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ބަސް  ގެ ުމަތުރިޖމު 

:

 މްަސިޖުދްލ ަޙރ ްމަގިއ ެދްއވ ަފއިވ  ަދުރެސްއަގއި  ިމ ޮފަތީކ

ްނޮކްށެދްއވ ަފިއވ   ަޝަރަޙިއެގ ުޤޫނުތެގ  ،ެދްއިވޮކށް ަޢަލއިހި ވަަސްއަލަމ ަދސް هللا ިވުތީރަގިއ ިކުޔަމްށ ަނިބްއޔ  ަޞްއލަ  ،ަބޔ 

ުރޮކްށ ެނެރަފިއވ   ިއްނ ަތްއޔ  ިމ ޮފަތކީ  ިމޮފުތެގ ަތުރަޖމ ެއެކެވ. ަމްއަޗްށ ެޝިއުޚެގ ުމައްއަސސ 

هللا ައުޅަގނޑުެގ ުދޢ ައީކ  ްއ ަޖަމުޢޮކްށެގްނ ެއުކަލވ ލ  ޮފެތެކެވ.ދަިސަލފިްއޔ  ެވްބަސިއަޓްށ ައުޅަގނޑު ިލުޔުނ ިލުޔްނތަ 
ުރ މްިނވަ  ަތއް ިޢްލީމ މަަސްއަކްތަތުކަގިއ ަބަރކ ްތަލްއަވިއ، ެޝިއަޚްށ ުސަވުރޭގެގ ެއްނެމ ަމިތެވިރ ިނުއަމތް ަތއ ލ  ެޝިއުޚެގ 

ެއިއލ ުހ ައުޅަގނޑުެމްނ ެލްއުވެމެވ. އ މީްނ. ,ްލުމ ުއނެގިނ ެއ ިޢްލަމްށ ަޢަމުލުކރ ަބެއްއަކުމަގއި ޮކްށެދްއުވެމެވ. ައިދ ަޝުރީޢ ިޢ

ިބލ ުލ ަޢްބުދްއަސްއތ ރު  
 2015ޭމ  11 

 1436ަރަޖުބ  22 
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 ިވުތީރެގ ުޤޫނުތެގ ަޝަރޙަ 
 

ަޢަލއިހި ވަަސްއަލަމެގ هللا ަޞްއލަ هللا ަރޫސލު   ަގިއ ވ ިރުދެވެގްނ ައިއްސަފއިވ  ަޙީދެޘްއަގިއެވެއެވ.އިމ ުމ ައުހަމުދެގ 

-هللا ިވދ ުޅިވެއެވ. ިވުތީރެގ ުޤޫނުތަގިއ ިމަފަދިއްނ ިކުޔަމްށ ަރޫސލު  -ަޢްނުހމ  هللا ޔަ ިޟރަ -ޙަަސްނ ިބްނ ަޢލީ   ކ ަފަދިރަކުލން 

  .ޭލެގފ ަންށ ަދްސޮކްށެދްއިވެއވެ ިތަމްނކަ  -ަޢަލއިހި ވަަސްއަލމަ هللا ަޞްއލަ 

 ިއލ ހު ހިދ ަޔްތެދްއެކިވ މްީސަތުކްނެގ ެތޭރަގިއ ިމައޅ ައްށެވްސ ިހދ ަޔްތަދްއަކވ ނޭދެވ! ައިދ ިއބަ  ިއލ ހު ިއބަ  هللا!"ޭއ މ ަނީއ: 

ެދްއވ ނޭދެވ! ިމައޅ ައްށެވްސ ޢ ިފަޔތު  މްީސަތުކްނެގ ެތޭރަގިއ )ެއަބީހ: ެހޮޔިޞްއަޙތ ިއ ަސލ ަމްތެތިރަކްނ ެދްއިވ(ެދްއިވ ޢ ިފަޔތު 

 ިއލ ހު ައިދ ިއބަ ! ޮވިޑަގްނަނވ ފ ނެދެއވެ ިމައޅ ައްށެވްސ ވ ގިެވިރވެ ްސަތުކްނެގ ެތޭރަގއި ީމައިދ ިއަބިއލ ުހ ވ ގިެވިރެވޮވިޑެގްނެނިވ 

ަކެމްއެގ ުނަބިއަކުމްނ ިމައޅ  ިވ ްނމެ ިނ  ިއލ ހު ެދްއިވ ަތެކީތަގިއ ިމައޅ ައްށ ަބަރކ ްތަލްއވ ނޭދެވ! ައިދ ިއބަ 

ުކަރްއަވެތެވ. ަމްތޮކްށެދްއވ ނޭދެވ! ަފެހ ިއަބިއލ ހު ަސލ   އ   ައިދ ިއަބިއލ ުހގެ  ިނޔ  ެވްސ ަފރ ަތަކްށ ިޚލ ަފްށ ެއއް  ިނޔ 

ެއްއުނުކެރޭވނެ  ްނިފީމަހުކ ިނަކެމިތުނވ  ވޮ ވ ގިެވރިވެ  ަހަމަކަށަވުރްނ ިއަބިއލ ހު ައިދ ެވ. އެ ިނޔ   ހު ިއަބިއލ   ައިދ ެޓެވ.ުހށް  ިޑެގ

ވ ްތެތިރ  ަކމ ެއެވ!"  ިއަބިއލ ުހެގ ަމިތެވރި  ަރްއުބ!ައަޅެމްނެގ ެވިރޓެވެ. ށްހު ވެވޮޑިގެންފިމީހަކު ޢިއްޒަތްތެރިނުވާަޢދ 

ެވްސ ވ ިރުދެވަފިއ ޮފްތަތުކަގިއ ޘް ައިދ މޫިންނ ަހީދ ައިދ  ިމީއ ަޞްއަޙ ަޙީދެޘެކެވ. ިމ ަޙީދްޘ 

 ެވެއެވ.

ިމ ުޤޫނަތީކ، ަފިތްސަނމ ުދެގ ަފުހ ަރުކަޢުތަގިއ ިކަޔްނ ައިއްސަފއިވ  ޚ ްއަސ ުދޢ ެއްއޫނެނެވ. ަނަމެވްސ ިމީއ ިވުތީރަގއި 

هللا ެއަކޭލަގފ ުނ ެގ ކ ަފަދިރަކުލްނ ޙަަސްނ ިބްނ ަޢީލ ަރިޟޔަ  -ަޢަލއިހި ވަަސްއަލމަ هللا ަޞްއލަ -هللا ިކުޔަމްށ ަރޫސލު 

 ަޢްނުހމ ައްށ ަދްސޮކްށެދްއިވ ުދޢ ެއެކެވ.
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 : ަޝަރޙަ 
 

"ިހދ ަޔްތެދްއެކިވ މްީސަތުކްނެގ ެތޭރަގއި ިމައޅ ައްށެވްސ ިހދ ަޔްތަދްއަކވ ނޭދެވ! ިއލ ހު ިއބަ  هللا!ޭއ  : "މ ަނީއ

އި ެއްއޮގަތްށ ަޢަމުލުކުރުމގަ  ެއއ   ައިދ ަދްއަކަވިއިމ ައޅ ައްށ ަޙްއަޤްށ ަމުގ  !هللاޭއ ":  ެއަބީހ  

ައްށ ަހްއުޤ ަމުގ ެއނުގމ   ެއިއްނ ަފިއދ ުކަރިނިވ ުފިރަހަމ ިހދ ަޔަތީކ ައޅ   "ެވ.ޘ ިބުތުވުމެގ ަތުއީފުޤެދްއވ ނދޭ   ެއުކ ެއއ  ޭއނ 

ެއއް  ަލިއަތޢ ލ  ެދްއުވެމެވ. ަޢަމލ  ނު هللا  ަތުއީފޤު ެއްއޮގަތްއ ަޢަމުލ ެބެހްއުޓުމެގ  ެނެތެވ. ައިދ   ިހދ ަޔަތުކްނ ުކރ ެނަފިއދ 

ައްށ ެއނގިަފއިވ  ިޢްލަމްށ ަޢަމުލުނުކުރަމީކ ޭއެގ ނިުމްނ ުނަބއެިވެގްނވ   ނ  ޭއނ  ިކެއްއަތ ޭއެގްނ ުހީރ ެގްއުލެމެވ. ެއެހީނ ިއްނސ 

 ަކެމެކެވ. ެއ ިޢްލުމ ޭއަނއ ިއ ެދޮކަޅްށ ުހްއަޖެތްއަކުމަގިއ ެވެގްނދ ޭނ ަކެމެކެވ.

