްވީ މައްކާގެ ބަޔާންއެ Iاهللا ފަހެ، އިސްވެ ދިޔަ އާޔަތުން 

! އެބައިމީހުންގެ ދޮގު ނުކުރާކަމެ rرسول اهللا ކާފިރުން  . އަދި ކިއެއްތަ ވެ
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އެތެރެފުށުން އެކަލޭގެފާނުގެ ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނަތްތެރިކަން ދަނެތެވެ. 
ބާވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން އެބައިމީހުން  وحيއަދި އެކަލޭގެފާނަށް 

. އެކަމަކު ތެތް"އަމާނާ "اَألمين"އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔައި އުޅުނީވެސް  ރިޔާ" އެވެ
.  حق އެބައިމީހުން އިންކާރުކުރީ ގެ މައްޗަށް ނުއެއީ އެކަލޭގެފާއަށެވެ

. އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް ވާބަޣާވެރިވެ ޙަސަދަ ތް ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ
! ކެތްތެރިވެ . އަދި ކިއެއްތަ  އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަވައެވެ

އަށް އެދިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ މަގުގައި  ثوابވަޑައިގެން، އަޖުރާއި، 
. އަދި  ގެ މަގަށް ގޮވާލެއްވުމުގައާއި، هللا ކުރިއަށް ވަޑައިގަތެވެ

މަސައްކަތް ތުގެ ވަދަޢުވަޑައިގަތުމުގައާއި،  ތަކުލީފުތަކަށް ކެތްތެރިވެ
ތައް ތަކުލީފުއި، އެއާތައް ދިފާޢުކުރެއްވުމުގަތަކުލީފުއި، އަދި އާކުރެއްވުމުގަ
އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ފާޅުވާ ކަންތައްތަކަށް  އި،އާކުރެއްވުމުގަތަޙައްމަލު

. އެއީ ކުމިންވަރައެކަށީގެންވާ  ން މާފުކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ
ދުއްތުރާތައް ބޮޑުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ.  އެބައިމީހުންގެ އުނދަގޫތަކާއި

. ފަހެ  ކުރުމަށް قتلއަދި އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނު  ޢަޒުމު ކަނޑައެޅިއެވެ
ކުރެއްވުމުގެ  هجرةމަދީނާއަށް އެކަލޭގެފާނަށް  Iاهللا ހިނދު އެ

. ދެން އެކަލޭގެ ކުރެއްވިއެވެ.  هجرةފާނު މަދީނާއަށް އިޒުނަފުޅުދެއްވިއެވެ
.  ވެގެންވެރިރަށްކަމުގައި މަދީނާ ތަމަފުރަގެ އެންމެ  دينإسالم އަދި  ދިޔައެވެ
. އަދި އެތަން މުސްލިމުންގެ  دين ގެهللا އެތާނގައި  އަދި ފާޅުވިއެވެ

. އަދި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އާއް ކަމުގަދައުލަތެ އި، ބާރެއްކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ
. އަދި  حقތު ދެއްވުމުގައާއި، ވަދަޢު ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ

. އަދި މީސްތަކުންނަށް  شرعކަނޑިން ޖިހާދުކުރުން  ކުރެއްވިއެވެ
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ގެ  rحممد  ،އަށް ގޮވައި، އެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާ هدايةހެޔޮމަގަށާއި، 
. އަދި ކުދިކުދި  داعيތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ވަދަޢު ން ތަކެއް ފޮނުއްވިއެވެ

އް ފޮނުއްވިއެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ހަނގުރާމަތައް ކުރެއްވިއެވެ. ލަޝްކަރުތަ
އެކަލާނގެ ދީން  Iاهللا އަތްޕުޅު މައްޗަށް  ގެއެއީ އެކަލޭގެފާނު

    اهللاއިން އްޔާ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަރިފުމަށް ދާންދެނެވެއިފާޅުކުރައްވަ
I  ެގެ ދީން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައި، އެކަލޭގެފާނަށާއި އެކަލޭގެފާނުގ

. ދެން އިކޮށްދެއްވަ ފުރިހަމަ نعمةއުއްމަތުގެ މައްޗަށް  ފުމަށް ދާންދެނެވެ
ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް ފަހުގައި  ، دينIاهللا އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަރިއްޔާއިން 

އަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް  أمةއެކަލޭގެފާނުގެ  رسالةއަދި ބަޔާންވެގެންވާ 
. ދެން އެ  އަވަހާރަވެފަހުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ލުވެވާޙައަމާނާތް އަދާކުރެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން 
. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވި މަގުން  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

. ފަހެ،  މަގަށް އެބޭކަލުން  ގެهللا އެބޭކަލުންވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
. އަދި މީސްތަކުން ދިރިއުޅޭ އެކިއެކި  މީސްތަކުންނަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ

ގެ هللاކަލުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ބޭ ލައްވާއިއަށް ގޮވަ حقކަންކޮޅުތަކުގައި 
. ނެވިތުރިގެންފެކުރާ ބޭކަލުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި  جهادމަގުގައި  ގެ هللا އެވެ

 މީހެއްގެ މަލާމާތަކަށް ތުމުގައި މަލާމާތްކުރާމަގުގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަ
. ވަޑައިނުމެގަންނަވަތެ އެބޭކަލުން ޖެހިލުންވެ  رسالة ގެ Iاهللا ވެ

. ވެ އަދި އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތި މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ
. ވަޑައިގަތެ ވެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިރުވެތިهللا ވެ

. ފަހެ، ހަނގުރާމަވެރި މުޖާހިދުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ވަޑައިނުގަންނަވަތެވެ
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. އަދި ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ  ން ތަކެއްގެ  داعيބިންމަތީގައި ފެތުރިގެންނެވިއެވެ
. އެއީ އިޞްލާޙުގޮތުގައާއި،  ގެ هللاކުރާ ޞާލިޙުންތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެސްމެއެވެ

ނަށް މީސްތަކުން شريعةދީން ބިންމަތީގައި ފެތުރުއްވުމަށާއި، އެކަލާނގެ 
އެއެއްޗަކާގެން ރަސޫލުބޭކަލުން  Iاهللا ޓަކައެވެ. އަދި މަށްބަޔާންކޮށްދެއްވު
.ދާ އެބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްފޮނުއްވެވި ޢަޤީ އާދެ، އެއީ  ދެއްވުމަށްޓަކައެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ފިޔަވައި  خالصއަށް އަޅުކަން  Iاهللا ހަމައެކަނި  ކުރުމެވެ
. އެއީ ގަހެއް ވިޔަސް،  އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ އަޅުކަން ދޫކޮށްލުމެވެ

ވިޔަސް  ވިޔަސް އަދި އެނޫން އެހެން އެއްޗެއް ހިލަގަނޑެއް ވިޔަސް، ބުދެއް
. ފަހެ، ހަމައެކަނި  ދުޢާއެއް  ،އަށް މެނުވީ ގޮވައި حضرةގެ هللا މެއެވެ

. އަ ދި އެކަލާނގެ ކިބަފުޅުން މެނުވީ މަދަދަކަށް ނުކުރެވޭނެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެ  އެއް  حكمއަށް މެނުވީ  شريعةނޭދެވޭނެއެވެ

 . . އަދި އެކަލާނގެއަށްޓަކައި މެނުވީ ނަދުރެއް ނުބުނެވޭނެއެވެ ނުކުރެވޭނެއެވެ
). (އެބަހީ   އެއްވެސް އަޅުކަމެއް އެކަލާނގެއަށްޓަކައި މެނުވީ ނުކުރެވޭނެއެވެ

އެއްކަން  حقގެ هللا އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަޅުކަމަކީ 
. އަދި އެކަމާމީސްތަކުންނަށް އެބޭކަލުން ބަޔާންކޮށްދެ ބެހޭގޮތުން  އްވިއެވެ

 ރިދުވެފައިވާ އާޔަތްތައް އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެބޭކަލުން ކިޔަވައިވާ
 .  .ވެބަސްފުޅުތަކެ وحيގެ އަންނަނިވި  Iاهللا ލަކަށް ސާމިވިދާޅުވިއެވެ

[ o n m lZ ) :މާނައީ: "އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!  )٢١البقرة
     ."ސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ރަ

[ l k j i h gZ ) :ކަލޭގެފާނުގެ  މާނައީ: "އަދި )٢٣اإلسراء
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ލާ ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލާނގެއަށް މެނުވީ ސަރަސްކަލާނގެ ފައިވެރި

 25Z 3 4 ] ."އިމީހުން އަޅުކަން ނުކުރުމަށެވެތިޔަބަ
ކުރަނީ ހަމައެކަނި އަޅަމެން އަޅުކަންމާނައީ: " )٥(الفاحتة: 

. އަދި އަޅަމެން މަދަދަށް އެދެނީވެސް ހަމައެކަނި  އިބަރަސްކަލާނގެއަށެވެ
 )١٨ (اجلن:    N M L K JZ   ] ."އިބަރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅުންނެވެ

އެކު އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އާهللا މާނައީ: "ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª » ] ."ގޮވައި ދުޢާ ނުކުރާށެވެ

*  ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ®Z  :މާނައީ: "އޭ  .)١٦٣(األنعام
. 'ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަމާދާއި،  ! ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ

ތަކުގެ  عاملއާއި، ދިރިހުރުމާއި، މަރުވުމާއި، މި ހުރިހާ ކަމެއްވަނީ  قربان
. އަދި هللا ވެރި  . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ އަށެވެ

އަޅުކަމެއް  އިރުކުރެވިގެންވަނީ މިގޮތަށް ހުރިހަތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމު
. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނީ އުއްމަތުގެ އެންމެ  خالصއެކަލާނގެއަށް  ކުރުމަށެވެ

  ."އެވެ مسلمފުރަތަމަ 
ގެ މަގަށް ގޮވައިލެއްވުމުގައި هللا އަދި އެބޭކަލުން މީސްތަކުންނަށް 

. އަދި  އެކަމުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ކެތްތެރިވެ ގެ މަގުގައި هللا ވަޑައިގަތެވެ
 . ންގެ تابعيއަދި  .أرضاهمرضي اهللا عنهم وބޮޑުވެގެންވާ ޖިހާދެއް ކުރެއްވިއެވެ

ންނާއި،  عريبންނާއި  إمامގައި އިސްވެ ތިއްބެވި  هدايةތެރެއިން 
އަދާކުރެއްވުމުގައި  مقامން އެބޭކަލުންގެ  تبع تابعي ތެރެއިން ޢަޖަމީންގެ
.  ވެތަބާ އެބޭކަލުންނާ ތު ދިނުމުގެ ވަދަޢު ގެ މަގަށްهللا ވަޑައިގަތެވެ
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. އަދި އެކަމުގައި ދިމާވި އެންމެހައި  މަގުގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތެވެ
.  حتملބުރަތަކާއި، އުނދަގޫތައް  ގެ މަގުގައި ޖިހާދު هللا ކުރެއްވިއެވެ

ކުރެއްވުމުގައާއި، އެކަލާނގެ ދީނުން މުރުތައްދުވާ މީހުންނާއި، އެކަލާނގެ 
 އަދާނުކުރާއެ ،އަދާކުރަންޖެހި جِزيةމަގު ބަންދުކުރާ މީހުންނާއި އަދި 

ކުރެއްވުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި، ކެތްތެރިކަމާއި،  ހަނގުރާމަ މީހުންނާ
 . ފަހެ އެބޭކަލުންނަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަމާނާތް އަދާކުރެއްވިއެވެ

. އަދި ވަދަޢު އަށް ފަހުގައި  r رسول اهللاތު އުފުއްލެވި ބޭކަލުންނެވެ
 .  ވަޑައިގަތް ވެތަބާށް ނަން صحايبހިދާޔަތުގައި އިސްވެތިއްބެވި ބޭކަލުންނެވެ

.  حالةންގެ  تبع تابعيންނާއި  تابعي އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ  އެބަހީއަކީ މިއެވެ
. އަދި އެމަގުގައި ކެތްތެރިވެ .  މަގުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތެވެ ވަޑައިގަތެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ކަލިމަފުޅު هللا  ފަހެ ގެ ދީން ފެތުރިއްޖެއެވެ
 . ންގެ  تابعيންނާއި، ޢިލްމުވެރި އީމާންތެރި  صحايبމަތިވެރިވެއްޖެއެވެ

. އެއީ  .  عريبއަތްޕުޅުތަކުގެ މައްޗަށެވެ ކަރައިގެ  عربންނާއި ޢަޖަމީންނެވެ
. އަދި ދުނިޔޭގެ  ދެކުނު ސަރަހައްދާއި އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ބޭކަލުންނެވެ

. އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށް    Iاهللا އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބޭކަލުންނެވެ
. އަދި  ގެ ދީނަށް هللا ބާއްޖަވެރިކަން ލިޔުއްވާފައިވާ ބޭކަލުންނެވެ

. އަދި ދަޢު  ގައި ބައިވެރިވެޖިހާދު ތުގައާއިވަވެދެވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލުންނެވެ
. އަދި އެކަމަށް ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލުންނެވެ

. އަދި ދީނުގެ ސިޔާދަތުކަމާއި،  ކަން  إمامةއި، ކަމާ قيادةބޭކަލުންނެވެ
. އެއީ، އެބޭކަލުންގެ ކެތްތެރިކަމާއި، އެބޭކަލުންނަށް ޙާޞިލު ވިއެވެ

ގެ  جهادކުރެއްވި  ގެ މަގުގައި އެބޭކަލުންهللا އީމާންތެރިކަމާއި، 
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. އަދި  ކުރެއްވި  وحي Iاهللا މެދު  މީހުންނާ بنو إسرائيلސަބަބުންނެވެ
. ވެބިތުވެގެން ސާތެދުވެ މެދު  ބަސްފުޅު އެބޭކަލުންނާ  Iاهللا އެވެ

: ވަޙީ QP O N   M L K J  ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ
 T S RZ  :އެބައިމީހުން ކެތްތެރިވީ ހިނދު  )٢٤(السجدة"

. އަދި ތިމަން هللا ތިމަން  އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އިމާމުންތަކެއް ލެއްވީމެވެ
  ."ކަމުގައި އެބައިމީހުންވިއެވެ ކުރާ ބައެއް يقنيތަކަށް އާޔަތްގެ هللا 

ންނާއި،  صحايبގެ  r رسول اهللا ޅުމި ބަސްފުގެ  Iاهللا 
. އާދެ!  ނާމެދުވީ މީހުން عبتއެބޭކަލުންނަށް  ތެދުވެ ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ

 ންهادي އްވާލައިގޮވަން ތަކެއް ކަމުގައާއި، ހެޔޮމަގަށް  إمامއެބޭކަލުން 
ވެވޭ  اقتداءތަކެއްކަމުގައާއި،  ން داعيގެ  حقކަމުގައާއި، ތަކެއް

. އެއީ އެބޭކަލުންގެ ކެތްތެރިކަމާއި ނިޝާންތަކެއް ކަމުގައި ވެގެންދިޔައެވެ
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ދީނުގެ  ކަން  إمامةއީމާންތެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ

. ފަހެ  يقنيވާނީ ކެތްތެރިކަމާއި  حاصل ގެ  rرسول اهللا ކަމުންނެވެ
އެއީ  ،ންނާއި، މިއަދާ ހަމައަށް އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވީ މީހުންصحايب
. އަދި އެބޭކަލުންނަކީ حقيقة ގައި ހެޔޮމަގަށް  حقيقةގައި އިމާމުންނެވެ

. އަދި ނެންهاديގޮވައިލެއްވި  ގެ މަގުގައި  حقގައި  حقيقةވެ
  ންނަކީވެސް އެބައިމީހުންނެވެ.قائد

ނެ ދާވެގެން بيانއިން ދޭހަވެ މިކޮންމެ ކިޔަވާ ކުއްޖަކަށްވެސް 
މު ންދިނުމަކީ އެންމެ މުހި دعوةގެ މަގަށް هللا އެއްޗަކީ ހަމަކަށަވަރުން 

. އްކަންތައްއެ މަތުގެ މީސްތަކުން ކޮންމެ ންނީ ހަމަކަށަވަރުން އުއެހެކަމެވެ
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ބޮޑަށް ދި ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެންމެޒަމާނެއްގައިވެސް އަ
  ބޭނުންޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށެވެ.

 حبثދިނުމާ ބެހޭގޮތުން  دعوةގެ މަގަށް هللا ދެންފަހެ، 
  ލަތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ:ސްއަމައެކުލަވާލެވިގެންވަނީ 

. دعوةއާއި،  حكمގެ  دعوة ެއްނމެ ފަުރަތަމ މްަސައަލ:   ގެ މާތްކަން
ދޭންޖެހޭނެ  دعوةއާއި،  ةكيفيދިނުމުގެ  دعوة ެދަވަނ މްަސައަލ:

  .ތައްގޮތް
. دعوةށް ކައެކަމަ ިތްނަވަނ މްަސައަލ:   ދެވޭ ކަންތަކުގެ ބަޔާން
އާއި  أخالق ނެންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ داعي ހަަތުރަވަނ މްަސައަލ:

  ތަކުގެ ބަޔާން. صفة
 ކުރާوكيلމަދަދަށް އެދި، އެކަލާނގެއަށް ން  حضرة ގެ Iاهللا  ފަހެ

. އަދި އެކަލާނގެއީ، އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް  حال ލިޔަން ފަށަމެވެ
  ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. توفيقމަދަދުކުރައްވާ 
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  ފަުރަތަމ މްަސައލަ 
ން  ގެ  دعوة، ިއުޙކުމާ  ގެ  دعوة   މާތްަކ

  ުޙކުމް: ގެ  دعوة

 واجبދިނުން  دعوةގެ މަގަށް هللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން 
ވެގެން  واردން އެތައް ދަލީލެއް  سنةއާއި  قرآنވެގެންވާކަމުގެ މައްޗަށް 

.  فرضތަކުގެ ތެރެއިން  فرضއަކީ ދީނުގެ  دعوةއަދި  އައިސްފައިވެއެވެ
. އެކަމަށް ދަލީ . އޭގެތެރެއިން ލުކުރާ ދަލީލުއެކެވެ  اهللاތައް ނުހަނު ގިނައެވެ

I  ިوحيގެ އަންނަނިވ .  އެކަލާނގެ ބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ

m lk j i  h g f  ] .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ
tsr qp o nZ މާނައީ: "އަދި  ) ١٠٤عمران: (آل

ނުބައިކަންތައް މަނާކުރާ  ،ހެޔޮ ކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ،ހެޔޮމަގަށް ގޮވައި
. އަދި އެބައިމީހުންނަކީ އެއީ  ބަޔަކު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ވާހުށިކަމެވެ
ގެ އަންނިވި  I اهللاއަދި އޭގެތެރެއިން  ."ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ

 }  v w  x y z] .ހިމެނެއެވެ ވެސްބަސްފުޅު وحي
}| ~ � ¡ £¢ Z    :މާނައީ: "ކަލޭގެފާނުގެ  )١٢٥(النحل

އެކު އާއި، ހެޔޮ ނަޞޭޙަތާ حكمةވެރި ރަސްކަލާނގެ މަގަށް 
. އަދި އެބައިމީހުންނާ  ) ކަލޭގެފާނު ގޮވައިލައްވާ ހުށިކަމެވެ (މީސްތަކުންނަށް

