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އީމާންކަން

:
އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމުގެ މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އެކަނި
އަޅުކަންކުރުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ އެއިލާހަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި
އަޅާ އީމާންވުމެވެ.
އީމާންކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ،އެކަމާ ނުލައި އަޅާގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޤަބޫލުނުވާނޭކަމާއި،
އިންސާނާގެ ދަރަޖަ އުފުއްލައިދެނީ މިކަމުންކަމާއި ،އަދި ދެދުނިޔޭގެ އުފާވެރިކަން ގުޅި
ލާމެހިފައިވަނީ

ވެސް

އީމާންކަމާ

ކަމުގައިވާތީ،

އީމާންކަމާ

އަހަރެމެންނަށް

ބެހޭގޮތުން

އެނގެންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ބަޔާން ޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ،ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ެގ
ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދި ހުރެ މިފޮތް ލިޔަމެވެ .މިފޮތް ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު،
މި ނަންކިޔުނު ފޮތުން

ލިޔުއްވާފައިވާ
އެހީތެރިކަން ހޯދީމެވެ.

ދުޢާއަކީ ވާގިދެއްވައި ،ތައުފީޤު ދެއްވައި ،މިއަޅާގެ ހެޔޮކަމުގެ ތިލަފަތް ބަރުވުމުގެ ސަބަބެއް
ކަމުގައި

މި

ޢަމަލު

އިޚްލާޞްތެރިކަން
މެދުވެރިކުރެއްވުމެވެ.

ލެއްވުމެވެ.

ދެއްވައި
މިހުރިހާ

އަދި

މިފޮތުގެ

ކުށަކަށް
މަންފާ

ކަމަކަށްވެސް

ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ

ވީހާވެސް

ޢަފޫކުރެއްވުމެވެ.

ގިނަބަޔަކަށް

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވަނީ

ލިބޭނެގޮތް

ހަމައެކަނި

އިބަ

އިލާހެވެ.

ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު
އަލްމަދީނަތުއް ނަބަވިއްޔާ
 70ރަބީޢުލް އާޚިރު 5341
 70ފެބްރުއަރީ 4753
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އީމާންކަން

ބަހުގެ ގޮތުން އީމާންކަމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ހިތުން ތެދުކުރުމާއެކު ދުލުން އިޤްރާރުވުމެވެ.
ޝަރުޢީ އިސްޠިލާޙުގައި އީމާނުގެ މާނައަކީ ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމާއެކު ދުލުން އިޤުރާރުވެ
ގުނަވަންތަކުން ޢަމަލުކުރުމެވެ.
މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ދަލީލު ލިބެނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ
އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުންނެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
1

މާނައީ (:އީމާންކަން ފަސްދޮޅަސް ނުވަތަ ހަތްދިހަ އެތައްބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ.

އޭގެ އެންމެމަތީ ދަރަޖައަކީ
މީހުންނަށް

ކިޔުމެވެ .އޭގެ އެންމެ ދަށު ދަރަޖައަކީ މަގުމަތީގައި

އުނދަގޫވާގޮތަށް

ތަކެތި

ހުންނަ

އަދި

އެއްފަރާތް ޮކށްލުމެވެ.

ލަދުވެތިކަމަކީ

އީމާންކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ).
އަލްއިމާމް
އުއްމީދުތަކެއް

ޙަސަނުލް
ނުވަތަ

ބަޞަރީ

ރަޙިމަހުﷲ

ދަޢުވާތަކެއްނޫނެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެނެއްކަމަކު

އެއީ

"އީމާންކަމަކީ
ހިތުގައި

ކުރެވޭ

ބިންވަޅުނެގޭ

ބިންވަޅުނެގުމެކެވެ .އަދި އެއީ ތެދެއްކަން ހާމަ ޮކށްދެނީ މީހާގެ ޢަމަލުތަކެވެ".
ނ
ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާގައި އީމާންކަމަކީ އިތުރުވެ އުނިވާ އެއްޗެކެވެ .ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމު ް
އިތުރުވެއެވެ .އަދި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ދުރުވުމުން ނުވަތަ ފާފަތަކަށް އަރައިގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ
އީމާންކަން ދަށްވެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ .ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭼ
އެބައިމީހުންގެ

2

ގާތުގައި

މާނައީ ..." :އަދި
ކިޔެވިއްޖެ

އެބައިމީހުންނަކީ އެ އިލާހު ބާވާލެއްވި އާޔަތްތައް

ހިނދަކު

އެބައިމީހުންގެ

އީމާންކަން

އިތުރުވެގެންދާ

މީހުންނެވެ"...
1
2
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ﷲ ތަޢާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ

3

މާނައީ" :އަޢުރާބީންގެ ބަޔަކުބުންޏެވެ .ތިމަންނާމެން

އީމާންވެއްޖައީމެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން އީމާނެއްނުވެއެވެ .އެހެނެއްކަމަކު
ތިމަންމެން އިސްލާމްވެއްޖައީމޭ ބުނާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަކަށް އީމާންކަމެއް އަދި
ނުވަދެއެވެ"...
ޝަރުޢީ ނައްޞެއްގައި (ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްގައި ނުވަތަ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަގެ ހަދީޘެއްގައި) "އިސްލާމް" އާއި "އީމާން" މި ދެ ލަފުޒު އެއްތަނެއްގައި އެއްކޮށް
އައިސްފައިވާނަމަ އިސްލާމްކަން މާނަކުރާނީ ބޭރުފުށުންކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި
އީމާންކަން

މާނަކުރާނީ

ހިތުގެ

ޢަމަލުތަކުގެ

ގޮތުގައެވެ.

ހިތުގެ

އަޑިން

ޤަބޫލުކުރަންޖެ ޭހ

ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ ޮގތުގައެވެ.
އަދި ޝަރުޢީ ނައްޞެއްގައި (ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްގައި ނުވަތަ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަގެ ހަދީޘެއްގައި) "އިސްލާމް" މި ލަފުޒު "އީމާން" މި ލަފުޒާނުލައި އައިސްފައިވާނަމަ
އެލަފުޒުގައި އިސްލާމްކަމާއި އީމާންކަމުގެ މާނަވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ.
ހަމައެފަދައިން "އީމާން" މި ލަފުޒު "އިސްލާމް"ގެ ލަފުޒާ ނުގުޅުވައި ވަކީން އައިސްފައިވާނަމަ
އެލަފުޒުގައި އިސްލާމްކަމާއި އީމާންކަމުގެ މާނަވެސް

ހިމެނިގެންވެއެވެ .ދެލަފުޒު އެއްކޮށް

އެއްތަނެއްގައި އައިސްފައިވާނަމަ ކޮންމެ ލަފުޒަކުންވެސް ކުރެވޭނީ ވަކި މާނައެކެވެ .ކޮންމެ
ސ
ލަފުޒެއްވެސް ވަކިން މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައި އައިސްފައިވާނަމަ އެ ލަފުޒަކުން ދެމާނަވެ ް
(އީމާންކަމާއި އިސްލާމްކަމުގެ މާނަވެސް) ކުރެވޭނެއެވެ.
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ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ދަލީލު
ލިބޭގޮތުގައި އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް ހައެކެވެ .ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ .ﭽ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭣ ﭼ

ﭢ
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ޔކަމަކީ
"ހެ ޮ

މާނައީ:

ހަމައެކަނި

އިރުމަތީފަރާތަށް

ނުވަތަ

ރ
ހުޅަނގުފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތައް ކުރިމަތިކުރުމެއްނޫނެވެ .ނަމަވެސް ހެޔޮކަންތައްކު ާ
މީހަކީ

އަށާއި،

ﷲ

އާޚިރަތްދުވަހަށާއި

މަލާއިކަތުންނަށާއި

ބާވައިލެއްވި

ފޮތްތަކަށާއި

ނަބީންނަށާއި ،މި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އީމާންވެއްޖެ މީހާއެވެ"...
މި އާޔަތުގައި އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ފަސްކަމެއް ބަޔާންވެފައިވެއެވެ .އެއީ -:
 - 5ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާންވުން.
 - 4ޤިޔާމަތްދުވަހަށް އީމާންވުން.
 - 4މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން.
ޮ - 3ފތްތަކަށް އީމާންވުން.
 - 1ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން.
 - 6ބާކީ އޮތީ މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ .މިކަން ﷲ ތަޢާލާގެ މި ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި
ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ 5މާނަ" :ތިމަންއިލާހު ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް
އުފެއްދެވީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރުކުރެއްވުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ".
އީމާންކަމުގެ ހަ ރުކުނަށް ދަލީލު ލިބޭ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ .އެގޮތުން
މަޝްހޫރު

ޙަދީޘް

ޖިބްރީލުގައި

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
6

މާނަ " :އީމާންކަމަކީ ތިބާ ﷲ އަށާއި އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި އެއިލާހު

4
5
6
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އީމާންކަން

ބާވާލެއްވި ފޮތްތަކަށާއި އެއިލާހު ފޮނުއްވި ރަސޫލުންނަށާއި އާޚިރަތްދުވަހަށާއި ހެޔޮމިންވަރާ ިއ
ނުބައިމިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ".
މިއީ

އީމާންކަމުގެ

ހަ

ރުކުނެވެ.

