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ިފުހިރްސތު 
  8  ........................................................................................................................................مقدمة ×
ން  َتْوِحيُد × ަކ ..........................................................................................................ގެ މުހިްއމު 11 
  14  .....................................................................................................................................التَّْوِحْيُد ×

  14  .............................................................................................................ަތުއޙުީދގެ ލަފީްޒ މާނަ  ×

  14  .........................................................................................................ަޝުރީޢ މާނަ ަތުއޙުީދގެ  ×

  14  .................................................................................................ަތުއޙުީދ ެބހިގްެނވާ ަބިއަތއް  ×

 15  ..................................................................................................................ُد  األ ُلُوِهيَّةَتوِحْي ×

ން الِعباَدة: × ަކ   15  ......................................................................................................................ައޅު

ކަ  ُأُصوُل  الِعَباَدة ×  17  .............................................................................މުެގ ައްޞލަުތއް ައޅު

  17  .......................................................................................................................ޯލބިުވން اَملَحبَّة: ×

  18  ............................ަދވާަކމުގެ ަބެއްއ ަޢލާމާތަްތއް ަވުރގަ  ޯލބި ގެ  اهللاައޅާގެ ހުިތަގިއ  ×

ްނަތްއަތއް ޯލ  ގެ  اهللاައޅާގެ ހުިތަގިއ  ×  19  ..........................................ބި ަވުރަގަދޮކްށޭދ ަކ

  19  ..............................................................................................................ިބުރވެތިުވން اَخلوف: ×

ްނަތްއަތއް ިބުރވެތިުވ  ައށް اهللاައޅާގެ ހުިތަގިއ  ×   20  ............................ްނ ަވުރަގަދޮކްށޭދ ަކ

 21  ...........................................................................................................ުއްއމުީދުކުރން الرََّجاء: ×

 21  .......................................................................ަބަޔަކްށ ެބހިގްެނެވެއވެ  3ުއްއމުީދުކުރްނ  ×

  22  ...............................................ުރޠަުތއް ޝަ  )ގެ  َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا""( ަތުއޙުީދގެ ަކިލަމިއގެ  ×

   36  .....................................................................................................................َتوِحْيُد  الرُُّبوِبيَّة ×
 36  .............................................................................................................................ގެ މާނަ  رّب ×
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  37  ..............................................................................ގެ ަބެއްއ ަދީލލަުތއް  َتوِحْيُد  الرُُّبوِبيَّة ×

 -ވާ ގެ ަމުޚލުޫޤްނގެ ަމްއަޗްށ ޘިާބުތެވގެން ގެ ުރބިޫބްއަޔުތ ެއަކލާނ اهللاައިދވްެސ  ×
ަގިއ   39  ..................................................................................................ަކމުގެ ަދީލލަުތުކގެ ތޭެރ

 39  ...........................................................................................................................َدَالَلُة اْلِفْطَرة ×

 40  ..........................................................................................................................َدَالَلُة اَألْنُفس ×

 40  ............................................................................................................................َدَالَلُة اآلفَاق ×

ްނ ެއަކލާނގެ ަމުޚލުޫޤްނގެ ަމއް  اهللا × ތަަކ  -ަޗްށ ެދަބަޔަކށް ގެ ަރްއުބަވްނ
  41  ............................................................................................................................ެބހިގްެނެވެއވެ 

  42  .............................................................................................ِحْيُد  اَألْسمَاء  َوالصِّفَاتَتو ×

ްނަތއް  3 ަގިއ ެދެނަގްނަންނޖެހޭ  َتوِحْيُد  اَألْسمَاء  َوالصِّفَات: ×   43  .......................ަކ

  44  .................................ްނުކެރވިަފއިވާ ަބެއްއ ަޤވާިޢދު ަބޔާ  އިްސމުފުޅަުތކާެމދު  ގެ  اهللا ×

ގްެނވާ އެ  اهللا × ީކ ެއްނެމ ިރެވިތެވ  -ްނެމ ފުރިަހމަ ގެ ުހރިހާ ިއްސމުފުޅަުތަކ
ުކަގިއ ެއްއވެ  .ިއްސމުފުޅަުތެކވެ  ްނ ުއިނަކމެ ެއިއްސމުފުޅުަތ   44  .....ްއ ުނެވެއވެ ްސ ޮގަތުކ

ކީ  ުހރިހާ  ގެ  اهللا ×  -ުތފަުޅްށ ިލބިޮވިޑގްެނވާ ާޛ  ެއަކލާނގެ  އިްސމުފުޅަުތަކ
ކެެކވެ ަންނފު  ކެވެ  .ޅުަތ   46  ...............................................................................ައިދ ސިަފފުޅުަތ

ަކށް ގެ ިއްސމުފުޅަުތްއ ެއަކލާނގެ ާޛުތފަުޅާށިއ،  اهللا ×      ެއަކލާނގެ ިސަފފުޅުަތ
  47  ....................................................................................................ޮގަތަކްށ ަދީލލުުކެރެއވެ  3

ތްުނެނވެ  اهللا ×  -ގެ ުހރިހާ ިއްސމުފުޅެްއވްެސ ެދެނަގެނވީޭނ ުޤްރއާާނިއ، ުސްނަނ
ްނ ެދނެ   47  ...............................................................................ެނވޭެނެއވެ ުނގަ ެއްއ ުބްއދިައުކ

  48  ............................ަދކްުނ ަޢަދެދްއ ުނުކެރވޭެނެއވެ ގެ ިއްސމުފުޅަުތްއ ަވިކ ަޢދަ  اهللا ×
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 50  ......................................................ިއްސމުފުޅު  81 ީކިރިތ ުޤްރއާުނަގިއ ވާރިުދެވަފއިވާ  ×

ތަުގިއ ވާރިުދެވަފއިވާ  rرسول اهللا  ×  57  .........................ިއްސމުފުޅު  18 ގެ ުސްނަނ

ްނ އިްސމުފަުޅކާ ގުޅުަވިއގެން  ،ގެ ަބެއއް ިއްސމުފުޅު  اهللا ×  -މުެނވީ ުނިކޭޔެނެއވެ ެއެހ
ްނ ގެނެ  ީނ ެއއިްސމުފަުޅްށ ފުރިަހަމަކ ތް ެއެހ  62  .............ަކމުަގިއ ވާތީެއވެ  ްސެދީނ ެއޮގ

ކާމުެދ ަބޔާ  اهللا ×   62  .....................................ްނުކެރވިަފއިވާ ަބެއްއ ަޤވާިޢދު ގެ ިސަފފުޅުަތ

ަކީކެވްސ ފު  اهللا × ކެެކވެ ގެ ުހރިހާ ސިަފފުޅުަތ  -ިރަހަމެވގެްނވާ ިސަފފުޅުަތ
ްނ ުއިނކަ    62  ..........................................ެއވެ ެމްއ ުނވެ ެއިސފަފުޅަުތުކަގިއ ެއްއވްެސ ޮގަތުކ

ުކގެ ބާުބ ިއްސމުފު  ×   64  ......................................ޅަުތުކގެ ބާަބްށުވެރ ތަަނަވެހވެ ިސަފފުޅުަތ

  65  .........................................................ަބަޔަކްށ ެބހިގްެނެވެއވެ  2ގެ ިސަފފުޅުަތްއ  اهللا ×

 69  ..........................................ަބަޔަކްށ ެބހިގްެނެވެއވެ  2ިސަފފުޅުަތްއ  ُثُبوِتيَّة ގެ  اهللا ×

ްސ ެދެނަގނެ ިސފަ ގެ ުހރިހާ  اهللا × ތްުނެނވެ ފުޅެްއެވ  -ވީޭނ ުޤްރއާާނިއ، ުސްނަނ
ްނ ެދނެ   70  ...............................................................................ުނަގެނވޭެނެއވެ ެއްއ ުބްއދިައުކ

ަބތުްކެރވިްއޖެަނމަ ެއީއ َلْفظُ اَجلَالَلة ×  -ައްށ ީމެހްއގެ ުނަވތަ ެއްއެޗްއގެ ަނން ންިސ