 I اهللاއަދި އޭގެތެރެއިން  ."ކުރައްވާހުށިކަމެވެ خماطبއެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި 
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  Q R TS U V W] .ހިމެނެއެވެ ވެސްބަސްފުޅުވަޙީގެ އަންނަނިވި 

XZ  :ވެރިރަސްކަލާނގެ  ގެކަލޭގެފާނުއަދި މާނައީ: " )٨٧(القصص
 . ) ގޮވައިލައްވާހުށިކަމެވެ ކުރާ ޝަރީކު އާهللا އަދި މަގަށް (މީސްތަކުންނަށް

އަދި  ."ހުށިކަމެވެވެވަޑައިނުގަންނަވާކަލޭގެފާނު މީހުންގެ ތެރެއިން 
:  وحيގެ އަންނަނިވި  I اهللاއޭގެތެރެއިން   P]ބަސްފުޅުވެސް ހިމެނެއެވެ

Q  R S T    VU W X Y Z \[   Z :١٠٨ (يوسف(  : މާނައީ
!حممدއޭ (" . މިއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  )ގެފާނެވެ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

. ތިމަންކަލޭގެފާނާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވީ މީހުން ފުރިހަމަ   يقنيމަގެވެ
  ."އެވެއްވަމުދެ دعوةގެ މަގަށް هللا ކަމާއި ދަލީލާއެކު 
އަށް ތަބާވީ  rرسول اهللا ބަޔާންކޮށްދެއްވީ، އެ I اهللاފަހެ، 

. އަދި ކަމެން داعيގެ މަގަށް ގޮވާ  I اهللاގައި  حقيقةމީހުންނަކީ  ވެ
بصأهلގެ  ةري . އެނގި  ކަމުންއެހެން ވެރިންނަކީވެސް އެބައިމީހުންނެވެ

. ވާ ގޮތުގައިބަޔާންވެގެންވާ  ޖިބުވެގެންވާ ގޮތަކީ އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމެވެ
. އެއީ   I اهللاއަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މަންހަޖުގެ މަތީގައި ކުރިއަށް ދިއުމެވެ

.  وحي  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Z  :މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން  )٢١(األحزاب

 އެއްގެ ރަސޫލާގެ ކިބައިގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ރިވެތި ނަމޫނާهللا 
. އެއީ  އަށް هللاދުވަހަށް އުއްމީދުކޮށް،  آخرةއާ ބައްދަލުވުމަށާއި هللا ވިއެވެ
   ."ކުރާ މީހުންނަށެވެ ذكر ގިނަގިނައިން
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ލާ އިގެ މަގަށް ގޮވަهللا ރައްވާ ގޮތުގައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކު
ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ، އި ތެދުވެ ޙަރަކާތްތެރިވާތަނެއްގަން އެداعي

 فرضގެ  كفايةދިނުމަކީ  دعوةގެ މަގަށް هللا ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު 
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް އަދި ހުރިހާ  އެކެވެ

. އެކަމަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުން  ދީ دعوةރަށަކަށް  ޖެހިފައިވެއެވެ
އެހެންކަމުން އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ، އެކަމަށް ފުދޭ ބަޔަކު އެކަން 

. އަދި ދެންތިބި  فرضގެ  كفايةކުރުމަށްޓަކައި ތެދުވެއްޖެނަމަ، އެއީ  އެކެވެ
. އަދި އެބައިމީހުންގެ  واجبމީހުންގެ ކިބައިން  ގައި  حقކަން ފިލައިދެއެވެ

  ޢަމަލަކަށް ވެދެއެވެ. صاحلވެގެންވާ މަތިވެރި އަކަށް އަދި سنة مؤكَّدةއެކަން 
 أهل ގެ قومވެރިންގެ ތެރެއިން ނުވަތަ  أهلދެންފަހެ ރަށުގެ 

ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ ބަޔަކު އެކަން ފުރިހަމަ  دعوةވެރިންގެ ތެރެއިން 
. އަދި ހުރިފާފަވެރިގޮތުގައި އަދާނުކޮށްފިނަމަ އެންމެން  ހާ ވާނެއެވެ

. އަދި ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ވާއެންމެންގެ މައްޗަށް އެކަން  ޖިބުވާނެއެވެ
ދިނުމަށްޓަކައި ތެދުވުން  دعوةކުޅަދާނަވެގެންވާ މިންވަރަކުން 

. ވާ  ،ހިންގާލާއިރު نظرގޮތެއްގައި ރަށްތަކަށް  عموميޖިބުވާނެއެވެ
ދިނުމަށް  دعوةގެ މަގަށް هللا މީސްތަކުން އާބާދުވެފައިވާ ކަންކޮޅުތަކުގައި 

. އެއީ ވާވުން ޖަމާޢަތެއް ތެދުވާނެ ގެ ރިސާލަތު  I اهللاޖިބުވެގެންވެއެވެ
. އަދި  ގެ އަމުރުފުޅު  I اهللاމީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  ހައިއެކަށީގެންވާ މަގަކުން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށެވެ
) rرسول اهللا  . އަދި داعي  (އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ން ފޮނުއްވިއެވެ
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ރަސްރަސްކަލުންނަށާއި، ރައީސުންނަށް ފަތްކޮޅުތައް  ،މީސްތަކުންނަށާއި
. އަދި އެބައިމީހުންނަށް    ދެއްވިއެވެ. دعوةގެ މަގަށް هللا ފޮނުއްވިއެވެ

އަހުރެމެންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުންނަށް ، މިވަނީނަށް މިއަދުންމެއަހުރެ
 I اهللا ތައްއްގެ ކަންތަ دعوة މަގަކުން އްނުވާ އެތަ حاصل
. އެހެންކަމުން އެތައް ރޮނގަކުން މިއަދު މިވަނީ ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވާފައެވެ

. އަދި ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ގެ  دعوة ކަންތައްތައް ނުހަނު ފަސޭހަވެފައެވެ
ކުރުން އެކަށީގެންވެފައެވެ.  قائم حجةމިއަދު މިވަނީ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް 

ންނާއި، ނޫހުގެ އްޔާއިގެ ޒަރިޓީވީންނާއި، ގެ ޒަރިއްޔާއިރޭޑިއޯއެއީ 
  އަކުންނެވެ.އްޔާއަދިވެސް ތަފާތު އެތައް ޒަރި ންނާއި،އްޔާއިޒަރި

رسول ކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަދި  إميانއާއި  علمއެހެންކަމުން 
:  خليفةގެ  rاهللا  )  إسالميއިންނަށް (އެބަހީ ޖިބުވެގެންވަނީ ވާވެރިންނަށް
. އަދި އެކަމުގައި އެކަކު  دعوةޖިބުވެގެންވާ ވާމި އާއިގެން ތެދުވުމެވެ

. އަދި ގެ  I اهللا ،ރިސާލަތުގެ  I اهللا އަނެކަކަށް އެއްބާރުލުމެވެ
. އަދި  ދިނުމުގައި  دعوةގެ މަގަށް هللا އަޅުތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

. އަދި އެކަމުގައި  މަލާމާތްކުރާ މީހެއްގެ މަލާމާތަށް ބިރުނުގަތުމެވެ
. އަދި ކިއެއްތަ!  ކަށްމުއްސަންޖަ ،ކަށްމީހަކުޑަ، ކަށްމީހަބޮޑު ނުބެލުމެވެ
 ،ބާއްވައިލައްވާފައިވާ ފަދައިންهللا ގެ އަޅުތަކުންނަށް هللا  ،ފުޅު حكمގެ هللا

.  شرعهللا އަދި  ފަހަރު އަދި ބައެއްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
. އެއީ ތިބާ ފިޔަވައި އެކަން އަކަށް ވެގެން فرض عني ދިނުން دعوة ދެއެވެ

. އެއީ  އަދާކުރާނޭ އެހެން މީހަކު ނެތް ތަނެއްގައި ތިބާވާނަމައެވެ
 . ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންތައް މަނާކުރުން ފަދައިންނެވެ
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 فرض كفايةއަކަށް އަދި ބައެއް ފަހަރު  فرض عنيއެކަންވެސް ބައެއް ފަހަރު 
 . އަޅާ އަދި ބާރު ދިނުމަށް دعوةދެންފަހެ ތިބާ ފިޔަވައި އަކަށް ވެގެންދެއެވެ

) ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހަކު ނެތްތަނެއްގައި  حكمގެ هللا  ފުޅު (މީސްތަކުންނަށް
ގެން ތިބާ ޖިބުވެގެންވަނީ އެކަންކަމާވާތިބާގެ މައްޗަށް ތިބާ ވާނަމަ، 

. ދެންފަހެ، ތިބާ ފިޔަވައި  ހެޔޮކަންކަމަށް އާއި،  تبليغއާއި  دعوةތެދުވުމެވެ
ގެން ބަޔަކު ކުރުމާއި، މިކަންކަމާމަނާކުރުމާއި، ނުބައިކަންކަން އަމުރު

. އަދި  سنةގައި  حقތިބާގެ  އޭރުން އެކަންވާނީ ،ތެދުވެއްޖެނަމަ އަކަށެވެ
އެކަމަށްޓަކައި ތިބާ އަވަސްވެ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ތިބާ ދަހިވެތިވެއްޖެނަމަ، 

ޔޮކަންތައްތަކަށް އެދުމުގައި ވާދަވެރިވާ އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިބާ ވާހުށީ ހެ
 . ދިނުމަކީ  دعوةއަދި ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި ކުރިއަރައިގެންދާ މީހަކަށެވެ

ގެ  I اهللاތަކުގެ ތެރޭގައި  دليل ވޭއެއް ކަމަށް ހިފެ فرضގެ  كفاية
:  وحيއަންނަނިވި    f g h  i j k ]ބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ

l m n o qpZ ) :މާނައީ: "އަދި  )١٠٤آل عمران
ކަންތައް މަނާކުރާ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިދީ  دعوةހެޔޮމަގަށް 

  ބަޔަކު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ވާހުށިކަމެވެ".
އެއްގެ ބޭކަލުން  مجاعةވެރިންގެ  علم ،އާއި احلافظ ابن كثري

ގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައީ: "އަދި  تفسريމިއާޔަތުގެ 
ބަޔަކު  ން ތެދުވެތިބޭގެއިން މި ބޮޑުވެގެންވާ ކަންތަކާތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެ
. އެއީ  ށާއި، އެކަލާނގެ ދީން ދިނުމަ دعوةގެ މަގަށް هللا ވާހުށިކަމެވެ

ފުޅު މީސްތަކުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށް އަމުރު މަށާއި، އެކަލާނގެފެތުރު
. އަދި އެނގި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން، ހަމަކަށަވަރުން ދިނުމަ ށްޓަކައެވެ
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. އަދި އެކަލޭގެފާނަށް  دعوةގެ މަގަށް هللا  ،rاهللا  رسول ދެއްވިއެވެ
ވެ  قائمގެން މައްކާގައި ފުޅާ حكمގެ  اهللاން މިންވަރު ތްކުޅަދާނަވެވަޑައިގަ

. އަދި ހަމަ އެފަދައިން  އެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުން  I اهللاހުންނެވިއެވެ
ގެން އެކަމާ ންމިންވަރުތް ވެވަޑައިގަން އެބޭކަލުންނަށް ކުޅަދާނަ صحايبލެއްވި 

. ދެން އެބޭކަލުން މަދީނާއަށް  އަށް  هجرةތެދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ގެ  تبليغއާއި  دعوةފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވަޑައިގެން ކުރިއަށްވުރެ މާ

. ތެރިވެވަ حركاةގެން ކަންތަކާ  rއަދި ނަބިއްޔާ ޑައިގެންނެވިއެވެ
ވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި އެބޭކަލުން އެކިރަށްތަކުގައި  އަވަހާރަވެ

ފަދައިން  ފެތުރިވަޑައިގެން ހަމަކުރީގައި ދަޢުވަތުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވި
.  އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވެސް އެކަން ކުއެއިން ކޮންމެ ބޭކަލަވަޑައިގަތެވެ

. ދެންފަހެ ހުރި މިންވަރަ علمކުރެއްވީ އެބޭކަލެއްގެ ކުޅަދާނަކަމާއި  ކުންނެވެ
)  حالةރެމެންގެ ތެރޭގައި (މިއަދު އަހު ން މަދުވެ،  داعيހުރި ފަދައިން

ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ  مسلم ވެރިވެގެންދާ ވަގުތެއްގައި جهالةގިނަވެ  منكَرات
فرض ދިނުން  دعوةހުރި މިންވަރަކުން  މައްޗަށް އެމީހެއްގެ ކުޅަދާނަކަން

. އަދި ރަށެއް ނުވަތަ އަވަށެއް ފަދަ ކަނޑައެޅިގެންވާ  عني އަކަށް ވާނެއެވެ
ގެ هللا ގެން ތެދުވެ ކަމާއެ، ވެ حوالގެ ކަންތަކާއި  دعوةތަނެއްގައި 

އަމުރުފުޅު މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހަކު ވާނަމަ، އެކަން އެރަށުގެ 
. އަދި އެނުވަތަ  އަވަށުގެ އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން ފުދިގެންވެއެވެ

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  سنةކުރުންވާނީ  تبليغގައި  حقއެމީހުންގެ  އަކަށެވެ
ވެއްޖެއެވެ.  حجة قائمއެބައިމީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހެއްގެ އަތް މައްޗަށް 
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ފުޅު  حكمގެ  هللاއަދި އެބައިމީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް 
. تنفيذ   ވެއްޖެއެވެ

ކޮށް ބަލާއިރު ނިސްބަތް އޮތް ބަޔަށްބިމުގައި ބާކީގެ هللا އެކަމަކު، 
 ވެރިންގެ މައްޗަށް علمކޮށް ބަލާއިރު ނިސްބަތްތިބި މީހުންނަށް އަދި ބާކީ

ހުރި މިންވަރަކުން، އަދި ވެރިންގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ ކުޅަދާނަކަން
ވެގެންވަނީ  واجبހުރި މިންވަރަކުން ންކުޅަދާނަކަ ގެއެބައިމީހުން

ފުޅު  حكمގެ  I اهللاއެބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވީހާ ގޮތަކުން 
. މިއީ އެބައިމީހުންގެމީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ކުޅަދާނަކަމާއި  ދިނުމެވެ

. فرض عنيވާ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށްމިންވަރަކުން  އެކަށޭނަ   އެކެވެ
فرض އަކަށް ވުމާއި،  فرض عنيދިނުން ދަޢުވަތު  އެނގެނީ އިންމި

. ފަހެ، ބައެއް  كفاية އަކަށް ވުމަކީ ނިސްބަތުން ތަފާތުވާ މައްސަލައެއްކަމެވެ
. އެއީ فرض عنيދިނުން  دعوةފަހަރު  ބައެއްގެ ނުވަތަ  އަކަށް ވެއެވެ

. އަދި ހަމަ ނެންނިސްބަތުފަރުދުންތަކެއްގެ   އެވެ.ދެއަކަށްވެސް ވެ سنةވެ
. އެހެނީބައެއްގެ ނުވަތަ ފަރުދުން އެއީވެސް  ތަކެއްގެ ނިސްބަތުންނެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންގެ ރަށުގައި ނުވަތަ އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި 
. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުންގެ ވެއްޖެއެކަމާއިގެން ތެދުވާނެ މީހަކު  އެވެ

.   ކިބައިން އެކަން ފުދުނީއެވެ
ބިގެންވާ ލިޔަކަށް ފުރިހަމަ ކުޅަދާނަކަން ރިންނާއި އެބަދެން ވެ

. ފަހެ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެހެން  މީހުންގެ ނިސްބަތުން ދަންނައެވެ
. އަދި އެބައިމީހުންގެ ވާމީހުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިކަން  ޖިބުވެގެން ވެއެވެ

 ށްއެބައިމީހުންނަޖިބުވެގެންވަނީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ވާމައްޗަށް 
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ލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީވާހައި ހިސާބަކަށް އެކަށީގެންވާހައި ކުޅަދާނަ 
އަވަށެއްގައި ވާހަކަ ދައްކައިއުޅޭ އެ މީސްތަކުންއެކަށީގެންވާ މިންވަރަކުން 

. އެ ބަސްތަކުން  دعوةބަސްތަކަކުން  ފުޅު އަމުރު ގެ I اهللاފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
. ޖިބުވެގެންވެވާއެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  ކޮންމެ  އެއީއެވެ

ގެ ދީން ފޯރައިފުމަށް  I اهللاދަންނަ ބަހަކުން މީހަކާ ހަމައަށް އެމީހަކު 
 . . އެހެނީ  عربދާންދެނެވެ ބަހުންނާއި އެހެނިހެން ބަސްބަހުންނެވެ

ގުތު، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކުރުން މިވަކަންތައްހަމަކަށަވަރުން މި
. އެއީ ރޭޑިއޯގެ އްޔާޒަރި ތަކުން އެކަށީގެންވެފައި ފަސޭހަވެގެންވެއެވެ
އިންނެވެ. އްޔާޒަރިއިންނާއި، ނޫހުގެ އްޔާޒަރިއިންނާއި، ޓީވީގެ އްޔާޒަރި

ނުވާ، މިއަދު ތަނަވަސްވެ ތަނަވަސްވެފައިއަދިވެސް މީގެ ކުރިން 
. ހަމައެފަދައިން އްޔާޒަރިފަސޭހަވެފައިވާ މިނޫން  ންނަށް  خطيبތަކެވެ

އެހެނިހެން  އެއްވާ މީސްތަކުންއަދިވެސް އި ވެގެންވަނީ ޙަފްލާތަކުގައާޖިބުވާ
ފުޅުން އެބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރެއް  أمر ގެ I اهللاތަންތާނގައި 

. އަދި  ވީ ކުޅަދާނަގެ ދީން  I اهللاމީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
. علمމިންވަރަކުން އަދި    ހުރި މިންވަރަކުން ފެތުރުމެވެ

ލަންބައި  އިސްލާމްދީނުން ގެ އަޞްލަށާއި،ހަލާކު އަދި   
އަށާއި، އެކަލާނގެ  رب އަދި އަޅުތަކުންގެއެއްކިބާކުރުމަށާއި، 
ތައް  دعوةދުވަހަށް އިންކާރު ކުރުމަށް ދެވޭ  آخرةރިސާލާތްތަކަށާއި، 

ތަކާއި،  قومއަދި ގިނަ  ،ހިންގާލާއިރު نظر ދިއުމަށް ރެމުންދާފެތު
ތައް دعوةއާއި އަދިވެސް މިނޫން މަގުފުރައްދަނިވި  اين دعوةنصرރަށްތަކުގައި 
ދިނުން  دعوةގެ މަގަށް هللا  ،ހިންގާލާއިރު نظرދިއުމަށް  ފެތުރެމުންދާ
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. އަދި ހުރިހާ  فرض عامވަނީ މިމިއަދު ވެރިންގެ  علمއަކަށް ވެފައެވެ
އެވެ. ޖިބަކަށް ވެފަވާންގެ މައްޗަށް  إسالمي حاكمމައްޗަށާއި، ހުރިހާ 

ވެގެންވަނީ އެބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަ އަދި  فرضއެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް 
ގެ  خطْبةއިންނާއި، ޒަރިއްޔާން ލިޔުމުގެ ރަކުއެކަށީގެންވާ މިންވަ

އިންނާއި، އަދިވެސް އެބައިމީހުންނަށް ޒަރިއްޔާއިންނާއި، ރޭޑިއޯގެ ޒަރިއްޔާ
ގެ ދީން هللا ން ލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެވަސީއެންމެހައި ކުޅަދާނަވީ 

 . . އަދި އެކަމުން މަނާވެނުގަތުމެވެ ) ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ އަދި (މީސްތަކުންނަށް
. އެހެނީ ވާއެހެން މީހަކާ އެކަން ޙަ ލުކޮށް އެކަމުން ނުރެކުމެވެ

ހަމަކަށަވަރުން މިބޮޑުވެ މާތްވެގެންވާ ކަންތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް 
ކަކަށް ބާރުއެޅުމަށް މިއަދު އެހީވުމަށާއި، ބައިވެރިވުމަށާއި، އެކަކު އަނެ

. ސަބަބަކީ،  ގު ގެ މަهللا މިވަނީ ކުރިއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައެވެ
އި، ށާކުރުވުމަ شكމެދު މީސްތަކުން ދުކުރުމަށާއި، އެކަލާނގެ ދީނާންބަ
ދިނުމަށާއި،  دعوةން ބޭރުވާ ކަންތައްތަކަށް މީސްތަކުންނަށް ދީނު ގެهللا

 އަތާއަތްކަކު އަނެކަކަށް އެހީވެ، ތިބީ އެނުންދުޝްމިގެ هللا މިކަންތައްތަކަށް 
. އެހެންކަމުން  ވެރިންގެ މައްޗަށް  أهلގެ  إسالم دينގުޅުވާލައިގެންނެވެ

 ކާޙަރަކާތްތަރުކުރަނިވި މަގުފުރައްދަނިވި، ދީނުން ބޭޖިބުވެގެންވަނީ މިވާ
އި، ތަފާތު ރޮނގުރޮނގުން އިސްލާމީ ޙަރަކާތްތެރިކަމާ އިދިކޮޅަށް

އެންމެހައި އާއި އަދި  دعوة إسالميވި ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަކުރަނި
އެކު ކުރިމަތިލުމެވެ. ތަކާޒަރިއްޔާލަތްތަކާއި، އެކަށީގެންވާ އެންމެހައި ވަސީ

! މިއީ  އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް، އެކަލާނގެ މަގަށް  I اهللاއާދެ
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 ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް އަދާ ކުރުމުގެ واجبތެރެއިން  ގެ دعوةދެވޭ 
  ބާބުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެވެ.