މިރުކުންތަކުގެ

ތަފްޞީލު

ﷲ

ތަޢާލާގެ

ވާގިފުޅާއެކު

ހުށަހަޅައިދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ.

5
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އީމާންކަން

ﷲ އަށް އީމާންވުމަކީ އެއިލާހު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޮވޑިގެންވާކަމާއި މި ކާއިނާތު ވުޖޫދަށް
ގެންނެވި ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމާއި އެ ކަލާނގެއީ އިލާހުވަންތަކަމުގަޔާއި،
ރައްބުވަންތަކަމުގައި އަދި އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކުގައިވެސް އެއްކައުވަންތަ އިލާހުކަމަށް
އިޤުރާރުވެ އިޢުތިރާފުވުމެވެ.
ފުރަތަމަ  :ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި ﷲތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމަށް އީމާންވުން
 – 5ބުއްދީގެ ގޮތުން :މި ކައުނާއި ކައުނުގައި ވާހާ އެއްޗެއް ދަލާލަތު ކޮށްދެނީ
އެއްކައުވަންތަ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމެވެ .އެންމެ ކުޑަ މަޚްލޫޤުތަކުން ފެށިގެން
ބޮޑެތި

އެންމެ

މަޚްލޫޤުތަކަށް

ނަޒަރު

އެތަކެތި

ހިންގާލިޔަސް،

ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާލެއް

ފުރިހަމަކަން އެނގިގެންދެއެވެ .އަދި އެތަކެތީގައިވާ ޢަޖާއިބު ކުރުވަނިވި ފުރިހަމަ ނިޒާމުތަކަށް
ވިސްނައިފިނަމަ

އެތަކެއްޗަކީ

ގެންނެވި

ވުޖޫދަށް

ފަރާތެއްނެތި

އަމިއްލަޔަށް

ވުޖޫދަށް

އައިސްފައިވާ ތަކެތި ނޫންކަން އެނގިގެންދެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ އައްޠޫރު ސޫރަތުގެ  41ވަނަ
އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ

7

މާނައީ :

"އަދި ކިއެއްތަ! ހެއްދެވިފަރާތެއް ނެތި އެއުރެން ހެދިގަތީ ހެއްޔެވެ .ނުވަތަ ހެއްދެވި ފަރާތްތަކަކީ
އެއުރެން ހެއްޔެވެ".
ރަޟިޔަﷲ

އެގޮތުން

ޢަންހުއަށް

މަތީގައި

ބަޔާންކުރެވުނު

އާޔަތް

އިވިވަޑައިގަތުމުން ކުރި އަސަރުގެ ބޮޑު ކަން ބަޔާންކޮށް ދެއްވާ ވިދާޅުވިއެވެ.
8

މާނަ " :ތިމަންނާގެ ހިތް އުދުއްސައިގެން ނުދިޔައީ ކިރިޔާއެވެ ".އެކަލޭގެފާނުގެ

އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ނިކަމެތިކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނެވުނީއެވެ .ހަޤީޤީ ބާރެއް ލިބިފައިނުވާކަން
އިޙްސާސްކުރެވުނީއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

އެކަލޭގެފާނަށް

ކުރި

އަސަރުގެ ސަބަބުން

އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި އީމާންކަން ބިންވަޅުނެގިގެން ދިޔައެވެ.
7
8
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އީމާންކަން

ހަމަ އެފަދައިން ﷲ ތަޢާލާވަނީ އެއިލާހުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެމެންނަށް ފެންނަން
ހުންނަ ހެކިތަކަށް ބަލައި ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ހެދުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި
އިރުޝާދު

އެއިލާހު

ދެއްވާފައެވެ.

އައްޛާރިޔާތު

ވަޙީކުރަށްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ
ބިމުގައި ހެކިތަކެއް ވެއެވެ".

ސޫރަތުގެ

47

އާޔަތުގައި

ވަނަ

މާނައީ " :އަދި ޔަޤީންކުރާ ބަޔަކަށް

9

އެހެނީ ބިމާއި ބިމުގައި ލައްވާފައިވާ މަޚުލޫޤުންތަކާއި އަދި އެ

ބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާއި ގެއްސާއި ،އެގަސްތައް ހެދި ބޮޑުވާ ގޮތާއި މިފަދަކަންކަމަށް ވިސްނާ
އެތަކެތި

ފިކުރުހިންގައިފިނަމަ

ޚަލްޤުކުރެއްވި

ފަރާތުގެ

ހައިބަވަންތަކަމާއި

މަތިވެރިކަމާއި

ކުޅަދުންވަންތަކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.
އަލްއިމާމު

އަބޫ

ޙަނީފާ

އެއްދުވަހެއްގައި

ރަޙިމަހުﷲ

މިސްކިތުގައި

ކިޔަވައިދެއްވަން

އިންނަވަނިކޮށް މުލްހިދުން ގެ ބަޔަކު (ކަލަކުވޮޑިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާ ބަޔަކު) އައިސް
އެކަލޭގެފާނާ

މުޚާޠަބުކޮށް

ސާބިތު ޮކށްދޭން

އެކަލޭފާނާ

އެދުނެވެ.

އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޗެލެންޖުކޮށް

އިމާމު
ދެން

އަބޫ

އެކަމަށްޓަކައި

ކަލަކު

އެމީހުންނަށް
ޙަނީފާ

ވޮޑިގެންވާކަން

ރަޙިމަހުﷲ

އެކަމާ

ތަނަކާއި

ވަޤުތެއް

ބައްދަލުވާނޭ

ކަނޑައަޅުއްވައި އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަތެވެ.
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޤުތު ޖެހިއްޖެއެވެ .މުލްހިދުންގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ވަގުތަށް އެތަނަށް
ދިޔައެވެ .ނަމަވެސް އިމާމު އަބޫހަނީފާ ރަޙިމަހުﷲ ވަގުތަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ޤަސްދުގައި ލަސްކޮށްލެއްވީއެވެ.
އަދި އަބޫ ޙަނީފާ ރަޙިމަހުﷲ ގިނައިރުތަކެއްފަހުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ވަޑައިގަތްއިރު
އެމީހުން

އިންތިޒާރުގައި

ވަޑައިގަތުމުން އެމީހުން

ތިއްބެވެ.

އަދި

އެކަލޭގެފާނު

އެތައް

އިރެއް

ފާއިތުވި

ފަހުން

ޝަކުވާކުރިއެވެ .ދެން އިމާމު އަބޫ ޙަނީފާ ރަޙިމަހުﷲ ލަސްވި

ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

[އެކަލޭގަފާނު ލަސްކުރެއްވީވެސް ގަސްތުގައެވެ .އަދި ލަސްވި

ސަބަބުކަމަށް ބުނެ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކީވެސް އެމީހުނަށް އެއްޗެއް ވިސްނޭތޯ ވިދާޅުވި
ވާހަކަތަކެކެވެ].
9
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އެކަލޭގެފާނު އެމީހުނަށް ކިޔާދެއްވިއެވެ .ތިމަން މި ތަނަށް އަންނަންވެގެން އައި މަގުމަތީގައި
ބޮޑު ޯކރެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ތިމަންނާއަށް އެ ކޯރު ހުރަސްކޮށްފައި އާދެވޭނެ ގޮތެއް
ނެތިފައި ހުރީއެވެ .ދެން ތިމަން އެތަނުގައި ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް ކައިރި ހިސާބުތަކުން އެކި
ދިމަދިމާއިން ގަސްތައް އަމިއްލައަށް ކެނޑި ،ފިލާތަކަކަށްވެ އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ އުޅަނދެއް
ބަނދެވިއްޖެއެވެ .ދެން އެ އުޅަނދު އަމިއްލައަށް ތިމަންގެ ކުރިމައްޗަށް އައުމުން އެއަށް
އެރީއެވެ .ދެން އެ އުޅަނދު އަމިއްލައަށް ދަތުރުކުރަން ފެށިއެވެ .ތިމަންނާއަށް ކޯރުގެ އަނެއް
ފަރާތަށް އާދެވުނީ އެފަދައިން ކަންތައް ދިމާވީމައެވެ.
މިހާހިސާބަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަ ދިޔުމުން އެމީހުން ބުންޏެވެ .ތިޔައީ އަޖައިބު ކުރަނިވި
ވާހަކައެކެވެ .ތިޔަ ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ގަސްތައް އަމިއްލައަށް ކެނޑި،
ފިލަޔަށް ބަދަލުވެ،