ަބތުްކެރިވްއޖެަނަމ ެއީއ   72  ގެ ިސަފފެުޅެކވެ  اهللاަމުޚލެޫޤެކެވ. ައިދ ިސަފެއްއ ންިސ

، އޭގެ  اهللا ވާރިުދެވަފއިވާ  × ަކްށ ަބލިާއުރ ން ގެ ިސަފފުޅުަތ  -ަޙޤީަޤތް ެއްއޮގަތކު
ުކްނ ޭނނގެެއވެ  ަތ ެރެމްނަންށ ެއނގެެއެވ. ައިދ ައެނއޮްގ   73  .........................................ައުހ

ުކަގިއ  اهللا × ިއ ިސަފފުޅުަތ   73  ...........................................ުކުރން  ِإْلَحادُ ގެ ިއްސމުފުޅަުތކާ

ިއ ިސފަ اهللا  × ުކަގިއ ގެ ިއްސމުފުޅަުތކާ   74  ..........................ުދުކެރވޭ ޮގތްަތއް  ِإْلَحاُدފުޅުަތ

ކާމުެދ اهللا  × ިއ ިސަފފުޅުަތ  75  .......ފެުރިދަފިއވާ ަބެއްއ ިފުރޤާަތއް ަމގު  ،ގެ ިއްސމުފުޅަުތކާ
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 75  .....................................................................................................................................اَجلْهِميَّة ×

 76  .................................................................................................ިމިފުރޤާގެ ަބެއްއ ަޢީޤާދަތއް  ×

 76  .......................................................................................................................................اُملْعَتِزَلة ×

 77  .................................................................................................ިމިފުރޤާގެ ަބެއްއ ަޢީޤާދަތއް  ×

 79  ..................................................................................................................................اَألَشاِعَرة ×

 79  .................................................................................................ިމިފުރޤާގެ ަބެއްއ ަޢީޤާދަތއް  ×

 82  ...................................................................................................................................اَملاُتِريِديَّة ×

 82  .................................................................................................ިމިފުރޤާގެ ަބެއްއ ަޢީޤާދަތއް  ×

  

ން  شِّْرك × ަބިއަކމާިއ ުނަރްއކާތެރިަކ  84  ........................................................................ގެ ުނ

  78  .......................................................................................................................................الشِّْرك ×

 78  ............................................................................................................ިޝުރުކގެ ލަފީްޒ މާނަ  ×

  78  ........................................................................................................ިޝުރުކގެ ަޝުރީޢ މާނަ  ×

  88  .................................................................ތުްނ ިޝުރުކ ެބހިގްެނވާ ަބިއަތއް ަޝުރީޢ ގޮ  ×

 88  ........................................................................................................................الشِّْرُك اَألْكَبُر ×

 29  ......................................................................................................................الشِّْرُك اَألْصَغر ×

ުކްނ ޮކށް  × ލަުތއް މްީސަތ ޭ ޝިުރުކގެ ަބެއްއ ަޢަމ   108  .........................................................ުއޅ

 -ާރމްކުެރްއވި ެއްއެޗއް ުނަވތަ ަކެމއް ަޙލާލުކުުރމާިއ، ަޙލާލުުކެރްއވި ެއްއެޗއް ޙަ  اهللا ×

  810  ........ގެ ީމުހްނަންށ ކިަޔަމްނތެރިުވން ުނަވަތ ަކެމްއ ަޙާރމުްކުރމުަގިއ މީަތ ަފްނތަިތކު 

ގެ ޫސަރުކެރުހން  × ކީެތ   011  ................................................................................................ިދޭރ ަތ

ޫ  اهللا × ްއތްަނުވމުަގިއ ަމުޚލ  111  ............................ުޤްނ ވީަސލެާއްއ ަކމުަގިއ ހުެދން ައްށ ުކ

 811  ........................................................ްނ. ައިދ ފާލެުބލުމާިއ، ެބލުުވން ައތްެބލުމާިއ، ެބލުުވ  ×
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  312  .......................................................................................................މިާއ، ހުެދުވން ިސުޙުރެހދު  ×

 031  ..........................................................................................ިސުޙުރްނ ިސުޙުރ ަޙްއލުުކުރން  ×

 -ްނާނިއ، ަވީލެވރިަކަމްށ ަދުޢވާުކާރ ަޝިއޠާާނެގ ެހްއލްުނތެރިްނގެ ިސުޙުރެވިރ ×
ްނ ވަާކަމްށ ަޤބޫލުކުުރން ިކބާަގިއ ަވީލ   031  .....................................................................ެވރިަކ

 031  .................................................................................................ަވީލެވރިްނގެ ެދަބެއްއ ެވެއވެ  ×

 131  ...................................................................................................................ގެ ަވީލެވރިން  اهللا ×

ން  ×  513  ........................................................ަވީލެވރިްނގެ ައތް ަމްއަޗްށ ަކާރމާތް ފާޅުުކެރްއުވ

 513  ..............................................................ުޤްރއާުނަގއި ަބާޔްނެވަފއިވާ ަބެއްއ ަކާރމާތްަތއް  ×

 513  ........................................................ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތްަތއް  اهللا ަމްރަޔމްގެފަާންށ މާތް  ×

އިގެ ީމުހްނަންށ މާތް  ×  813  ...................................ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތްަތއް  اهللا ަކުހފް ބާަގ

ްއވި × ިއ ުއޅު ަކްށ  ،ުސަލިއމާުނގެފުާނގެ ައރިުހަގ  -اهللا މާތް ެހޮޔލަފާ ާޞިލުހ ައަޅ
 041  ..............................................................................................................ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް 

ިނެހްނ ެވަފއިވާ ވާރިދު  ×  141  ..................................................................ަބެއްއ ަކާރމާތްަތއް ެއެހ

ެވރި ޖުަރިއަޖްށ  ×  141  .........................................................ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް  اهللا މާތް ައޅު

ކުުރގެފަާންށ  × ި ަކާރމާތް  اهللا މާތް ައބަޫބ  214  ...........................................................ފާޅުުކެރްއވ

ރު  ×  314  ..................................................................ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް  اهللا މާތް ގެފަާންށ ުޢަމ

 414  .............................................ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް  اهللا މާތް ްށ އަ  سعد بن أيب وّقاص ×

 514  ...........................................ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް  اهللا މާތް ްށ އަ  العالء بن احلضرمي ×

  614  ..............................................ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް  اهللا މާތް ްށ އަ  أبو مسلم اخلوالين ×

 051  ............................................................................................................ަވީލެވރިން  ަޝިއޠާާނގެ  ×

ިރ ×  151  ..........................................................ުދން ޮކްށ ަމހާަނަމީތ ިޒާޔަރތް ހެ ަމހާަނ ީޒަނތެްތ
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އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ އެންމެބޮޑު  ،ގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިންهللاތައުޙީދަކީ 

ޙައްޤެވެ. އެހެންކަމުން ތައުޙީދު ދެނެގަނެ އޭގެ މަތީގައި ޘާބިތުވުމަކީ ކޮންމެ 
ހުރިހާ އަޅުކަމެއްގެ އުޙީދަކީ ތަމުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. 

އް ޤަބޫލެهللا  ،ތައުޙިދާ ނުލައި އެއްވެސް އަޅުކަމެއް ،ހިނދުށް ވީއަސާސަ
  ވެ.ނުކުރައްވާނެތެ

.  ،ފަހެ ޢިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތްޢިލްމަކީ ތައުޙީދުގެ ޢިލްމެވެ
އެކަލާނގެ  ،އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ،ގެ ޛާތުފުޅާއިهللاއެހެނީ އެއީ މާތް

މަޢުރިފާކޮށްޭދ މީސްތަކުންނަށް ޅުތަާކއި އަދި އެކަލާނގެ ޢަމަލުފުޅުތައް ސިފަފު
 ،ޝިރުކުގެ ޢަމަލުތަކާއި ،އަދި އެންމެބޮޑު ފާފަ ކަމުގައިވާ ޢިލްމަށް ވާތީއެވެ.
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އިޢުތިޤާދުތަކުން މީސްތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ޢިލްމަށް ވާތީވެސް  ،ބަސްތަކާއި
  މެއެވެ.