ން  دعوة   :ގެ މާތްަކ
ގެ މާތްކަމާއި ދޭ މީހުން دعوة ،ގެ މާތްކަމާއި دعوةހަމަކަށަވަރުން 
ރިދުވެގެން ވާޙަދީޘްތައް  ،ގިނަ އާޔަތްތަކާއިބެހޭގޮތުން ވަރަށް

. ހަމައެފަދައިން  ) rرسول اهللا އައިސްފައިވެއެވެ ން  داعي (އެކިރަށްރަށަށް
. ވާފޮނުއްވުމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ޙަދީޘްތައް  ރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

)ޙަ(މިއާޔަތްތަކާއި  ފައެއް ފޮރުވިލުވެރިންނަށް ޢިލްމުގެ އަހު ދީޘްތައް
.  ގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ.هللاއޭގެތެރެއިން މާތް ނުވާނެއެވެ

[L M N O P  Q R S T U   V  W X Z   ):فصلت 

٣٣(  : ދީ، ޚުދު ހެޔޮ  دعوةގެ މަގަށް މީސްތަކުންނަށް "هللا މާނައީ
ޢަމަލުކޮށް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންނޭ ބުނާ 

  "ހެއްޔެވެ؟މީހަކަށްވުރެ ރިވެތިބަހެއް ބުނަނީ ކާކު
 ފަހެ މިމާތްވެގެންވާ އާޔަތުގައި އެވަނީ ދާޢީންގެ ޒިކުރާ

. އެއީ ވިދާޅުވެފަ މައްޗަށް ސަނާމަތިވެރިކުރައްވާ، އެބައިމީހުންގެ  އެވެ
 އެކަކުވެސް ނުވާނާ ހަމަހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނަށްވުރެ ރިވެތި ބަސްބު

. އަދިއެބައިމީހުންގެ އިސްވެތިއްބެވީ ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި  ވާހަކައެވެ
. ދެން އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވީ . އެއީ  ރަސޫލުބޭކަލުންނެވެ މީހުންނެވެ

މާއި، މާތްކަމުގައި އެބައިމީހުންގެ ދަރަޖަތަކުގެ ދަޢުވަތާއި، ޢިލް
. އޭ ! ރަސޫލުންނަށް ތަބާވީهللاތަރުތީބުންނެވެ މީހުންނާއި،  ގެ އަޅާއެވެ
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މީހުންގެ ތެރެއިން ތިބާވުން،  މިމާތްވެގެންވާ އާޔަތުގައި އިންތިޒާމުވި
 .   ތިބާއަށް ޝަރަފެއްކަމުގައި ފުދެއެވެ

ޢަމަލުކޮށް ހެޔޮޚުދު  ދީ دعوةގެ މަގަށް : هللا ގެ ދޭހައަކީމިއާޔަތު
ތިމަންނައަކީ މުސްލިމެކޭ ބުނާ މީހަކަށްވުރެ ރިވެތި ބަހެއް ބުނާ 

. އެއީ އޭނާ  ދީ އަދި އެމަގަށް  دعوةގެ މަގަށް هللا ހަމައެކަކުވެސް ނުވެއެވެ
ށް ޚުދު ޢަމަލު ކުރުމުގެ ކަދިން ކަމަ دعوةއަދި އޭނާ އެ ، ދީއިރުޝާދު

. އެބަހީ، އޭނާ  . އަދި އެވަޙައްޤަށް ދަޢުސަބަބުންނެވެ ޙައްޤަށް ތުދިނެވެ
. އަދި  ށް އިންކާރުކޮށް، އެ ބާޠިލުން މީސްތަކުން ބާޠިލަޢަމަލުކުރިއެވެ

. އަދި ހަމަބިރުވެތި ކުރުވާ، ޚުދު އެ އޭނާ  އެއާއެކު އިން އެއްކިބާވިއެވެ
.  فقومހުރި އެ . އެކަމަށް ލަދުވެތި ނުވިއެވެ ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރިއެވެ

! އޭނާ ބު .އަދި ކިއެއްތަ  ހަމަކަށަވަރުން" V W X Z ] ންޏެވެ
އޭނާގެ މައްޗަށް  I اهللا ."ވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންނެވެތިމަންނަ

. އެކަމަށް  ވެލެއްވި އިޙްސާންތެރިކަމަށް އުފާކޮށް ފަޚުރުވެރިވާ ޙާލުގައެވެ
ރުމަށޭ ހިތައި ކުކިބުރުވެރިވެ، މީހަކަށް ބަލައި، މީހަކަށް ރިވެތިކޮށް ކަން

ދެމޭ ބުނުމަށް ނުރުހޭ  دعوةނުވަތަ އިސްލާމްކަމަށް  ،ބުނުމަށްމުސްލިމެކޭ 
 . އަދި ކިއެއްތަ!  الحول وال قوة إالّ باهللا.މީހަކު ފަދައިންނެއް ނޫނެވެ

ގެ އަމުރުފުޅުގެ هللا ، ދޭ دعوةގެ މަގަށް هللا ، އީމާންކަން ވަރުގަދަ
ގެ ޙައްޤު ޞަރީޙަކޮށް هللا  މީހާ،ބަޞީރަތް ލިބިގެންވާ މުއުމިނު

. ބަޔާންކުރެއެ . ރަކާޙަތު ދިނުމުގައި ވަގެ މަގަށް ދަޢުهللا އަދި ވެ ތްތެރިވެއެވެ
. އަދި ނަހީ ކުރެވޭ  ކަށްދޭކަމަ دعوةއަދި އެ  ޚުދު ޢަމަލުކުރެއެވެ

. ފަހެ،  ދޭ ކަމަކަށް  دعوة އެކަންތަކުން މީސްތަކުން ބިރުވެތި ކުރެއެވެ
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. ކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާ  لَـبـيكއެންމެ އަވަހަށް  އަދި ނަހީ ވެއެވެ
ބޮޑަށް ދުރުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާ ވެއެވެ. ކަންތައްތަކުން އެންމެ ރެވޭކު

ދެނީ  دعوةއޭނާ އަކީ މުސްލިމެއްކަމާއި، އޭނާ އެ ، އަދި އެއާއެކު
. އަދި އެކަމަށް، އިސްލާމްކަމަށް ކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރެއެވެ

. އެއީ،  ކުރައްވާފައިވާ  وحي I اهللاފަޚުރުވެރިވެ، އެކަމަށް އުފާކުރެއެވެ
 .   g f e  d c   b a  j  i hZ ]ފަދައިންނެވެ

!މުޙައްމަދުގެއޭ (މާނައީ: " ) ٥٨يونس: ( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!  )ފާނެވެ
އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް އެބައިމީހުން (މުއުމިނުން)  ،ގެ ދަރުމައަށާއިهللا 

. އެކަން އެބައިމީހުން ޖަމާކުރާ ހުރިހާ  އެއްޗަކަށް ވުރެ އުފާކުރާ ހުށިކަމެވެ
  ."ހެޔޮކަންބޮޑެވެ

ހަމަޖެހި ތްގެ ރަޙްމަތާއި، އެކަލާނގެ ދަރުމައަށް ހިهللا ފަހެ، 
. ދެންފަހެ، މަނާކުރެވިގެންވާ އުފާ ކުރުމަކީ ޝަރުޢު ކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ

. ފަހެ، އެއީ  . އަދި މިބާވަތުގެ ބޮޑާއުފާކުރުން ދަންނައެވެ ކަމުގެ އުފަލެވެ
. އެއީ އުފާކުރުން އެއީ ނަހީ ކުރެ ގެ ވާހަކައިގައި  قاَرونވިގެންވާ ކަމެކެވެ

. ވަޙީ I اهللا    µ  ¶ ¸ Z ́ ³ ±² ° ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ
އަށް  قاَرونގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން  قاَرونމާނައީ: "( ) ٧٦القصص: (

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޅު) ބޮޑާވެރިކަމުގެ އުފާ ފާ.ބުންޏެވެ ނުކުރާށެވެ
މިއީ ބޮޑާވެރިކަމާއި  ."ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ I اهللاދެކެ ބޮޑާވެރިން

. އަދި މަނާކުރެވިގެންވާ  މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ބޮޑުކަން ދެއްކުމުގެ އުފަލެވެ
. ދެންފަހެ،   ،އިހަމަޖެހުމާހިތްގެ ދީނަށް هللا އުފަލަކީ މިއެވެ

އަދި  ،ކުރުންއުފާގެ ހިދާޔަތަށް هللا އަދި  ،ފަޚުރުވެރިވުމުގެ އުފާކުރުން
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) އެންގުމަށްޓަކައި އެކަން ޞަރީޙަކޮށް ފާޅުކުރުން  (މީސްތަކުންނަށް
. އަދި ޘަނާއާއި  . ފަހެ، އެއީ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ ދަންނައެވެ

.   މަދަޙަ ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ
ގެ  دعوةވަނަ އާޔަތް،  33 ގެ سورة لتفصފަހެ އިސްވެދިޔަ 

ތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު އާޔަކުރާ އެންމެ ފާޅުކަން މާތްކަމަށް ދަލީލު
. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  ގެ ޙަޟްރަތަށް هللا އަކީ  دعوةހިމެނެއެވެ

. އަދި ންކުރާ އެންމެ މުހިންކުއްތަ ޔަމަންތެރިކަމުގެ ކިމު އެއް ޢަމަލެވެ
. އަދި އެންމެ ލުވެރިންވަނީ އަހުގެ  دعوةއެ މާތް އެއް ޢަމަލެވެ

. އަދި އެންމެޝަރަފުވެރިކަމު . އަދި ގެ އިންތިހާގައެވެ މަތީ ދަރަޖައިގައެވެ
ތް ލެއްވި ވާސަލާމާއި ޞަލަ ތިއްބެވީއިސްވެ އެކަމުގައި އެބައިމީހުންގެ

. އަދި އެކަމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ވެގެންވާ ބޭކަލަކީ  ރަސޫލު ބޭކަލުންނެވެ
. އަދި  rނަބީކަން ޚަތިމްކުރެއްވި މާތް ސާހިބާ މުޙައްމަދު  ގެ  دعوةއެވެ

ދުވެގެން އައިސްފައިވާ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިވާމާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން 
 .  P Q  R S T    VU W X ]އަންނަނިވި އާޔަތްވެސް ހިމެނެއެވެ

Y Z \[ Z  :ކަލޭގެފާނު  )!މާނައީ: "(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ )١٠٨(يوسف
. ތިމަންކަލޭގެފާނާއި،  . މިއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަގެވެ ވިދާޅުވާށެވެ

ގެ هللا އެކު ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއި، ދަލީލާ ބާވީ މީހުންތަ ތިމަންކަލޭގާފާނަށް
  ."މުއެވެއްވަދެ دعوةމަގަށް 

 rرسول اهللا ބަޔާންކޮށްދެއްވީ، ހަމަކަށަވަރުން އެ I اهللاފަހެ 
 ( . އަދި ކަމެ ބަޞީރަތާއެކުގައިދެއްވަނީ  دعوة(އެކަލާނގެ މަގަށް ވެ

އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވީ މީހުންވެސް ހަމަ އެފަދައިންނެވެ. ފަހެ، މިކަމުގައި 
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. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  ގެدعوة  އަށް  rرسول اهللا މާތްކަން ބަޔާންވެއެވެ
 އްވިދެ دعوةއެކު ފުރިހަމަ ބަޞީރަތާ ،ގެ މަގަށްهللا ތަބާވީ ބޭކަލުން އެއީ 

. ދެންފަހެ، ބަޞީރަތަކީ   دعوةށް ކަދޭ މީހާ އޭނާ އެކަމަ ةدعوބޭކަލުންނެވެ
ން މަނާކުރާ ކޮންމެކަމެއް ފުރިހަމައަށް ކުކަމަދޭ ކޮންމެ ކަމަކާއި، އެ

. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި  ގައި އިސްވެ ތިއްބެވި  دعوةދެނެގަތުމެވެ
) ޝަރަފާއި، މާތްކަން ވާކަން  ބޭކަލުންނަށް (އެބަހީ ޞަޙާބީންނަށް
. އެއީ  ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންވެސް  rرسول اهللا ޘާބިތުވެއެވެ

 . މާނައީ:  (رواه مسلم) خريٍ فَلَه مثْلُ أَجرِ فاَعله" "من دلَّ علَىމެއެވެ
.ށް މަގުދައްކައިފި މީހާ ދަންނަކަ"ހެޔޮކަމަ ފަހެ އޭނާއަށް އެކަން ކުރި  އެވެ
އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  ."ދައިން އަޖުރު ލިބިގެންވެއެވެއާ އެއްފަމީހާ

 . رِ "من دعاَ إِىلَ هدى كاَنَ لَه من اَألجرِ مثْلُ أُجوޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ
لك من أُجورِهم شيئاً، ومن دعاَ إِىلَ ضالَلَة كاَنَ علَيه من من تبِعه الَ ينقُص ٰذ

މާނައީ:  (رواه مسلم) لك من آثاَمهِم شيئاً"تبِعه الَ ينقُص ٰذ مِ مناِإلثْمِ مثْلُ آثاَ
) ތަބާވީ ކަ"ހެޔޮމަގަ . އޭނާއަށް (އެކަމުގައި ށް ގޮވާލައިފި މީހާ ދަންނައެވެ

. އެއީ  އެންމެންގެ އަޖުރާއި އެއްފަދައިން އޭނާއަށް އަޖުރު ލިބިގެންވެއެވެ
. މިންވަރެއް އުނިވުމަކާއެއްވެސް އެބައިމީހުންގެ އަޖުރުން  އަދި  ނުލައެވެ

) ކަރެދުމަފު . އޭނާއަށް (އެކަމުގައި ބާވީ ތަށް ގޮވާލައިފި މީހާ ދަންނައެވެ
. އެއީ  އެންމެންގެ ފާފަތަކާއި އެއްފަދައިން އޭނާއަށް ފާފަ ލިބިގެންވެއެވެ

 ."ކާ ނުލައެވެއެބައިމީހުންގެ ފާފަތަކުން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވުމަ
. دعوةއް ބަސްފުޅުތަމި   ގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން އަންގައިދެއެވެ
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ގެ އަރިހުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ.  rرسول اهللا އަދިވެސް 
. ފާނަށް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުހަމަކަށަވަރުން ޢަލީގެ "فَواِهللاَ َألنْ ކުރެއްވިއެވެ

:  فق عليه)(مت النعمِ"يهدي اُهللا بِك رجالً واحداً خير لَك من حمرِ  މާނައީ
. ކަލޭގެފާނުގެ ސަބަބުން هللا "ފަހެ،   I اهللاގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ

ށްވުރެ ޖަމަލަކަލޭގެފާނަށް ރަތް  ،އެންމެ މީހަކަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުންވެސް
   ."ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ

މާއި ދިނުމުގެ މާތްކަ دعوةގެ މަގަށް هللا މިބަސްފުޅުވެސް 
މެންނަށް ރެހެޔޮކަން ވާލެއް ބޮޑުކަން އަހު އަދި އެކަމުގައި ،މަތިވެރިކަން

. އަދި އަންގަ ލާ މީހާއާށް، އޭނާގެ އަތް އިގެ މަގަށް ގޮވަهللا އިދެއެވެ
އެއްފަދައިން އަޖުރު  ތް ދެއްކެވި އެންމެންގެ އަޖުރާހިދާޔަ I اهللاމައްޗަށް 

. އެއީ، ހިދާޔަތް ލިބި ން އިޞްލާޙުވާ މީހު ލިބޭކަންވެސް އަންގައިދެއެވެ
. އޭ މިލިޔަނުންވި ،ވިޔަސްހާހުން ލާ އިގެ މަގަށް ގޮވަهللا ޔަސް މެއެވެ

 ! އަށް އެބައިމީހުންގެ އަޖުރާ އެއްފަދައިން އަޖުރު ބާތިމީހާއެވެ
  އެވެ.ވެލިބިގެން

! ފަހެ މިއިގެ މަގަށް ގޮވަهللا އޭ  ބޮޑުވެގެންވާ ލާ މީހާއެވެ
. މިހުރިހާ ބަސްފުޅުތަކުން  ހެޔޮކަމުން ތިބާއަށް ބާއްޖަވެރިކަން ހުއްޓެވެ

ވި ބާތައެކަލޭގެފާނަށް  ،އަށް rرسول اهللا ފާޅުވެ ބަޔާންވެގެން އެވަނީ 
. ފަހެ، ވަޑައިއެއްފަދައިން އަޖުރު ލިބި އެންމެންގެ އަޖުރާ ގެ هللاގެންވާކަމެވެ

ސަލާމާއި  !އެވެކަމާގެ ބޮޑުއްނިޢުމަތެދޭ މީހަކަށް ހުރި  دعوةމަގަށް 
އެކަލޭގެފާނަށް ޤިޔާމަތާ  ،ތް ލެއްވި އަހުރެމެންގެ ނަބިއްޔާއަށްވާޞަލަ