އުޅަނދެއް އަމިއްލައަށް އުފެދިދާނެ ކަމަށް އިންސާނުންގެ ބުއްދި

ޤަބޫލުކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟
ދެން އެކަލޭގެފާނު އެމީހުން ބުނި ބަހުން އެމީހުންނަށް ރައްދު ދެއްވިއެވެ .މި ކުޑަކުޑަ ދޯނި
އެ ހެދި ފަރާތެއްނެތި އަމިއްލައަށް އުފެދިދާނެކަމީ ކަލޭމެންގެ ސިކުނޑިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރު
ބޑު
ކަމަކަށް ނުވިއެވެ .އެކަމާ ކަލޭމެން ތިޔަ ތިބީ އަޖާއިބުވެފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މި ޮ
ކައުނު ،އުޑާއި ބިމާއި ފަރުބަދަތަކާއި ،މި އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ފުރިހަމަ ނިޒާމައި
އަދި ކާއިނާތުގައި ވާހާ ތަކެތި އުފެދިފައި މިވަނީ

ށ
އެ އުފެއްދި ޚާލިޤަކު ނެތި ކަމަ ް

ކަލޭމެންގެ ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާކަމީ މާ ޢަޖައިބުކަން ބޮޑުކަމެކެވެ .އެކަލޭގެފާނު އެ ދެއްވި ޖަވާބުގެ
ސަބަބުން އެންމެންގެ އަނގަތައް ބަންދުވެގެން ދިޔައެވެ.
މިއީ ވިސްނާބަޔަކަށް ޢިބްރަތްތަކެއް ޙާޞިލުވެގެންދާފަދަ ބުއްދީގެ ދަލީލެކެވެ.
ނ
 – 4ޙިއްސީގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމަށް ދަލާލަތު ޮކށްދެއެވެ .އެގޮތުން އަޅާ އޭ ާ
ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ދުޢާކޮށްހަދައެވެ .އޭނާ ބުނެއެވެ .އޭ މިއަޅާގެ ވެރި
ރައްބެވެ .މިވެނި ކަމެއް ފުއްދަވައިދެއްވާށެވެ .މާ ލަސްތަކެއްނުވެ އޭނަގެ ދުޢާ އިޖާބަވެއެވެ.
މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮލަށް ފެންނަމުންދާ ހަޤީޤަތެވެ .މިކަމުން އެ އިލާހު ސުބްޙާނަހޫ
ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމަށް ދަލީލު ނުކުރޭ ހެއްޔެވެ؟ އިލާހަކު ވޮޑިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް
8
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ދަޢުވާ ކުރާ އެތީސްޓުންނާއި ކާފިރުންވެސް ،ހާލުގައި ޖެހޭ ވަޤުތުތަކުގައި އެއްކައުވަންތަ
އިލާހަށް ދުޢާ ދަންނަވާ ކަމީ ޙަޤީޤަތެކެވެ .މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނީ
އެއްކައުވަންތަ ﷲ ފިޔަވާ ކޮށްފަރާތަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެހެނީ މީގެކުރިން މުޝްރިކުން ެވސް
ކަންތައްކުރީ އެފަދައިންނެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ޢަންކަބޫތު ސޫރަތުގެ  61ވަނަ އާޔަތުގައި
ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ
މުޞީބާތެއްގައި
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މާނައީ" :ފަހެ އެއުރެން ނަވަކަށް އަރައިފި ހިނދު (ކަނޑުގަދަވެ

ޖެހިއްޖެނަމަ)

ފަހެ

ﷲ

އަށް

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު

ދުޢާދަންނަވައެވެ.

އެކަލާނގެ އެއުރެން ސަލާމަތްކުރައްވައި އެއްގަމަށް ގެންދެވައިފިނަމަ އެކަލާނގެއަށް އެއުރެން
ޝަރީކު ކުރެތެވެ"
 – 4އެންމެހާ އިންސާނުންގެ ފިޠުރަތަކީ ﷲ ތަޢާލަ ވޮޑިގެންވާކަމަށް އީމާންވުމެވެ.
އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފު ދީނުގެ މަތީގައެވެ .ﷲ ތަޢާލާގެ
އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވާ ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
11

މާނައީ" :ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ދުނިޔެއަށް

އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުދީނުގެ މަތީގައެވެ( .އެބަހީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައެވެ ).ފަހެ އެ
ކުއްޖާ ޔަހޫދީއަކަށް ނުވަތަ ނަޞާރާއަކަށް ނުވަތަ މަޖޫސީއަކަށް ހަދަނީ (ނުވަތަ އެކުއްޖާ
އިސްލާމީ

ޢަޤީދާއިން

ބޭރުކުރަނީ)

އެކުއްޖާގެ

މައިންބަފައިންނެވެ.

(ނުވަތަ

އެކުއްޖާ

ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ބައެކެވެ).
މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަމީހުން ﷲ ތަޢާލާ ޮވޑިގެންވާކަމުގެ ފިޠުރީ ޤަބޫލުކުރުން
ބަދަލުނުވެ ހުރެއެވެ .އިންސާނުންގެ ފިޠުރަތުގައި އެމީހުން އެފަރާތަކަށް ރުޖޫޢަވާނެ ފަރާތެއް
ވޮޑިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަޢުރާފު ސޫރަތުގެ 504
ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
10
11
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ﮂ ﮃﭼ
އެއުރެންގެ

12

ނ
މާނައީ" :ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އާދަމުގެ ދަރިންގެ ކިބައި ް

ބުރަކަށިތަކުން

ދަރިފަސްކޮޅު

އެއުރެންގެ

ނެރުއްވައި

އެއުރެންގެ

އަމިއްލަ

ނަފްސުތަކުގެ މައްޗަށް އެއުރެން ހެކިކުރެއްވި ހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި
ރައްބުކަމުގައި ތިމަންއިލާހު ވޮޑިގެން ނުވަމު ހެއްޔެވެ؟

(އެމީހުން ބުންޏެވެ ).ނޫނެކެވެ.

އެކަމަށް އަޅަމެން ހެކިވެއްޖައީމެވެ .އެކަން އެހެންވީ މިކަމާމެދު ޣާފިލުވެގެންވާ ބަޔަކުކަމުގަ ިއ
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެން ވީމުއޭ ޤިޔާމަތްދުވަހު ތިޔަބައިމީހުން ބުނާނެކަމަށްޓަކައެވެ".
 – 3ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމަށް ޝަރުޢީ ދަލީލު  :އޭގައި މަޚްލޫޤުތަކުގެ މަޞްލަޙަތު
އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެކުލެވިގެންވާ ،އޭގައި އެއްވެސް އުނިކަމެއްނުވާ ،ޣައިބުގެ ވާހަކަތަކާއި
މިޒަމާނުގެ ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ނޫނީ ނޭނގޭނެ އެތައް ޙަޤީޤަތްތަކެއް
މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން އޭގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކާއިގެން ﷲ
ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުންވަނީ އެކި ޒަމާންތަކުގައި ރަސޫލުން ފޮނުއްވާފައެވެ .މީގެން އެނގެނީ އެ
ޝަރީޢަތްތަކާއިގެން ރަސޫލުން ޮފނުއްވެވި ފަރާތަކީ ޢާލަމްތަކުގެ އެންމެހާ ޙަޤީޤަތްތައް އެންމެ
މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ،ކައުނު ޚަލްޤުކުރެއްވި އެއްކައުވަންތަ އިލާހު ކަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު
ﷲ ތަޢާލާގެ ކަލާމްފުޅު ކީރިތި ޤުރުއާނާ އެއްފަދަ ޮފތެއް ގެނައުމަށް އިންސާނުން ވަނީ
ނުކުޅެދިފައެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް އެއްކައުވަންތަ ކަލެއްގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި
ޙިކްމަތްވަންތަކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ .އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތައް އަތުރުއްވާފައިވާ
ޙިކުމަތްތެރިގޮތާއި ،ކޮންމެ ގުނަވަނެއްވެސް އެގުނަވަނަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ތަނުގައި ލައްވަވާ
އިންސާނާއަށް އޭގެން އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަށް އެގުނަވަންތަކުން ޙަރަކާތް ކުރެވޭނޭ ގޮތަށް
ލެއްވެވީ ގަދަކީރިތިވަންތަ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއެވެ .އެއިލާހު އައްޛާރިޔާތު ސޫރަތުގެ 45
ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

13

ދ
މާނައީ" :އަ ި

ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކުގައިވެސް އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކެއްވެއެވެ.
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނައި ނުބަލަނީހެއްޔެވެ".