ުލ ީފުޤ ުނިލުބުނ ަބެޔްއެގ އު ަޢަމުލުކުރުމެގ ިހދ ަޔުތެގ ތަ  ްސ ެއައށް ަނަމވެ ، ްއުޤަމުގ ެއނުގުމެގ ިހދ ަޔުތިލިބޙަ  ކީިރތި މިސ 

ްނުކަރްއވ ަފއެިވެއެވ.  ލ  ަތޢ  هللا  ަގިއުޤުރއ ނު   ޫސަރުތަގިއ ަބޔ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        چ  

  چائ    ائ  

ްނޮކްށެދްއވީެމެވ. ުނަބއަިމގު  ެހޮޔަމގ ިއ އިލ ހު ިތަމން  ،ަނށް ން ީމހު  ަޘޫމުދގެ  " : މ ަނީއ  ގެ ެތުދަމގު  ިހދ ަޔުތގެ  ަނަމެވސް  ަބޔ 

 "ޯލިބުކިރެއެވ. ުހން ެއަބއިމީ ަގށް މަ  ައނިދިރަކުމގެ  ަބަދުލަގިއ

ްނޮކްށެދްއވ ަފިއ ިމަވީނ އެ  ަތޢ ލ  هللا ިމ އ ަޔުތަގިއ   ްނޮކްށެދްއވ  ްއުޤަމަގީކ ޮކަބިއަކްނ ޙަ ަންށ ން ިއލ ުހ ެއަބއިމީހު ަބޔ  ަބޔ 

ަދުލަގއި ެއަބއިމީުހްނ ުއެޅްނީވޮގުތެގ ިޢްލުމ ޯފުރޮކްށެދްއިވ ވ ަހަކެއެވ. ަނަމެވްސ ެއމީުހްނ ެއ ިހދ ަޔުތެގ ަމުގަގިއ ހިނުގުމެގ ބަ 

ުރުކިރ  ެއެވ.ައނިދިރަކްނ ިޚޔ 

ެގ  ިދުނުމެގ ިހދ ަޔެތެވ. ިމ ިހދ ަޔުތެގ ވ ަހަކ އި ގަ ްއުޤަމުގ ެއނުގުމެގ ުނަވަތ ައން ޙަ ، ުތެގ ެއްއަވްއަތަރީކިހދ ޔަ 

 :ީއމ ނަ    چڦٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   چ  .ަވަނ އ ަޔުތަގއެިވްސ ަވީޙުކަރްއވ ަފިއެވެއވެ  52

ެވެގްނވ   ަމުގަދްއަކަވީނ ތިޔަ  ަކޭލެގފ ނު  ަހަމަކަށަވުރން " އ   ަތޢ ލ  هللا   "ެތުދަމަގެށެވ. ީސދ  ެއިއލ ުހެގ ަނިބްއޔ 

ްނޮކްށެދްއަވީނ ބު ޠަ ުމޚ   ަޔ ުނަވަތ މްީސަތުކްނަންށ ިތުކަރްއވ  ިމައްނަގަވީނ ަކޭލެގފ ުނ ިތަޔ ަމުގަދްއަކަވީނ ުނަވަތ ަބޔ 

ެވެގްނވ ަމެގެވ.ން ުއނަގްނަނަވިއެދްއަވީނ އެ   ެމ ސީދ 

هللا ުޤެދްއުވުމެގ ިހދ ަޔުތެގ ވ ަހަކ ަތުއީފްއުޤަމަގްށ ަޢަމުލޮކްށ ެއަމުގަގިއ ޘ ިބުތުވުމެގ ޙަ ެގ ައެންއަވްއަތުރ ަކުމަގިއވ  ިހދ ަޔތު 

  ެވ.ިހދ ަޔެތްއޫނނެ  ޭވނެ ެދްއކެ ަތޢ ލ  ިފަޔވ  ެއެހްނަފރ ަތަކްށ هللا ަތޢ ލ  ައްނަނިނިވ އ ަޔުތަގިއ ައްނަގވ ަފިއެވެއެވ. ިމ ިހދ ަޔަތީކ 
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 چک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 هللا ެއެހެންއަކަމކު  ިހދ ަޔެތްއުނެދްއޭކެނެއެވ. ަކޭލެގފ ަނަކްށެވސް  ިވަޔސް ީމަހަކށް  ޯލިބވ   ަކޭލެގފ ނު  ުރން ަހަމަކަށވަ " : ީއމ ނަ 

ެއަކަމްށ ެއަކޭލެގފ ަންށ ުކަޅދ ަނވަީނަމ ެއަކޭލެގފ ުނެގ ޯލިބވ    "ިހދ ަޔްތެދްއަވެއެވ. ެއިއލ ހު  ައަޅަކށް  އިރ ަދުކަރްއވ   ަތޢ ލ  

هللا ަޞްއލަ هللا ަމަރްށ ޙ ިޟުރެވަފިއ ަވިނޮކްށ ަރޫސލު   ްއެކުވނީެހެވ. ައްށ ހިދ ަޔްށ ދެ  ޮބޑުޭބެބ 

 ެވ.އެ  ޭއ ޮބޑުޭބބެ " ބްަސުފުޅެގ މ ަނިއަގއެިވެއެވ. ައްށ ަހީދްޘުކެރްއިވ  ބެ ަޢަލއިހިވަަސްއަލަމ ެއަކޭލެގފ ުނެގ ޮބޑުބޭ 

ެށެވ. ެއަކިލަމިއެގ ަސަބުބްނ   ަކިއ ުހްއަޖްތ ެގ ހްަޟަރުތަގއި ަކޭލެގފ ަންށޓަ هللا ތަިމްނަކޭލެގފ ުނ ިކޔ 

ަނަމެވްސ ެއަކޭލެގފ ުނެގ ޮބޑުޭބެބ ެއަކިލަމެއްއ ުނިކެއެވ. ެއެހްނަކުމްނ ޭއނ     "ެއެވ.ްއުވަމްށަޓކަ ޤ ިއުމުކރެ 

 ެގ ެއްނެމ ަފުހަކިލަމައަކްށެވެގްނ ިދަޔީއ  ެވެގްނިދަޔީއ ަނަރަކިއެގ ައުހުލެވރްިނެގ ެތެރިއްނެނެވ. 

هللا ަޞްއލަ هللا ަރޫސލު  ަތޢ ލ ،هللا ަނަމެވްސ   ެގ ީދުނަގއި ަކަމެށެވ.  ީނ ޭއނ  ވަ  :ެއަބީހ ެއެވ. 

]ިމީއ ެއަކޭލެގފ ަންށ  ަޢަލއިހިވަަސައަލްމ ައްށ ެއަކޭލެގފ ުނެގ ޮބޑުޭބެބައްށަޓަކިއ ަޝފ ަޢްތެތިރުވުމެގ ިއުޒަނ ެދްއިވެއެވ.

ެއީއ ެއަކޭލެގފ ުނެގ ޮބޑުޭބެބައްށ ީވީތެއްއޫނެނެވ. ަނަމެވްސ މްުޝިރުކްނެގ ިކަބިއްނ ެއަކޭލެގފ ުނެގ  ޚ ްއަޞަކެމެކެވ.[

ަގއި ިއކަ ަނރަ   ީވ ަކަމްށަޓަކެއެވ. ެއެހްނަކުމްނ ެއަކޭލެގފ ުނެގ ަޝފ ަޢުތެގ ަސަބުބްނ   ިދފ ުއުކުރުމަގިއ 

ެގ ިސުކނިޑއ ިއ ަހަމައްށ ދ ްނެދްނ ެކިކ ެކިކ ުހެރެއެވ. ައދި އޭ  ވ ީނ ައިލފ ުންނވ  ަފިއވ ެންއަގެއެވ. ެގ ޫހުނެގ ަސަބުބްނ ޭއނ 

 ްއަލަމ ަޙީދްޘުކަރްއވ ަފއިވ  ަޢަލއިހި ވަސަ هللا ަޞްއލަ هللا ެބެވ. ަރޫސލު ޛ  ެއީއ ަނަރަކއިެގ ައުހުލެވރްިނެގ ެއްނެމ ުލިއ ޢަ 

ީވީހ ަނަރަކިއެގ ެއްނެމ ( ުނީވަނަމ ޭއނ  )( ިތަމްނަކޭލެގފ ުނ )ެގ ަޝފ ޢ ތް " ބްަސުފުޅެގ މ ަނިއަގއެިވެއެވ.

 "ަދުށަވްތަގނޑުަގެއެވ.
ަވްއަތުރެގ ިހދ ަޔަތެށެވ. ެއީއ ިކަޔިއ ިމަދްނަނަވީނ ެދ    ައުޅަގނޑުެމްނ ުޤޫނުތެގ ުދޢ ަގިއ

ަތޢ ލ ެގ ިމ ަވީޙބްަސުފުޅަގިއ هللا ޘ ިބުތެވ ަޢަމުލުކުރުމެގ ިހދ ަޔެތެވ. ްއުޤަމުގ ެދްއެކުވުމެގ ިހދ ަޔތ އި ައިދ ެއަމުގަގއި ޙަ 

  ވ ަފަދިއްނެނެވ.
  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ 

ެވެގްނވ   ަނށް ން ައަޅމެ " : ީއމ ނަ  ްނ ިމުކެރުވުނ ެދ  "ެވ.ިހދ ަޔްތެދްއވ ފ ނދޭ  ަމަގށް  ީސދ  ިމ އ ަޔުތަގއެިވްސ ުކީރަގިއ ަބޔ 

ިއްނ އ ަޔްތ ިކަޔވ  ަވުޤުތަގއް ިހެމިނެގްނެވެއެވ. ެއެހްނަކމު ިހދ ަޔުތެގ ވ ަހަކެވްސ  ެގ ިހްތަމްއަޗށް  ،ުކރ  ަވުޤތު ުދޢ   ޔ  ިމ ެދ  ޭއނ 

 ިހދ ަޔަތްށެވްސ ެއޭދަކްނ ެގެންސަގުތަމީކ ަވަރްށ ޭބުންނެތިރަކެމެކެވ.