ހުއްޓެވެ. ޖުރާއި އެއްފަދައިން އަޖުރު ދެވޭހަމައަށް ތަބާވާނޭ އެންމެންގެ އަ
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. هللا އެހެނީ، އެބައިމީހުންނަށް  ގެ ރިސާލަތް ފޯރުކޮށްދެއްވީ އެކަލޭގެފާނެވެ
. އަދި އަދި އެބައި މީހުންނަށް ހެޔޮ މަގަށް މަގު ދެއްކެވީވެސް އެކަލޭގެފާނެވެ

ބާވީ ތައެބޭކަލުންނަށް  ،ހަމައެފަދައިން އެންމެހައި ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް
. އޭ ވަޑައިގަންނަވާޖުރާއި އެއްފަދައިން އަޖުރު ލިބިއެންމެންގެ އަ ހުއްޓެވެ

! އިގެ މަގަށް ގޮވަهللا  ޒަމާނެއްގައި ތިބާއަށްވެސް (ކޮންމެލާ މީހާއެވެ
) ތިބާއަށް ތަބާވީ އެންމެން ކުރި ޤަބޫލު دعوةއި، ތިބާގެ ނާނަމަވެސް

. ފަހެ، މި އެންމެންގެ އަޖުރާއި އެއްފަދައިން ބޮޑުވެގެންވާ އަޖުރު ލިބޭހުއްޓެވެ
.ދާން ޣަނީމާއެއް ކަމުގައި ހަހެޔޮކަ . އަދި އެކަމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ   ށެވެ
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  ެދަވަނ ަމްއަސލަ 
  ޭދްނޖެހެޭނ ޮގތަްތއް  دعوةއާިއ،  ةيفيكَ ިދުނމުގެ  دعوة
. ނެދޭން ޖެހޭ دعوة ،އާއި كيفيةދިނުމުގެ  دعوة ގޮތްތައް ދަންނައެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ  ،rرسول اهللا  ،ގައާއި قرآنއެކަލާނގެ ކީރިތި  ،هللاފަހެ 
. އޭގެ އެންމެ ފާޅުކަން  ސުންނަތުގައި ވަނީ އެކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ

ބަސްފުޅު  وحيގެ އަންނަނިވި  Iاهللا ބޮޑު ދަލީލުތަކުގެ ތެރެއިން 
 . } |{ ~ �  z y x  w v ]ހިމެނެއެވެ
£¢ ¡Z  :މާނައީ: "ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ  )١٢٥(النحل
) ކަލޭގެފާނު ހެޔޮ ނަސޭޙަތާ ،އާއި حكمةމަގަށް  އެކު (މީސްތަކުންނަށް

. އަދި އެބައިމީހުންނާ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތުގައި  ގޮވައިލައްވާހުށިކަމެވެ
  ކުރައްވާހުށިކަމެވެ". މުޚާޠަބު

ދިނުމުގައި  دعوةއަކު  داعيބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެ Iاهللا ފަހެ، 
. އެއީ  އެ كيفية ގެންވާ އަދި ސިފަވެގަތުން ލާޒިމުކުރުން އެކަށީތިޔާރުއިޚު ވެ

.  حكمةޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ށްދިނުމަދަޢުވަތު  ގެ  حكمةން ފެށުމެވެ
 އަދި ބާޠިލު ،ބަޔާންކޮށް ފައުޅުކޮށްދޭ حقއެ  ،ރުއްސައި حقމުރާދަކީ 
. މިހެންކަމުން ބައެއް މުފައްސިރުން  ،ނައްތާލައި ފުހެލައިދޭ ދަލީލުތަކެވެ

. އެހެނީ  قرآنގެ މާނައަކީ ކީރިތި  حكمة ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ  حكمةބޮޑު އަކީ އެންމެ قرآنހަމަކަށަވަރުން  އެވެ

ގައެވެ.  قرآنފާޅުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުންވެސްވަނީ ހަމަ އެ  حقގޮތުގައި 
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އާއި ސުންނަތުންވާ  قرآنގެ މާނައަކީ  حكمةއަދި ބައެއް މުފައްސިރުން 
  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދަލީލުތައް ކަމުގައި

. އޭގެ  حكمةކޮންމެ ޙާލެއްގައިނަމަވެސް  އަކީ ބޮޑު ކަލިމައެކެވެ
ރުއްސައި،  حقއެ  ،ބަޔާކޮށް حق ،އާއި بصرية ،މާނައަކީ ޢިލްމާއި

.  دعوةގެ މަގަށް هللا  ،އެކުޅުވެގެންވާ ދަލީލުތަކާފާ ،ހާމަކޮށްދޭ ދިނުމެވެ
.  مشترِكކަލިމައަކީ ބައިވަރު މާނަ އެކުލެވޭ، އަދި މި ގެ  نبوةކަލިމައެކެވެ
. ޢިލްމާއި މާނައިގައި ފިޤްހުގެ މާނައިގައި  ،އައިސްފައިވެއެވެ

. ބުއްދިއާއި ގެ މާނައިގައި އައިސްފައިވެއެވެ.  تقوى ،އައިސްފައިވެއެވެ
 . حممد بن علي އަދިވެސް އެހެނިހެން މާނަތަކުގައިވެސް އައިސްފައިވެއެވެ

 ،ފަދައިން މިކަލިމައިގެ އަޞްލީ މާނައަކީ އިންސާނާވިދާޅުވެފައިވާ  الشوكاَين
! ކަމުލުހިޖާމޮޔަކަމާއި  އަކީ  حكمةން މަނާކޮށްދޭ ކޮންމެ ކަމެކެވެ. އާދެ

. ން ހުއްޓުވައި އަދި ބާޠިލުން ހިލުކަމުޖާ ،މިމޭރުމުން ތިބާ މޮޔަކަމާއި މިއެވެ
. އަދި ހަމަ މިފަދައިން  حكمةބަހަކީ  ،މަނާކޮށްދޭ ކޮންމެ ކަލިމައަކާއި އެވެ

 حكمةއަދި އޭގެ ޒާތުގައި ޞައްޙަ ކޮންމެ ބަހަކީ  ،ވެގެންވާ صريحފާޅުވެ، 
. އެހެންކަމުންއެ ކަން އައުލާ އޭ ކިޔުން حكمةއާޔަތްތަކަށް ގެ  قرآن ވެ

 ގައިފަހު ފޮތަށްގެ هللا އެފަދައިން . އަދި ހަމަބޮޑުވެގެންވެއެވެ
ވެގެންވެއެވެ. އައުލާ ޔުންއޭ ކި حكمةޞައްޙަވެގެންވާ ސުންނަތަށް 

އޭ  حكمةގައި ވަނީ ސުންނަތަށް  قرآنކީރިތި  Iاهللا ހަމަކަށަވަރުން 
. އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީ .  ވާބަސްފުޅުގައި وحيކުރައްވާފައެވެ     ފަދައިންނެވެ

[ L M N  Z  :މާނައީ: "އަދި އެބައިމީހުންނަށް  )١٢٩(البقرة
) ފޮތާއި (هللا  )  حكمةގެ : ސުންނަތް އުނގަންނައި (އެބަހީ
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 ވާބަސްފުޅުގައި وحيއަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."މަށްޓަކައެވެއްވުދެ
 .  µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À ]ފަދައިންނެވެ

ÂÁ Z ) :حكمةމާނައީ: "އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް  )٢٦٩البقرة 
 : )  ،އާއި قرآن(އެބަހީ . އަދި ދެއްވަސުންނަތުގެ ޢިލްމު  قرآن( حكمةއެވެ

. ފަހެ، އޭނާއަށް  ،އާއި ) ލިބިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ ސުންނަތުގެ ޢިލްމު
  ."ތަކެއް ލިބިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެގިނަވެގެންވާ ހެޔޮ ކަން

. އަދި އޭ ކިޔެ حكمةފަހެ، ބަޔާންވެ ފާޅުވެގެންވާ ދަލީލުތަކަށް  އެވެ
. އެއީ އިސްވެ އޭ ކިޔެ حكمةއާ ދިމާވާ ބަހަށްވެސް  حقބަޔާންވެ،  އެވެ
. އަދި ބަޔާންވެ ދި އަޅުވާ  އިއަހުގެ އަނގައިގަޔަ ފަދައިންނެވެ
. ލަފްޒުގެ  حكْمة" ވެސް ނެގިފައިވަނީ حكَمة" ކިޔާ ދަގަނޑުކޮޅަށް ންނެވެ

އެ ދަގަނޑުކޮޅަށް "ޙަކަމާ" އޭ ކިޔުނީ އަހުގެ ވެރިމީހާ އެއަށް 
. ފަހެ،  އަކީވެސް  حكمةވާންކޮށްލުމުން އެއަސް ދުވުމުން މަނާކޮށްދޭތީއެވެ

ގައި  حقއޭނާއަށް  ،މަގުން ހިނގުން އެއްކިބާކޮށް އަޑުއަހާ މީހާ ބާޠިލުއެ 
އޭނާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި  Iاهللا  ،އެއިން އަސަރު ލިބިގަތުމަށާއި ،ހިފައި
  ލާ ކަލިމައެކެވެ.އިތެރޭގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް ގޮވަ ޙައްދުގެ

ގެ މައްޗަށް  داعيދޭ  دعوةގެ މަގަށް هللا އެހެންކަމުން 
. އެންމެ ފުރަތަމަ  دعوةއާ އެކު  حكمةޖިބުވެގެންވަނީ ވާ ން حكمةދިނުމެވެ

. އަދި އެއަށް އަހައްމިއްޔަތު . ދެންފަހެ،  ކަންފެށުމެވެ ދެވޭ  دعوةދިނުމެވެ
ކުރުން ވާނަމަ  اعتراض ،އިބޭއަދަބާ ،ގައި ހަރުކަށިކަމާއިއިމީހާގެ ކިބަ

ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އެދުންވެރި ، އާއި وعظއި، ހެޔޮވެގެންވާ ނަސޭޙަތާ
.  دعوةޙަދީޘްތަކުން އޭނާއަށް  ،ކުރުވާ ބަސްތައް ހިމެނޭ އާޔަތްތަކާއި ދޭށެވެ
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އެއް ވާނަމަ، އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ  شبهةދެންފަހެ އޭނާގެ ކިބައިގައި 
. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ހަރުކަށި ނުވާ  خماطبގޮތުގައި އޭނާއާ  ކުރާހުށިކަމެވެ

 . . އަދި އަވަސްވެހުށިކަމެވެ ! އޭނާގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވާށެވެ  އަދި ކިއެއްތަ
. އަދި ކިއެއްތަ!  . އަދި އަޑުހަރުކޮށް ހަރުކަށިކަން ނުދައްކާށެވެ ނުގަންނާށެވެ

ކަޝްފުކޮށް ދިނުމަށާއި، ރިވެތި އުސްލޫބުން ދަލީލުތައް ފާޅުކޮށް  شبهة
  ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

! ތިބާގެ މައްޗަށް  ދޭ دعوةގެ މަގަށް هللا އޭ  މީހާއެވެ
. އެބަހީ   ،ކެތްތެރިވުމާއި ،އްމަލު ކުރުމާއިޙަތައެކަށީގެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މިގޮތް،  ން ނަފާ  حقހަރުކަށި ނުވުމެވެ
 ،ކުރުމާއިރުއަސަދެވޭ މީހާއަށް  دعوة ،ކުރުމާއިކުރުމާއި، އެޤަބޫލުޙާޞިލު
ކުރުމުގެ މައްޗަށް އޭނާ ކެތްތެރިވުން ގާތްކަން  مناَقَشة ،ކުރުމާއި مجاَدلَة

. އަދި ހަމަކަށަވަރުން   ،ގެފާނާއި هارون ،ގެފާނާއި موسى ،Iاهللا ބޮޑެވެ
 ބަހުން ތިރިއިއޭނާއަށް މަޑުމަ، ވި ހިނދުފޮނުއްގެ ގާތަށް  فرعون ދެކަލުން
. އެއީ ނުލަފާމުރުކުރެއްއަމަށް އެދެކަލުންނަށް ވިދާޅުވުބަސް ކަމުގައި ވިއެވެ

. އެންމެ ހައްދު ފަހަނަ  ،Iاهللا ޅައިފައިވާ މީހާކަމުގައިވާ ޙާލުގައިވެސްމެއެވެ
.  وحيގެފާނަށް އެކުރެއްވި އަމުރުފުޅާއި ބެހޭގޮތުން  موسى ކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   �       ~     }  |   {  z      y  xZ ):މާނައީ: "ތިޔަ ދެކަލުން  )٤٤طه
. އެއީ އޭނާ ނުއްވާބަހުން ބަސްބުށް މަޑުމައިތިރި އަ فرعون ހުށިކަމެވެ

އެކަލާނގެ  Iاهللا އަދި  ."ޙާޞިލުކޮށް ބިރުވެތި ވޭތޯއެވެ ނަޞީޙަތް
.  وحيއާ ބެހޭގޮތުން  Iحممد ނަބިއްޔާ  (  *  +    ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ
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  /.  -  ,  1  0   87   6  5  4  3  2Z ) :١٥٩آل عمران( 
ގެ هللا މާނައީ: "ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް މަޑުމައިތިރިވެ ވަޑައިގަތީ 

. އަދި ކަލޭ ބޭކަލެއް  ހަރުހިތްޕުޅު ،ގެފާނު، ދޫފުޅު ނުބައިރަޙްމަތްފުޅުންނެވެ
ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އެބައިމީހުން މޫނު  ،ނަމަކަމުގައި ވެވަޑައިގަތް

  ."ހިނގައްޖައިސްކަން ކަށަވަރެވެ އަނބުރާލައި
 ،އިބާއުސްލޫތެރި  حكمةދިޔައީ އެބަޔާންވެގެން އެނގި ންއިމި

ތެރިއަކަށް  حكمة ،داعيދިނުމުގައި  دعوةގައި ސީދާވެގެންވާ މަގަކީ، دعوة
. އެ  މީހަކަށް ވުމެވެ.  ދަންނަރަނގަޅަށް ގެ އުސްލޫބު  دعوةވުމެވެ

. އަދި ކިއެއްތަ!  . އަދި ހަރުކަށިވެސް ނުވުމެވެ އަވަސްވެގަނެގެން ނޫޅުމެވެ
. އެބަހީ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތަކުން  دعوةން  حكمة ، ސީދާ އާ حقދިނުމެވެ

. އަދި ހެޔޮ ނަސޭޙަތާއި،  دعوةފާޅުވެ ބަޔާންވެގެންވާ ބަހުން   ދިނުމެވެ
. ދި دعوةކުރުމަކުން  خماطبހެތޮ  ދިނުމުގައި  دعوةގެ މަގަށް هللا ނުމެވެ

. އެއްވެސް އެއްޗެ އް ނޭނގިހުރެ ތިބާއަށް އެކަށީގެންވާ އުސްލޫބަކީ މިއެވެ
.  دعوة . އެއްވެސް ކަމުފަހެ އެދިނުން ދަންނައެވެ ން ވާނީ ގެއްލުމެވެ

. މިވާހަކަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ގެ އަޚްލާޤުގެ ން داعيފައިދާއެއް ނުކުރާނެއެވެ
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ދަލީލުތައް އަންނަވާހަކަ ނަންގަންނައިރު  ހުއްޓެވެ

ނުލައި  އްޗަށް ޢިލްމަކާމަ ގެ Iاهللا ދިނުމަކީ  دعوةނޭނގިހުރެ 
. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ހަރުކަށިކަމާއި، މަޖުބޫރުކުރުވުމާ އެކު  ބަސްބުނުމެވެ

  ދިނުމަކީ އެކަމުގެ ގެއްލުން މާ ބޮޑުކަމެކެވެ. دعوة
ވެގެންވާ ގޮތަކީ،  شرعޖިބުވެ، އަދި ވާދެންފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން 

. އެއީ  حكمގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ  ، حنل سورةIاهللا  ފުޅުގައި ހިފުމެވެ
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.  وحيގެ މި  Iاهللا  z y x  w v} ]ބަސްފުޅެވެ
¢ ¡ � ~ }|Z  :މާނައީ: "ކަލޭގެފާނުގެ  )١٢٥(النحل
އެކު ހެޔޮ ނަސޭޙަތާ ،އާއި حكمةވެރި ރަސްކަލާނގެ މަގަށް 

. އަދި އެބައިމީހުންނާ  ) ކަލޭގެފާނު ގޮވައިލައްވާހުށިކަމެވެ (މީސްތަކުންނަށް
ދެވޭ  دعوةމިއީ  ."ކުރައްވާހުށިކަމެވެ ންވާ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުހެޔޮވެގެއެންމެ 

. ފަހެ، އަނިޔާވެރިކަން ފާޅު ،މީހާގެ ކިބައިން ނުލަފާކަމާއި ނުވާނަމައެވެ
ކުރުމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އޭރުން އޭނާގެ މައްޗަށް ހަރުކަށި

.  وحي Iاهللا އެއީ  S   R  Q  ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ
 TXW V UZ  :އޭ ނަބިއްޔާއެވެ!  )٩(التحرمي" : މާނައީ
. އަދި އެބައިމީހުންގެ މުނާފިޤުންނާ ޖިހާދު ،ކާފިރުންނާއި ކުރައްވާށެވެ

އަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."ވަޑައިގަންނަވާށެވެ މައްޗަށް ހަރުކަށިވެ
. ވަޙީ #  $  %  &  '  )  (  *     "    ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ

 , +.- Z  :އެންމެ  ލުކިތާބީންނާއަހުމާނައީ: " )٤٦(العنكبوت
. އެއީ ބަޙުޘުކަލޭގެފާނު ހެޔޮގޮތުގައި މެނުވީ  ނުކުރައްވާހުށިކަމެވެ
  ."އަނިޔާވެރިވީ މީހުން ފިޔަވައެވެއެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން 
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  ިތްނަވަނ މްަސައލަ 
ކުގެ ަބާޔން  دعوةެއަކަމަކްށ  ްނަތ   ެދވޭ ަކ

. ފަހެ،  دعوةއެކަމަކަށް  ގެ ން داعيދެވޭ ކަންތައް ދަންނައެވެ
އޮޅުން  ،ވަނީ މީސްތަކުންނަށް އެކަން ބަޔާންކޮށްޖިބުވެގެންވާމައްޗަށް 

. އެއީ ސަލާމާއި  ތް ލެއްވުނު ރަސޫލުބޭކަލުންވެސް ވާޞަލަފިލުވައި ދިނުމެވެ
. ފަހެ، އެއީ  ސީދާވެގެންވާ ގެ هللا އެކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވި ފަދައިންނެވެ

. އެއީ ތެދުމަ . އަދި އެއީ އިސްލާމްދީނެވެ .   حقގެ هللا ގެވެ ގެ دعوةދީނެވެ
. އެއީ  .  وحي Iاهللا މަޤާމާއި މަޙައްލަކީ މިއެވެ ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ

[ y x w vZ  :މާނައީ: "ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި  )١٢٥(النحل
  ."ދެއްވާށެވެ دعوةރަސްކަލާނގެ މަގަށް (މީސްތަކުންނަށް) 