12
13

11

www.dhisalafiyyah.net

އީމާންކަން

ތަޢާލާއަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި ރައްބުވަންތަކަމުގައި ﷲ ތަޢާލާ

ދެވަނައަށް  :ﷲ

އެއްކައުވަންތަކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ރައްބުވަންތަ ކަމުގައި އެ އިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމަކީ ،ﷲ ތަޢާލާގެ ފިޢުލުފުޅުގައި ނުވަތަ
އެއިލާހު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކުރައްވަވާ ކަންތައްތަކުގައި އެއިލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ.
ޚާލިޤަކީ ހަމައެކަނި އެއިލާހުކަމާއި އަދި އެންމެހާ ތަކެއްޗަކާއި ކަންކަމެއްގެ ހަޤީޤީ މިލްކުވެރި
ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި އެއިލާހުކަމާއި އަދި ކައުނުގެ އެންމެހާ ކަމެއް ތަދުބީރުކޮށް ހިންގަވާ
މުދައްބިރަކީ ހަމައެކަނި އެއިލާހު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާކަމަށް އަޅާ އިޤްރާރުވާން ޖެހެއެވެ .އޭނާ
ހިތުގެ އިޢުތިޤާދުގައި ވިޔަސް އަދި ބުނާ ބަހެއްގައިވިޔަސް ،މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް އެއިލާހު
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ .ނުވަތަ އެއިލާހާއި
އެހެންފަރާތެއް މިކަމުގައި ބައިވެރި ކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ .އެހެން ހަދައިފިނަމަ
އެކުރެވުނީ ޝިރުކެވެ .ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ .ﭽﮏ
ﮒﮓ ﭼ

14

ﮐ ﮑ

މާނައީ" :ﷲ އީ ،ހުރިހާއެއްޗެއް ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ "...އަދިވެސް

އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވައެވެ .ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ
ﰇ

ﰈﭼ
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މާނައީ:

"ﷲ

މެނުވީ

ތަކެތި

ހައްދަވާ،

އުޑާއި

ބިމުން

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރިޒްޤުދެއްވާ ކަލަކު ވޭހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެ މެނުވީ އިލާހަކު ނުވެއެވެ .ފަހެ،
ތިޔަބައިމީހުން (އީމާންކަމުން) އެއްކިބާވެގަންނަނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟" އަދިވެސް އެއިލާހު
ވަޙީކުރައްވައެވެ .ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

16

މާނައީ..." :ދަންނާށެވެ!

ހެއްދެވުމާއި އަމުރުހިންގެވުންވަނީ ،އެކަލާނގެއަށް ޚާއްޞަވެގެންނެވެ .ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ
މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންފިއެވެ".
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އީމާންކަން

ތިންވަނައަށް  :ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އެއިލާހުގެ އިލާހުވަންތަކަމަށް އީމާންވުން
ހިމެނެއެވެ.
ﷲ

އެއީ

އަޅުކަންކުރުން

ތަޢާލާއީ

ޙައްޤުވެގެންވާ

ހަމައެނި

ފަރާތްކަމަށާއި

އެއިލާހަށް

އަޅުކަންކުރުމުގައި އެއިލާހާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުކުރެވޭނޭކަމާއި އެއިލާހު ފިޔަވާ
މީސްތަކުން އަޅުކަންކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ ބާޠިލުފަރާތްތަކެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވެ ހިތުގެ އަޑިން
ޤަބޫލުކުރުމެވެ .ﷲ ތަޢާލާ އަލްޙައްޖު ސޫރަތުގެ  64ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރެއްވާފައިވެއެވެ.
ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ
އެ

އިލާހު
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މާނައީ" :އެހެނީ ﷲ އީ ހަމަކަށަވަރުން ޙައްޤު އިލާހެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން

ފިޔަވައި

އެއުރެން

އަޅުކަންކުރާ

ފަރާތްތަކަކީ

ފަރާތްތަކެކެވެ.

ބާޠިލު

އަދި

ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ އެންމެ މަތިވެރި އެންމެ ބޮޑު ފަރާތެވެ".
ﷲ ތަޢާލާގެ އިލާހުވަންތަކަމަށް އީމާންވުމުގައި ،އަޅުކަންތަކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާވަތެއް
އެއިލާހު

އެހެން

ފިޔަވާ

ފަރާތަކަށް

އޭނާގެ

ނިޔަތުންވިޔަސް

ވިޔަސް

ބަހުން

އަދި

ޢަމަލުންވިޔަސް އަނބުރާނުލުން ހިމެނެއެވެ .އެހެނީ އަޅުކަމަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް
ނ އާޔަތުގައި ﷲ
ޚާލިސްކޮށް އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ .އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  45ވަ ަ
ތަޢާލާ ވަޙިކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﭼ
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މާނައީ" :އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ

މީސްތަކުން ހެއްދެވި ރައްބަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ޚާލިސްކުރާށެވެ .އެއީ ތިޔަބައި މީހުން
ތަޤުވާވެރިވުމަށްޓަކައެވެ".

އަދިވެސް

އައްނިސާ

ސޫރަތުގެ

46

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ

ވަނަ
19

އާޔަތުގައި

މާނައީ" :އަދި

ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރާށެވެ .އަދި އެއިލާހާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރީ ުކ
ނުކުރާށެވެ "...އަދިވެސް އަލްއިސްރާ ސޫރަތުގެ  44ވަނަ އާޔަތުގައި ވެއެވެ .ﭽ ﮗ ﮘ
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ﮙﮚﮛﮜ ﭼ

20

ސ
މާނައީ" :ކަލޭގެފާނުގެ ރައްބު ،އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެ ް

ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި އަންގަވައެވެ "...ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިވަޞައްލަމަ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
21

މާނައީ" :ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ޝިރްކު ކުރާ މީހުންގެ ޝިރްކަކަށް ﷲ ބޭނުންފުޅުވޮޑިގެން ނުވެއެވެ .ޢަމަލެއް
ކުރާ މީހާ (އެބަހީ؛ އަޅުކަން ކުރާމީހާ) އެއަޅުކަމުގައި ތިމަން އިލާހާއެކު އެހެން ފަރާތެއް
ބައިވެރިކޮށްފި ނަމަ ،އެމީހާއާއި އެމީހާ ކުރި ޝިރުކާއި ތިމަން އިލާހު ދޫކޮށް ލައްވާހުށީމެވެ".
ނ
އަޅާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ،އެއީ ނަދުރު ބުނުން ކަމުގައި ވިޔަސް ޛަބަޙަކުރު ް
(ކަތިލުން ކަމުގައިވިޔަސް) އަދި

ދުޢާކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ކަންކަމުގައި ވާތްގަށް

އެދުންކަމުގައި ވިޔަސް މިނޫނަސް މިފަދަ އެންމެހާ އަޅުކަންތައްތަކުގައި އަދި ނަމާދާއި ރޯދައާ ިއ
ޙައްޖު ކަމުގައިވިޔަސް ،އެއިލާހު ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް ވައްތަރެއް
ލަނބާނުލުމެވެ .އެހެނީ އެއްވެސް އަޅުކަމެއް އެއިލާހު ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަނބުރާލުމަ ީކ
ޝިރުކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ޝިރުކު ކޮށްފިމީހާ ތައުބާނުވެ މަރުވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހާއަކީ
ދާއިމީގޮތެއްގައި ނަރަކައިގައި ޮއންނަން ޖެހޭނޭ މީހެކެވެ.
ހަތަރުވަނައަށް