 ،ތައުޙީދުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރެ ،ފަހެ މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދާމީހާ 
އޭނާއަށް ސުވަރުގެ ވަދެވޭނެކަން ކަށަވަރެވެ.  ،މަރުވެގެން ގޮސްފި ކަމުގައި ވާނަމަ 
އޭނާއަށް  ،މަރުވެގެން ގޮސްފި ކަމުގައި ވާނަމަ  ،އަދި ތައުޙީދުން އެއްކިބާވެ ހުރެ

ކަމުގައި ވާހުށީ އަދި އޭނާގެ ތަންމަތި  ސުވަރުގެ ޙަރާމްވެއްޖެކަންވެސް ކަށަވަރެވެ.
  ހޫނު ގަދަ ނަރަކައެވެ.

ފޮތްތައް  ކޮށްފަހެ މިމައުޟޫޢަކީ ޢިލްމުވެރިން ވަރަށް ތަފްޞީލު
ވިސްނުމުގެ  ،ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި ލިޔުއްވާފައިވާ މައުޟޫޢެކެވެ. ހުރިހާ އެންމެންނަކީ 
 އެފަދަ ތަފްޞީލީ ބޮޑެތި ފޮތްތައް  ،ގޮތުން އެއްފަންތިއެއްގެ މީހުން ކަމުގައި ނުވާތީ

 ،ހުރިހާ އެންމެންނަކަށް ނުވެސް ކިޔޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިމައުޟޫޢުގައި
ޚުލާޞާ ފޮތެއް އޮތުމަކީވެސް ގިނަބަޔަކަށް މިޢިލްމުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ 

  ކަމެކެވެ.
މިމައުޟޫޢުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. ތައުޙީދުގެ މުހިންމު  ،ފަހެ މިކުޑަކުޑަ ފޮތަކީ

ވާނެއެވެ. މިފޮތް ލިޔެފައިމިވަނީ ކިޔައިލާން މަޢުލޫމާތުތައް މިފޮތުގައި ހިމަނާފައި
 ،ފަސޭހަ މިންވަރަކަށެވެ. މިފޮތުގައި ތައުޙީދުގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން

ޝިރުކުގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައްވެސް  ،ތައުޙީދުގެ އިދިކޮޅު ކަމުގައިވާ
 އޭގެ އިދިކޮޅުވެސް ،ރަނގަޅަށް އެނގޭނީތައުޙީދު  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެއީ

 އަދި މިފޮތުގެ ނަމަކަށް  އެނގިގެން ކަމުގައި ވާތީއެވެ.

" ގެ ނަމުން ނަންދިނީމެވެ   ."ތައުޙީދުގެ ޚުލާޞާ
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ގެ ޙަޟްރަތުން ވާތްގަށް އެދުމަށް هللاމާތް ،ފަހެ މިފޮތް އެކުލަވައިލުމުގައި
 إبراهيم احلمدالّشيخ حمّمد بن  ،އެހީތެރިކަން ހޯދި ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ފަހުގައި

 "توحيد األمساء والّصفات" "توحيد األلوهّية" ،އާއި بوبّية""توحيد الّرލިޔުއްވާފައިވާ 
"الَقَواِعُد اُملْثَلى يف ِصَفاِت اِهللا  ލިޔުއްވާފައިވާ الشيخ حمّمد بن صاحل العثيمنيއަދި 

 "ِكَتابُ التَّوِحيد" ލިޔުއްވާފައިވާ ابالشيخ حمّمد بن عبد الوّهދި އަ َوَأْسَماِئهِ اُحلْسَنى"
  ހިމެނެއެވެ.

މިފޮތުގެ ފައިދާ ދިވެހި ދަރިންނަށް  اهللا سبحانه وتعاىل، ދުޢާއަކީ
އަދި އެއުރެންނަށް މިފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް . ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވުމެވެ

އަދި ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް . ދެއްވުމެވެ توفيق ޢަމަލުކުރުމުގެ
   آمني .ކަމުގައި ލެއްވުމެވެ ކުރައްވާ އާޚިރަތުގައި ނަޖާތުގެ ޒަރިއްޔާއެއްޤަބޫލު

 
د إبراهيمحمّم   

  . މ 2018ޖޫން  25

11  1439 .
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ން  ަކ   ގެ މުހިްއމު

ަތކުްނ ަޚލުްޤކެުރުވުނ ަމޤްަޞެދެވ. +   ެއީއ ައޅު

  ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް

އަށް  اهللا ތިމަން ،އިންސާނުން ،ޖިންނީންނާއި : "މާނައީ )٥٦(الذاريات: 
  ." ންކުރުމަށް މެނުވީ ނުހައްދަވަމެވެއަޅުކަ

ްނަތކެެވ. + ުނ ަކ ިއ ޮފތަްތްއ ބާަވއިލްެއުވ ިއ ަރޫސލްުނ ޮފުންއަވ   ެއީއ ެއަކަމަކްށަޓަކ

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
އަދި ހަމަކަށަވަރުން ": މާނައީ )٣٦(النحل:   يبىب نب  مب زب

 ތިޔަބައިމީހުން  އެއީ . ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ هللا ތިމަން ،ކޮންމެ އުއްމަތަކަށް
 ކުރެވޭފިޔަވައި އަޅުކަންهللا  އެބަހީ(އަދި ޠާޣޫތުން  !ށް އަޅުކަންކުރާށެވެއަهللا

 މީސްތަކުންނަށް  މިފަދައިން !އެއްކިބާވާށެވެ ވެދުރު )ފަރާތަކުން ހުރިހާ
  ގޮވައިލެއްވުމަށްޓަކައެވެ."

ަތކުްނގެ ަމްއަޗްށވާ  +   ގެ ަޙްއެޤެވ. اهللاެއީއ ައޅު

َيا ُمَعاُذ «َعَلى ِحَماٍر، َفَقاَل:   r َقاَل: ُكْنُت ِرْدَف النَِّبيِّ tَعْن ُمَعاٍذ 
ُقْلُت: اُهللا َوَرُسوُلُه  »َهْل َتْدِري َحقَّ اِهللا َعَلى ِعَباِدِه؟ َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اِهللا؟

 َفِإنَّ َحقَّ اِهللا َعَلى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َوَال ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا، َوَحقَّ «َأْعَلُم. َقاَل: 
َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا! َأَفَال  »اْلِعَباِد َعَلى اِهللا َأْن َال ُيَعذَِّب َمْن َال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا

هللا މާނައީ: މާތް فق عليه)(مّت »َال ُتَبشِّْرُهْم َفَيتَِّكُلوا«ُأَبشُِّر ِبِه النَّاَس َقاَل: 
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އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ  ،ެގ ފަހަތްޕުޅުގައި rرسول اهللا  އަހުރެން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 .އަހުރެންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ،ވަނިކޮށް  ޙިމާރުކޮޅުގެ މަތީގައި ސަވާރުވެގެން
ގެ މައްޗަށްވާ  اهللا، ގެ ޙައްޤާއި اهللاއަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ ! އޭ މުޢާޛެވެ"

އެކަން އެންެމ . އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ؟ ޤު އެނގިލައްވާތޯއެވެއަޅުތަކުންގެ ޙައް
. ވެ އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެ. އެވެ اهللاމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ 

އެކަލާނގެއަށް  ،ގެ ޙައްޤަކީ اهللا އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ގެ اهللاއަދި . ރުމެވެނުކު އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު، އަޅުކަންކުރުމާއި

ނުކުރާ  އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ،މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤަކީ
 !ގެ ރަސޫލާއެވެ اهللا އޭ. އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ." މީހާއަށް ޢަޛާބު ނުދެއްވުމެވެ