. އަދި އެއީ  Iاهللا ފަހެ،  الصراط ގެ މަގަކީ އިސްލާމްދީނެވެ
. އަދި އެއީ  املستقيم  rحممد އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ  ،Iاهللا އެވެ
. އެކަމަކަށް އެދީނަކާ ޖިބުވެގެންވާ ވާދިނުން  دعوةގެން ފޮނުއްވެވި ދީނެވެ

. މިވެނި އެވެނި މީހެއްގެ  . ޒުމަކަމަކީ މިއެވެ ދި މިވެނި އަހަބަކަށް ނޫނެވެ
!  رأْيއެވެނި މީހެއްގެ  . އަދި ކިއެއްތަ . هللا އަކަށްވެސް ނޫނެވެ ގެ ދީނަށެވެ

. އެއީ އެކަމަކާ ގެން  هللا  އެކަލާނގެ  ،I اهللاގެ ސީދާވެގެންވާ މަގަށެވެ
. އަދި އެއީ ކީރިތި  rحممد ނަބިއްޔާ   ،އާއި قرآنފޮނުއްވެވި ކަންތަކެވެ
ންނަތް އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ގެ އަރިހުން ސާބިތު ވެގެންވާ ސު rرسول اهللا 

. އެކަމުގެ އެންމެ އިސްލުދަލީ ވެގެންވާ ކަމަކީ ޞައްޙަ ކުރާ ކަންތަކެވެ
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. دعوةޢަޤީދާއަށް  ވުމަށާއި، އަށް އިޚްލާޞްތެރިهللا  ދިނުމެވެ
. އަދި  دعوةކުރުމަށް ކުގައި އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައަޅުކަންތަ ދިނުމެވެ

. އަދި  دعوةއެކަލާނގެއަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އީމާންވުމަށް  ދިނުމެވެ
. އަދި  دعوةއާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމަށް  ލާނގެ އެކަ ،އާއިهللا ދިނުމެވެ
 دعوةށް ދެއްވި ކޮންމެ ކަމަކަށް އީމާންވުމަރަސޫލާ އެކަމެއްގެ ޚަބަރު

 . . އަދި އެއީ، الصراط املستقيمދިނުމެވެ ފިޔަވައި هللا  ގެ އަސާސަކީ މިއެވެ
ކަމަށާއި،  ނުވާއްވެސް އިލާހަކުވެގެންވާ އެހެން އެ حقއަޅުކަންވެވުން 

. އޭގެ  دعوةމުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށް ހެކިވުމަށް  ދިނުމެވެ
އެއްކައުވަންތަ ކުރުމަށާއި، އެކަލާނގެއަށް هللا މާނައަކީ 

އެކަލާނގެ ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް  ،އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި، އެކަލާނގެއަށާއި
ލާނގެ ރަސޫލާ އެކަމެއްގެ އެކަ ،އާއިهللا ދިނުމެވެ. އަދި  دعوةއީމާންވުމަށް 

ންވެސް މީގެ ތެރެއަށް ދިނު دعوةދެއްވި ކޮންމެ ކަމަކަށް އީމާންވުމަށް ޚަބަރު
. އެއީ ވެގެންދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ފަހުންވާނޭ ކަންތައްތަކުގެ  ،ވަންނާނެއެވެ

. އެއީ ފަހުޒަމާނުގައި ޚަބަރެ ދުވަހުގައި  އާޚިރަތް ،ކަންތައްތަކާއިވާނޭވެ
.އަދިވެސް މިނޫން ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރެ ،ކަންތައްތަކާއިވާނޭ   ވެ

މީގެ  ،ދިނުންވެސް دعوةކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ޖިބުވާ Iاهللا އަދި 
. އެއީ ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމަށް ކާތް ވިޔަސް، ޒަ ތެރެއަށް ވަންނާނެއެވެ

ކުރުމަށް ޙައްޖު، ހިފުމަށް ވިޔަސްމަހު ރޯދަދިނުމަށް ވިޔަސް، ރަމަޟާން
. ،ވިޔަސް   އަދިވެސް މިނޫން މިފަދަ ކަމަކަށް ވިޔަސް މެއެވެ

އި، ހެޔޮ ދިނުމާ دعوةކުރުމަށް ޖިހާދުގެ މަގުގައި هللا އަދި 
 دعوةކުރުމަށް މާއި، ނުބައި ކަންތައްތައް މަނާކުރުކަންތައްތަކަށް އަމުރު
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ދިނުމާއި، ޠަހާރަތާއި، ނަމާދާއި، މުޢާމަލާތްތަކާއި، ކާވެންޏާއި، ވަރިއާއި، 
ތަކާއި، ޚަރަދުކުރުންތަކާއި، ހަނގުރާމައާއި، ޞުލްޙައާއި، އަދި  جِناَية

 دعوةވި ގޮތުގައި ހިފުމަށް ކުރެއް ، شرعIاهللا އްގައި ހުރިހާ ކަމެ
. އެހެނީ ހަ ގެ هللا މަކަށަވަރުން ދިނުންވެސް މީގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެއެވެ

. ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގަޔާއި، އާޚިރަތަށް އެނބުރި  ދީނަކީ ޝާމިލު ދީނެކެވެ
. އަދި ންގެ ހުރިހާ މަޞްލަޙަތެއް ޝާމިލުދިޔުމުގައި އަޅުތަކު ވެއެވެ

މީސްތަކުން، އެބައިމީހުންގެ ދީނާއި، ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކުގައި އެކަމަކަށް 
. އަދި ރިވެތި އަޚްލާޤަށާއިމިލުޝާބޭނުންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް  ހެޔޮ  ،ވެއެވެ

. އަދި ބަދުއަޚްލާޤާއި،  دعوةޢަމަލުތަކަށް އެދީން  ނުބައި ޢަމަލުތަކުން ދެއެވެ
. ފަހެ، އެއެދީން މަނާ . އަދި ކުރެއެވެ އެއްވެސް  قيادةދީނަކީ ޢިބާދަތެކެވެ

. އަޅުކަންކޮށް އަދި ލަޝްކަރުގެ  . ފަހެ  قيادةމެއެވެ ކަންވެސް ކުރެއެވެ
. އަދި  . އަޅުކަންކޮށް  حكمއެދީނަކީ، ޢިބާދަތެކެވެ އެއްވެސް މެއެވެ

. އަދި  ކޮށް  حكم އަށް شريعةގެ هللا ނަމާދުކޮށް ރޯދަވެސް ހިފައެވެ
. ފަހެ އެދީނަކީ ޒުތަންފީތައް  حكمއެކަލާނގެ  . އަދި  عبادةކުރެއެވެ އެކެވެ

 . ނުން ނިކުމެއްޖެ ގެ ދީهللا ގެ މަގަށް ގޮވައި، هللا ޖިހާދެއްވެސް މެއެވެ
. ފަހެ، އެދީނަކީ ކޮންމެ މީހަކާ ޖިހާދު .އެ قرآنކުރެއެވެ އަދި  ވެ

. ކަނޑި ތައް  حكمއޭގެ  ،އަށް ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް قرآنއެއްވެސް މެއެވެ
ކުރެއެވެ. އެއީ ކަނޑީގެ ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޒުފީތަންބާރާއެކު 
. سياَسةނަމަވެސްމެއެވެ. ފަހެ، އެދީނަކީ  ކަނޑިން އަދި  އެކެވެ
. މަތިވެރި އަޚްލާޤަށާއި، ތެދުވެރި ޢިއްޔަތެއިޖްތިމާ އްވެސް މެއެވެ
ދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ވަތްތެރިކަމަށާއި، މުސްލިމުންގެ މެއްޢުޚު
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. އެއީ  دعوة ކުރުމަށާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ގުޅުވުމަށްޤާއިމު اهللا ދެއެވެ
I وحي  . E D C B A ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ

 GFZ ) :١٠٣آل عمران(  :  ،"އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެކަތިގަނޑަކަށްމާނައީ
. އަދި ބައިބައިނުވާށެވެގެ ވާފަށުގައި (އެކަލާނގެ ދީނުގައި) ހިهللا    ."ފާށެވެ

ކަމަށާއި، މީސްތަކުން ގެ ދީން ގޮވައިލަނީ އެއްބައިވަންތަهللا ހެ، ފަ
އަދި އެބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ދުރުނުކޮށް  ނުކޮށް އެއްބައިވަންތަކުރުވާބައިބައި

ސާފުކުރުމަށާއި، އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމަށް  ތައްގުޅުވައި އަދި ހިތް
 މައްޗަށް އެކަކު ގެވާތަޤް ،ކުރުމަށާއި، ހެޔޮ ކަންތައްތަކާއިތިރާމުއިޙް

އަށް ތެދުވެރިވެ، އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް هللا އަނެކަކަށް އެހީވުމަށާއި، 
 صاحل سياسةތެރި  حكمة، އިލާވުމަށާއި، މިކަންކަމަށް ގޮވަނަޞޭޙަތްތެރި

. އަދި ހަމައެފަދައިން އަމާނާތް އަދާ ކުރުމަށާއި،   شريعةގެ هللا އަކަށެވެ
 حكمތަކަށް ގޮތް ނޫން ބާވައިލެއްވި ގޮهللا ކުރުމަށާއި،  حكمއަށް 

. އެއީ އިނުކުރުމަށްވެސް އެ ދީން ގޮވަ ކުރައްވާފައިވާ  وحي Iاهللا ލައެވެ
 .  ¶ ª « ¬ ® ¯ °  ± ² ³ ́  µ   © ]ފަދައިންނެވެ

¸ º¹Z  :اهللا : "ހަމަކަށަވަރުން މާނައީ )٥٨(النساءI 
ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރައްވަނީ، ތިޔަބައިމީހުން އަމާނާތްތައް އޭގެ 
އަހުލުވެރިންނަށް އަދާކުރުމަށާއި، އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ތިޔަބައިމީހުން 

  ."ކުރުމަށެވެ حكمވެރިކަމާއެކު  عدل ،ކުރާ ހިނދު حكم
. އަދި  سياسةއަދި އެ ދީނަކީ  .  اقتصادއެކެވެ އެއްވެސް މެއެވެ

. އެގޮތްމިގޮތަށް، އެއްވެސް  شرعي اقتصادމިނުގެ މެދު އަކަށް ގޮވައިލައެވެ
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ން ޖަމާކުރާ ރައުސްމާލީ  غَصبއަކަށް ނުބަލައި، އަނިޔާވެރިކަމާއި،  حرمة
. އަދި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމަކަށް، އަދި  اقتصاد އެއް ނޫނެވެ

ހައްދު  ،އްޓާމީސްތަކުން އަޑިއަޅުވައިލުމަކަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހަ
. ފަހެ، މިނޫންމެއެމެނު އެއް اشتراكي اقتصادފަހަނައަޅައިފައިވާ   ދެވެ

! ދެ  اقتصادން ކުރެ އެއްވެސް اقتصاد . އަދި ކިއެއްތަ ގެ اقتصادއެއް ނޫނެވެ
. އަދި  ދެމަގުގެއެކެވެ. އަދި މި اقتصادދެމެދުގައިވާ  ދެމެދުގައިވާ މަގެކެވެ
.  حقގެ ދެމެދުގައިވާ މިދެ ބާޠިލު މުދާ  ފަހެ، ހުޅަނގުގެ މީސްތަކުންއެކެވެ

. މާތް އެޖަމާކުރުމުގައި ހައްދު  ،އަދި އެއަށް ލޯބިކުރުމުގަޔާއިކުރިއެވެ
. ފަހަނަ ލަތަކުން މުދާ ޖަމާކޮށްފުމަށް ވަސީ އެއީ ހުރިހާޅައި ދިޔައެވެ
. އަދި އެބައިމީހުން އެދާ ކުރެއްވި  حرام Iاهللا މުދާ ޖަމާކުރުމުގައި ންދެނެވެ

. އަދި އިރުމަތީގެ މުލްޙިދު ސޫފީންނާއި، އްމަގުތަށްވެސް ކަޑަ ތުކުރިއެވެ
އަޅުތަކުންގެ މުދަލަށް އިޙްތިރާމެއް  ،މީހުން ތަބާވީއެބައިމީހުންގެ ގޮތްތަކަށް 

. އަދި  ! އެބައިމީހުން އެމުދާތައް އަތުލައިގަތެވެ . އަދި ކިއެއްތަ ނުކުރިއެވެ
. އެކަމުގައި އެބައިމީހުން އެކުރި  އެމުދާތައް ޙަލާލު ގޮތުގައި ދެކުނެވެ

. އަދި ! އަޅުތަކުން  ކަންތަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައެއް ނުލައެވެ ކިއެއްތަ
. އަދި ޖީލުތައަޅުވެތި . އަދި ކަށް އަނިޔާވެރިކުރިއެވެ އަށް هللا ވިއެވެ

. އަދި ހުރިހާ ދީނަކަށް . އަދި ބުން ކާފިރުވިއެވެ ވެ. ޏެއިންކާރު ކުރިއެވެ
އެއްވެސް  (އެބަހީއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އަދި ޙަޔާތަކީ މާއްދާއެކެވެ. 

. އަދި ކިވު ކުއިލާހަކަމަކީ  ! ހުރިހާ ޖޫދުގައިވެގެން ވާކަމެއް ނޫނެވެ އެއްތަ
) ފަހެ މިބައިމީހުން .ކަމެއްވެސް ބިނާވެގެންވަނީ ޙަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ

ދާ މުއަދި އެމުދަލަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓިއެވެ. 
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. އަދި މުދާ ޙާޞިލު ކުރުމުގައި ޙަލާލުތޯ ނޫންތޯވެސް ބަލައެއް ނުލިއެވެ
. ލަތްތަކަކަށްވެސް ފަރުވާވަސީހޯދައި، އެމުދާ ޚަރަދުކުރާ  ލެއް ނުބެހެއްޓިއެވެ
އެކަމެއްގެ މައްޗަށް  فطرةއެބައިމީހުންގެ  Iاهللا އަދި މީސްތަކުންނާއި، 

ކުރުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހުރި އާމްދަނީ ހޯދުމާއި، ފައިސާ ޙާޞިލުލެއްވި 
ވި އެބައިމީހުންނަށް ދެއް Iاهللا ކުޅަދާނަކަމާއި، އެބައިމީހުންގެ ބުއްދިތަކާއި، 

. ދެކުރުމާއި ޙާޞިލުއާލާތްތަކުން ފައިދާ  ފަހެ، މެދު ހުރަސްއެޅިއެވެ
. ފަހެ، ކާތުދެ ޙަރަމިދީންވަނީ މިދެބައިމީހުންގެ ލާމްއިސް ން ބަރީއަވެގެންނެވެ

ކުރުމަށާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި، ތެރިދީން އައިސްފައިވަނީ މުދާ ރައްކާއިސްލާމް
ކެހިވެރިކަމާއި، ރިބާއާއި، މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމުން 

. އަދި ލަތްތަކުން އެމުދާ ޙާޞިލުވަސީ شرعيއެއްކިބާވެގެންވާ  ކުރުމަށެވެ
ތާއި، އިޖްތިމާޢީ ފަރުދީ މިލްކިއްޔައެފަދައިން އެދީން އައިސްފައިވަނީ ހަމަ

. އެހެންކަމުން އެދީނަކީ ދެ އިޙްތިރާމު މިލްކިއްޔަތަށް ގެ  نظامކުރުމަށެވެ
. އަދި ދެ  نظامދެމެދުގައިވާ  .  اقتصادގެ ދެމެދުގައިވާ  اقتصادއެކެވެ އެކެވެ

. ފަހެ، އަދި އަނިޔާވެރި ދެ ދީން މުދާ އެމަގުގެ ދެމެދުގައިވާ މަގެކެވެ
. އަދި ހުއްދަކުރި . އަދި އެމުދާ ހޯދުމަށް ގޮވައިލިއެވެ ތެރި  حكمةއެވެ
. އެއީ އެމުދަލުގެ ވަސީ ލަތްތަކުން އެމުދަލުގެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ގޮވައިލިއެވެ

ކިޔަމަންތެރިކަން އި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އަށާهللا ، އާމްދަނީ ހޯދާ މީހާ
އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން  Iاهللا އަދާކުރުމުންނާއި، 

. މިހެންކަމުން  ނުވާލުމަޝްޣޫއެނބުރި ހަމައެކަނި އެމުދަލާ   Iاهللا ގޮތަށެވެ
. وحي  < = > ; : 9] ކުރައްވާފައިވެއެވެ

? @ Z ) :މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!  )٢٩النساء
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ބާޠިލުގޮތުގައި  މެދުގައިތިޔަބައިމީހުންގެ  ،ތިޔަބައިމީހުންގެ މުދާ
  ."ނުކާހުށިކަމެވެ
.  rرسول اهللا އަދި  "كُلُّ الْمسلمِ علَى ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ

"هضرعو ،ماَلُهو ،همد ،امرمِ حلسމާނައީ: "ކޮންމެ މުސްލިމަކު  مسلم)رواه ( الْم
އަނެއް މުސްލިމާގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ލެއާއި، އޭނާގެ މުދަލާއި، އޭނާގެ 

ގައި  حجة الوداعއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  ."ބުރު ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވެއެވެއަ
رحމިނާގައި ދެއްވި  عيدގެ ދުވަހު ( ن ( ގައި ޙަދީޘްފުޅު  خطبةދުވަހު

"إِنَّ دماَئَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام، كَحرمة . ކުރައްވާފައިވެއެވެ
މާނައީ:  عليه) (متفق يومكُم هذَا، في شهرِكُم هذَا، في بلَدكُم هذَا"

 މުދަލާއި، "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ލެޔާއި، ތިޔަބައިމީހުންގެ
 އަބުރުތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙުރުމަތްތެރިވެގެން ތިޔަބައިމީހުންގެ

. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މިވެ ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ރަށުގައި (އެވެ މައްކާގައި
ގެ  نحرދުވަސް (ތިޔަބައިމީހުންގެ މި )މަހުގައި ذواحلجة(މައްސަރުގައި މި

) ޙުރު ގެފާނު އަދިވެސް އެކަލޭ ."މަތްތެރިވެގެންވާ ފަދައިންނެވެދުވަސް
 : َ"َألنْ يأْخذَ أَحدكُم أَحبلَه، ثُم يأْتي الْجبلَ فَيأْتي ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ

بِحزمة من حطَبٍ علَى ظَهرِه فَيبِيعهاَ، فَيكُف اُهللا بِهاَ وجهه، خير لَه من أَنْ 
م أَو هطَوأَع اسأَلَ النسي"هوعއިމީހުން ކުރެ މާނައީ: "ތިޔަބަ (رواه البخاري) ن

ފަރުބަދަ ކައިރިއަށް ގޮސް، ދަރު  ،ބޮނޑި ހިފައިގެންމީހަކު އޭނާގެ ވާ
ލައި، އޭގެ އިއެދަރުބޮނޑި ވިއްކަ ،ބޮނޑިއެއް ކޮނޑަށް ލައިގެން އައިސް

ގައި ފަޟީޙަތްވުމުން އޭނާ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީ Iاهللا ސަބަބުން 
ޖެހުމަށް ންމީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ސަލާން، އޭނާއަށް، އްވުސަލާމަތްކުރެ
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. އެއީ އެބައިމީހުން އޭނާއަށް ދިންނަމަވެސް ނުވަތަ ވުރެ މާ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ
ސުވާލު  އަދި އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނާ ."ދިންނަމަވެސް މެއެވެނު

. އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެންމެ ޠާ މަސައްކަތަކީ ހިރު ކުރެވުނެވެ
 "عملُ الرجلِ بِيده وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ" .ކޮބައިތޯއެވެ؟ ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

. އަދި  (رواه أمحد) މާނައީ: "އިންސާނާ އަމިއްލަ އަތުން ކުރާ މަސައްކަތެވެ
ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށް ކުރެވޭ)  شرعي(
އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު  ."ވިޔަފާރިއެކެވެވެގެންވާ ކޮންމެ ހެޔޮ

 . "ماَ أَكَلَ أَحد طَعاَماً قَطُّ خيرا من أَنْ يأْكُلَ من عملِ يده، ކުރައްވާފައިވެއެވެ
"هدلِ يمع نأْكُلُ مكاَنَ ي داواِهللا د بِيإِنَّ نމާނައީ: "އެއްވެސް  (رواه البخاري) و

ކެއުމަކަށް ވުރެ ހެޔޮކަންބޮޑު އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކާމީހަކު، 
. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  داود ގެ ނަބިއްޔާ هللا ކެއުމެއް ދުވަހަކުވެސް ނުކައެވެ

u  ްވާ އްރިއްކުޅުފައެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ އަތްޕުޅުގެ މަސައްކަތުނ
  ."ކަމުގައިވިއެވެ

މެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެނީ، މުދަލުގައި އިސްލާމީ ރެމިނައްޞުތައް އަހު
. ހުޅަނގުގެ މީސްތަކުންނާއި، އްކަމެއެ نظام އަކީ މެދުމިނުގެ نظام ވެ

އެކުގައިވާ  އާ نظامރައުސްމާލީ  އެމީހުންނަށް ތަބާވީ މީހުންގެ އަނިޔާވެރި
. އަދި މީސްތަ نظام މުދަލުގެ ކުންގެ މުދާތައް ޙަލާލުކޮށް، އެއެއް ނޫނެވެ

މުދަލަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ޙުރުމަތްތެރިކަން ބާޠިލުކޮށް، އެއަހުލުވެރިންގެ 
ޖީލުތައް ހަލާކުކޮށް ނެތިކޮށްލައި، އަދި އްޓާ، ޖީލުތައް އަޅުވެތިކޮށް، އެނުބަހަ

މުލްޙިދު  ،ޙަރާމްކުރެއްވި އެއްޗެއް ޙަލާލުކަމަށް ދެކުނު Iاهللا އެމުދަލުން 
. ފަހެ، ތިބާއަށް މެނޫންމެއެއެއް ނު نظامއެކުގައިވާ  އާ نظامއިޝްތިރާކީ  ވެ
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ން އެމުދަލަށް އެދި އެމުދާ ލަތްތަކުވަސީ شرعيހުއްދަވެގެންވަނީ 
. އަދި ޙާޞިލު ހުއްދަކުރެއްވި އެކަލާނގެ ، އިކުރައްވަ شرع Iاهللا ކުރުމެވެ
ބޮޑު އާމްދަނީއާއި، މުދަލުގެ އެންމެ ކޮށްފައިވާލަތްތަކުން ތިބާ ޙާޞިލުވަސީ
އަދި ތެދުވެރި އުޚުއްވަތްތެރިކަމަށާއި،  حق . އަށް هللا ދާރަކީ ތިބާއެވެ

ތެދުވެރިވުމަށާއި، އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމަށާއި، އަދި 
މިކަންކަމަށްވެސް  ،ކުރުމަށާއިތިރާމުއިޙުއޭނާގެ އަޚާއަށް  ،ކޮންމެ މުސްލިމަކު
ޙަސަދަވެރިކަމަށާއި، އި، . އަދި ރުޅިވެރިކަމަށާދެއެވެ دعوةއިސްލާމްދީން 

އަދިވެސް މިނޫން ބަދުއަޚްލާޤީ  ،ކެހިވެރިކަމަށާއި، ޚިޔާނާތްތެރިކަމަށާއި
. އެއީ  دعوةއެދީން  އެއްވެސްކަމަކަށް  Iاهللا އެއް ނުދެއެވެ

.ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެއެވަޙީ d  c b a ] ވެ
feZ  :މުއުމިނު  ،މާނައީ: "މުއުމިނު ފިރިހެނުންނާއި )٧١(التوبة

އަދިވެސް  ."އަނެއްބައެއްގެ އެކުވެރިންނެވެ އަންހެނުންނަކީ އެއްބަޔަކު
. وحيއެކަލާނގެ   )١٠(احلجرات:  Z¯ ® ¬ ] ކުރައްވާފައިވެއެވެ

  ."ނުންނަކީ އަޚުންތަކެކެވެމާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން މުއުމި
.  rرسول اهللا އަދި  "املُسلم أَخو ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ

"ذُلُهخالَ يو ،هرقحالَ يو ،همظْلمِ، الَ يلسއެއް މާނައީ (رواه مسلم) الْم" :
. އޭނާ، އޭނާގެ އަޚާގެ މައްޗަށް  މުސްލިމަކީ އަނެއް މުސްލިމެއްގެ އަޚާއެވެ

. އަދި މެނު ކޮށެއްވެސްދަށްއަދި އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ.  ލާނެއެވެ
  ."އެވެމެލާނެނުމެ ނިކަމެތިކޮށެއް
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. އޭނާފަހެ، އެއް ގެ މުސްލިމަކީ އަނެއް މުސްލިމާގެ އަޚާއެވެ
ނުކުރުން ނިކަމެތިކުރުމާއި، ތިރާމުމައްޗަށް އޭނާގެ އަޚާއަށް އިޙު

.ވާ  شرع Iاهللا އޭނާއަށް އިންސާފުވެރިވުމާއި،  އަދި ޖިބުވެގެންވެއެވެ
އޭނާއަށް އަދާކުރުން ތައް  حقކުރެއްވި ހުރިހާ ގޮތަކުން އޭނާގެ 

. އަދިވެސް ވާ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  rرسول اهللا ޖިބުވެގެންވެއެވެ
: "އެއް މާނައީ فق عليه)(مت "املُؤمن للْمؤمنِ كاَلْبنياَن يشد بعضه بعضاً"

 ގަލާއަނެއް  ގައުއެއްވަނީ، ޓަކައިއަށްމީހާ އަނެއް މުއުމިނު މީހާމުއުމިނު
އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  ."ބިނާއެއް ފަދައިންނެވެވެގެންވާ ގުޅި ގަދަ

 .   داود) (رواه أبو "املُؤمن مرآةُ أَخيه الْمؤمنِ"ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ
އަށްވާ މޫނުބަލާ ޚާމުއުމިނަކީ އޭނާގެ އަނެއް މުއުމިނު އަމާނައީ: "އެއް
  ."ލޯގަނޑެކެވެ
! ތިބާއީ ތިބާގެ އަޚާއަށްއޭ އަ . އަދި ވާ ޚާއެވެ މޫނުބަލާ ލޯގަނޑެކެވެ

އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް  ،ތްތެރިކަމުގެ ބިނާވަތިބާއީ، ތެދުވެރި އުޚުއް
. ފަހެ، ތިބާގެ އަޚާގެ ގައުއެއްވެގެންވާ ބިނާގެ ޤާއިމު މެދު  އާ حقގަނޑެވެ
. އަދި އޭނާގެ هللا  . އަދި  حقއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ  حقދެނެގަންނާށެވެ

. އަދި ކުރާށެމުޢާމަލާތް އޭނާއާ ،ތެދުވެރިކަމާއެކު ،ގޮތުގައި، ނަޞޭޙަތާއި ވެ
އެކީއެކަށްޗަކަށް ވެގެންވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި ތިބާގެ މައްޗަށް ލާޒިމު

. އެއް . ހިފުމެވެ  حكمފަރާތް ބާއްވާފައި އަނެއް ފަރާތުގައި ނުހިފާށެވެ
. އަދި ޢަޤީދާ  ތަކާއި، ޢަމަލުތައް ދޫކޮށްލާ ޙާލު، ޢަޤީދާގައި ނުހިފާށެވެ

. އަދި  حكم ،ށްލާ ޙާލުގައި ޢަމަލުތަކުގަޔާއިދޫކޮ ތަކުގައި ނުހިފާށެވެ
! އިސްލާމްދީނުގައި އެކީ . ޢަޤީދާއާއި، ކިއެއްތަ އެކަށްޗަކަށް ހިފާށެވެ
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ޢަމަލާއި، ޖިހާދާއި، އިޖްތިމާޢިއްޔަތާއި، ސިޔާސަތާއި، އިޤްތިޞާދާއި، 
. އެއީ   I اهللاއަދިވެސް މިނޫން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެދީނުގައި ހިފާށެވެ

. ވަޙީ   £ ¢  ¡ � ~ {]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ

¤ ¥ ¦ § ©¨  ª « ¬ ® Z  :٢٠٨(البقرة( 
! ތިޔަބައިމީހުން އިސްލާ ދީނަށް މްމާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

ގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތަބާނުވާށެވެ. ނާއެކީއެކަށްޗަކަށް ވަންނާށެވެ. އަދި ޝައިޠާ
ހުރި ފާޅުވެގެންވާ އެހެނީ، ހަމަކަށަވަރުން އެސޮރަކީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

  ."ނެކެވެދުޝްމި
. އާޔަތުގެ މާނައަކީ  ސަލަފުންގެ ޖަމާޢަތެއް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

"لْمއެބަހީ، "س . ކަމުގެ ލާމްއިސް ގެ ތެރެއަށް އެކީއެކައްޗަކަށް ވަންނާށެވެ
. އިސްލާމްކަމަށް  . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭވެސް ކިޔެ "سلْم"ތެރެއަށެވެ އެވެ

. ކަމުގެ سالمةއެއީ   އާޚިރަތުގައި ދިންނަވާނެ ،އަދި ދުނިޔެއާއި މަގެވެ
. ފަހެ އެއީ  . "ملْس"މަގެވެ . "إسالم"އަދި  އެވެ ފަހެ އިސްލާމްކަން  އެވެ

"އެބަހީއަށް  "ملْس)  . ) ގޮވާލައެވެ ތެދުވެރި ޖިހާދާއި،  شرعيސަލާމަތްކަމަށް
އް އޮހޮރިގެން ތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން މީސްތަކުންގެ ލޭތަ حدއާއި،  قصاص

. ފަހެ، އެއީ ސަލާމަތްކައިދިއުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ގޮވަ ން ލައެވެ
. އަދި އަމާންލިބިގެންވާ އަދި ސަލާމަތްކަން އަދި ކަން ލިބިގެންވާ ދޭ ދީނެކެވެ

. އެހެންކަމުން އަމާންކަން .  وحي Iاهللا ދޭ ދީނެކެވެ  ¢  ¡ ]ކުރެއްވިއެވެ
£   ¤Z ަށް ވަންނާށެވެ. ކައެބަހީ އީމާންކަމުގެ ހުރިހާ ވަނާތަކ

. ތިޔަބައިމީހުންގެ ގޮތަކަށް ނޫ އެއްބައިގައި ހިފައި އަނެއްބައި ދޫކޮށްލާ ނެވެ
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. ލާޒިމު މައްޗަށް  ¥]ވެގެންވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އެއްކޮށް ހިފުމެވެ
¦ § ©¨Z  ،ީاهللا އެބަހI  ިޙަރާމްކުރެއްވި އެންމެހައ

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާ  ދެނީ  دعوةއުރެދުންތަކެވެ
. އަދި  . ފަހެ ގެ ދީން އެއްކޮށް ދޫ I اهللاއުރެދުންތަކަށެވެ ކޮށްލުމަށެވެ

. އެހެންކަމުން މުސްލިމާގެ މައްޗަށް މިބޮޑު ދުޝްއެއީ އެންމެ ނެވެ
. އަދި މުޅިވާ  ޖިބުވެގެންވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އެއްކޮށް ހިފުމެވެ

. އިސްލާމްދީނުން ދީންވެރިވުމެ ގެ ވާފަށުގައި ވަރުގަދައަށް هللاއަދި ވެ
. އަދި ހުރިހާ ޙާލެއްގައި ޚިލާފުވެ ބައިބައިކުރަނިވި  ،ހިފެހެއްޓުމެވެ

 . ޖިބުވެގެންވަނީ ވާވީމާ، ތިބާގެ މައްޗަށް ސަބަބުތަކުން ރައްކާތެރިވުމެވެ
 އަޅުކަންތަކާއި، މުޢާމަލާތްތަކާއި، ކާވެންޏާއި، ވަރިއާއި، ޚަރަދުބަރަދުތަކާއި،

ންނާ އެކުގަޔާއި، ހަނގުރާމައާއި، ދުޝްމަނު ،އާއި، ޞުލްޙައާއި رضاعة
އަދި ހުރިހާ  ،ތަކާއި جِناَيةއްޓަންޖެހޭ ސުލޫކާއި، އެކުގައި ބަހަ އެކުވެރިންނާ
. شرع، تحكيمގެ هللا ކަމެއްގައި  (އެބަހީ ޙުކުމްކުރާ  ކުރުމެވެ

(.  تحكيمގެ ދީން هللا ހާ ކަމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމެވެ
. އަދި ތިބާގެ އަޚާ ތިބާއާ ކަމެއްގައި ވާކުރުން  ން ވުމުموافقޖިބުވެގެންވެއެވެ
އެއްގައި ނުވަތަ  رأي ،ރަޙްމަތްތެރިވުމަށާއި އަދި އަނެކަކު ތިބާއާ އޭނާއާ

ތިބާ  ންތްތެރިވުމުވާދާޢައޭނާއާ ވުމުން  خالفމައްސަލައެއްގައި 
.  ރައްކާތެރިވާ  އެއީ އިންސާފެއްގޮތަށް ކުރުން އެހެނީ އެކަން އެހުއްޓެވެ

. ފަހެ،  ވި އަޞްޙާބު ބޭކަލުންވެސް ރުއްސުންލެއްއެބޭކަލުންނަށް هللا ނޫނެވެ
. ވެއިޚްތިލާފުމައްސަލަތަކުގައި  ވެސް އެބޭކަލުންގެ އެހެންނަމަ ވަޑައިގަތެވެ
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ސާފު ގުޅުމަކަށް އަދި އެކުވެރިކަމާއި ލޯތްބަކަށް އެއްވެސް  އޮތްމެދުގައި 
.   ބަދަލެއް ނާދެއެވެ

. އަދި  شرعގެ هللا ފަހެ، މުއުމިނާ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނީ  އަށެވެ
. އަދި ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް  حقދީނެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ  އެވެ

. އަދި އެކަމަކު އެ  އިސްކުރަން حقއެ  ،ކުއެދަލީލާ  حقޖެހޭނެއެވެ
އިސްކުރުން، އޭނާގެ އަޚާ ބައެއް ފަހަރު ދަލީލު ފާޅުނުވާ އިޖްތިހާދީ 

ގެ މައްޗަށް ވުމުން އޭނާ خالفގައި އޭނާއާ  رأيމައްސަލަތަކާއި 
 . އަނިޔާވެރިވެ، އޭނާއަށް ބޭއިންސާފުވެރިވުމަކަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

ވާ މައްސަލަތަކުގައި  خالفކުރުމުގައި ބައެއް ފަހަރު  نص تأْوِيلُއަދި 
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެ  ކަންތައްކުރަން ކުރާ  تأويلޖެހޭނީ މިގޮތަށެވެ

. ފަހެ، ތިބާގެ މީހާ ބައެއް ފަހަރު ޢުޛުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެ ވެ
.މައްޗަށް ލާޒިމު އޭނާއަށް އަދި  ވެގެންވަނީ އޭނާއަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމެވެ
. ހެވަށް އެދު ތްތެރިވުމަށާއި، ވާޢަދާ އަދި އޭނާގެ އެޢަމަލު، އޭނާއާ މެވެ

. އޭނާއާ ތިބާގެ އަޚާގެ ، ތިބާއާއި ދިއަ އަރާރުންވުމަކަށް ވިޔަނުދޭށެވެ
. ލިބޭ ފުރުޞަތެނުންނަށް ކިބައިން ދުޝްމި އްކަމުގައިވެސް ވިޔަނުދޭށެވެ

  والحول وال قوة إالّ باهللا.
. އަދި  ކަމުގެއިސްލާމްދީނަކީ ޢަދުލުވެރި އަށާއި،  حقދީނެވެ

. އަދި  حكمއިޙްސާންތެރިކަމަށް  ކުރެއްވި އިސްތިސްނާ I اهللاކުރާ ދީނެވެ
ކަމެއްގައި މެނުވީ ހަމަހަމަކަން އެކުލެވިގެންވާ ދީނެވެ. ފަހެ، އެދީނުގައި 

. އަދި އެދީނުގައި ރިވެތި އަޚްލާޤަށާއި،  دعوةހުރިހާ ހެވަކަށް  ދީފައިވެއެވެ
ހުރިހާ  އަދި ،ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށާއި، އިންސާފަށާއި، ޢަދުލުވެރިކަމަށާއި
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.  دعوةބަދުއަޚްލާޤަކުން ދުރުވުމަށް   Iاهللا ދީފައިވެއެވެ
. ވަޙީ  K L M N  O P Q R ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ

S T U  V XW Y Z [Z  :النحل)

މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ޢަދުލުވެރިވުމަށާއި، އިޙްސާންތެރިވުމަށާއި،  )٩٠
 Iاهللا ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

. އަދި ފާޙިޝް ކަންތައްތަކާއި، ނުބައި ކަންތައްތަކާއި،  އަމުރުކުރައްވައެވެ
. އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތްކުރުމުން އެކަލާނގެ ނަހީވާބަޣާ ކުރައްވައެވެ

. އެއީ، ތި ) ނަޞޭޙަތްތެރިވެއެވެ ޔަބައިމީހުން (މިކަންތައްތަކުން
ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާ وحيއަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."ހަނދާންކުރޭތޯއެވެ

[E F G    H I J K L  M N PO Q   R S 
T VU W X  Y ZZ  ) :١٣احلجرات( " : މީސްތަކުންނޭވެ! އޭ މާނައީ

ތިޔަބައިމީހުން هللا އަންހެނެއްގެ ކިބައިން ތިމަން  ،ފިރިހެނަކާއި
 . ޤަބީލާތަކަކަށް ތިޔަބައިމީހުން  ،ތަކަކަށާއިވަންހައަދި ހެއްދެވީމެވެ

. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން  ވުމަށެވެ. ށް ތަޢާރަފުކައެކަކުއަނެކަލެއްވީމެވެ
މާތް މީހަކީ ކުރެ އެންމެގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިޔަބައިމީހުންهللا ހަމަކަށަވަރުން 
. ހަމަކަށަވަރުން،  ވެރިވާތަޤްކުރެ އެންމެ ތިޔަބައިމީހުން އީ  Iاهللا މީހާއެވެ

  ."ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ، ޚަބަރުތައް 
ގެ މައްޗަށް  داعي ލާމީއިސް: ހަމަކަށަވަރުން خالصة