ްނޮކްށ ެދްއިވ ެދްއުވުމެގ ވ  ިނުޢަމތް ްތެދްއިވ ައުޅްނަންށ ެއ ަތޢ ލ ެގ ަރުޙަމުތްނ ިނުޢމަ هللا މިީއ    ަހަކ ަބޔ 

ަރުތަގިއ ުދޢ  ެދްނަނެވުވުމެގ ުއްސޫލެބެކެވ. މ ަނައީކ ިއަބިއލ ުހެގ ަރުޙަމްތ ެއަބެއްއެގ ަމްއަޗްށ ިއްސެވ ޙަޟް ެއިއލ ުހެގ 
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ެތެރިއްނ  ްށެވްސ ެއމީުހްނގެ ިއލ ުހަވީނ ިހދ ަޔްތ ެދްއވ ަފެއެވ. ައަޅެމްނނަ ްށ ިއަބިއލ ުހ ަރުޙަމުތްނ، ިއބަ ޮގްސަފިއވ  ައުޅަތުކްނނަ 

 ެދެއެވ.ފ ނ ުވަމްށަޓަކިއ ިހދ ަޔްތ ެދްއވ  

 

 މްީސަތުކްނެގ ެތޭރަގިއ )ެއަބީހ: ެހޮޔިޞްއަޙތ ިއ ަސލ ަމްތެތިރަކްނ ެދްއިވ(ެދްއިވ ޢ ިފަޔތު  ިއލ ހު ައިދ ިއބަ މ ަނީއ: "

 "ެދްއވ ނޭދެވ!ިމައޅ ައްށެވްސ ޢ ިފަޔތު 

ެގ ޙްަޟަރަތްށ هللاޖްިސމ ީނ ަބިލަތަކްށ ިޝފ ެދްއވ ފ ނެދެއެވ. ޅ ެގ ިހުތެގ ަބިލަމޑުަކމ ިއ ިމއަ هللا! ޭއ ": ެއަބީހ 

ްށ ިހުތެގ ަބިލަމޑުަކަމްށ ިޝފ ެދްއުވްނ ެއޭދަކްނ ިހްތަމްއޗަ އުިރ، ޖްިސމ ީނ ަބިލަތކ އި ުދޢ ުކރ  ތިބ  ިމަފަދިއްނ   

ެމެކެވ. ކަ ޮބޑު  ޖްިސމ ީނ ަބިލަތަކްށުވރެ  ަކެމެކެވ. ެއެހީނ ިހުތެގަބިލަމޑުަކަމީކ ޭއެގ ުނަރްއކ ެތިރަކްނ،ަވަރްށ ޭބުންނެތިރެގަނުއަމީކ 

ޭއ " : ީއމ ނަ  ެއެހްނަކުމްނ ައުޅަގނޑުެމްނ ުދޢ ުކރ އުިރ ިމަފަދިއްނ ިކަޔިއ ުދޢ ުކަރުމެއެވ.

ެއަބީހ : ޯގްސ ައީޤދ ަތކ އި، ަހވ ަންފުސެގ ެއުދްނަތުކެގ  "ެވ.ްށ މީުޞބ ްތ ުނަލްއވ ފ ނދޭ ައަޅެމްނެގ ީދުނަގިއ ައަޅެމްނނަ هللا! 

ެވ. ައިދ ީދުނެގ ަޢޤީދ  ވ ފ ނދޭ އް ަސަބުބްނ ީދުނެގ ަޙރ ްމ ަކްނަތަކްށ ައަރިއަގެނިވދ ެނ ަކްނަކްނ މްިނަވުރ ުނުކރަ 

ެމުދ ަޝްއކ ިއ ަވުހުމ ުއެފުދުމެގ މީުޞބ ްތަތުކްނ ަރްއކ ެތރި ްނަކމ ިއ ީދުނެގ ުޙުކްމަތކ  ކަ  ހ  ަބިލަކިށެވދ ެނަފަދ ެއްނމެ 

 ޮކްށެދްއވ ފ ނެދެއެވ.

ެފެވ. ަނަމެވްސ ިހުތެގ ަމިލަމޑުަކްނ ެދަކަމކ ިއ ުގިޅަފިއެވެއެވ.  ޖްިސމ ީނ ަބިލަތަކީކ ޮކަބިއަކްނ ަވަރްށ ސ 

އި ުގޅިަފއިވ   :އީ ުފަރތަމަ  ެއްނމެ  ިމީއ ީމހ ައްށ ަޙްއުޤ ެއނުގުނ ަނަމެވްސ، ެއ ަޙްއުޤ  ްއ.ތަ ަޝުހަވުތެގ ަބިލ ަހވ ަނފްސ 

ެގ ަމްއަޗްށ ަގަދެވެގްނަފއަިވީނ ަރޫސލު  ެގ ަހވ ަންފުސ ޭއނ  ވަަސްއަލަމ ަޢަލއިހިهللا ަޞްއލަ هللا ޭބުންނުނުވެމެވ. ެއެހީނ ޭއނ 

 ވ ީތެއެވ.ަކުމަގިއ ޚިލ ުފުވަމށް  ެގްނެނިވ ަކްނަތްއަތކ  

ޮދުރ ޮއުޅްނިފލ ަފިއ ުނވ ީމހ ، ެއެހީނ ޖ ިހުލ، ަތން  )ަޝްއކ އި ަވުހުމެގ( ަބިލަތްއ. ުގޅިަފއިވ  ުޝުބަހަތުކގެ  ޖ ހުިލަކމ އި  :އީ ެދަވނަ 

 ަކްނ ޮބޑު ަބިލަމޑުަކެމެކެވ.ުނަރްއކ ެތިރުއެޅެއެވ. ިމީއ، ޭއެގ  ޮކށް ބ ިޠުލ ޮގްތަތަކްށ ަކްނަތްއަތއް  ަކަމްށ ީހޮކށް ްއޤު ޙަ 

ަޝުހަވްތަތކ ިއ ުޝުބަހަތުކްނ  ަބިލަމޑުަކުމެގ ެތޭރަގިއ ހެިމނޭ ިހުތގެ  ޖްިސމ ީނ ަބިލަތކ ިއެއެހްނަކުމްނ ތިބ ެގ ަމްއަޗްށަވީނ، 

 ަތޢ ލ ައްށ ެދްނެނުވެމެވ.هللا ިޝފ ެދްއުވަމްށ ެއިދ  ށް ަބިލަތކަ  ަސލ ަމްތޮކްށީދ ެއަފަދ ެއްނެމހ  ( ަތުކން )ަޝްއކ ިއ ަވުހމު 

ަބިލަމޑުަކަމްށ  ީނ ަބިލަތކ ިއ ިހުތެގ ެއްނެމހ  ަރްޙަމްތުފުޅްނ ެއަބެއްއެގ ޖްިސމ  ިއަބިއލ ުހ ެއަބީހ: "  

 "ެވ.ަރްޙަމްތުފުޅްނ ިޝފ ެދްއވ ފ ނދޭ ިޝފ ެދްއިވ ަފަދިއްނ، ެއަބއިމީުހްނެގ ެތެރިއްނ ުވަމްށަޓަކިއ ިމައޅ ައްށެވްސ ިއަބ ިއލ ުހެގ 
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ްނެނިވ  ްނަނވ ފ ނެދެއވެ ިމައޅ ައްށެވްސ ވ ގިެވިރވެ މްީސަތުކްނެގ ެތޭރަގިއ މ ަނީއ: "ައިދ ިއަބިއލ ުހ ވ ގިެވރިެވޮވިޑެގ  !"ޮވިޑަގ

ްނަނވ  ަފރ  ވެ ިމައޅ ައްށ ވ ގިެވިރ "ިއލ ުހ، ޮވިޑަގްނަނވ ފ ނެދެއެވ.ިމައޅ ެގ ަވީލަކުމަގިއ ިއބަ " :ެއަބީހ ެތްއަކުމަގއި ޮވިޑަގ

 ެއެވ. ުމ ޢ ން އ އި   ޞަ ެދަވްއަތެރްއ ެވެއެވ. ެއީއ ޚ އް ެގ   ެވ.ޮވިޑަގްނަނވ ފ ނދޭ 

  ަތޢ ލ  ަވީޙުކަރްއވ ަފިއވ  ަފަދިއްނެނެވ.هللا ެއީއ ިމ އ ަޔުތަގިއ ެއެވ.  ެވެގްނވ  ޞަ ުމުއމުިންނަންށ ޚ އް  :ުފަރތަަމއީ ެއްނެމ 

پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ ڀ    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 

  چٺ
 ެތެރިއން  ައނިދިރަކުމގެ  ެއަކލ ނެގ، ެވ.ިއލ ހެ  ވ ގިެވިރޮވިޑަގްނަނވ   ެއހީެތިރެވ، ުހްނަނށް ީމ އީމ ްނިވ ީއ، هللا" : ީއމ ނަ 

ތިބ   ،ަތޢ ލ ައށް هللا ަފެހ  "…ޠ ޫޣުތްނެނވެ  ވ ގިެވިރްނަނީކ، ެއުކެވިރ ީމުހްނގެ  ކ ިފުރިވ ައިދ، ެނުރްއަވެއެވ. ެއުއެރން  ައިލަކަމށް 

ުލވި ަދްނަނަވްނީވ، ެއަކލ ނެގ ޚ ްއަޞ ވިލ ަޔްތެތިރަކްނ ތިބ ައްށ ެދްއުވަމެށެވ. ެއީއ ެއިއލ ުހެގ ިވލ ަޔްތެތިރަކްނ ޙ ިޞ

ްނވ  ެއިއލ ުހ ޯލިބވެ ، ަމަދދ ިއީމުހްނަންށެދްއވ    ީފުޤ ެދްއުވެމެވ.ޘ ިބުތުވަމްށ ތިބ ައްށ ަތއު  ުރިހޮވިޑަގްނަނވ ަމުގަގިއޮވިޑެގ

هللا ަތޢ ލ ީއ ޮކްނެމ ީމެހްއެގ ެއހީެތިރ ވ ގިެވިރަފރ ެތެވ. هللا ެއެވ. ަފެހ،   މު ން ޢ   ޭއަގިއ ހެިމނޭ  ެދްނޮއތީ ޮކްނެމ ީމެހއް 

  ަތޢ ލ  ަވީޙުކަރްއވ ަފިއެވެއެވ.