 މީސްތަކުންނަށް އެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ނުދެއްވާނެ  ،އެހެންވިއްޔާ އަހުރެން 
އެބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ ". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ) ؟އެބަހީ ދެއްވަންތޯއެވެ ( ؟ހެއްޔެވެ

އޭރުން އެބައިމީހުން އެކަމުގެ ) ދެއްވައިފިނަމަ( !ނުދެއްވާށެވެ  އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު
   ".ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލައިފާނެތެވެ ،ކޮށްފައިބަރޯސާމައްޗަށް 
ލްެއ ަޤބޫލުުވްނ ެއަކެމްއގެ  + ކެެވ. ުހރިހާ ެހޮޔަޢަމ ްނަތ   ަމްއަޗްށ ުހްއިޓފިައވާ ަކ

    مث  هت مت خت حت جت هب ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް

، ނަމަ ) ޝަރީކުކުރެއްވިމާނައީ: "އަދި އެބޭކަލުން (ނަބީބޭކަލުން  )٨٨(األنعام: 
  ބާޠިލުވެއްޖައީސްކަން ކަށަވަރެވެ." ލުން ކުރެއްވި ހެޔޮޢަމަލުތައްއެބޭކަ
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ކެެވ.ެއަކެމްއގެ  + ްނަތ    ަމްއަޗްށ ަފލާޙާިއ، ކާިމާޔުބގެ ިސްއަކޖެހިފިައވާ ަކ
َمنْ َكانَ آِخرُ َكَالِمهِ الَ ِإَلهَ ِإالَّ اهللاُ َدَخَل « ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا 

َال ِإَلَه ِإالَّ  ،މާނައީ: "އެމީހެއްގެ އެންމެފަހު ބަސް ކަމުގައި  (رواه أبو داود) »اْلَجنََّة
  މީހާ ސުވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެވެ."ވެއްޖެ  اُهللا

ކެެވ. + ްނަތ   ެއަކަމކާ ެބހޭޮގުތްނ ަކްށަވޅުަގިއ ެއްނމެ ފަުރަތަމ ުސވާލުުކެރވޭެނ ަކ
: »َمْن َربُّكَ « ތިބާގެ ވެރި އިލާހަކީ  ،"ތިބާ އަޅުކަންކުރާ  މާނައީ

  ކާކުހެއްޔެވެ؟"
ުޙަޝުރގެ ެއއީ ެއަކމުގެ މަތީ ަމުރެވްއޖެ ީމހާ، ފަާފެވރިައކު ަކމުަގއި ީވަނަމެވްސ، މަ  +

ކެެވ. ްނަތ ްނާދ ަކ   ަމިއާދުނަގިއ ެއަކމުގެ ަޒރިްއާޔިއްނ ފަާފ ޮފެހިވގެ

: I: َقاَل اُهللا َيُقوُل rَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  tَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
  ِبي َشْيًئاِإنََّك َلْو َأَتْيَتِني ِبُقَراِب اَألْرِض َخَطاَيا ُثمَّ َلِقيَتِني َال ُتْشِرُك !اْبَن آَدَمَيا «
ރުއްސުންލެއްވި هللا ާމނައީ: "މާތް (رواه الترمذي) »َألَتْيُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًةَ 

رسول اهللا އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
r ްވަޙީކުރެއްވިއެވެ. "އޭ هللا ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. މާތ

ނޑު ފުރައިއާދަމުގެ ގެ هللاތިމަން ،ފާފަ ހިފައިގެން ، ދަރިޔާއެވެ! ތިބާ ބިންގަ
އާ هللاއާ ޝަރީކުނުކުރާ ޙާލު، ތިމަން هللاޙަޟުރަތަށް އައިސް، ތިމަން 

ނޑު ފުރައިނަމަ، ބައްދަލުކޮށްފި ތިބާއަްށ  ،هللاފާފަފުއްސެވުން ތިމަން  ،ބިންގަ
    ދެއްވާހުށީމެވެ."

ކެެވ.ެއަކމުގެ ަޒރިްއާޔިއްނ ުސަވުރގެ ަކަށވަ  + ްނަތ ްނާދ ަކ  ުރެވގެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم « ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
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:  (رواه مسلم) »َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َدَخَل اْلَجنََّة ނުވީ އަޅުކަންކުރުން މެ"هللا މާނައީ
އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަން ދަންނަ ޙާލު، މަރުވެއްޖެ  ،ޙައްޤުވެގެންވާ

  މީހާ ސުވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެވެ."
  

  

 ަތުއޙުީދގެ ލަފީްޒ މަާނ:

އެއީ އެއްޗެއް އެކަހެރިކޮށްލުމެވެ. ނުވަތަ އެއްޗެއް އެކައްޗެއް ކަމުގައި 
  ހަދައިލުމެވެ.

 ގެ ަޝުރީޢ މަާނ:ަތުއޙުީދ 

هللا އަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި އަޅުކަމެއްގައްޔާއި، ކާއިނާތުގައި هللاއެއީ 
 ،ގެ އެންމެހައި އިސްމުފުޅުތަކާއިهللاކުރައްވާ އެންމެހައި ކަންތަކެއްގައްޔާއި، 

  ސިފަފުޅުތަުކގައި އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ.

ހެން އެއްވެސް އެ ،އެބަހީ މިއިން އެއްވެސް ބައެއްގައި އެކަލާނގެއާއެކު 
. ޝަރީކު ނުކުރުމެވެ.  ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުކުރުމެވެ

 ަތުއޙުީދ ެބހިގްެނވާ ަބިއަތްއ:

  ތައުޙީދު ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަށެވެ.

  َتوِحْيُد اُألُلوِهيَّة. (َتوِحيُد الُعُبوِدّية) )1(

  َتوِحْيُد الرُُّبوِبيَّة. )2(

  َتوِحْيُد اَألْسَماِء َوالصَِّفاِت. )3(
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: އެންމެހައި އަޅުކަމެއްގައި  َتوِحْيُد اُألُلوِهيَّة  اهللا تعاىلއަކީ

.  اهللا تعاىل ،އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. އެބަހީ ހުރިހާ އަޅުކަމެއް އަށް ޚާލިޞްކުރުމެވެ
  .އެކަލާނގެއާ އެހެން ފަރާތެއް ޝަރީކު ނުކުރުމެވެ ،އެއްވެސް އަޅުކަމެއްގައި 

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ  ޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.ވަهللا މާތް
: "ހުރިހާ  )٥(البينة:     جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض މާނައީ

އަށް هللاއަށް އަޅުކަން ޚާލިޞްކުރާ ޙާލު، هللا ތިބެ، ބާޠިލު ގޮތްތަކަކުން އެއްކިބާވެ 
ކުރުމަށާއި، ޒަކާތްދިނުމަށް މެނުވީ ޤާއިމު އަޅުކަންކުރުމަށާއި، ނަމާދު

  ވެ. އަދި ސީދާވެގެންވާ ދީނަކީ އެއީއެވެ."ތެކުރެވިގެން ނުވެއެބައިމީހުންނަށް އަމުރު 
   

.ަކްނ  ައޅު

 ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި اهللا تعاىلއަޅުކަމަކީ  ،ދެންފަހެ
. އަދި ކޮންމެ އިޢުތިޤާދެކެވެ.ކޮންމެ ބުނުމަ   ކާއި، ޢަމަލެކެވެ

، ޙައްޖުވުމާއި، ރޯދަހިފުމާއި، ޒަކާތްދިނުމާއި، މިސާލަކަށް ނަމާދުކުރުމާއި
   ންފަދަ ޢަމަލުތަކެވެ.ޤުރުބާންކުރު