. އަދި  دعوةޖިބުވެގެންވަނީ އިސްލާމްދީނަށް އެކީއެކަށްޗަކަށް ވާ ދިނުމެވެ
. އަދި ވަކި  ވަތަ ނުހަބަކަށް، ޒުމަމީސްތަކުންގެ މެދުގައި ބައިބައި ނުކުރުމެވެ
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 ،ނުވަތަ އޭނާގެ ރައީސަށް ،ށްޝައިޚައޭނާގެ  ނުވަތަ ،ވަކި ޤަބީލާއަކަށް
 ! ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކަށް ތަޢައްޞުބު ނުވުމެވެ. އަދި ކިއެއްތަ

 حقސާބިތުކުރުމާއި،  حقއޭނާގެ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާންޖެހޭނީ 
. އަދި އެ  . އެއީ  قائمގެ މަތީގައި މީސްތަކުން  حقބަޔާންކުރުމެވެ ވުމެވެ
. "އަދި މިވެނި ވީނަމަވެސް خالفއާ  رأيމިވެނިއެވެނި މީހެއްގެ   މެއެވެ

 ."ހަބަށްވުރެ އައުލާކަން ބޮޑެވެޒުމައެވެނި މީހެއްގެ  ،ހަބުޒުމީހެއްގެ މަ
ބުވާ މީހުން މީސްތަކުންގެ ތަޢައްޞުށް ތަކަހަބުޒުމަމިފަދައިން ބުނެ، 
 މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުންތަކާއި، ،ހިނދު ތެރޭގައި އުފެދުނު

. އެއީ މީސްތަކުންކުރެ ބައެއް މީހުން  اختالف ވުންތައް އުފެދިއްޖެއެވެ
ނަމާދު ނުކުރުމާ  ،އެކުހަބެއްގެ މީހަކާޒުމަހަބު ނޫން ޒުމައެބައިމީހުންގެ 

. ފަހެ،   شافعيހަމައަށް މިކަންތައް އެބައިމީހުން ގެންގޮސްފުމަށް ދާންދެނެވެ
ހަބުގެ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދެއް ޒުމަ حنفيބުގެ މީހަކު ހަޒުމަ

. އަދި  ގެ މީހެއްގެ ޒުހަބުމަ مالكيހަބުގެ މީހަކު ޒުމަ حنفيނުކުރެއެވެ
. އަދި  ހަބުގެ މީހެއްގެ ޒުމަ حنبليފަހަތުގައި ނަމާދެއް ނުކުރެއެވެ

. ވަކި  ހަބަކަށް ލެނބި، ޒުމަފަހަތުގައިވެސް ނަމާދެއް ނުކުރެއެވެ
ނީ މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ތަޢައްޞުބުވެފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ކިބައިންވަ

. އައިހިނގަ . އަދި ތްދި މިއީ މުޞީބާފައެވެ ތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ
މެއެވެ.  ޝައިޠާނާގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތަބާވުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއްވެސް

. އިމާމުފަހެ، ހުރިހާ އިމާމުންނަކީ ހިދާޔަތުގެ އިމާ އާއި،  شافعي މުންނެވެ
 އިމާމުއާއި،  أبو حنيفة އާއި، އިމާމު أمحد އިމާމުއާއި،  مالك އިމާމު
މިފަދަ ހުރިހާ ބޭކަލުންނަކީ  ،އާއި إسحاق بن راهوية އިމާމުއާއި،  أوزاعي
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. އަދި  . އެބޭކަލުން  داعيގެ  حقހިދާޔަތުގެ އިމާމުންނެވެ ންނެވެ
. އަދި މީސްތަކުންނަށް  دعوةގެ ދީނަށް هللا މީސްތަކުންނަށް  ދެއްވިއެވެ

އަށް އިރުޝާދުދެއްވިއެވެ. އަދި އެބޭކަލުން، އެބޭކަލުން ކުރެ ބައެއް حق
) فرعيވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް (ނުޅުލުންނަށް ޞަރީޙަކޮށް ދަލީލު ފާބޭކަ

. ފަހެ، އެބޭކަލުންކުރެ ބައެއް  اختالفމައްސަލަތަކުގައި  ވެވަޑައިގަތެވެ
އޭގެ  ރައްވައިއާ ދިމާކު حقއިޖުތިހާދުކޮށް މައްސަލަ  ބޭކަލުން ވެވަޑައިގަތީ

. (އެއީ އަޖުރު ހާޞިލުކުރެއްވި ބޭސަބަބުން ދެ ކަލުންގެ ގޮތުގައެވެ
އެއް އަދި ބަ ).އާ ދިމާވުމުގެ އަޖުރެވެ حقތިހާދުގެ އަޖުރާއި، މައްސަލަ އިޖު

އާ  حقތިހާދުކޮށް އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ބޭކަލުން ވެވަޑައިގަތީ އިޖު
އަޖުރު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ވުމުގެ ސަބަބުން އެއްދިމާނުވެ، އެހެން

 . . އަދި އިހަމައެކަނި  އީ(އެގޮތުގައެވެ رسول اهللا އެއީ ޖުތިހާދުގެ އަޖުރެވެ
r ެފަހެ ތިބާގެ މައްޗަށް އެފަދައިން ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވާތީއ .( ވެ

ކަލުންގެ ޤަދަރާއި، ގައި، އެބޭ حقވެގެންވަނީ އެބޭކަލުންގެ ލާޒިމު
. އަދި އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށް ހިތް ދެނެގަތު އެބޭކަލުންގެ ފަޟްލު މެވެ

. އަދި އެބޭކަލުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އިމާމުންކަމާއި،  މަޑުމައިތިރި ކުރުމެވެ
އެކަމަކު އެކަން، ތަޢައްޞުބުވުމަށާއި،  داعيގެ  حق . ން ކަން ދެނެގަތުމެވެ

އަށް  خالفމައްޗަށް (އެބަހީ، ޞައްޙަ ދަލީލާ ކުރުމުގެ  تقْليدކަނު 
) ތިބާ ރައްދުކުރިއަ  އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތި މީހަކަށް ތަބާވުމުގެ މައްޗަށް

. ފަހެ، "ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ގެ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅީ  حق ނުދޭށެވެ
. ނުވަތަ ކޮންމެ ޙާލެއްގައިވެސް ޒުމިވެނި މީހެއްގެ މަ އާ އެންމެ  حقހަބެވެ
. ދުވަހަކުވެސް އޭނާޒުމިވެނި މީހެއްގެ މައައުލާކަން ބޮޑީ  ގެ ގޮތެއް ހަބެވެ
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މިފަދައިން ތިބާ ބުނުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅެއް  ."ނުބައެއް ނުވާނެއެވެ
. އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެން ބުނެގެން ނުވާނެއެވެ.   ނޫނެވެ

. ގައި ތިބާ ހި حقވެގެންވަނީ ތިބާގެ މައްޗަށް ލާޒިމު  حقފުމެވެ
. އެއީ  حقއެ  ،އޭގެ ދަލީލު ފައުޅުވެއްޖެ ހިނދު އަށް ތަބާވުމެވެ

. އަދި ތިބާގެ މައްޗަށް މެއެ ވީނަމަވެސް خالفމިވެނިއެވެނި މީހަކާ  ވެ
. އަދި  تقْليدނުވުމާއި، ކަނު ތަޢައްޞުބުވެގެންވަނީ ލާޒިމު ނުކުރުމެވެ

! އިމާމުންގެ  ގައި އެބޭކަލުންގެ ފަޟްލާއި ޤަދަރު ދެނެގަތުމެވެ.  حقކިއެއްތަ
ހުއްޓެވެ.  ތިބާގެ ނަފްސަށާއި، ތިބާގެ ދީނަށް ފަރުވާތެރިވާ އެއާއެކުއެކަމަކު 
. އަދި ތިބާގެ ކިބައިން  حقއެ  ،ގައި ހިފައި حق ތިބާފަހެ،  އަށް ރުހޭށެވެ

. ފަހެ، ތިބާ އަށް އިރުޝާދު حقއެދެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ  އަށް هللا ދޭށެވެ
. އަދި ތިބާގެ  ،ވެޝިޔާރުހުބަށް) ޒާ(ޢައެކަލާނގެ  ،ބިރުވެތިވެ ފާރަވެރިވާށެވެ

އިންސާފުކޮށް ބަލާށެވެ.  ،އެކުއްލަ ނަފްސުން ތިބާގެ އީމާންކަމާއަމި
. އަދި ހަމަ حقހަމަކަށަވަރުން  ކަށަވަރުން އަކީ އެކައްޗެކެވެ

  ތަހިދުން އެބައިމީހުންގެ މައްސަލަ ތިހާދުކުރާ މުޖުމައްސަލަތަކުގައި އިޖު
އަދި އެބައިމީހުންނަށް ދެ ،އާ ދިމާވެ ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ حق . އަޖުރުވެއެވެ
ނަމަވެސް އެބައިމީހުންނަށް އެއްއަޖުރުވެއެވެ.  އާ ދިމާނުވި حق
ދެންނެވީ، ހިދާޔަތާއި، އީމާންކަމާއި، ޢިލްމާއި، ތަހިދުންނޭ މިމުޖު
. އެއީ އެކަން ނަތުސުން  rرسول اهللا ގެ އަހްލުވެރި މުޖްތަހިދުންނެވެ

.   އަރިހުން ޞަރީޙަވެ ސާބިތުވެގެންވާ ފަދައިންނެވެ
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  ަދްނަނެއެވ. فده އޭގެ  ،ިދުނމުގެ ަމޤްަޞާދިއ دعوة
އަކީ މީސްތަކުން  فدهއޭގެ  ،ދިނުމުގެ މަޤްޞަދާއި دعوة

. އަދި  حقގެ އަނދިރިކަމުން ޖަހާލަތު ގެ އަލިކަމަށް ނެރުމެވެ
. އެއީ އެބައިމީހުން އެ  حقއެބައިމީހުންނަށް     އަށް އިރުޝާދު ދިނުމެވެ

އަދި ނަރަ حق . ގެ  Iاهللا ކައިންނާއި، ގައި ހިފައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
. އަދި ކާފިރުމީހާ  ކޯފާއިން އެބައިމީހުން މިންޖުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

ށް ނެރުމެވެ. ކަމައަލިގެ  هدايةކާފިރުކަމުގެ އަނދިރިކަމުން އީމާންކަމާއި، 
 . އަދި ޖާހިލުމީހާ ޖާހިލުކަމުގެ އަނދިރިކަމުން ޢިލްމުގެ އަލިކަމަށް ނެރުމެވެ
އަދި އުރެދިފައިވާ މީހާ އުރެދުމުގެ އަނދިރިކަމުން ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ 

 . . އެއީ  دعوةއަލިކަމަށް ނެރުމެވެ  Iاهللا ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މިއެވެ
. ވަޙީ ! " #  $ % & '  ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ

  *) (Z ) :٢٥٧البقرة( : އީ އީމާންވި މީސްތަކުންގެ އެކުވެރި  هللا" މާނައީ
. އެކަލާނގެ، އެބައިމީހުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން  ރަޙްމަތްތެރިޔާއެވެ

  ."އެވެވަނެރުއްށް ކަމައަލި
ގެ ކަމުމީސްތަކުން އަނދިރިފަހެ، ރަސޫލު ބޭކަލުން ފޮނުއްވުނީ، 

. އަދި އްވުމަނެރުތެރެއިން އަލިކަމަށް  ންވެސް  داعيގެ  حقށެވެ
 . . އަދި އެކަމުގައި ތެވެ ތިބެ قائمދިނުމުގައި  دعوةހަމައެފަދައެވެ ވެ

. އެއީ މީސްތަކުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ތެތެރިވެ حركاةއެކު ހީވާގިކަމާ ވެ
. އަދި އެބައިމީހުން ނަރަކައިންނާއި،  އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުމަށެވެ

. އަދި ޝައިޠާނާއަށް ނަފްސަށް ހަވާ ކިޔަމަންތެރިވުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ
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އާއި އެކަލާނގެ هللا  ،ކިޔަމަންތެރިވުމުން އެބައިމީހުން ސަލާމަތްކޮށް
  ރަސޫލާގެ ކިޔަމަންތެރިކަމަށް އެބައިމީހުން ނެރުމަށެވެ.
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  ހަަތުރަވަނ މްަސައލަ 
ިއ ުހްނަންނޖެހޭ  داعي ކުގެ  أخالق ްނގެ ިކަބއަިގ އާިއ ިސަފަތ

  ަބާޔްނ:
 އްސިފަތަ އާއި أخالقންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ  داعي

. ފަހެ  އަދި ގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި،  قرآنވަނީ ކީރިތި  Iاهللا ދަންނައެވެ
. އޭގެ ތެރޭގައި  އެތައް ތަނެއްގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ

  އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
ްނ: -1 ތެރިަކ ލްާޞ ގެންވަނީ ޖިބުވެވާގެ މައްޗަށް داعيފަހެ،  އިޚް
. ދެއްކުންތެރިކަމާއި، هللا ފުރަތަމަ އެކަމުގައި އެންމެ އަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމެވެ

މީސްތަކުންގެ ޘަނާއާއި މިއިން  ،މީސްތަކުންގެ ތަޢުރީފާއި މަޝްހޫރުކަމާއި،
. ހަމައެކަނި އޭނާ  ދޭންޖެހޭނީ  دعوةއެއްވެސް ކަމަކަށް އެދިގެން ނުވާނެއެވެ

. އެއީ  ށްފުޅަހުޖުވަގެ هللا  ކުރައްވާފައިވާ ވަޙީ Iاهللا އެދިގެންނެވެ
 . މާނައީ:  )١٠٨يوسف: (   P Q  R S T VU Z]ފަދައިންނެވެ

. ތިމަން  . މިއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަގެވެ "ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
އަދިވެސް އެކަލާނގެ  ."ދެއްވަމެވެ دعوةގެ މަގަށް هللا ކަލޭގެފާނު 

.ވަޙީ   )٣٣فصلت:(  L M N O P  Q RZ ]   ކުރައްވާފައިވެއެވެ

 : ) "هللا މާނައީ ދޭ މީހާއަށް ވުރެ ރިވެތި  دعوةގެ މަގަށް (މީސްތަކުންނަށް
 ހެއްޔެވެ؟"ނަނީ ކާކުބަހެއް ބު
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އަށް هللا ވެގެންވަނީ ފަހެ، ތިބާގެ މައްޗަށް ލާޒިމު
. ތިބާ ފުޅަށާއި، އާޚިރަތް ދުވަހަށް ހުޖުވަގެ  هللا ،އިޚްލާޞްތެރިވުމެވެ

އަދި  أخالقމު ންހޭ އެންމެ މުހިދިނުމުގައި ހުންނަންޖެ دعوةއެދިގެން 
.ފަޔަކީ ސި އެންމެ ރިވެތި  މިއެވެ
އެބަހީ، ފުރިހަމަ  ިދުންނ: دعوة ަދީލލެާއކު  ،އާިއ حجة -2

ހުރެގެން  ދޭ ކަމަކަށް ޖާހިލުވެ دعوةދިނުމެވެ. ތިބާ  دعوةޢިލްމާއެކު 
. އެއީ  .  وحي Iاهللا ނުވާނެއެވެ   P Q ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ

R S T VU W XZ ) :މާނައީ: "ކަލޭގެފާނު  )١٠٨يوسف
. ފުރިހަމަ  . މިއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަގެވެ  ،އާއި حجةވިދާޅުވާށެވެ

 ."ދެއްވަމެވެ دعوةގެ މަގަށް هللا ދަލީލާއެކު ތިމަން ކަލޭގެފާނު 
. އަދި މިކަމުގައި ޢިލްމަކީ  ފަހެ މިކަމުގައި ޢިލްމު ހުރުން ލާޒިމެވެ

. ފަހެ އެއްޗެއް ނޭނގި فرض ދިނުމަށް ތިބާ  دعوة ،ޖާހިލުވެ ހުރެ ،އެކެވެ
. އަދި ތިބާއަށް ނޭނގޭ ކަމެއްގައިރައްކާ  ތެރިވުން ހުއްޓެވެ

. އެހެނީ، ބަސްބުނުމަށްވެސް ތިބާ ރައްކާ މެއް ޖާހިލަކަށް ކަތެރިވުން ހުއްޓެވެ
. ރޫޅައި . އަދި ކަމެއް ފަސާދަ ނުކުބިނާއެއް ލެވިދާނެއެވެ ރެވޭނެއެވެ

. އޭ  . އިޞްލާޙެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ ! هللا ކުރެވިދާނެއެވެ އަށް هللا ގެ އަޅާއެވެ
 . ޗަށް ބަހެއް ބުނުމުން އްގެ މަهللا ނުލައި  އެއްވެސް ޢިލްމަކާބިރުވެތިވާށެވެ

. އެއްވެސް ކަމަކަށް، އެކަންތައް ރައްކާ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ، ތެރިވާށެވެ
އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ވިދާޅުވެފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބަޞީރަތް هللا އެކަމުގައި 

. ފަހެ،  دعوةކޮށްފައި މެނުވީ ޞިލުޙާ ދިނުމުގައި ބަޞީރަތް  دعوةނުދޭށެވެ
. އަދި އެއީ އެކަމަކަށް  ރިހަމަ ދެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފު دعوةހުރުން ލާޒިމެވެ
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. ފަހެ ދީނީ ތަޢު ގެ  داعيގެ މައްޗަށާއި،  طالبކުރާ މު ޙާޞިލުލީޢިލްމެވެ
ގައި ފުރިހަމަ ބަޞީރަތް ދޭ ކަމެއް دعوةޖިބުވެގެންވަނީ އޭނާ އެ ވާމައްޗަށް 
. އަދި އެކަމަށާއި، އެކަމުގެ ދަލީލަށް ރަނގަޅަށް ބެލުމެވެ. ޙާޞިލު ކުރުމެވެ

 ،ރަނގަޅަށް އެނގިއްޖެނަމަ حقޅުވެ، އެ ފާ حقފަހެ، އޭނާއަށް އެކަމުގައި 
. އެކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް دعوةކަމަށް އެ ނުވަތަ  ،ވިޔަސް ދޭހުށިކަމެވެ

. ފަހެ، އެކަމަކީ  ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަށާއި هللا ވިޔަސްމެއެވެ
 دعوةއްނަމަ، އެކަން ކުރުމަށް އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވުމެ

. އަދި  އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މަނާކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް هللا ދޭހުށިކަމެވެ
. އެއީ ފުރިހަމަ ދަލީލާއި دعوةދޫކޮށްލުމަށް  ބަޞީރަތާ  ،ދޭހުށިކަމެވެ

 އެކުގައެވެ.
ިއިދނު  دعوة -3  ުވމިާއ، ހިތްެހޮޔެވ ަމޑަުމިއިތރިުބްއިދެވިރ މުަގ

ލުކުުރމާިއ، ކެތްތެރިުވްނ: ްއަމ އި ލާމާއެއީ ސަ ުވމާިއ، ިދމާވާ ުއނަދގަޫތްއ ަތަޙ
ތް ލެއްވުނު ރަސޫލު ބޭކަލުންވެސް ކަންތައް ކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. ވާޞަލަ

. ހު އެކަމުގައި އަވަސްއަރައިގަނެގެން އުޅުމުން ތިބާ ރައްކާތެރިވާ އަދި އްޓެވެ
.  ހަރުކަށިވުމުންވެސް ތިބާ ރައްކާތެރިވާ އިޢަމަލާއި ބަހުގަ ތިބާގެ ހުއްޓެވެ