:

ﷲ

ތަޢާލާއަށް

އީމާންވުމުގެ

ތެރޭގައި

އެއިލާހުގެ

އިސްމުފުޅުތަކާއި

ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ.
މީގެ

މާނައަކީ

ކީރިތި

ޤުރުއާނާއި

މާތްނަބިއްޔާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަޞައްލަމަ

ގެ

ސުންނަތުން ޘާބިތުވެފައިވާ އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް ،އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި
ސިފަފުޅުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމެއްނެތި އަދި އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް
އިންކާރުކުރުމެއްނެތި އަދި އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގެ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންކުރުމެއްނެތި
އަދި އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް އެއްވެސް މަޚްލޫޤަކާއި ވައްތަރުކުރުމެއްނެތި އެ
އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމެވެ .އަޢުރާފު ސޫރަތުގެ  587ވަނަ އާޔާތުގަ ިއ
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އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ

22

މާނައީ " :އެންމެހާ

ރިވެތި ނަންފުޅުތައް މިލްކުވެގެންވަނީ އެއިލާހަށެވެ .ފަހެ އެނަންފުޅުތަކުން ތިޔަބައިމީހުން
އެއިލާހަށް ދުޢާ ދަންނަވާށެވެ "...އަދިވެސް އެ އިލާހު ޝޫރާ ސޫރަތުގެ  55ވަނަ
އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ

23

މާނައީ ..." :އެއިލާހާ އެއްފަދަވެގެންވާ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނުވެއެވެ .އެއިލާހީ މޮޅަށް
އައްސަވާ ވޮޑިގެންވާ އަދި މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ".
އަޅާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް އުނގެނި އެއިލާހުގެ
އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގެ މަތިވެރިކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނެސް އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި
ސިފަފުޅުތަކުން

އެއިލާހަށް

ދެންނެވުމެވެ.

އެހެނީ

މި

އިސްމުފުޅުތަކާއި

ސިފަފުޅުތަކަށް

އީމާންވުމުން އަޅާގެ ހިތުގައި އެއިލާހާމެދު ލޯބި އުފެދި އެއިލާހަށް ޙައްޤު ޮގތުގައި ބިރުވެތިވެ
އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން އުއްމީދު ލިބިގެންދެއެވެ.

22
23
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މަލާއިކަތުންނަކީ ކޮބާ؟
މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤާތުތަކުގެ ތެރެއިން ޣައިބުގައިވާ މަޚުލޫޤެކެވެ .މަލާއިކަތުން
ހައްދަވާފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ .އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާ ިއ
އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތަށް ބޯ ލެނބުމުގެ ޞިފަ ލައްވާފައިވާ މަޚްލޫޤެކެވެ .ބޮޑާވުމާއި ﷲ
ތަޢާލާއަށް

އުރެދުމުގެ

ޞިފަ

އެ

މަލާއިކަތުންގެ

ކިބައިގައި

ނުވެއެވެ.

އަދި

ކޮން ެމ

މަލާއިކަތަކަށްވެސް ޚާއްސަ ޢަމަލުތަކެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިނޫނަސް ،އެހެން
މަޚްލޫޤުންނާ ތަފާތު ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް މަލާއިކަތުންގެ ކިބައިގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވެއެވެ.
އަދި މަލާއިކަތުންގެ ޢަދަދަކީ ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެކެވެ .އެއީ ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެހެން
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގިގެންވާ އަދަދެއްނޫނެވެ.
އެގޮތުން ޖިބްރީލު ޢަލައިހިއްސަލާމަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކާތާއެވެ .ﷲ ތަޢާލާގެ އިޛްނައާ އެކު
ފުރާނަތައް ހިއްޕެވުމުގެ މަލާއިކަތާއަކީ މަލަކުލްމައުތު ޢަލައިހިއްސަލާމެވެ .އަދި މިނޫނަސް އެ
ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި ޢަމަލުފުޅުތައް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަޞައްލަމަގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން އެނގެންހުރި މަލާއިކަތުން ވެއެވެ.
މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވާނީ ކިހިނެއް؟
ނ
 – 5މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމުގައި ،އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ޣައިބުގެ ޢާލަމްތަކުގެ ތެރެއި ް
ޢާލަމެއްކަމާއި ،މީސްތަކުންގެ ލޯމައްޗަށް ﷲ ތަޢާލާގެ އިޛްނައާއެކު އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި
އަޅަކަށް އެމަލާއިކަތުން ފެނުންވެސް އެކަށީގެންވާކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް އަޞްލަކީ
ލމައްޗަށް ނުފެންނަ މަޚްލޫޤެއްކަމާއި އެއީ ނޫރުން
އެ މަލާއިކަތުންނަކީ މީސްތަކުންގެ ޯ
ޚަލްޤުކުރެވިފައިވާ މަޤްލޫޤެއްކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ .އަދި އެމަލާއިކަތުން ދުވަހަކުވެސް ﷲ
ތަޢާލާއަށް ނުއުރެދޭނެކަމާއި ﷲ ތަޢާލާ އަމުރުކުރައްވާ ޮކންމެކަމެއް ކުރައްވާކަމަށް އީމާންވާން
ޖެހެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ތަޙްރީމް ސޫރަތުގެ  6ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
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ﭽ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ

24

މާނައީ..." :އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ

ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް އުރެދޭ ބަޔެއް ނޫނެވެ .އަދި އަމުރު ވެވޭ ކަންތައްތައް ކުރައްވައެވެ".
 – 4އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަގެ
ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ޘާބިތުވާންހުރި ،މަލާއިކަތުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި އަދި އެމަލާއިކަތުންގެ
ޢަމަލުފުޅުތައް

ޤަބޫލުކޮށް

އެއަށް

އީމާންވާންޖެހެއެވެ.

އަދި

ނަންފުޅުތަކާއި

ސިފަފުޅުތައް

އެންގެންނެތް ނަމަވެސް ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި އެންމެހާ މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ.
މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް
ބޑުކަން
 -5ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރިކަމާއި އެއިލާހުގެ ވެރިކަމުގެ ހައިބަވަންތަކަމާއި ޮ
ހާމަވެގެންދެއެވެ.
 -4އާދަމުގެ ދަރިން ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް ﷲ ތަޢާލަ މަލާއިކަތުން ލައްވާފައިވުމުން،
އެކަމަށްޓަކައި އެއިލާހަށް ޝުކުރުވެރިވުން.
 -4ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުވެތިވުމުގައި ތިބޭ އަޅުންނަށް މަލާއިކަތުން ލޯބިކުރުން އަދި
މަލާއިކަތުންގެ އެމީހުންނަށްޓަކައި ފާފަފުއްސެވުން އެދި ދުޢާކުރެއްވުން.

24
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ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ބާވައިލެއްވުނު އެންމެހާ ފޮތްތަކަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ
ޙަޟްރަތުން އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ،ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤާއި ހިދާޔަތާއިގެން ބާވައިލެއްވުނު
ޮފތްތަކެއް ކަމަށް ހިތުގެ އަޑިން ތެދުކޮށް ކަށަވަރުކުރުމެވެ .އަދި އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ކަލާމްފު ުޅ
ކަމާއި ،އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަހެއްނޫންކަމަށް ތެދުކޮށް ކަށަވަރު
ކުރުމެވެ.
ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް
 – 5އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ޙައްޤު ގޮތުގައި ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކެއްކަމަށް
އީމާންވުން.
 – 4ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޮފތްތަކުގެ ނަންތައް އެނގެންހުރި ފޮތްތަކަށް،
މިޘާލަކަށް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަކީ
ޤުރުއާންކަމަށާއި ،ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ އިންޖީލުކަމަށާއި ،މޫސާ
ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ ތައުރާތުކަމަށާއި ދާވޫދު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ މައްޗަށް
ބާވައިލެއްވުނީ

ރ
ޒަބޫ ު

ކަމަށް،

އީމާންވުން.