   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
 ަމލ ިއަކުތން  ޮފުންއވ   ްނއިލ ހު ިތމަ  ެއހިނދު  ައުތެވްއެޖަނަމ، ަމރު  ގ ަތށް  ީމެހްއގެ  ެތެރިއން  ިތަޔަބިއީމުހްނގެ …" : ީއމ ނަ 

ޮކްނެމ ީމަހަކްށެވްސ     ިމ  "ުނުކަރްއވ ެނެތެވ. ަފެހއް  ަލެހއް  )ެއަކުމަގިއ( ަމލ ިއަކުތން  އެ  ިހްއަޕަވެތެވ. ުފރ ނަ  ްއގެ ެއމީހެ 

   ަވޙީުކަރްއވ ަފިއ ެވެއެވ. ަތޢ ލ  هللا  ،ެޖިހެގްނ ައިއ އ ަޔުތަގިއުމެވެގްނެވެއެވ. ެދްނ ން ޢ  

  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

 ޮވިޑެގްނވ ަފރ ްތ(،ޤ ިއުމވެ  ްއެލުވުމަގިއބެ  ްއަތއް ަކްނތަ  ެއަބއިމީުހްނގެ  )ެއަބީހ: ަމުއލ   ަވްނތަ ަޙްއޤު   ެއުއެރްނގެ  ެދން " :ީއމ ނަ 

 "…ަރްއުދުކަރްއވ ެނެތވެ  ެއުއެރން  ހްަޟަރަތށް  ގެ  هللا

 ،ުނަވަތ   ެއެހްނަނަމެވްސ ައުޅަގނޑުެމްނ ިމަފަދިއްނ ުދޢ ުކރ އުިރ 

ިއ، ެއިއލ ުހ ުރިހޮވިޑެގްނވ  ަމަދދ   ޞަ ަތޢ ލ ެގ ޚ އް هللا ައެށެވ.    ޞަ ަތޢ ލ ެގ ޚ އް هللا ެމްނ ިމ ެއެދީނ ައުޅަގނޑު 

 ެވެއެވ.ެއުކެލިވެގން  ީފުޤެދްއުވްނ ެއ ވިލ ަޔުތަގިއ އު ޘ ިބުތުވުމެގ ތަ ަމުގަގިއ 
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ޘ ިބުތެވުހްނަނ ގަިނެވެގްނވ   :ައކީ  "ިއަބ ިއލ ުހ ިމ ައޅ ައްށ ެދްއވ ަފއިވ  ަތެކީތަގިއ ަބަރކ ްތަލްއވ ފ ނެދެއެވ." :މ ަނީއ

  ެހޮޔަކެމެވ.

އި ިޢ :ެއަބީހ   ެވ. ައިދ ްލުމަގިއ ަބަރކ ްތ ަލްއވ ފ ނދޭ އިަބިއލ ުހ ިމައޅ ައްށ ެދްއިވ ުމަދލ ިއ، ަދިރްނނ 

ަތޢ ލ ައްށ ތިބ  ަދްނަނަވްނެޖެހެއެވ. هللا ަޢްއަޒ ަވަޖްއަލ ތިބ ައްށ ެދްއވ ަފއިވ  ަތެކީތަގިއ ަބަރކ ްތެލްއުވަމްށ هللا ެއޫންނެވްސ، 

ތިބ ައްށ ެދްއިވ ަތެކީތަގިއ، ަބަރކ ެތްއ ުނވ ަނަމ ތިބ  ގަިނެވެގްނވ  ެހޮޔަކަމުކްނ ަމުޙޫރުމ ެވްއެޖަކްނ ަތޢ ލ  هللا ެއެހީނ 

 ަކަށަވެރެވ.

ުލަގިއ ިދިރުއެޅުމްނދ  ީމުހްނ ިކހ ގަިނޯތެއެވ. ެއެހީނ ެއަބއިމީުހްނަނަކްށ ެއުމަދުލްނ ިލޭބ ޙ  ދ  ިލޭބއުިރެވްސ، ަފީޤުރ ަދިތ ގަިނ މު 

ެއުމަދުލްނ ެއަބއިމީުހްނަންށ ަފިއދ ެއްއ ، ަތެކްއ، ެއްއޮކްށ ަޖމ ުކރިަކުމަގިއ ިވަޔސް ޯނެވެއެވ. ގަިނުމދ  ަފިއދ ެއްއ  ެއްއެވސް 

 ހ ިސްލެވެގްނ ުނެދެއެވ. ިމެހްނ ިދމ ަވީނ ުމަދުލަގިއ ަބަރކ ެތްއ ެނުތުމެގ ަސަބުބްނެނެވ.

ުނިލޭބ ީމުހްނެވްސ ަވަރްށ ގަިނެއެވ. ަދިރްނެގ ެއަދރްިނެގ ިކަބިއްނ ެއްއެވްސ ަފިއދ ެއްއ ، ަދިރްނ ތިިބ ަކުމަގިއިވަޔސް 

 ަލްއވ ަފިއެއަބއިމީުހްނެގ ަދީރްނަގިއ ަބަރކ ްތ ، ުނިކަޔަމްނެތިރަކމ ިއ ުއެރުދުމެގ ަސަބުބްނެނެވ. ެއީއ ެއަބއިމީުހްނަންށަޓަކިއ

 ުނވ ީމުހްނެނެވ.

ިޢްލެމްއ ިލިބަފިއުނވ  ީމުހްނެގ ަސުފަގއި ަތޢ ލ  ގަިނެވެގްނވ  ިޢްލުމ ެދްއވ ަފިއ ވަީނަމެވްސ، هللا ަބެއްއމީުހްނަންށ 

ެނެއެވ. ެއެހީނ ެއަބއިމީުހްނެގ ެއ ިޢްލުމެގ ައަޘެރްއ، ެއމީުހްނެގ ައުޅަކުމަގިއެވްސ،  ެއމީުހްނވ ީތ ތިބ ައްށ ެފްނނ 

هللا ، ަފިއަވީނުމޢ ަމލ ުތަގއެިވްސ ައިދ ައްޚލ ޤ ިއ ުސޫލުކަގއެިވްސ ެފްނަނުމްނ ުނދ ީތެއެވ. ެއެހީނ ެއަފަދ ީމުހްނ ިޢްލުމ ުއނެގިނ

ަކަމްށ ުކްނ ަދްއޮކްށުލުމެގ ޭބުނުމަގިއަތޢ ލ ެގ ެއެހްނ ައުޅަތުކްނެގ ަމްއަޗްށ ޮބޑ ެވަގެނ، ަމީތ ަމޤ ުމ ޯހަދިއ، ެއެހްނ މްީސތަ 

ައްށ ެދްއިވ ަމިތެވިރަކެމއް  ަތޢ ލ  هللا ވ ީތެއެވ. ައިދ ެއ ިޢްލަމީކ  ެގ ޭއނ  ަކްނ ޭއނ  ުނަދެނެއެވ. ެއެހްނ ީމުހްނަންށ ޭއނ 

ެނެއެވ. ަޝްއެކްއެވސް ަދުރްސަތކު  އި ިލުޔްނަތުކްނ ެއްއެވްސ ަފިއދ ެއްއ ިލިބެގްނ ުނދ ީތ ތިބ ައްށ ެފްނނ   ތް ނެ  ްނނ 

ައުޅަތުކްނަންށ ެދްއވ  ެއްނެމ ަބަރކ ްތެތިރ ، ަތޢ ލ  هللا ުމ ުވެމެކެވ. ިޢްލަމީކ ިމީއ ަވަރްށ ޮބޑުެވެގްނވ  ަމްޙރޫ   ޮގުތަގިއ

ިޢްލުމ ުއނަގްނަނއިީދ ެއ ިޢްލުމ މްީސަތުކްނެގ ެމުދަގިއ ަފުތރ ަނަމ، ަތފ ުތ ޮގްތޮގުތްނ ެއަކްއެޗެވ. ެއެހީނ ތިބ  ެއެހްނީމަހަކްށ 

 ތިބ ައްށ ޭއެގ ައުޖުރ ިލިބެގްނެދެއެވ.

ެގ ަމުގަގިއ ޖިހ ުދުކރ  ުމޖ ިހެދްއެގ هللاަތޢ ލ ެގ ީދުނެގ ިޢްލުމ ަފުތރ ަކުމަގއިވ ަނަމ، ތިބ  ުގިނެގްނދ ީނ، هللا ތިބ    ުފަރތަަމ: ެއްނމެ 

ުރްނ ަރްށަތްއ ަފަތަހުކރ  ަފަދިއްނ، ތިބ ެގ ިޢްލުމްނ މްީސަތުކްނެގ ިހްތަތްއ ޮގުތަގެއވެ  . ެއެހީނ، ުމޖ ިހުދްނ އީމ ްނަކމ ިއ ަހިތޔ 

 ަފަތަޙ ުކރ ަކަމްށަޓަކެއެވ.