. އަދި ތިބާ ވަނީ ކެތްތެރިވުމާއި، ބުއްދިވެރިޖިބުވެގެންވާމައްޗަށް   دعوةވުމެވެ
. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ބައެއް ދަލީލުތައް އިސްވެ  ދިނުމުގައި މަޑުމައިތިރިވުމެވެ

. އޭގެ ތެރެއިން  .  ގެ Iاهللا ހިނގައްޖެއެވެ v  ]މިބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ
 z y x w£¢ ¡ � ~ }| { Z 

 ،އާއި حكمةމާނައީ: "ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ މަގަށް  )١٢٥(النحل:
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) ކަލޭގެފާނު ތާހަހެޔޮ ނަސޭ . އަދި  دعوةއެކު (މީސްތަކުންނަށް ދެއްވާށެވެ
އަދި  ."ކުރައްވާށެވެބަޙުޘުއެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތުގައި އެބައިމީހުންނާ 

.  وحيއެކަލާނގެ މި   - ,  + * ( ]ބަސްފުޅުވެސް ހިމެނެއެވެ
/.Z )މާނައީ: "ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް މަޑުމައިތިރިވެ )١٥٩ عمران: آل 
 ފާނާގެހާރޫނު ،އިއަދި މޫސާގެފާނާ ."ގެ ރަޙްމަތްފުޅުންނެވެهللا އިގަތީ ވަޑަ

. ކުރެއްވި މި وحيބެހޭގޮތުން އެކަލާނގެ   x ]ބަސްފުޅުވެސް ހިމެނެއެވެ
y     z {  | }    ~      � Z    ) :އޭނާއަށް  ،ތިޔަ ދެކަލުންމާނައީ: " )٤٤طه 
އޭނާ  އީ. އެހުށިކަމެވެ ނުއްވާމަޑުމައިތިރި ބަހުން ބަސްބު )އަށް فرعون(

) ބިރުވެތިވޭތޯއެވެ(هللا ކޮށް ންހަނދާ އަދި ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި  ."އަށް
 . من  ياللَّهم من ول"ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا އައިސްފައިވެއެވެ

ترِ أُميأَم  بِهِم فَقئًا فَريى شترِ أُمأَم نم ىلو نمو هلَيع قُقفَاش هِملَيع قئًا فَشيش
بِه فُقفَار" خر)މާނައީ: "އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި  حيح)جه مسلم يف الص
! ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުރަސް  މަތުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެންކަލާކޮ

ނަމަ، އޭނާގެ ސްތަކުންގެ މައްޗަށް ދަތިކޮށްފިއޭނާ މީ، ވާ މީހާވެރިއަކަށް
! މަތުގެ ންއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އު މައްޗަށް ދަތިކުރައްވާނދޭވެ

އޭނާ މީސްތަކުންނަށް  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ ވެރިއަކަށްވާ މީހާ، 
!ވެ ވޮޑިގަންނަހަމްދަރުދީވާނަމަ، އޭނާއަށް ހަމްދަރުދީ  "ވާންދޭވެ

! ފަހެ، ތިބާގެ މައްޗަށް هللا އޭ   دعوةޖިބުވެގެންވަނީ ވާގެ އަޅާއެވެ
. އަދި  ދިނުމުގައި މީސްތަކުންނަށް ހަމްދަރުދީވެ މަޑުމައިތިރިވުމެވެ
. އަދި ދީނަށް މީސްތަކުން  މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ދަތިނުކުރާށެވެ
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ޖާހިލުކަމާއި އަދި ކުރުވާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ހަރުކަށިކަމާއި، މެނު ރަތްތެރިނަފް
ތިބާގެ، ގެއްލުންދީ އުނދަގޫ ކުރަނިވި އުސްލޫބުން އެބައިމީހުން 

. ތިބާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުނަފުރަތްތެރި ނުކު ވެގެންވަނީ ބުއްދިވެރި، ރުވާށެވެ
ވާހަކަ ދެއްކުން ރިވެތި ޑު، މަބަސްކަން ލުއިފަސޭހަ،  قيادةކެތްތެރި، 

. އެއީ އޭގެ ސަބަބުން ތިބާގެ ފުމަށް އަޚާގެ ހިތަށް އަސަރުކޮށް މީހަކަށްވުމެވެ
. އަދި  އާ  دعوةދެވޭ މީހާގެ ހިތަށް އަސަރުކޮށް، ތިބާގެ  دعوةދާންދެނެވެ

ޅިވެ، އެއިން އަސަރުކޮށްފުމަށް މަޑުމޮ އަށް دعوةއޭނާ ގަޔާވެ، އެ 
. އަދި އެ  ގެ ސަބަބުން އޭނާ ތިބާއަށް ތަޢުރީފުކޮށް  دعوةދާންދެނެވެ

. ދެންފަހެ،  އެކަމުގެ މައްޗަށް އޭނާ ތިބާއަށް ޝުކުރުކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ
. އެކަމަކީ މީސްތަކުން  دعوة ދިނުމުގައި ހަރުކަށިވުން ދަންނައެވެ

. މީސްތަކުން ކުނަފްރަތްތެރި  ކޮށްދެނިވި ކަމެއް ކައިރިރަނިވި ކަމެކެވެ
. އަދި މީސް . މީސްތަކުން އެއްބައި ނޫނެވެ ތަކުން ބައިބައި ކުރަނިވި ކަމެކެވެ

.   ކުރަނިވި ކަމެއް ނޫނެވެ
 !ގެ ކިބައިގައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ، އަދި ކިއެއްތަ داعيއަދި 

ށް ދޭ ކަމަކަ دعوة އެނާ، އޭލާޤާއި ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިބު އަޚުވާހުރުން 
ވުން ށްކަ) ހެޔޮ ނަމޫނާއަޚުދު ޢަމަލުކުރުމާއި، އެކަމުގައި (މީސްތަކުންނަށް

. ކަމަކަށް  އެކަންކުރުން ދޫކޮށްލާ މީހުންގެ  ،ދީފައި دعوةހިމެނެއެވެ
އެކަންކުރާ  ،ނުވާނެއެވެ. އަދި ކަމަކުން މަނާކޮށްފައިވެގެން ތެރެއިން

. އެކަން އެގޮތަށް ކުރާނީ ނެވާވެގެންނު ވެސްމީހުންގެ ތެރެއިން އެވެ
ތެރިކަމަށް ކަމުން ރައްކާގެ ޙަޟްރަތުން އެهللا މީހުންނެވެ.  ނިވެގެންވާއްލެގެ

. އެއެދެމު   ވެ
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. ފަހެ،  ފައިދާ ލިބި ކާމިޔާބުވީ މުއުމިނުން ދަންނައެވެ
އަށް ޢަމަލުކޮށް، އެކަމުގައި  حقދީ އެ  دعوةއަށް  حقއެބައިމީހުންނަކީ 

. ޙަރަކާތްތެރިވެ، އެކަމުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ އަދި  މީހުންނެވެ
އެބައިމީހުންނަށް މަނާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުން ދުރުވެ، އެއްކިބާވީ 

 . .  وحي Iاهللا މީހުންނެވެ  k l m n    o ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ
p q r *      t   u v w x y z { | Z ) :٣ – ٢الصف( 

! ތިޔަބައިމީހުން ނުކުރާ  މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
) ބުނެއުޅެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟  ކަންތައްތައް (މީސްތަކުންނަށް ކުރުމަށް

) ބުނެއުޅުމަކީ ތިޔަބައިމީހުން ނުކުރާ ކަންތައްތައް (މީސްތަކުންނަށް  ކުރުމަށް
ހޫދީން އަދި ޔަ ."ގައި ނުރުއްސެވުން ބޮޑުކަމެކެވެރަތުގެ ޙަޟުهللا 

އަމިއްލަ ނަފްސުތައް  ،މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށްފައި
اهللا ކުރައްވަމުން ޗަށް އެބައިމީހުންނަށް މަލާމާތްނައްތައިލުމުގެ މައްހަނދާން
I وحي  .  t u v  w x y z ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ

|{ } ~ Z ):މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ފޮތް ކިޔަވާ  )٤٤ البقرة
ޙާލު، މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށްފައި، ޚުދު އަމިއްލަ 

. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ނަށް ހަމަ ނަފްސުތައް ހަނދާންނައްތައިލަނީ ހެއްޔެވެ
  ނުވިސްނެނީ ހެއްޔެވެ؟"

ދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ރިވާގެ އަރިހުން  rرسول اهللا އަދި 
 . . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ يؤتى بِالرجلِ "ޙަދީޘްފުޅެއްގައިވެއެވެ

ةاميالْق موي،  ارمالْح وردا يا كَمبِه وردفَي طْنِهب ابأَقْت قلدنارِ فَتى النلْقَى ففَي
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أَلَم تكُن تأْمر  ؟يا فُالَنُ ما لَك :لَيه أَهلُ النارِ فَيقُولُونَفَيجتمع إِ ،بِالرحى
 ،قَد كُنت آمر بِالْمعروف والَ آتيه ،فَيقُولُ بلَى ؟بِالْمعروف وتنهى عنِ الْمنكَرِ

يهآتكَرِ وننِ الْمى عهأَنو" މާނައީ: "ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ގެނެވޭ  فق عليه)(مت
. ދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ. އެހިނދު އޭނާގެ  މީހެކެވެ
. ދެން ޙިމާރު، އުޑީގައި އެނބުރޭ  ބަނޑުގެ ގޮހޮރު ބޭރަށް ނިކުންނާނެއެވެ

. ދެން، ނަރަކައިގެ  ،ފަދައިން އޭނާ ގޮހޮރު ހިފައިގެން އެނބުރޭނެއެވެ
: 'އޭ މިވެނި މީހާއެވެ! އަހުލުވެރިން އޭނާގެ  ކައިރިއަށް ޖަމާވެ ބުނާނެތެވެ

ށް ކަށް އަމުރުކޮއްޔެވެ؟ ބަލަ ކަލޭ ހެޔޮކަންތަކަލެއަށްވީ ކިހިނަކުން ހެ
:؟ މަނާކޮށް ނޫޅެންހެޔެވެ އްނުބައިކަންތަ  ނޫނެކެވެ. ފަހެ، އޭނާ ބުނާނެއެވެ

. އެކަމަކު ޚުދު އަހު ކަށް އަމުރުކޮށްރެން ހެޔޮކަންތައަހު ން ރެއުޅުނީމެވެ
. އަދި ނުބައި ކަންތަކެއް އެކަން އުޅުނީމެވެ.  ތައް މަނާކޮށްވެސްނުކުރަމެވެ

  ."ކަން ކުރަމެވެރެން އެއެކަމަކު ޚުދު އަހު
އަމުރުކޮށް އަދި ނުބައި  ކަށްދީ، ހެޔޮ ކަންތަ دعوةގެ މަގަށް هللا 

 ވާ خالف ބަހާ ،އަދި ޢަމަލާއި ޢަމަލާ ،އެކަމަކު ބަހާއި ،ތައް މަނާކޮށްކަން
 . ތެރިކަން ރަތުން އެކަމުން ރައްކާގެ ޙަޟުهللا މީހާގެ ޙާލަކީ މިއެވެ

  ވެ.އެމުއެދެ
މު އަދި ންންޖެހޭނެ އެންމެ މުހިގެ ކިބައިގައި ހުންނަ داعيފަހެ، 

ދޭ ކަމަކަށް ޚުދު  دعوةގެ ތެރޭގައި އޭނާ އެ ލާޤުއަޚުއެންމެ މަތިވެރި 
މަނާވެގަތުމާއި، އަދި މާތް  ޢަމަލުކުރުމާއި، އޭނާ މަނާކުރާ ކަމަކުން ޚުދު

ވުމާއި، ތަޢުރީފުކުރެވޭވަރު ސީރަތެއްގެ  ލާޤެއްގެ ވެރިއަކަށްއަޚު
ގެ މައިދާނުގައި ވަރުގަދައަށް  دعوةއަހުލުވެރިއަކަށް ވުމާއި، ކެތްތެރި އަދި 
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ލާޞްތެރި ގައި އިޚު دعوةފައިތިލަ ސާބިތު މީހަކަށް ވުމާއި، އޭނާ އެ ދޭ 
އެބައިމީހުން  ،ކޮށްކުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުމީހަކަށް ވުމާއި، އަދި މީސްތަ

ބާޠިލުން ދުރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށްވުން 
. އަދި  އޭނާ އެބައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމަށް ، އާއެކުއެހަމަހިމެނެއެވެ

. ލާޤުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ މިއީވެސް މާތް އަޚު އެދި ދުޢާކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ
 . އެބައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމަށް އެދި  (އެބަހީކަމެކެވެ

). އެއީ  ދޭ މީހާ މިފަދައިން  دعوةދެވޭ މީހާއަށް  دعوةދުޢާކޮށްދިނުމެވެ
 . . هللا  .اُهللا هداكދުޢާކޮށްދިނުމެވެ وفَّقَك ތިބާއަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާށިއެވެ

قلِ الْحوقَباُهللا ل. ދެއްވާށިއެވެ.  ފީޤުއުތަތިބާއަށް هللا ޤަބޫލުކުރުމަށް  حق
قلِ الْحولَى قَباُهللا ع كأَعاَن. ތިބާއަށް މަދަދު هللا ޤަބޫލުކުރުމުގެ މައްޗަށް  حق

. މިފަދައިން އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދޭށެވެ. އަދި އޭނާއަށް  ކުރައްވާށިއެވެ
. ޝާދުއިރު އުނދަގޫތަކަށް  ،ދަތިތަކާއިގައި ކުރިމަތިވާ ނުއަދި އެމައިދާދޭށެވެ

. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އޭނާއަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމަށް އެދި  ކެތްތެރިވާށެވެ
 .  rرسول اهللا ޤަބީލާގެ މީސްތަކުން އުރެދުނު ވާހަކަ  دوسދުޢާކޮށްދޭށެވެ
.  ،އެއްސެވި ހިނދު "اللَّهم އެބައިމީހުންނަށް މިފަދައިން ދުޢާކޮށްދެއްވިއެވެ

މާނައީ: "އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި  (رواه البخاري) وائْت بِهِم"اهد دوساً 
 ! ! އަދި ހިދާޔަތް ދައްކަވާނޤަބީލާގެ މީސްތަކުންނަށް  دوسރަސްކަލާކޮ ދޭވެ
) ގެންނަވާނ އެބައިމީހުން އެހެންކަމުން ތިބާވެސް  ދޭވެ!"(ހިދާޔަތަށް

ދެއްވުމަށް  ފީޤުއުކުރުމުގެ ތަޤަބޫލު حق ،އޭނާއަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމަށާއި
. އަދި މި މައިދާނުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް  އެދި ދުޢާކޮށްދޭށެވެ

. އަދި މާޔޫސްވެ އުއްމީދު  ،ކެތްތެރިވެ ވަރުގަދައަށް ފައިތިލަ ސާބިތުކުރާށެވެ



              ައުޚާލޤު ީދަންށ ޮގަވއިުލާމއި ީދަންށ ޮގަވއިާލމުީހްނެގ ިކަބއިަގއި ުހްނަންނެޖޭހ    

 79 

 . . އަދި ހެޔޮ ބަހެއް މެނުވީ ނުބުނާށެވެ އަދި ކަނޑައިނުލާށެވެ
. އަދި އޭނާ ޙައްޤަށް ނަފުހަރުކަށިނުކު ކަހަލަ ނުބައި  ރަތްތެރިވާރާށެވެ

.  އެއްވެސް ބަހެއް ޅި އްދު ފަހަނެއެކަމަކު، އަނިޔާވެރިވެ، ހަނުބުނާށެވެ
.  I اهللاއެއީ  މީހާއާ ދޭތެރޭ މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެހޭނީ އަދި އެހެން ގޮތަކަށެވެ

.  وحي  ) ' & % $ #   " ]ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ
) *    + , .-Z  :٤٦(العنكبوت(  : "އަހުލުކިތާބީންނާ އެންމެ މާނައީ

. އެއީ  ބަޙުޘުތުގައި މެނުވީ ކަލޭގަފާނު ހެޔޮވެގެންވާ ގޮ ނުކުރައްވާށެވެ
  ."ނިޔާވެރިވި މީހުން ފިޔަވައެވެއެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އަ
 އާ دعوةއަދި އުނދަގޫ ކުރާގޮތުގައި  ،ނުލަފާ ފަހެ، ނުބައި

. އެއީ އެކަމުގެ  حكمކުރިމަތިލާ އަނިޔާވެރިޔާއަށް ވަނީ އެހެން  އެކެވެ
 . މައްޗަށް އޭނާއަށް އަދަބުދިނުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އަދަބު ދިނުމެވެ

ނުވަތަ އެނޫން ކަމެއްކުރުން  ،އެއީ އޭނާ ޖަލަށްލުން ކަމުގައި ވިޔަސް
އަދަބު  މެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް އެކަމުގެ މައްޗަށް ވިޔަސް ކަމުގައި

. އެކަމަކު،ތަޖަދަރައަނިޔާވެރިކަމުގެ ދޭންޖެހޭނީ  އޭނާ  ކުގެ މިންވަރުންނެވެ
ޖިބުވެގެންވަނީ ވާތިބާގެ މައްޗަށް ހިނދަކު  އިތިބާއަށް ދުއްތުރާ ނުކުރާހަ

. އަދި އެކަމުގެ އަޖުރަށް އުއްމީދު ކުރުމެވެ.  އޭނާގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވުމެވެ
. އަދި ތިބާގެ ޒާތާބަޙުޘުއެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި  އަދި އޭނާއާ  ކުރުމެވެ
. އެއީ  ގުޅުންހުރި ބައެއް ދުއްތުރާތަކަށް އޭނާއަށް މާފުކުރުމެވެ

ތަބާވީ  ،އެބޭކަލުންނަށް އިޙްސާންތެރިކަމާއެކު ،ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި
.   ބޭކަލުންވެސް ކެތްތެރިވި ފަދައިންނެވެ
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 ނަށްގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާކުރަނީ އަޅަމެން އެންމެންهللا އަދި 
 ފީޤުއުހެޔޮ ތަދިނުމުގެ  دعوةއެކަލާނގެ މަގަށް ރިވެތިގޮތުގައި 

. އަދި އަޅަމެންގެ ހިތްތަކާއި  އިޞްލާޙުޢަމަލުތައް  ،ދެއްވުމަށެވެ
. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟުކޮށްދެ ރަތަށް އެދި ދަންނަވަނީ އެކަލާނގެ އްވުމަށެވެ

އަޅަމެން އެންމެންނަށް މަތީގައި ސާބިތުކަން ދީންއެ ،ހާއިދީނުގެ ފިޤު
އަދި  ،ލާއިގޮވަހިދާޔަތަށް  ،. އަދި ހިދާޔަތް ލިބިށެވެދެއްވުމަ

ލާޙުވެތިބި، އިޞްލާޙުކުރާ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އަޅަމެން ޞްއި
. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ މާތްވެގެންވާ ދީލަތިވެވޮޑިގެންވާ  ،ލެއްވުމަށެވެ

  ރަސްކަލާނގެއެވެ.
 دمحناَ مبِين هلوسرو هدبلَى عع كباَرو لَّمسلَّى اُهللا وصو هلَى آلعو

  وأَصحاَبِه، وأَتباَعه بِإِحساَن إِلَى يومِ الدين.
  

 
 
 
 
 

  

 
 
 

  