އަދި

ފޮތްތަކުގެ

ނަންތައް

އެނގެން

ނެއްކަމުގައިވިޔަސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ ފޮތްތަކަށްވެސް އީމާންވުން.
ށ
 – 4ކީރިތި ޤުރުއާންގައިވާ އެންމެހާ ޚަބަރުތައް ތެދުކުރުން .އަދި ކުރީގެ އުއްމަތްތަކަ ް
ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކުގައި ،އެ ޮފތްތަކުގެ އަހުލުވެރިން ބަދަލު ޮކށް އޮޅުވާލާފައި ނުވާ ،ޞައްޙަ
ޚަބަރުތައް ތެދުކޮށް އީމާންވުން.
 – 3މަންސޫޚު ކުރެވިފައިނުވާ އެންމެހާ ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން .އަދި އެ ޙުކުމްތަކާމެދު
ރުހިގެންވާ ޙާލު ﷲ ތަޢާލާއަށް ޢަމަލުތައް ޚާލިޞްކުރުން .ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުމާއެކު
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އޭގެ ކުރިން ބާވައިލެއްވުނު އެންމެހާ ފޮތްތަކެއް ވަނީ މަންސޫޚްކުރެވިފައި .ﷲ ތަޢާލާ
ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﭼ

25

ާމނައީ" :އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙައްޤު ޮގތުގައި ކަލޭގެފާނަށް ފޮތް

ބާވައިލެއްވީމެވެ .އޭގެކުރިން ބާވައިލެއްވި ޮފތްތަކުގައިވާ ތަކެތި ތެދުކުރަނިވި ގޮތުގައެވެ .އަދި
އެ ޮފތްތަކުގެ މައްޗަށް ހެކިވަނިވި ފޮތެއް ކަމުގައެވެ".
ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ފައިދާ
-5

ކޮންމެ

އުއްމަތެއްގެ

ބަޔަކަށްވެސް

ހިދާޔަތް

ލިބިގަންނާނޭ

ޮފތެއް

ﷲ

ތަޢާލާ

ބާވައިލައްވާފައިވުމުން ،އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ އެއިލާހުގެ ޢިނާޔަތްތެރިކަން އެނގިގެންދެއެވެ.
 -4ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް އެޤައުމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޝަރީޢަތެއް ބާވައިލައްވާފައިވުމާއި،
އަދި ޤިޔާމަތަށް ދެމިގެންވާ ފުރިހަމަ ،ހުރިހާ ޒަމާނަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ޝަރީޢަތެއް އެންމެ
ފަހުގެ

ނަބިއްޔާގެ

މައްޗަށް

ބާވައިލައްވާފައިވުމުން

ﷲ

ތަޢާލާގެ

ޙިކުމަތްވަންތަކަން

ހާމަވެގެންދެއެވެ.
 -4އެކަމަށްޓަކައި އަޅުތަކުން ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝުކުރުވެރިވުން.
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ރަސޫލުންނަކީ ކޮބާ؟
އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާއި އަދި އެއިލާހަށްޓަކައި އަދާކުރުމަށް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް
ވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެނޫނަސް އެބޭކަލުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން
އިއްވޭ ވަޙީ އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނުންގެ ތެރެއިން
އިޚްތިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ބައެކެވެ .އޭގެތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމައީ ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމެވެ .އަދި
އެންމެ ފަހުން ފޮނުއްވުނީ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމައެވެ.
ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ .ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ
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މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ ބޮޑެތި ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން

އެކެއްގެވެސް ބަފައިކަލަކު ކަމުގައި މުޙައްމަދުގެފާނު ނުވެތެވެ .އެހެނެއްކަމަކު( ،އެކަލޭގެފާނީ)
ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ .އަދި ނަބީކަން ޚަތަމްކުރެއްވި ކަލޭގެފާނުވެސްމެއެވެ"...
ރަސޫލުބޭކަލުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވާ ބައެކެވެ.
އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެބޭކަލުންނަކީ ރައްބެއްގެ ނުވަތަ އިލާހެއްގެ ދަރަޖައަށް އުފުލިގެންވާ
ބައެއް ނޫނެވެ .އެބޭކަލުންނަށް ދުޢާ ދެންނެވުމާއި ،ނަދުރުބުނުމާއި އެބޭކަލުންގެ ނަމުގައި
ސ
ޛަބަޙަކުރުމާއި އަދި މިނޫނަސް އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް ވައްތަރެއް އެއިގެ ތެރެއިން އެއްވެ ް
ބޭކަލަކަށް އަނބުރާލުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.
ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

27

މާނަ " :ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ﷲ އިރާދަކުރެއްވި ކަމެއްމެނުވީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ
ނަފްސަށް މަންފާއެއް ،ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ،ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މިލްކުވެގެނެއް
26
27
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ނުވެއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޣައިބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ވީނަމަ ،ތިމަންކަލޭގެފާނު
ހެޔޮކަންތައް

ގިނަކުރެއްވީމުހެވެ.

އަދި

ނުބައިކަމެއް

ނުބީހުނީހެވެ.

ތިމަންކަލޭގެފާނުންގައި

ބިރުވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައްޔާއި ،އީމާންވާ ބަޔަކަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު
ދެއްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައި މެނުވީ ،ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ".
ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް
5

ނ
– އެންމެހާ ރަސޫލުބޭކަލުން ގެންނެވި ރިސާލަތަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތު ް

އައިސްފައިވާ ޙައްޤު ތެދުކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ .އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް ބޭކަލެއް ެގ
ރަސޫލުކަމަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހާއީ އެންމެހާ ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހެކެވެ .ފަހެ،
ދގުކުރާ އަދި އެކަލޭގަފާނަށް
މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަގެ ރަސޫލުކަން ޮ
ސ
ތަބަޢުނުވާ ނަޞާރާއިންނަކީ ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ރިސާލަތު ދޮގުކުރާ އަދި އީ ާ
ޢަލައިހިއްސަލާމަށް ތަބަޢުނުވާ މީހުންނެވެ .އެހެނީ ޢިސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ވަނީ އެންމެފަހުގެ
ނަބިއްޔާ

މުހައްމަދު

ޢަލައިހި

ޞައްލަﷲ

ވަސައްލަމަ

ޚަބަރު

ވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ

ދެއްވާފައެވެ.
4

–

އެބޭކަލުންގެ

ނަންފުޅުތައް

އެނގިފައިވާ

ބޭކަލުންނަށް

(މިޘާލަކަށް:

މުޙައްމަދު

ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ،-އިބްރާޙީމް ،ޢީސާ ،މޫސާ ،ނޫޙު -ޢަލައިހިމުއްސަލާމް)-އަދި

މިނޫނަސް

ނަންފުޅުތައް

އެބޭކަލުންގެ

އެނގެން

ނަންފުޅުތައް

ނެތްކަމުގައި

ވިޔަސް

އެނގޭ

ބޭކަލުންނަށް

ޖުމްލަގޮތެއްގައި

އީމާންވުމާއި،

އެންމެހާ

ދ
އަ ި

ރަސޫލުންނަށް

އީމާންވުން.
 – 4ޞައްޙަ ގޮތުގައި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން އަހަރެމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ އެންމެ ާހ
ޚަބަރުތައް ތެދުކުރުން.
 – 3އަހަރެމެންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނު އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަޞައްލަމަ ގެންނެވި ޝަރީޢަތަށް ޢަމަލުކުރުން .އެކަލޭގެފާނަކީ ރަސޫލުކަން ޚަތަމުކުރެއްވި
ސާހިބާއެވެ.
21
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ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުމުގެތެރެއިން ލިބޭ ބައެއްފައިދާ
 -5މީސްތަކުންނަށް ޙައްޤު މަގު ދެއްކެވުމަށާއި ،އަޅުކަންތައް އަދާކުރަންވީގޮތް މީސްތަކުންނަށް
ބަޔާން ޮކށްދެއްވުމަށް ރަސޫލުން ފޮނުއްވާފައިވުމުން ،އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ވާ ﷲ ތަޢާލާގެ
ރަޙުމަތާއި ޢިނާޔަތްތެރިކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.
 -4އަދި އެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝުކުރުވެރިވުން.
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އާޚިރަތް ދުވަހަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހެވެ .އެއީ ހިސާބުބެއްލެވުމަށާއި ޖަޒާދެއްވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ
ދެވަނަ ފަހަރަށް މީސްތަކުން ދިރުއްވައި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް ފޮނުއްވާ ދުވަހެވެ .އެދުވަހަށް
އާޚިރަތް ދުވަހޭ ކިޔުނީ އެއަށްފަހުގައި ދެން އެހެން ދުވަހެއް ނުވާކަމަށްޓަކައެވެ .އެ ީއ
ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް ވައްދަވާ ،ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ނަރަކައަށް ވައްދަވާ
ދުވަހެވެ.