ަތޢ ލ ެގ ަޝީރަޢްތ ަރްއކ ެތިރޮކްށ ިޙމ ަޔްތުކެރެވެއެވ. ެއެހީނ ަޝުރީޢ ިޢްލުމ هللا ިޢްލުމ ެފުތުރުމެގ ަސަބުބްނ   ެދަވަނައްށ:

 ުނވ ަނަމ ަޝީރަޢްތ ަރްއކ ެތރިެއްއ ުނުކެރޭވެނެއެވ.
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ްނެތިރ ަކެމެކެވ. ތިބ ،   ތްިނވަަނައްށ: ިޢްލުމ ުއނަގްނަނއި ިދުނަމީކ، ތިބ  ިޢްލުމ ުއނަގްނަނއިޭދ ީމހ ައްށ ެވޭވ އްިޙސ 

ަމުގ ަދްއަކީނެއެވ. ެއެހން  ަތޢ ލ ެގ ީދުނގެ هللا ެއެހްނީމަހަކްށ  ެގްނ ޭއަނުކރ  ަޢަމުލަތަކްށ ަކަމްށވ ަނަމ، ތިބ  ަމުގަދްއަކިއީދ ީސދ 

 ުކރ ީމހ  ަފަދެއެވ.ޮޔަކަމްށ ަމުގަދްއކ ީމހ  ެއަކން ތިބ ައްށެވްސ ެވެއެވ. ެއެހީނ ހެ  ަސވ ެބއް ިލޭބ ައުޖރ ިއ ެއްއަވުރެގ 

ްލުމ ިއުތުރވ ެނަކެމެކެވ. މްީސަތުކްނަންށ ިޢްލުމ ިޢިޢްލުމ ުއނަގްނަނއިީދ ެއިޢްލުމ ެފުތުރަމީކ ތިބ ެގ   ަވަނައްށ:ަހަތރު 

ެގ ިޢްލުމ ިއުތުރެވެއެވ.ނ އު  ެއެހނީ ޭއެގ ަސަބުބްނ ތިބ  ިހުތ ަދްސޮކްށަފިއވ  ެއްއެޗްއ، ިއުތަރްށ  ަގްނަނއިޭދަނަމ، ިޢްލުމެވިރޔ 

 ުމރ ަޖޢ ެވ، ަހނުދަމ ުކެރެވެއެވ. ައިދ ިއުތަރްށ ިހުތަދްސުކުރަމްށ ަމުގަފިހ ެވެއެވ.

 

 ިމައޅ  ަސލ ަމްތޮކްށެދްއވ ނޭދެވ." ިންނެމިވ ަކެމްއެގ ުނަބިއަކުމން ިއލ ުހ ައިދ ިއބަ މ ަނީއ: "

ުކެރްއުވުމން ނ ަތޢ ލ ެއެވ. ެއަކލ  هللا ެހޮޔ ޮގްތަތްއެވްސ ައިދ ުނަބިއ ޮގްތަތްއެވްސ ިނޔ  ުކަރްއވ  ަފރ ަތީކ  ެއ  ،ެގ ެހޮޔޮގްތ ިނޔ 

ަގިއ ެއުކެލިވެގްނަވީނ ުކެރްއުވުނ ަކުމަގިއެވްސެމެއެވ.ެގ ުކެރއް ހްުސ ެހޮޔަކެމެވ. ެއީއ ެއަކލ ނ  ިނޔ  ަގިއެވްސ ައިދ ިނޔ   ވި ިނޔ 

ުކެރްއުވުމގެ  ެހޮޔޮގތް  ަތޢ ލ   هللا ަލީކ ިނޔ  ަންސުރެދްއުވްނ، ހްިތަހަމ ެޖުހމ ިއ ައމ ްނަކްނ  މްީސަތުކްނަންށ ިހދ ަޔތ ިއ :މިސ 

ުކެރުވުނ  ަގިއެވްސ ައިދ ިނޔ  ެދްއުވްނ، ރްިޒުޤ ަތަނވްަސޮކްށެދްއުވްނ ައިދ މޫިންނެވްސ ިމަފަދ ަކްނަކެމެވ. ިމ ުކެރުވުނ ިނޔ 

 ަކުމަގިއެވްސ ަވީނ މްީސަތުކްނަންށ ެހޮޔޮގެތެވ.

ުކެރްއުވން  ުނަބއިޮގތް  ަގިއަވީނ ެހޮޔޮގތެ  ގެ ަގިއ، ެއަކލ ނ ިމަކމު   :ނިޔ  ުކެރުވުނ ަކުމަގިއަވީނ ުކަރްއވ  ނިޔ  ެވ. ައިދ ިނޔ 

ވ ީނ ިމަކްނ )ިނޔ  ުކެރުވުނަކްނަތްއ( ވ ޭރ ުނެވިހ ިދުގެދިމެގްނ ިދުޔްނ(.) : ވ ޭރ ުނެވުހްނ.ަލީކސ  ުނަބިއޮގެތެވ. ޭއެގ ިމ

ެވ. ވ ޭރުނެވިހ ިދުގެދިމެގްނިދުޔަމްށ ަގިއަވީނ ެހޮޔޮގތެ ަތޢ ލ ެގ ިނޔ  هللا ެއެވ. ަނަމެވްސ މްީސަތުކްނަންށ ުނަބެއްއަކުމގަ 

ުކެރްއުވްނ ެހޮޔޮގެތްއ ަކުމަގިއ ވ ީނ ިކހިަނުކްނބ ެއެވ؟ ީމަހުކ ުބެނފ ެނެއެވ. ަހަމަކަށަވުރްނ  ަތޢ ލ ، ައަހެރެމްނެގ هللا ިނޔ 

ެވ، ަދނޑުިބްނަތްއ ަމްއަޗްށ ވ ޭރުނެވުހްނ މްިނަވުރުކަރްއަވިއިފެއެވ. ޭއެގ ަސަބުބްނ ަހަނފްަސަކްނ ުކިރަމިތެވ ަޖަނވ ުރަތްއ ަމރު 

 ަހލ ުކެވެގްނ ަދީނެއެވ. ެއަކުމަގިއ ޮއްތ ެހޮޔޮގަތީކ ޮކަބއެިހްއެޔެވ؟

   ުނލ  ައޑުައްއަސވ ެށެވ.ަތޢ ލ ެގ ިމ ަވީޙބްަސުފުޅ ކަ . هللا ޭއެގ ަޖވ ުބަގިއ ުބަނެމވެ 

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  چ 

  چحت  خت   
ދަ  ަކނޑުަގއި  ެއްއަގމ ިއ ަސަބުބްނ، ަކްނަތްއަތުކގެ  ޯހަދިއަގތް  ައްތަތުކން  މްީސަތުކްނގެ " : ީއމ ނަ   ފ ުޅެވްއެޖެއެވ. ފަސ 

 "ުވަމްށަޓަކެއެވ. ުރޫޖޢަ  (ަތުއބ ވެ ) ެއުއެރން  )ެއީއ( ެދްއެކުވަމެށެވ. ެއުއެރްނަނށް  ަރހަ  ަޢަމުލަތުކގެ  ަބެއއް  ުކިރ ެއުއެރން 

ަގއި، ަމިތެވިރެވެގްނވ  ިއލ ީހ ިޙްކަމްތަތެކްއެވެއެވ. ެއީއ، ުއެރުދމ ިއ ފ ަފަތުކްނ   ަތޢ ލ ެގ هللا ބ ެވ އު ތަ ެއެހްނަކުމްނ، ިމަފަދ ިނޔ 

ުކުރުމެގ ަމަގްށ މްީސަތުކްނ ުރޫޖަޢުވެމެވ. ނިޔ  ުކެރުވުނ ަކން  ށް ްޟަރތަ ޙަ  ަތްއ، ެއއީ ުރޫޖަޢެވ، ެއިއލ ަހްށ ިކަޔަމްނެތިރަކްނ ައދ 
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ގަ ުނަބިއޮގެތްއ ެއުކެލިވ ޮޔޮގެތެވ. ޮފުރިވަފއިވ  ިއލ ީހ ަވީނ މްީސަތުކްނަންށަޓަކއި ހެ ިއެގްނވ  ަކެމްއަކުމަގއިވިަޔްސ، ެއިއލ ުހެގ ިނޔ 

 ިޙުކަމްތަތެކެކެވ.

ެގ ުނަބިއަކުމްނ ަރްއކ ެތިރ ޮކްށެދްއވ   ީމގެ   ެލްއަގިއ ޙ  ެއްއެވްސ  މ ަނައީކ، ެއ ިއލ ުހެގ ިނޔ 

ުކެރްއުވުނ ަކްނަތްއަތުކެގ ުނަބިއަކުމްނެނެވ.  ވ ަހަކެއްއޫނެނެވ. ަނަމެވްސ ިނޔ 

ަގިއަވީނ ހްުސ ެހޮޔޮގެތެވ.  ުކެރްއވިަޔްސ، ެއ ިނޔ  ުކެރްއވިަޔްސ ައިދ ުނަބިއޮގެތްއ ިނޔ  ެއެހީނ، ެއިއލ ުހ ެހޮޔޮގެތްއ ނިޔ 

ުކެރްއުވުނ ަކުމަގިއ ަވީނ ުނަބިއޮގެތެވ. ަނަމެވްސ ުކރިްނެވްސ ނަ  ުކަރްއަވިއިފަނަމ، ެއ ިނޔ  ަމެވްސ، ުނަބިއޮގެތްއ ިނޔ 

ްނުކެރްއުވުނ ިމ ަގިއަވީނ ހްުސ ެހޮޔޮގެތެވ. ެއެހްނަކުމްނ ަރޫސލު ސ  ަބޔ  هللا ަޞްއލަ هللا ުލަގއިވ  ަފަދިއްނ ެއިއލ ުހެގ ިނޔ 

 ދެ  ިއަބިއލ ުހގެ  ެހޮޔަކެމްއަވީނ ެއްނެމހ   ައިދ" ަދިއްނ ަޘނ  ަދްނަނވ ަފިއ ެވެއެވ.ަތޢ ލ ައްށ، ިމފަ هللا ަޢަލއިހި ވަަސްއަލަމ 

ލ ައްށ ުނަބިއޮގްތަތްއ ަތޢ  هللا ީވމ   "ެވެއެވ.ނު  ންިސަބްތެވެގން  ިއަބިއލ ަހށް  ުނަބިއަކެމއް  ެއްއެވސް  ައިދ ައްތުޕުޅަގެއެވ.