ނުބައިކަންތައް މަނާކުރުމާއި، ، ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުމާއިއަދި 
  .ތަކެވެންފަދަ ދުލުގެ ޢަމަލުޛިކުރުކުރުމާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވު
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ދެކެ ލޯބިވުމާއި، އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވުމާއި، އެކަލާނގެ هللاއަދި 
  ށް އުއްމީދުކުރުމާއި، ވަކީލުކުރުންފަދަ އިޢުތިޤާދުތަކެވެ.ރަޙުމަތަ

 جح  مج حج مث هت مت خت حت  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
 )١٦٣ – ١٦٢األنعام: (     حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ) !އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ(": މާނައީ

، މަރުވުންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބު ، ދިރިހުރުމާއި، ޤުރުބާނީއާއި  ،ނަމާދާއި 
އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް . ނުވެއެވެ އެކަލާނގެއަށް ޝަރީކަކު. އަށެވެ اهللا

އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ . އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ މިފަދައިން އިޚްލާޞްތެރިވުމަށެވެ
   ."އެންމެ ފުރަތަމަ މުސްލިމެވެ) މަތުގެންމިއު(

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا  މާތްއަދިވެސް 
މާނައީ:  )١٢١(البقرة:     مت زت رت  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ

އެފޮތް ކިޔެވުން  ،ފޮތް (ޤުރްއާން) ދެއްވި މީހުންهللا ތިމަން  ،"އެއުރެންނަށް
ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި އެފޮތް ކިޔަވަތެވެ. އެފޮތަށް އީމާންވާ މީހުންނަކީ 

ދި އެފޮތަށް ކާފިރުވާ މީހުން ދަންނައެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންނެވެ. އަ
   ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންނެވެ."

 مه جه ين ىن من ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
 )١١٠(آل عمران:     ىييي مي خي حي جي  يه ىه

އެންމެހެޔޮ އުންމަތް ކަމުގައި  ،މާނައީ: "މީސްތަކުންނަށްޓަކައި ނެރެވުނު 
ވީމުއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް  މީހުންތިޔަބައި

  އަށް އީމާންވަމުއެވެ."هللاނުބައިކަންތައްތައް މަނާކުރަމުއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން 
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ަކމުގެ ައްޞލަުތއް     ައޅު

އެވެ. الرََّجاءއާއި،  فاَخلْوއާއި،  اَملَحبَّة އެއީ 
 ބިުވްނ.ޯލ  

ދެކެ ލޯބިވުމާއި، އެކަލާނގެ هللا ،ފަރާތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުރިހާ އެބަހީ
ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ލޯބިކުރުމާއި، އެކަލާނގެ ނުރުއްސަވާ ކޮންމެ 

ޞާލިޙު އަޅުންދެކެ  ،ކަމަކަށް ނުރުހުމާއި، އެކަލާނގެ ވަލީވެރިން ކަމުގައިވާ 
ކާފިރުންނާއި، މުނާފިޤުންދެކެ  ،މުގައިވާލޯބިވުމާއި، އެކަލާނގެ ދުޝްމަނުން ކަ

  ރުޅިއައުމެވެ.

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
هللا "އަދި : މާނައީ )١٦٥(البقرة:   ىقيف ىف يث ىث نث  زثمث رث يت

މީސްތަކުންގެ  ،ފިޔަވައި (އަޅުކަންކުރުމަށް) ޝަރީކުންތަކެއް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކު
އެމީހުން އެޝަރީކުން ދެކެ ލޯބިވެތެވެ.  ،ލޯބިވާ ފަދައިންދެކެ هللا ތެރެއިން ވެއެވެ. 

  ދެކެ ލޯބިވުން މާބޮޑެވެ."هللا  ،އަދި އީމާންވި މީހުން 

 ىب نب  مب زب ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
 يت ىت نت  مت زت رت يب
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث
(التوبة:     من زن  رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك

ތިޔަބައިމީހުންގެ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) ގެފާނެވެއޭމުޙައްމަދު: "(މާނައީ  )٢٤
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ބަފައިންނާއި، ދަރިންނާއި، އަޚުންނާއި، އަނބިންނާއި، ގާތްތިމާގެ މައިން 
 ފައިވާ މުދަލާއި، އަދި ގެއްލުން ވެދާނެ މީހުންނާއި، އަދި ތިޔަބައިމީހުން ހޯދާ

 ،ދޮރުގެ ހުން ރުހޭ، އަދި ތިޔަބައިމީވިޔަފާރިއާއި ގަންނަކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރު
އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއާއި އަދި  اهللا) މިހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ތަކެއްޗެއް (

ލޮބުވެތިކަން  ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ،ވުރެއެކަލާނގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށް
 ،ދާންދެން  އައިސްފުމަށް) އެބަހީ ޢަޛާބު(ފުޅު ގެ އަމުރު  ،اهللاބޮޑުވެގެންވާނަމަ، 
 ހިދާޔަތް اهللاބަޔަކަށް  ޤުއަދި ފާސި. ތިޒާރުކޮށްގެން ތިބޭށެވެތިޔަބައިމީހުން އިން

 ."ވެނުދައްކަވާނެތެ

  ގެ ޯލބި ަވުރަގަދވާަކމުގެ ަބެއްއ ަޢލާމާތްަތްއ: اهللاައޅާގެ ހުިތަގިއ 

 ހެޔޮކަންތައް ކުރާހިތްވުމާއި، އެކަމަށް ތައުފީޤުލިބުން. ×

ނުބައިކަންތަކަށް އުދާސްވުމާއި، އެކަންތަކުން ދުރުވުމަށް  ×
 ތައުފީޤުލިބުން.

 އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތު އިޙުސާސްކުރެވުން. ×

 هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
މާނައީ: "އެބައިމީހުންނަކީ އީމާންވި  )٢٨(الرعد:   مب هئ مئ

. هللاމީހުންނެވެ. އަދި  އަށް ޛިކުރުކުރުމުން އެމީހުންގެ ހިތްތައް ހަމަޖެހޭ މީހުންނެވެ
  ކުރުކުރުމުންނެވެ."އަށް ޛިهللاއް ހަމަޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ހިތްތަ ދަންނާށެވެ!

ގެ ލޯބި އުނިވަމުން هللاއޭނާގެ ހިތުން  ،އަށް އުރެދޭ ވަރަކަށްهللا ،އަޅާ
ގެ ލޯބި އުނިވަމުންދާ ކަމުގެ އެންމެބޮޑު هللاދާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ހިތުން 

ވުމަށް އޭނާ ނުބައި ކަންތައް ކުރުން މަތީ ދެމިހުރުމާއި، އެކަމުން ތައުބާ ،ޢަލާމަތަކީ
  ފަސްޖެހުމެވެ.
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 އިމާމު ޝާފިޢީގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  َهَذا َحمَاٌل يف الِقَياِس َشِنيُع.  َتْعِصي اإللَه وَأْنَت َتْزُعُم ُحبَُّه، 

  ِإنَّ اُملِحبَِّ َملْن ُيِحبُّ ُمِطيُع.  َلْو َكاَن ُحبَُّك َصاِدًقا َألَطْعَتُه، 

: "ތިބާ އިލާހަށް އުރެދެމުއެވެ . އެއީ އެއިލާހު ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް މާނައީ
.  ،އެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސްގަދަޢުވާކުރާ ޙާލު އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ

އަޅައިކިޔުމުގައި ހަޑިހުތުރު ކަމެކެވެ. ތިބާގެ ލޯބި ތެދުވެރި ކަމުގައި ވީނަމަ، ތިާބ 
ލޯބިވެވޭ މީހާއަށް  ،އެހެނީ ލޯބިވާ މީހާ އެއިލާހަށް ކިޔަމަންގަތީހެވެ. 

  ޔަމަންތެރިވާނެކަން ކަށަވަރެވެ."ކި

ްނަތްއަތްއ: اهللاައޅާގެ ހުިތަގިއ   ގެ ޯލބި ަވުރަގަދޮކްށޭދ ަކ

ވާޖިބުކުރެއްވި ކަންތައްތައް އަދާކުރުމާއި، ޙަރާމްކުރެއްވި هللا  ×
 ކަންތައްތަކުން ދުރުވުން.