ކޮންމެ

މީހަކުވެސް

ސުވަރުގޭގައި

ނަރަކައިގައި

ނުވަތަ

ދާއިމީ

ގޮތެއްގައި

ދެމިތިބޭނެއެވެ.
ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ .ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭼ

28

ޔކަމަކީ ހަމައެކަނި އިރުމަތީ ފަރާތަށް
މާނައީ..." :ނަމަވެސް ހެ ޮ

ނުވަތަ ހުޅަނގު ފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތައް ކުރިމަތިކުރުމެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް
ހެޔޮކަންތައްކުރާ

މީހަކީ

ﷲ

އަށާއި،

އާޚިރަތްދުވަހަށާއި

މަލާއިކަތުންނަށާއި

ބާވާލެއްވި

ފޮތްތަކަށާއި ނަބީންނަށާއި ،މި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އީމާންވެއްޖެ މީހާއެވެ"...

އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

29

މާނަ ":އެބައިމީހުންނަކީ ޣައިބަށް އީމާންވާ އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ އަދި ތިމަންއިލާހު
އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ތަކެތިން ހޭދަކޮށް އުޅޭމީހުންނެވެ".
އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ .އާޚިރަތް ދުވަސް ދޮގު ޮކށްފި
މީހަކު ކާފިރު ވެއްޖެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

30

މާނަ" :ކާފިރުވިމީހުން ،އެއުރެން

އަލުން ދިރުއްވައި ނުފޮނުއްވާނޭކަމަށް ދަޢުވާކުރެއެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .އެހެންނަކުން
ނޫނެވެ.

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ

ގަންދެއްވާ

ވިދާޅުވަމެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން،

ތިޔަބައިމީހުން އަލުން ދިރުއްވައި ފޮނުއްވާ ހުއްޓެވެ .ދެން ހަމަކަށަވަރުން ،ތިޔަބައިމީހުންކުރި
28
29
30
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ޢަމަލުތަކުގެ ޚަބަރު ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަންގަވާ ހުއްޓެވެ .އަދި އެކަންތަކަކީ ،ﷲ އަށް
ދާދިފަސޭހަ ކަމެކެވެ".
އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް
 - 5ދެވަނަފަހަރަށް ދިރުއްވާނޭކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ .އެބަހީ :ދެވަނަ ތާޅަފިލި
ފުމެލެއްވުމުން

މައްޔިތުންތައް

ﷲ

ތަޢާލާގެ

އިޛްނައާއެކު

ދެވަނަ

ފަހަރަށް

ނ
ދިރިގެ ް

ތެދުވާނެއެވެ.
 – 4ހިސާބު ބެއްލެވުމާއި ޖަޒާދެއްވާނެކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ .މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތައް
ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ﷲ ތަޢާލާ ޙިސާބުކުރައްވާ އަދި އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިން ޖަޒާދެއްވައެވެ .ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ހެޔޮ ޖަޒާއެވެ .އަދި ނުބައި ޢަމަލުތަކަށް ނުބައި
ޖަޒާއެވެ .ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ .ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﭼ

31

މާނާއީ" :ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން އެނބުރި އައުންވަނީ ތިމަން އިލާހުގެ

ހަޟްރަތަށެވެ ]41[ .އަދި އެބައިމީހުންގެ ޙިސާބުބެއްލެވުންވަނީވެސް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން
އިލާހަށެވެ"]46[ .
 – 4ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައަށް އީމާންވުން .އެދެތަނަކީ ދާއިމީ ޙަޔާތް ވޭތުކުރާނޭ ދެތަނެވެ.
ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އެކު އީމާންވީ އަޅުންނަށް
އެއިލާހު ވަޢުދުކުރައްވާފައިވާ ތަނަކީ ސުވަރުގެއެވެ .އަދި އެއިލާހަށް އުރެދޭ އަޅުންނަށް،
ކާފިރުންނަށާއި މުނާފިޤުންނަށް ،އެއިލާހު ވަޢުދުކުރައްވާފައިވާ ތަނަކީ ނަރަކައެވެ.
މުއުމިނުންގެ ގޮވެތީގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން މިފަދައިން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ

32

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން އީމާންވެ ޞާލިޙުޢަމަލުތައް ކުޅަމީހުން (ދަންނާށެވެ!) އެއުރެންނީ ހަމަ
ޔމީހުންނެވެ ]0[ .އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ،އެއުރެންގެ ޖަޒާއަކީ،
އެންމެ ހެ ޮ
31
32
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އެތާނގެ ދަށުން ކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތަކެވެ .އެތާނގައި އެއުރެން އަބަދަށް
ދެމިތިބެނިވިގޮތުގައެވެ .ﷲ އެއުރެންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވެތެވެ .އަދި އެއުރެން އެކަލާނގެ (ދެއްވި
ށ
ނިޢުމަތަށް) އަށް ރުހިގެންވެތެވެ .އެ ނިޢުމަތް ލިބޭހުށީ ،އެމީހާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަ ް
ބިރުވެތިވި މީހަކަށެވެ"]8[ .
ކާފިރުވީ

މީހުންގެ

ޮގވެތީގެ

ﷲ

ވާހަކަ

ސުބްޙާނަހޫ

ވަތަޢާލާ

ބަޔާން ޮކށްދެއްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ

މި
33

އާޔަތުގައި

މާނައީ" :އަދި

ނަރަކަޔަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވެ ރައްކާތެރިވާށެވެ .އެ ނަރަކަޔަކީ ކާފިރުންނަށްޓަކައި
ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ތަނެކެވެ".
އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ
ލަޢުނަތް

ލެއްވިއެވެ.

އަދި

34

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ ކާފިރުންނަށް

އެއުރެންނަށްޓަކައި

އަނދައަނދާހުންނަ

ނަރަކަ

ތައްޔާރު

ކުރެއްވިއެވެ ]63[ .އެތާނގައި އެއުރެންނަށް އަބަދަށް ދެމިތިބެނިވި ޮގތުގައެވެ .އެހީތެރިޔަކު
ނުވަތަ ނަޞްރުދޭނޭ މީހަކުވެސް އެއުރެން ނުދެކޭނެތެވެ"]61[ .
މަރުވުމަށްފަހު ވާނޭކަމަށް މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ އެންމެހާ
ކަންކަމަށް އީމާންވުމަކީވެސް އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމާއި ގުޅިފައިވާ ކަންކަމެވެ .އޭގެތެރޭގައި
 – 5ކަށްވަޅުގެ ފިތުނަ :ވަޅުލެވުމަށްފަހު އޭނާގެ ރައްބާއި ދީނާއި ނަބިއްޔާއާއި ބެހޭގޮތުން
ކުރިމަތިވާ ސުވާލުތައް.
ނ
 – 4ޤަބުރުގެ ޢަޛާބާއި ނިޢުމަތް :އެގޮތުން އީމާންކަމުގައި ތެދުވެރިވީ އިޚްލާޞްތެރި މުއުމި ު
އަޅުންނަށްޓަކައި އޭނަގެ ލޮލުގެ ފެނުން ހުސްވާ ހިސާބަށް ކަށްވަޅު ތަނަވަސްކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި ނުކިޔަމަންތެރި ކާފިރު އަޅުންނަށް އޭނަގެ އެއްކަށިގަނޑު އަނެއް ކަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް
ވަދެގެންދާ މިންވަރަށް ކަށްވަޅު އޭނައަށްޓަކައި ނުތަނަވަސް ކުރެއްވޭނެއެވެ.