 ެވެގްނ ުނވ ަކްނ ެއނިގެގްނ ެއަބެދެއެވ.ންިސަބތް 

 

   

ުކަރްއަވެތެވ. ައިދ ިއަބިއލ ުހެގ  ިއަބިއލ ހު  ،ަފހެ މ ަނީއ: " އ  ިނޔ  ެއްއ ޚިލ ަފްށ ެއއް  ިނޔ   "ުނުކެރޭވެނެއެވ.ެވްސ ަފރ ަތަކްށ ިނޔ 

ުކަރްއވ  ަފރ ަތީކ ިއަބ ިއލ ެހެވ. ަކުއީނަޝުރީޢ ަކްނަތްއަތކ ިއ އެބަހީ:   ަކްނަތްއަތުކަގިއެވްސ ިނޔ 

ެރްއ ެއްއެވްސ ަފރ ަތަކްށ  ެއަބީހ:    ިއަބިއލ ުހެގ ަމްއަޗްށ ޮގްތަކނޑަެއުޅުމެގ ބ ެރްއ އްިޚިތޔ 

ުކަރްއވ  ަފރ ަތީކ ެއިއލ   ެއްނެމހ    ުނެވެއެވ. ެމުދ ެހެވ. ައުޅަތުކްނެގ ަޢަމުލަތކ  ަކްނަތްއަތެކްއެގ ަމްއަޗްށ ުޙުކްމުކަރްއަވިއ، ނިޔ 

އި    ުސވ ެލްއުނުކެރޭވެނެއެވ. ްއޭވެނެއެވ. ަނަމެވްސ ެއިއލ ހ  ުސވ ުލުކރެ  ެއަބއިމީުހްނނ 

  چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 
 ުސވ ލު  ެއުއެރްނނ   ަކްނަތކ ެމދު  ެއުއެރްނުކރ   ެޓެވ.ށް ުނުކެރޭވހު  ުސވ ެލއް  ެއަކލ ނެގއ   ަކަމކ ެމުދ، ުކަރްއވ   ެއަކލ ނގެ " :ީއމ ނަ 

 "ުކަރްއވ ެނެތެވ.

 

   

ްނިފީމަހުކ ިނަކެމިތުނވ ުހށް ވޮ ވ ގިެވިރވެ  ަހަމަކަށަވުރްނ ިއަބިއލ ހު  "ައިދ :ީއމ ނަ    "ެޓެވ.ިޑެގ

ްނެވިދޔަ  ިމ ަފަދިއްނ ެއިދ ުދޢ  ެދްނެނުވުމެގ ަސަބެބެވ.     ިމ ބްަސުފުޅަގިއ ިމަވީނ، ުކިރްނ ަބޔ 

ްނެނިވ " : މ ަނީއ ްނަނވ ފ ނެދެއވެ ިމައޅ ައްށެވްސ ވ ގިެވރިވެ މްީސަތުކްނެގ ެތޭރަގިއ ައިދ ިއަބިއލ ުހ ވ ގިެވިރެވޮވިޑެގ  !"ޮވިޑަގ

ްނަނވ  ވެ ވ ގިެވިރ ިމައޅ ައށް  :ެއަބީހ ހީެތިރެވޮވިޑަގުތމ އި ަތޢ ލ ެގ އެ هللا ެއެހީނ  .ވެ ޮވިޑަގްނަނވ ފ ނދޭ  ެތްއަކުމަގިއަފރ   ޮވިޑަގ

ަތޢ ލ ެގ ަރުޙަމތ ިއ ުދުރުކަރްއަވިއިފ ައަޅުކ هللا ެވެގްނ ުނދ ެނީތެއެވ. ައިދ ަގުތްނ ިލިބްއެޖ ައަޅުކ ިނަކެމިތޮވިޑވެ ވ ގިެވިރ

 ިޢްއަޒްތެތިރ ުނވ ެނީތެއެވ.
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ިނަކެމިތެވެގްނ ިދުޔުމްނ ްޟަރުތްނަކމ އި ޙަ ަތޢ ލ ެގ  هللاަދނީ، ައަހެރެމްނ ިޢްއަޒަތްށ ެއެދީނ ަހަމެއަކިނ ިމަބްސުފުޅްނ ެއނިގެގން 

ްނވ  ) ަތޢ ލ  ައެޅްއެގ ަވިލްއެޔއް هللا ަކެމެވ. ްޟަރުތން ޙަ ުވަމްށ ެއެދނީެވްސ ެއިއލ ުހެގ ަރްއކ ެތިރޮކްށެދއް  ެއހީެތިރެވޮވިޑެގ

ަކަމީކ ިމ ވިލ ަޔަތީކ މު ން ުމިހ  ޫނެނެވ. ަކުމަގިއ ވ ަނަމ، ެއމީަހުކ ިނަކެމިތޮކްށުލަމީކ ެއްއެވްސ ީމަހަކްށ ވ ޭނަކެމއް ަފރ ެތްއ(

 ޤީީޤ ވިލ ަޔެތްއަކުމަގިއ ެހުދެމެވ. ަފެހ ިމ ޚ ްއަޞ ެއހީެތިރެވޮވިޑަގުތްނ ިލެބީނ ޮކްނަކަމުކްނ ެހްއެޔެވ؟ޙަ 

ްނޮކށް هللا ިމ ެއހީެތިރެވޮވިޑަގުތމ ިއ ވ ގިެވރިެވޮވިޑަގުތްނ ިލުބްނަވީނ ައްނަނިނިވ އ ަޔުތަގިއ   ެދްއވ ަފިއ ެދ ިޞަފއ  ަތޢ ލ  ަބޔ 

 ަތޢ ލ ެގ ަވީޙބްަސުފުޅަގިއ ެވެއެވ.هللا ެއުކަގެއެވ. 

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

  چٺ  ٺ  
 ަބެއްއަކުމަގއެިވސް  ިހތ ަމުކރ ނޭ  ައިދ ބިެރްއެނެތެވ. ެއްއެވސް  ަމްއަޗށް  ްނގެ ަވީލެވިރ ަތޢ ލ ގެ  هللا ެވ!އެ ަދްނނަ " :ީއމ ނަ 

ެއްއ ިޞަފައީކ ިހުތެގ  "ަކުމަގެއެވ. ަތުޤވ ެވރިން  ްނަވީނެއަބއިމީހު  ައިދ އީމ ްނީވީމުހްނެނެވ. ެއީއ ުނެވެއެވ. ެއަބއިމީުހން 

ައީކ ިހުތެގ ިޞަފެއެކެވ.  چڀ  ڀ  چިޞަފެއެކެވ. ައެންއ ިޞަފައީކ ޭބުރުފުށެގ ުގަނަވްނަތުކެގ ިޞަފެއެކެވ. 

ިމ ެދ ިޞަފިއެގ ަސަބުބްނ ހިތ ިއ، ެއެހނިެހްނ ުގަނަވްނަތްއ  ައކީ ުގަނަވްނަތުކެގ ިޞަފެއެކެވ. چٺ  ٺ چ

ނ  ލ ޙު ޞް ިއ  ެތެރިއްނ ހެިމިނެގްނެދެއެވ. ަތޢ ލ ެގ ވިލ ަޔްތެތިރަކްނ ިލޭބ ައުޅްނގެ هللا ެވ ަރނަގުޅެވްއެޖަނަމ ިއްނސ 

ައްށ ަވްއަދިއ ިބުދަޢަތްއ ަތޢ ލ ެގ ަޝީރަޢުތަގިއ ައިއްސަފިއުނވ  ަކްނަކްނ ައުޅަކުމެގޮގުތަގިއ ީދުނެގެތރެ هللا ިމ ވިލ ަޔަތީކ، 

ިއ، ުދިނެޔީވ ެއްނެމހ  ަހދ   ޮގްސ ހްުސެވަފިއިތޭބމީުހްނ، ިތަމްނަނެމްނަނކީ ށް ުރެވ ަހަމެއަކނި ޫރޙ ިންއަޔތަ ުގުޅްނަތުކްނ ދު  ީމުހްނނ 

 ވ  ަކެމްއޫނެނެވ.ިޞލު ޙ  ުކރ  ބ ިޠްލ ަދުޢވ ައުކްނ  ަވީލެވިރްނަކަމށް 

ވ ީނ އީމ ްނަކމ ިއ ަތްޤވ ެވިރަކުމެގ ަމިތެވިރ ެދ ިޞަފ ިޞލު ޙ  ީލެވިރަކްނ ެގ ވަ ަތޢ ލ  هللا ޭއަގިއ ިޢްއަޒްތ ެއުކެލިވެގްނވ  

ެގ ިކަބިއަގިއ ަޖމ ުކެރިވެގްނެނެވ. ިމ އ ަޔުތން  ނ  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ިއްނސ 

 ުފިރަހމަ  ަތުޤވ ެވިރ" ިވދ ުޅެވަފިއެވެއެވ.هللا ަދލީުލެގްނަނަވުމްނ ަޝިއުޚްލ ިއްސލ ްމ ިއްބުނ ަތިއިމްއޔ  ަރިޙަމހު   

ެގ ބްަސުފަޅީކ هللا ިއްސލ ްމ ަރިޙަމހު  ެޝިއުޚލް  "ެވެއެވ. ަވިލްއެޔްއަކުމަގިއ ަތޢ ލ ގެ  هللا ެއމީަހކު  ުމުއމެިންއަކުމަގއިވ ަނމަ 

 ޮކްށެދީނ ެއޮގަތެށެވ.. ެއެހީނ، ީކިރތި ުޤުރއ ްނ ަދލީލު ެތުދ ބްަސުފެޅެކވެ 

 
   

ވ ްތެތިރ ހު ިއަބިއލ   ައިދ" :ީއމ ނަ   "ޓެވެ.ށްހު ވެވޮޑިގެންފިމީހަކު ޢިއްޒަތްތެރިނުވާަޢދ 
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ެށެވ! ަފެހ ަހަމަކަށަވރު هللا ެއަބީހ  ވ ްތެތިރވ  ީމހ  ަދްނނ  ެޓެވ. ެއެހެންއަކަމުކ ށް ްނ ެއމީހ  ިޢްއަޒްތެތިރ ުނވ ހު ަތޢ ލ ައްށ ަޢދ 