 ސުންނަތް ކަންތައްތައް ކުރުން ގިނަކުރުން. ×

 ކަލާނގެ ދެނެގަތުން.ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި، ސިފަފުޅުތަކާއެކު އެ هللا ×

 ދެއްވި ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތައް ހަނދާންކޮށް ފިކުރުކުރުން.هللا  ×

.ބިުރވިެތުވްނ  

ެގ هللاއަޅާއަށް ފާފައަކަށް އަރައިގަނެވޭ ހިނދު، އެކަމަށް  އެބަހީ 
 ހިތުގައި އުފެދޭ ބިރުވެތިކަމުގެ އިޙުސާސެވެ. ،ޙަޟްރަތުންވާ ޢުޤޫބާތް ހަނދާންވެ 

ގެ ޙަޟުރަތުގައިވާ ޢުޤޫބާތަށް ބިރުން هللا ، ވާޖިބުވެގެންވަނީއެހެންކަމުން އަޅާއަށް
  އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ. ،ހުރެ
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               ٰر ٰذ يي ىي مي خي  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް

 ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް ބިރުވެތި މާނައީ: " )١٧٥(آل عمران: 
އަށް  اهللا ތިމަން  ،ނުން ކަމުގައިވާނަމަތިޔަބައިމީހުންނަކީ މުއުމި !ނުވާށެވެ

  "!ބިރުވެތިވާށެވެ

    نن  من زن رن ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް

 !މާނައީ: "ފަހެ މީސްތަކުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިނުވާށެވެ  )٤٤املائدة: (
  "!އަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވާށެވެهللاއަދި ތިމަން 

 )٤٠(البقرة:     مب زب ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަޙީهللا އަދިވެސް މާތް
  " !ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވާށެވެ ،އަށްهللاއަދި ހަމައެކަނި ތިމަން މާނައީ: "

ްނަތްއަތްއ: اهللاައޅާގެ ހުިތަގިއ   ައްށ ިބުރވިެތުވްނ ަވުރަގަދޮކްށޭދ ަކ

 .ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި، ސިފަފުޅުތަކާއެކު އެކަލާނގެ ދެނެގަތުންهللا ×
 އެކަލާނގެ ވަޢީދުވާކަން ތަޞްދީޤުކުރުން. ،އުރެދޭ މީހާއަށްއަށް هللا ×

އެކަލާނގެ ޢުޤޫބާތުގެ ވަރުގަދަކަމާއި،  ،އަށް އުރެދޭ މީހުންނަށްވާهللا ×
އެއްވެސް މީހަކަށް  ،އަދި އެޢުޤޫބާތް ބަރުދާސްތުކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން

 ލިބިގެން ނުވާކަން ދެނެގަތުން.

އަށް އުރެދެވިފައިވާ هللاތިމާގެ ޢުމުރުން ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކުގައި  ×
 އެކަމަށް ދެރަވެ ހިތާމަކުރުން. ،މިންވަރު ހަނދުމަކޮށް

ތިމާއަށް ތައުބާވުމުގެ ތައުފީޤު  ،ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން  ×
 ނުލިބިދާނެކަމަށް ބިރުގަތުން.
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އަށް އުރެދޭ هللاގެ ޢަޛާބު ތަޞްދީޤުކޮށް، هللاއަޅާގެ އީމާންކަން ވަރުގަދަވެ، 
އަޛާބުގެ ގަދަފަދަކަން ދެނެގެންފިނަމަ، އޭނާގެ ހިތުގައިާވ އެކަލާނގެ  ،މީހާއަށްވާ 

  އަށް ބިރުވެތިވުން ވަރުގަދަވެގެންދާނެއެވެ.هللا

އެއީ އޭނާއާއި އޭނާގެ ފާފަތަކާ ދެމެދު ހުރަހަކަށް  ،އަދި އެބިރުވެތިކަމަކީ
  ވެގެންދާނެ އެއްޗެކެވެ.

.ުއްއމުީދުކުރްނ  

އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުންވާ  ބަށާއި،ގެ ޙަޟުރަތުންވާ ޘަވާهللا އެބަހީ
  އެކަލާނގެ ރަޙުމަތަށް އުއްމީދުކުރުމެވެ.، ފާފަފުއްެސވުމަށާއި

ގެ ޙަޟުރަތުގައިވާ ޘަވާބަްށ هللاއެހެންކަމުން އަޅާއަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ 
 . އަދި ފާފައެއް ކުރެވޭ ހިނދު،އުއްމީދުކުރާ ޙާލު، އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ

އުއްމީދުކުރާ  އެކަލާނގެ ރަޙުމަތަށް ،ެސވުމަށާއިފާފަފުއްގެ ޙަޟުރަތުގައިވާ هللا
 ޙާލު، އެކަލާނގެއަށް ތައުބާވުމެވެ.

 ަބަޔަކްށ ެބހިގްެނެވެއެވ. 3ުއްއމުީދުކުރްނ 

ގެ ޙަޟުރަތުގައި ޤަބޫލުކުރެވުމަށް هللاހެޔޮަޢމަލެއް ކޮށް، އެޢަމަލު  -1
  އުއްމީދުކުރުން.

هللا ފާފަެއއް ކުރެވޭ ހިނދު، އެފާފައިން ތައުބާވެ، އެފާފަ  -2
 ފުއްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރުން.

  މި ދެއުއްމީދަކީ ރަނގަޅު ދެއުއްމީދެވެ.

ގެ ޙަޟުރަތުން ފޮނި هللاއުރެދުންތަކުގައި ދެމިހުންނަ ޙާލު،  -3
  އުއްމީދުކުރުން.

  މިއީ ނުބައިވެގެންވާ އުއްމީދެކެވެ.
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ދެކެ هللاއެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ، 
ބިވާ ޙާލު، އެކަލާނގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވެހުރެ، އެކަލާނގެ ޙާޟުރަތުގައިވާ ލޯ

  ދަރުމައާއި ޘަވާބަށް އުއްމީދުކުރާ ޙާލު، އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ.
  

  ަޝުރޠަުތްއ: )ގެ  ( ަތުއޙުީދގެ ަކިލަމިއގެ 

ނޑުގެ  ޅެވެ. އިސްލާމްދީނުގެމިއީ ތައުޙީދުގެ ކަލިމަފު اهللا" الَِّإ َهَلِإ "َال އޮނިގަ
އޭނާގެ  ،މިކަލިމަފުޅު ދުލުން ކިޔައިގެންނެވެ. އެއަށްފަހު ،ތެރެއަށް ވަދެވެނީ

އެކަލިމަފުޅު ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކޮށް  ،ތެދުވެ ސީދާވެގެންދަނީއިސްލާމްކަން 
  އަދި އެކަލިމަފުޅުގެ މުރާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންނެވެ.

 ޝަރުޠެއް ވެއެވެ. 7ޅު ކިޔައިފިމީހާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަހެ މިކަލިމަފު
  އެއީ:

ލުވެގެން ޖާހި އެބަހީ ކަލިމަފުޅުގެ މާނައަށް  ل.ْهَجْلِل ايفَناُمل ُمْلالِع -1
  ދެނެގަތުން. ކަލިމަފުޅުގެ މާނަ ،ނުހުރެ

 ގެ މާނަ ދެނެގަތުމަކީ ތައުޙީދުދެކެ، އިންސާނާ اهللا الَّ ِإ َهَلإِ  َالހަމަކަށަވަރުން 
ލޯބިވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އަދި އޭގެ ވާޖިބުތައް އޭނާގެ ހިތުގައި 

  ކެވެ.ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެ

 مئ هي مي خي حي جي ٰه ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
ން  އަޅުކަންކުރުމެނުވީهللا ހަމަކަށަވަރުން މާނައީ: " )١٩حممد: ( هئ

ކަލޭގެފާނު  ، އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަންޙައްޤުވެގެންވާ
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ކަލޭގެފާނުގެ (އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް) ދެނެވަޑައިގަންނަވާށެވެ! އަދި 
  ފާފަފުއްަސވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވާށެވެ!"