33
34
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 – 4މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް އެންމެހާ މީސްތަކުން ޖަމާކުރެއްވޭނޭކަމާއި ،ﷲ ތަޢާލާ
އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ދެއްވާފައިވާ ޙައުޟު
އޭކިޔުނު ފެންގަނޑާއި އެ ފެންގަނޑާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ އެންމެހާ ޚަބަރުތަކާއި ،އަދި
އެދުވަހު ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ހަޤީޤީ ތިލަފަތެއް ޤާއިމުކުރެއްވޭނޭކަމާއި އެ ތިލަފަތުން މީސްތަކުންނާއި
އެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ޢަމަލުގެ ފަތްތައް ވަޒަންކުރައްވާނޭކަމާއި ،އެދުވަހުގެ ޝަފާޢަތްތެރިވުމާއި
ބެހޭގޮތުން

އައިސްފައިވާ

އެންމެހާ

ޚަބަރުތަކަށާއި،

ޞިރާޠުމަގާއި

އެމަގާއި

ބެހޭގޮތުން

އައިސްފައިވާ އެންމެހާ ޚަބަރުތަކާއި އަދި މިނޫނަސް އިންސާނާ މަރުވުމަށްފަހު ހިނގާނޭކަމަށް
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން
އެނގެންހުރި އެންމެހާ ކަންކަމަށް އީމާންވުމަކީ އާޚިރަތް ދުވަހަށް އިމާންވުމާއި ގުޅިފައި ާވ
ކަންކަމެވެ.
އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ
 -5ﷲ

ތަޢާލާއަށް

ކިޔަމަންތެރިވެ

ޔޢަމަލުތައް
ހެ ޮ

އަދާކުރުމަށް

ބޭނުންވުމާއި

އެކަމަށް

އަވަސްވެގަތުމާއި އަދި ހެޔޮ ޢަމަލެއް ނުކުރެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ދެރަވެ ހިތާމަކުރުން.
 -4ﷲ ތަޢާލާއަށް އުރެދެވިދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވުން.
 -4ދުނިޔެއިން މުއުމިނު އަޅާއަށް ގެއްލިގެންދާ އެއްޗަކާއިމެދު މާޔޫސްނުވުން އަދި އާޚިރަ ުތގެ
ދާއިމީ ނިޢުމަތްތަކަށް އުއްމީދުކުރުން.
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މިއީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ހަވަނަ ރުކުނެވެ.
މިންވަރަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާވަނީ އެންމެ
ކުރީއްސުރެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިކަމަށް އީމާންވުމެވެ .މިވެނި ކަމެއް
މިވެނި

ވަޤުތަކު

މިވެނި

ތަނެއްގައި

މިވެނި

ޮގތަކަށް

ހިނގާނެކަން

އެއިލާހު

މޮޅަށް

ދެނެވޮޑިގެންވާކަމާއި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހިނގަނީ ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތެއްގެ
މަތިންކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ.
މިންވަރަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް
 –5ﷲ ތަޢާލާއީ އަޒަލުގައި ،ޚަލްޤުތަކުން އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިންނާއި އަދި އަބަދުވެސް ކޮން ެމ
އެއްޗަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް އެއެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތް ޖުމުލަ ޮގތެއްގައި އަދި ތަފްޞީލީ ޮގތެއްގައި ޮމޅަށް
ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ .އަދި ކޮންމެ އެއްޗަކާމެދުވެސް ކަންތައްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ޮގތާއި،
ވާނޭ ޮގތާއި ވަމުންދާގޮތް އަދި ނުވަނީ ޮކންކަމެއްކަމާއި ކަމެއްވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އެކަމެއް
ވީގޮތާއި ،ކަމެއް ނުހިނގާނަމަވެސް ،އެކަމެއް ހިނގިނަމަ ހިނގާނެ ޮގތާއި ،މި އެންމެ ާހ
ކަންކަން އެއިލާހު ޮމޅަށް ދެނެ ޮވޑިގެންވެއެވެ .އެއިލާހަށް ސިއްރުވެ ވަންހަނާވެގެންވާ ހަ ަމ
އެއްވެސްކަމެއް ނުވެއެވެ .މިއެންމެހާ ކަންކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ.
 – 4ބަޔާންވެދިޔަ އެންމެހާ ކަންކަމީ ﷲ ތަޢާލާ ލައުޙުލް މަޙްފޫޡްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ
ކަންކަން ކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ .ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ
"ހަމަކަށަވަރުން

އުޑާއި،

ބިމުގައިވާހާކަމެއް،

ﷲ

ދެނެވޮޑިގެންވާކަން

ތިބާޔަށް

35

މާނައީ:
ނ
ނޭނގެ ީ

ހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތައްވަނީ ފޮތެއްގައި ލިޔުއްވައިފައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކަކީ

35
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ﷲ އަށް ދާދިފަސޭހަކަމެކެވެ".
ޞަޙީޙު

މުސްލިމުގައި

ވެއެވެ.

ރަސޫލުﷲ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ

ޙަދީޘް
36

ކުރެއްވިއެވެ.

މާނައީ" :އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންތަކުންގެ މިންވަރު ﷲ ތަޢާލާވަނީ އުޑުތަކާއި ބިން އުފެއްދެވުމުގެ
ފަންސާސް ހާސް އަހަރު ކުރިން ލިޔުއްވާފައެވެ"...
 – 4ކާއިނާތުގައި ވާހާކަމެއް ހިނގަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާ އެކުގައިކަމަށް އީމާންވާން
ޖެހެއެވެ.

އެއިލާހު

އެއީ

ކުރައްވާ

ކަމެއްކަމުގައި

ވިޔަސް

ނުވަތަ

އަޅުތަކުން

ކުރާ

ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ.
ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ .ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ 37މާނައީ:
"ކަލޭގެފާނުގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ،

އެކަލާނގެ

އިރާދަކުރައްވާ

އެއްޗެއް

ހައްދަވަތެވެ.

އަދި

އެކަލާނގެ ރުއްސަވައިފި އަޅަކު ޚިޔާރުކުރައްވަތެވެ"...
އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

38

މާނައީ" :އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވިގޮތަކަށް ރަޙިމުތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ޞޫރަކުރައްވާ ފަރާތަކީ
ހަމަ އެއިލާހެވެ"...
 – 3ކާއިނާތުގައި ވާހާ މަޚްލޫޤާތުތަކަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް މިލްކުވެގެންވާ ތަކެތިކަމާއި އެއިލާހު
ޚަލްޤުކުރެއްވި ތަކެތިކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ .ޛައްރެއްގެ މިންވަރުގެ އެއްޗެއްކަމުގައިވިޔަސް
އޭތި އުފެއްދެވި ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ .އެއިލާހު ފިޔަވާ އެހެން
އިލާހަކު ނުވެއެވެ .ރައްބަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއެވެ.
ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ .ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ

39

36
37
38
39
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މާނައީ" :ﷲ އީ ،ހުރިހާ އެއްޗެއް ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ ،އަޅުތަކުންގެ
އެންމެހާ ކަންކަން ތަދުބީރުކުރައްވައި ،ރައްކާތެރިކުރައްވާ ބަލަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ

40

މާނައީ" :އަދި

ތިޔަބައިމީހުންނާއި ،ތިޔަބައިމީހުން ކުރާހާކަމެއް ހެއްދެވީ ﷲ އެވެ".
މިންވަރަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ
 -5ކަންކަން ކުރުމުގައި ،ސަބަބުގައި ހިފުމުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ވަކީލުކުރުން .އެ ސަބަބަށް
އެކަނި ބުރަނުވުން .އަދި ސަބަބުގައި ހިފުމާއެކު އެކަމެއް ފުއްދައިދެއްވާނީ ﷲ ތަޢާލާކަމަށް
ޤަބޫލުކުރުން .އެހެނީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހިނގަނީ އެއިލާހު މިންވަރު ކުރެއްވި ގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ.
ނ
 -4އިންސާނާ ހިތް އެދޭކަމެއް ނުވަތަ އޭނާ އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރި ކަމެއް ޙާޞިލުވު ުމ ް
ބގެ
އެކަމާ ބޮޑާވެ ފަޚުރުވެރި ނުވުން .އެހެނީ އެ ޙާޞިލުކުރި ކަމަކީ ހެވާއި ކާމިޔާ ު
ސަބަބުތަކުގެ

ތެރެއިން

އެ

އަޅާއަށް

ﷲ

ތަޢާލާ

މިންވަރުކުރެއްވި

ޮގތްކަމަށް

ނ
އޭ ާ

އީމާންވާތީއެވެ.
 -4އިންސާނާ ލޯބިވާކަމެއް ނުވަތަ ހިތްއެދޭ ކަމެއް ގެއްލިގެން ދިޔަސް ނުވަތަ ނޭދެވޭ ކަމެ ްއ
ނ
އޭނައާ ކުރިމަތިވިޔަސް އެކަމާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެ ދެރަނުވުމާއި އަދި ހިތްހަމަ ޖެހިގެ ް
ހުރުން .އެހެނީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް މެދުވެރިވަނީ ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުފުޅުން ކަމަށް އޭނާ
އީމާންވެއެވެ.
(ނިމުނީ)

40
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