 ަތޢ ލ ެގ ަވޙީބްަސުފުޅަގިއ ެވެއެވ.هللا ެނެވ. ެއްނެމ ިނަކެމިތ ީމުހްނެގ ެތެރިއން  ،ެއަފަދީމުހްނ ވ ުހީށ ެގްއިލ ަހލ ުކެވަފިއވ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

  چ

އި، ެއަކލ ނގެ  ަތޢ ލ އ ިއ هللا" މ ަނީއ: އި، ެއަކލ ނގެ  ަމލ ިއަކުތްނނ  އި،ިޖްބރީލު  ަރޫސލްުނނ   ެގފ ަނށް ީމކ ީއލު  ެގފ ނ 

ވ ތް  ވ ތް  ައުޅްނަނށް  ުރވ  ކ ިފ  ަތޢ ލ ީއ، هللا ަމަކަށަވުރްނ،ހަ  ަފެހ، (ެވ!އެ ަދްނނަ ) ީމހ   ަކުމަގިއވ   ެތިރަޔކު ަޢދ   ަޢދ 

ްނވ  ެތިރ   "ަރްސަކލ ނެގެއެވ. ެވޮވިޑެގ

  ެމ ިނަކެމިތްނެގ ެތެރިއްނެނެވ.ިނަކެމިތްނެގ ެތެރިއްނެވްސ ެއން ޤީަޤުތަގިއ ެއަވީނ ޙަ ަފެހ ޮކްނެމ ކ ިފަރުކެވްސ 

ަތޢ ލ ެގ ވިލ ަޔްތެތިރަކުމެގ ިޢްއަޒްތ މްުސިލުމްނެގ ިކަބިއަގިއ ވަީނަމ، هللا  ިއްސލ ްމީދުނެގ ިޢްއަޒތ ިއ، ުފިރަހަމ ިއްސލ ްމަކމ ިއ

 ުރްނަންށ ޫނެޅުވީނެހެވ.ެމްނަންށ މެިފްނަނ ަފަދިއްނ ކ ިފިމައުދ ައުޅަގނޑު 

އި ިދމ ައްށ ަބަލުމްނ ިމަދީނ ިނަކެމިތ ްނ މްުސިލުމްނ، ެއ ކ ިފުޅަގނޑުމެ ިމައުދ އަ  ެވ. ެވ. ޮފުރިވެގްނ ތެިބއެ ޙ ަލުތަގއެ ުރްނނ 

 ަނކީ ިނަކެމިތްނެނެވ. ިޢްއަޒުތަގިއ ަވީނ ެއމީުހްނެނެވ.ން ުޅަގނޑުމެ އަ ެގ ަނަޒުރަގިއ ން ުޅަގނޑުމެ އަ 

ެއުކ ަދްނަނަވްނެޖެހީނ ިމައުދ މްުސިލުމްނ ެއމީުހްނެގ ީދުންނ ިޢްއަޒްތ ިލިބުނަގްނަނަކެމެވ. ައިދ ެއެހްނަކުމްނ، ފްުނ ިހތ ަމއ  

ެއމީުހްނ ތީިބ މ ްއިދްއަޔތ އި ުދިނޭޔެގ ޒީަންތެތިރަކުމެގ  ޭއެގ ަބަދުލަގިއފ ަކެމެވ. ެއީދުނެގ ަތުޢީލމ ިއ ަތުރިބްއަޔުތަގިއ ުނިހ

ުރްނަނކީ މީުޞބ ްތ ެޖުހީނެއެވ. ައިދ ކ ިފ ެތެރައްށ ަޣަރުޤެވަފެއެވ. ޭއެގ ަނީތޖ ެއްއެގ ޮގުތްނ މްުސިލުމްނަންށ ިމ ިނަކެމިތަކުމގެ 

  ްނެފީށެއެވ.ެދކެ  މ  ިޢްއަޒްތިލިބެގްނވ  ަބެއްއެގ ޮގުތަގިއ ެއމީުހްނަނށް 

ވ ްތެތިރވ  ަބެއްއަކުމަގެވ. ައިދ هللا ުރްނަނކީ ްނ އީމ ްނަވީނ ކ ިފ ުޅަގނޑުމެ އަ ޤީަޤުތަގއި ޙަ ެއެހްނަނަމެވްސ  هللا ަތޢ ލ ައްށ ަޢދ 

ަތޢ ލ ަވީނ ެއިއލ ަހްށ ަޢަދވ ްތެތިރވ  ޮކްނެމ ީމެހްއެގ ަމްއަޗްށ ިނަކެމިތަކްނ ިލުޔްއވ ަފެއެވ. ެއިއލ ުހ ަތޢ ލ  

 ަވީޙުކަރްއވ ަފިއެވެއެވ.

يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ   حخ  چ 

   چمخ  جس  حس   

 ެދރަ  ެއްނމެ  ެއުއެރްނަވީނ، (ެވ!އެ ަދްނނަ ) ީމުހން  ެދޮކުޅެވިރވ   ަރޫސލ ައށް  ެއަކލ ނގެ  ަތޢ ލ އ ިއ، هللا ަހަމަކަށަވުރްނ، " :ީއމ ނަ 

 ިއ،ިތަމްނއިލ ހ   ަހަމަކަށަވުރްނ، ިލުޔްއވ ަފިއެވެއެވ. ަކނޑަައުޅްއަވިއ ަތޢ ލ   هللا  [20] ެތޭރަގެއެވ. ީމުހްނގެ  ިނަކެމިތ



dhisalafiyyah.net   ެޝަރަޙަ ޤުނޫތުގެ ވިތުރީގ   
 

 
12 

 

 ބ ުރެވިރަވްނަތ، ަތޢ ލ ީއ، هللا ،ަހަމަކަށަވުރން  ުހީށުމެއެވ. ަގަދެވަގްނނަ  ަމްއަޗށް  ެއުއެރްނގެ  ަރޫސުލން  ގެ އިލ ހު ިތަމން 

 ["21] ަރްސަކލ ނެގެއެވ. ަޢީޒްޒަވްނތަ 

ީޤ ިޢްއަޒްތ ިލިބެގްނވ  ޤީޙަ ވ ްތެތިރވ  ީމހ ެއެވ. ެއމީަހީކ ަތޢ ލ ައްށ ަޢދ  هللا ަފެހ، ަހަމަކަށަވުރްނ ިނަކެމިތެވެގްނވ  ީމހ ައީކ 

ަމީތަގިއ ެއ ޯހދ  ިޢްއަޒްތ ުރްނ ުދިނޔެ ްތ ިލިބެގްނވ ަކަމްށ ެދޭކީނ، ކ ިފ ުވަމީކ ވ ޭނަކެމްއޫނެނެވ. ެއަފަދ ީމަހަކްށ ިޢްއޒަ ީމަހަކށް 

ަތޢ ލ ެގ ވިލ ަޔްތެތިރަކމ ިއ، ެއިއލ ުހެގ هللا ޤީީޤ ިޢްއަޒަތީކ ޙަ ޭކީމުހްނެނެވ. ެއެހެންއަކަމުކ، ެއީއ ިޢްއަޒްތަކުމަގިއ ދެ 

هللا ިއ ޤީޤީ ުމުއމުިންނެގ ގ ުތގަ ޙަ ޢިްއަޒްތިރަކެމްއަކަމްށ ެދޭކ،  ީދުނެގަމީތަގއި ޤ ިއުމެވ ޘ ިބުތެވތޭިބ ައުޅްނަންށ ޫނީނ ުނިލޭބނޭ 

 ުރްނެނެވ.ަނީކ ެއިއލ ަހްށ އީމ ްނުނވ  ކ ިފަތޢ ލ ެގ ަމްޚޫލުޤްނެގ ެތެރިއްނ ެއްނެމ ެދަރ ިނަކެމިތެވެގްނވ  ީމުހން 

 

  

 "ެއްނެމހ  ެހޮޔަކުމްނ ުފިރެގްނވ  ެއަކުމަގިއ ދ ިއުމެވ ޮވިޑެގްނވ ، ަމިތެވިރެވ ޮވިޑެގްނވ  ައަޅެމްނެގ ަރްއެބެވ. ިއަބިއލ ީހ" މ ަނީއ:

ެއެކެވ. ެއއީ ަތޢ ލ ައްށ ެދްނެނޭވ هللا ަތޢ ލ ީއ ަބަރކ ްތ ެއަފރ ަތަކްށ މްިލުކެވްނވ  ަބަރކ ުތެގ ެވރިަފރ ެތެވ. ިމީއ هللا  ަޘނ 

 ެއެކެވ.   ުކރ  ައީކ ގަިނަކަމްށ ަދލ ަލތު  ެއެވ. ިމތ ަގިއ   ުފަރތަަމއީ:  .ެދަކަމުކްނެނވެ 

ެއަބީހ: ިއަބ ިއލ ުހެގ ހްަޟަރުތްނ ައްނަނ ެހޮޔަކްނ ގަިނެވ ަތަނވްަސެވ ިއަބ ިއލ ުހެގ ެއްނެމހ  ަޚްލުޤަތުކްނެގ ަމްއަޗްށ 

ްނުކރެ   ޮގެތްއަގިއވ  ގަިނ ެހޮޔަކެމެވ.ުވުނ ަފަދިއްނ ަބަރކ ަތީކ ދ ިއީމޢ ްނުމެވެގްނެވެއެވ. ެއެހީނ ުކިރްނެވްސ ަބޔ 

ިމަފަދިއްނެވްސ ޭބުންނުކެރެއެވ. ަނަމެވްސ  ެއަބީހ: ޭއ ައަޅެމްނެގ ަރްއެބެވ. ަޢަރިބ ަބުހަގިއ ިމިޢބ ރ ްތ  