 حض جض مص خص حص ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
 އެކަލާނގެ " މާނައީ: )٨٦الزخرف: (  مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

)  ،އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،ފިޔަވައި (ޤިޔާމަތްދުވަހު
ޝަފާޢަތްެތރިވުން މިލްކުވެގެން ނުވެތެވެ. އެއީ ދަންނަ ޙާލު، ޙައްޤަށް ހެކިދީފި 

މެނުވީއެވެ.  (އެބަހީ އެދުވަހު ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ތައުޙީދުގެ  ބަޔަކު
  ވި މީހުންނަށެވެ.)ރުއިޤުރާ ތައުޙީދަށް ،މާނަ އެނގޭ ޙާލު

 يي ىي مي خي حي      جي يه  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
آل (  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ޢަދުލުވެރިކަމާގެން ޤާއިމުވެ ވޮޑިގަންނަވާ ޙާލު، މާނައީ: " )١٨عمران: 
ން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން ކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރު، އެ هللاހަމަކަށަވަރުން 

ވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވެ ވޮޑިގެންފިއެވެ. އަދި މަލާއިކަތުންނާއި، އެއް
އެކަލާނގެ މެނުވީ  ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންވެސް އެކަމަށް ހެކިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެއީ އަޅުކަންކުރު 
(ފަހެ ހެކިދެވޭނީ  ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ."ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ޙިކުމަތް 

  ވާ ދަންނަ ކަމަކަށެވެ.)ލިބިގެން އެކަމެއްގެ ޢިލްމު ފުިރހަމައަށް 
ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް

 َلُمَيْع َوُهَو َماَت "َمْنޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
މެނުވީ هللا މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން  مسلم) (رواه اْلَجنََّة" َدَخلَ  اُهللا ِإّال ِإَلَه ال َأنَُّه
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ން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަން ދަންނަޙާލު، އަޅުކަންކުރު 
  މަރުވާމީހާ ސުވަރުގެ ވަންނަ ހުއްޓެވެ."

ފިޔަވަިއ هللا ވެ. ނަފީއަކީ ފަހެ ކަލިމަފުޅުގައި އެވަނީ ނަފީއާއި އިޘްބާތެ 
ން . އަދި އިޘްބާތަކީ އަޅުކަންކުރުފަރާތްތައް ނަފީކުރުމެވެ ވޭ ހުރިހާއަޅުކަންކުރެ 

هللا މާތް  ކަން ޘާބިތުކުރުމެވެ.هللاހަމައެކަނި  ،ޙައްޤުވެގެންވާ ފަރާތަކީ

 هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
هللا  އެބަހީ ( ށްފަހެ ޠާޣޫތަމާނައީ: " )٢٥٦البقرة: (  هتمث مت هب مب

އަށް އީމާންވާ މީހާ هللا ،ކާފިރުވެ )ފަރާތަކަށް ހުރިހާ ކުރެވޭފިޔަވައި އަޅުކަން
އެންމެވަރުގަދަ (ތައުޙީދުގެ) ޢަޤީދާގައި އޭނާ  ،ފަހެ ނެތިދިއުމެއްނުވާ ދަންނައެވެ. 

   ހިފަހައްޓައިފިކަން ކަށަވަރެވެ."
އެބަހީ  ވެ.މިދެކަންތައް ޖަމާނުކޮށް ތައުޙީދަކަށް ނުވާނެއެއެހެންކަމުން 

ކަލިމަފުޅުގެ ތައުޙީދަށް އިޤްރާރުވުމެވެ. އެހެންކަމުން  ،ޝިރުކުން އެއްކިބާވުމާއެކު
  ޝިރުކު ދެނެގަތުންވެސް ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ.މާނަ ދެނެގަތުމުގައި 

ކަލިމަފުޅު ދަލީލުކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް  އެބަހީ ك.لشَِّل ايفَناُمل ُنيِقالَي -2
  މެއް ހިތުގެ އެންމެއަޑިން ޤަބޫލުކުރުން.އެހުރިހާ ކަ ،ޝައްކުނުކޮށް

 جت هب مب خب حب جب ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
  حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت

هللا  ،މާނައީ: "ޙަޤީޤީ މުއުމިނުން ކަމުގައި ވާކަން ކަށަވަރީ )١٥احلجرات: (
އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އީމާންވެ، ދެން (އެއީމާންކަމުގައި) އެއްވެސް 

ގެ هللاމުދާތަކުންނާއި ނަފްސުތަކުން  ށް ޝައްކުނުކޮށް، އަދި އެބައިމީހުންގެ ކަގޮތަ
  މީހުންނެވެ."ހަމަ އެބައިމަގުގައި ޖިހާދުކުރާ މީހުންނެވެ. ތެދުވެރިންނަކީ 
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
  ِبِهَما اَهللا َيْلَقى "الކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް rرسول اهللا  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާނައީ:  (رواه مسلم) اْلَجنََّة" َدَخَل ِإّال ِفيِهَما َشاكٍّ  َغْيَر َعْبٌد - نيَتاَدَهالشَّ ْيَأ -
، އޭގައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޝައްކުނުކުރާ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައިގެން "

(ޤިާޔމަތްދުވަހު)  ،ނާނެ ގޮތަކަށްޙާލު، އެއްވެސް އަޅަކު، އޭނާ ސުވަރުގެ ނުވަން
  އާ ބައްދަލެއް ނުކުރާނެތެވެ."هللا ތިމަން 

 َلِقيتَ  "َفَمْن ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا އަދި އަބޫ ހުރައިރާއަށް 
 "ِةِباْلَجنَّ َفَبشِّْرُه َقْلُبُه ِبَها ُمْسَتْيِقًنا اُهللا ِإّال ِإَلَه ال َأْن َيْشَهُد اْلَحاِئِط َهَذا َوَراِء ِمْن

:  (رواه مسلم) ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން  މެނުވީ އަޅުކަންކުރުންهللا "ފަހެ މާނައީ
ހެކިވާ ޙާލު،  ރާ ޙާލުގައި ޔަޤީންކު ހިތުން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ ކަމަށް، 

ސުވަރުގޭގެ  ،ކޮންމެ މީހަކަށް މިބަގީޗާގެ ފަހަތުން ކަލޭގެފާނާ ބައްދަލުވެއްޖެ 
  އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވާށެވެ!"

 އީމާންކަން ހިތުގައި ކަށަވަރުނުވާ  ،ފަހެ އީމާންކަމުގައި ޝައްކު އުފެދި
މީހުންނަކީ މުނާފިޤުންނެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ކަލިމަފުޅު ކިޔައިގެން މުއުމިނުންގެ 

ނޫން ކަމުގައި ތެރޭގައި އުޅުނު މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުންނަކީ މުއުމިނުން 
  އެވެ.އްވާފައިވެ ބަޔާންކުރަهللا 

އާ هللا ،ކުރާ އެއްވެސް އަޅުކަމެއްގައިއެބަހީ  .ِكْرلشِِّل ايفَناُمل ُصالَ ْخاِإل -3
  އަޅުކަމުގައި އިޚުލާޞްތެރިވުން. ،އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރިނުކޮށް

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
އަށް هللاބެ، ންމެހާ ޢަޤީދާއަކުން އެއްކިބާވެތި މާނައީ: "ބާޠިލު އެ )٥البينة: ( جض
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އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ އެއުރެންނަށް هللاއަޅުކަން ޚާލިޞްކުރާ ޙާލު، 
  އަމުރުކުރެވިގެން ނުވެތެވެ."