 ެއެވ.ުނަލ  ިމތ ަގިއ ައިއްސަފއަިވީނ 

ިއ ިޞަފުފުޅަތުކަގެއެވ. ަފެހ  "ލ ުހ ަމިތެވިރެވ ޮވިޑެގްނިފެއެވ.ައދި ިއަބ ިއ" މ ަނީއ:   ެއަބީހ: ޒ ުތުފުޅަގްއޔ 

ިޞަފުފުޅަތުކަގިއެވްސ ަމިތެވިރެވ  ެއްނެމހ   ޮވިޑެގްނވ  ިއލ ެހެވ. ައިދ ަތޢ ލ ީއ ެއިއލ ުހެގ ޒ ުތުފުޅަގިއެވްސ ަމިތެވިރވެ هللا 

ަޚްލުޤަތުކްނަންށުވެރ ަމީތަގެއެވ. ެއިއލ ުހެގ  ލ ުހެގ ޒ ުތުފޅ ިއެގްނ ެއްނެމހ  ޮވިޑެގްނވ  ިއލ ެހެވ. ެއިއލ ުހ ޮވިޑެގްނަވީނ ެއިއ

ަޒުލަގިއ ައަބުދެވްސ ަމްޚޫލުޤްނަންށުވެރ ަމީތަގިއ ޮވިޑެގްނުވުމެގ ިޞަފުފަޅީކ ެއިއލ ުހެގ ޒ ުތުފަޅްށ އަ  ްނެމހ  ޒ ުތުފޅ ިއެގްނ އެ 

 ވ  ިއލ ުހ ަޢުރީޝެގ ަމީތަގިއ ިއްސތަ ިލިބެގްނވ  ިޞަފުފެޅެކެވ. ެއިއލ ަހްށުވެރ ަމީތަގިއ ެއްއެވްސ ެއްއެޗްއ ުނެވެއެވ. ައިދ އެ 

ަކެމެކެވ. ެކެވ. ެއީއ ެއިއލ ުހެގ އިރ ަދުފޅ ިއ ުގިޅަފިއވ  ެއިއލ ުހ އިރ ަދުކަރްއވ ަނަމ ުކަރްއވ  ަޢަމުލުފޅެ ޮވިޑެގްނުވަމީކ ެއިއލ ުހ 

ުރީޝެގ ަމްއަޗްށ ެއިއލ ުހ ަތޢ ލ  ޮވިޑެގްނަވީނ ަޢުރީޝެގ ަމީތަގެއެވ. ޢަ هللا ަޢުރިޝައީކ ެއްނެމ ަމީތަގިއވ  ަމްޚޫލެޤެވ. 

ވ ޮވިޑެގްނެނީވ ަވިކ ެގްނވ ޮގަތެށެވ. ެއިއލ ުހ ިއްސތަ ވ ޮވިޑެގްނީވ ެއިއލ ުހެގ ޒ ުތުފޅ ިއ ަމިތެވިރަކމ ިއ ެއަކީށިއްސތަ 

ަނެމެވ. ައިދ )ަމްޚޫލުޤްނ ެއްއެޗީތެގ ަމްއަޗްށ ައަރިއ ުއޭޅ ޮގަތޭށ ުބެނ( ެއަކަމްށ ަކިއިފްއަޔަތަކޭށ )ޮގތަ  ަކޭށ( ައަހެރެމްނ ުނުބނ 

ިމޘ ެލްއެވްސ ައަހެރެމްނ ުނަޖހ ަނެމެވ. ެއިއލ ުހެގ ޒ ުތުފޅ ިއެގްނ ެއްނެމހ  ަމްޚޫލުޤްނަންށުވެރ ަމީތަގިއ ޮވިޑެގްނވ ަކަމްށ 
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ިލުޙްނ ަވީނ ިއްޖމ ޢު  ިއ ުސްނަނތ  ަފއެ ިއެގން ެވަވޑަ ަސަލުފްއޞ  ެގ ުބްއިދއ ިއ ިފުޠަރްތ  ެވ. ެއެހީނ ުޤުރއ ނ  ނ  ައިދ ިއްނސ 

 ިމަކަމްށ ަދލީުލޮކްށެދެއެވ.

ްނުވޭމ ުބެނޭވ ަބުހެގ މ ަނައީކ، ެއްނެމ ުފިރަހަމެވެގްނވ  ައިދ ަމިތެވިރެވެގްނވ   ިޞަފުފުޅަތުކަގިއ ެއިއލ ުހ ަމިތެވިރެވޮވިޑެގ

ުވެމެވ. ެއިއލ ުހެގ ެއްއެވްސ ިޞަފުފަޅީކ ެއްއެވްސ ޮގަތުކްނ ުއިނަކެމްއ ުނވ ެނ ެގން ަތްއ ެއިއލ ަހްށ ންިސަބްތވެ ިޞަފުފޅު 

 ިޞަފުފުޅަތެކެކެވ. ެއްނެމހ  ުއިނ ިޞަފަތުކްނ ެއިއލ ުހ ހްުސޠ ިހުރެވ ޮވިޑެގްނެވެއެވ.

 

 

 ިންނުމން 

 

ެއަކޭލެގފ ުނެގ ަތްއ ޒު ަވީނ ިވުތީރެގ ުޤޫނުތެގ ަލފު މަ ަޢަލއިހި ވަަސްއލަ هللا ަޞްއލަ هللا ިވުތީރެގ ުޤޫނަތީކ ުސްނަނެތެކެވ. ަރޫސލު 
އްިޚ ުޢަޘއިމީްނ ފަޟީަލުތްއޝަ ައްށ ުއނަގްނަނަވިއ ެދްއވ ަފެއެވ. ިމ ޮފުތަގިއ ަޢްނހު هللا ަސްނ ަރިޟޔަ ޙަ ކ ަފަދިރަކުލްނ 

ްނުކަރްއވ ަފއިވ  هللا ަރިޙަމހު  ްނޮކްށެދްއވ ަފިއވ  ިރވ ަޔުތަގިއ ަބޔ  ަތުކެގ އިުތަރްށ ުޤޫނުތެގ ުދޢ ެގ ަލްފޒު  ަބޔ 

ަޢަލއިހި ވަަސްއަލަމެގ ައރިުހްނ ޘ ިބުތވ  ަލްފެޒެކެވ. هللا ަޒީކެވްސ ަނިބްއޔ  ަޞްއލަ ަލފު ިމ

 

ަމީކެވްސ ަމްއަސަލެއްއ ިކޔު  ުކިރން ެގ ޫކޢު ރު ުޤޫނުތެގ ުދޢ  ިކަޔީނ ިވުތީރެގ ަފުހ ަރުކަޢުތެގ ުރޫކަޢްށ ަފުހަގެއެވ. ަނަމެވްސ 
ުކަރްއވ ަފިއވ  ޫނެނެވ. ެދޮގަތްށެވްސ ޘ ިބުތެވެއެވ.  ެމ ަޞްއަޙ ޮގަތީކ ިވުތީރެގ ުދޢ ަގިއ ން ޮގުތަގިއ އެ  ިޢްލުމެގ ައުހުލެވރްިނ ަބޔ 

ްނުކަރްއވ ޮގުތަގިއ ޮކްނެމ ެރައުކ ިވުތީރެގ ުޤޫނުތަގިއ ުދޢ ުކުރުމެގ  ައިދެވްސ ިޢްލުމެވރިން  ުއުފަލިއެގްނ ުދޢ ުކުރެމެވ. ައތް  ަބޔ 
 ަބަދުލަގިއ ަބެއްއ ަފަހުރ ިކަޔިއ ައެންއަބިއަފުހ ުނިކަޔިއ ޫދޮކްށުލަމީކ ެއްނެމ ަރނަގުޅޮގެތެވ.

ަޢަލއިހި هللا ަޞްއލަ هللا ަފއިވ  ަލްފުޒެގ ިއުތުރްނެވްސ، ުޤޫނަތްށަފުހ ަރޫސލު ެގްނ ައިއސް ީރެގ ުޤޫނުތެގ ޮގުތަގިއ ވ ިރުދވެ ިވތު 
 ވަަސްއަލަމެގ ަމްއަޗްށ ަޞަލވ ްތެލްއުވްނ ެއިދ ުދޢ ުކުރަމްށަފުހ ޙ ަލތ ިއުގޭޅ ެއެހްނ ުދޢ ަތްއެވްސ ުކެރިވދ ެނެއެވ.

ައުޅަގނޑުެމްނ ުޤޫނުތ ިކަޔުމްނދ ިއުރ ، ޭބުނަމީކުމ ން ްއ ެގެންސދިުނުމެގ ެއްނެމ ުމިހިވުތީރެގ ުޤޫނުތެގ ަކިލަމަތުކެގ ަޝަރަޙއެ 
ަތޢ ލ ައްށ ިބުރެވިތެވ هللا މ ަނިއަގިއ  ެއިކޭޔ ެއްއެޗްއެގ މ ަނ ެއނުގުމެގ ަސަބުބްނ ުދޢ ުކަރުމްނދ ިއުރ ަހޤީީޤ
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ަދްނަނަވނީ  ަތޢ ލ ެގ ހްަޟަރުތަގިއ ިމهللا ައިދ ުޤޫނުތެގ ުދޢ ަގިއ ައުޅަގނޑުެމްނ  ޚޫުޝަޢްތެތިރުވަމްށ ަމުގަފިހެވެގްނ ިދުޔެމެވ.
ްސ ުކެރިވެގްނ ިދުޔެމެވ.   ޮކްނ ެއްއެޗްއަކްނ، ުދޢ  ުކަރުމްނދ ިއުރ ައުޅަގނޑުެމްނަންށ އްިޙސ 

 

 

 