  ىت نت مت زت رت ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
އަްށ هللاޙާލު، ކަލޭގެފާނު  އަށް އަޅުކަން ޚާލިޞްކުރައްވާ هللا"މާނައީ:  )٢الزمر: (
  "ޅުކަންކުރައްވާށެވެ!އަ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން މާނައީ: " )١١الزمر: ( ىم

އަށް އަޅުކަން ޚާލިޞްުކާރ هللاއަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ (هللا) ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
  އަށް އަޅުކަންކުރުމަށެވެ."هللاޙާލު، 

 هت مت خت حت جت ފައިވެއެވެ. ވަޙީކުރައްވާهللا އަދިވެސް މާތް
އަށް އަޅުކަން هللاފަހެ މާނައީ: " )١٤غافر: ( مج حج مث

އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ! އެއީ ކާފިރުން هللاތިޔަބައިމީހުން ޚާލިޞްކުރާ ޙާލު، 
   (އެކަމަށް) ނުރުހުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މެއެވެ."

  نثىث مث زث  رث  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
ޤަބޫލުކުރައްވަނީ ޚާލިޞް ގޮތުގައި ކުރެވޭ هللا ދަންނާށެވެ! މާނައީ: " )٣الزمر: (

  އަޅުކަމެވެ."

  حي جي ٰه مه جه ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
އެބައިމީހުންގެ  ،މާނައީ: "އެބައިމީހުންނީ (ހެޔޮލަފާ އަުޅންނަކީ) )٥٩املؤمنون: (

  ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ޝަރީކުނުކުރާ މީހުންނެވެ."
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا  މާތްއަދި
 النَّاِس "َأْسَعُدޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

(رواه  َنْفِسِه" َأْو َقْلِبِه ِمْن َخاِلًصا اهللاُ  ِإّال ِإَلَه ال َقاَل َمْن اْلِقَياَمِة َيْوَم ِبَشَفاَعِتي
ާމނައީ: "ޤިޔާމަތްދުވަހު، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތުން މީސްތަކުންގެ  بخاري)ال

އެމީހެއްގެ ހިތުން އިޚުލާޞްތެރިވާ ޙާލު،  ،ތެރެއިން އެންމެ ބާއްޖަވެރިވާނެ މީހަކީ
  ކިޔައިފި މީހާއެވެ." اهللاُ  ِإّال ِإَلَه ال

ގެ ކިބައިން هللاރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދިهللا އަދި މާތް 
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާ

:  (صحيح ابن حبان) "َةنَّاَجل َلخَ َد ِهِبْلَق ْنِم اًصِلْخُم اُهللا الَِّإ َهَلِإ الَّ نأَ  َدِهَش ْنَم" މާނައީ
 މެނުވީ އަޅުކަންކުރުން هللا ޙާލު، "އެމީހެއްގެ ހިތުން އިޚުލާޞްތެރިވާ 

ފި މީހާ ސުވަރުގެ ހެކިދީވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާ ކަމަށް ޙައްޤުވެގެން 
  ވަންނާނެއެވެ."

ފަހެ އިޚުލާޞްތެރިކަމަކީ ހިތުގެ ސާފުކަމެވެ. އެއްވެސް ދެއްކުންތެރިކަމެއް 
ގެ هللا ހަމައެކަނި ،ނެތި އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުމެއް ނެތި

އަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ. هللا ޙަޟުރަތުންވާ ދަރުމައާއި ޘަވާބަށް އެދިގެން
 ،އިޚުލާޞްތެރިކަމަކީ ހުރިހާ އަޅުކަމެއްގެ އަސާސް ކަމުގައިވީ ހިނދު 

. هللا ކަމެއް ޞްތެރިކަމާ ނުލައި އެއްވެސް އަޅުއިޚުލާ ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެތެވެ
  ފަހެ އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި އަޅުކަންކުރާ މީހުންނަކީ މުނާފިޤުންނެވެ.

ދުލުން ބުނާ އެއްޗަކާއި ހިތުގައި އޮންނަ  އެބަހީ  ب.ِذَكْلِل ايفَناُمل ُقْدالصِّ -4
  ހުރިހާ އަޅުކަމެއްގައި ތެދުވެރިވުމެވެ. ،އެއްޗަކާ ޚިލާފުނުވެ
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 خئ حئ جئ يي ىي ني مي ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

މާނައީ: "މީސްތަކުން، ތިމަންމެން   )٣ – ٢العنكبوت: ( جحمح
އީމުއޭ ބުނުމުން، އެމީހުން އިމްތިޙާނު ނުކުރައްވާ ދޫކޮށްލެވިދާނެ އީމާންވެއްޖަ 

ކަމަށް ހީކުރީ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންގެ ކުރީގެ 
އިމްތިޙާނުކުރެއްވީމެވެ. ފަހެ هللا ތިމަން  ،(އުއްމަތްތަކުގެ) މީހުންވެސް

. ދެނެވޮޑިهللا ހަމަކަށަވަރުން  ،(އީމާންކަމުގައި) ތެދުވެރިވި މީހުން ގަންނަވަތެވެ
  ދެނެވޮޑިގަންނަވަތެވެ."هللا ހަމަކަށަވަރުން  ،އަދި ދޮގުވެރިންވެސް

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
: "އަދި މުއުމިނުން ކަމުގައި  )٨البقرة: (  مئ زئ رئ ّٰ ِّ މާނައީ

 ،ނާ ބަޔަކުއަށާއި އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވެއްޖައީމުއޭ ބުهللاނުވެތިބެ، ތިމަންމެން 
  މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވެއެވެ."

 مل يك ىك مك لك اك ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
 )١املنافقون: (  ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم يلام ىل

 މާނައީ: "ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް މުނާފިޤުން އަންނަ ހިނދު، އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ.
މަށް އަހުރެމެން ހެކިވަމުއެވެ. އަދި ގެ ރަސޫލާ ކަهللاހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަކީ 
ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި هللا  ،ގެ ރަސޫލާކަންهللاހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަކީ 

  ހެކިވެވޮޑިގަންނަވަތެވެ."هللا  ،ހަމަކަށަވަރުން މުނާފިޤުންނަކީ ދޮގުވެރިން ކަމަށް
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް 
 rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލަށް  ރިވާވެގެންވެއެވެ.
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 اهللاِ  َرُسوُل ُمَحمًَّدا َوَأنَّ اُهللا ِإّال ِإَلَه ال َأْن َيْشَهُد َأَحٍد ِمْن "َماޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. 
 މީހަކު، އެއްވެސްމާނައީ: " فق عليه)(مّت النَّاِر" َعَلى اُهللا َحرََّمُه ِإّال َقْلِبِه ِمْن ِصْدًقا

ޙަރާމްނުކުރައްވާނެ ގޮތަކަށް، އޭނާގެ ހިތުން ތެދުކުރާ ޙާލު، هللا އޭނާ ނަރަކައަށް 
ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ  ވީ އަޅުކަންކުރުންމެނުهللا 

  ގެ ރަސޫލާ ކަމަށް ހެކިނުވެތެވެ."هللاކަމަށާއި، ހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނީ 
އަބޫ ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް

 دَ ِهَش ْنَمِل يتِ اَعَف"َشޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
(أخرجه احلاكم وصححه  "ُهَبْلَق ُهاُنَسلِ وَ  ،ُهاَنَسِل ُهُبْلَق ُقُدْصَي ا،ًصِلْخُم اُهللا الَّ ِإ َهَلِإ الَّ نَأ

 ،(ޤިޔާަމތްދުވަހު) ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތްވަނީނައީ: "މާ ووافقه الذهيب)
އެއްޗެއް ދުލުން ބުނާ  އިޚުލާޞްތެރިވާ ޙާލު، އެބަހީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮންނަ 

އެއްޗަކާ ސީދާވާ ޙާލު، އަދި ދުލުން ބުނާ އެއްޗެއް ހިތުގައި އޮންނަ އެއްޗަކާ 
ހެން އެއްވެްސ ޙައްޤުވެގެންވާ އެ މެނުވީ އަޅުކަންކުރުން هللا ޙާލު،  ސީދާވާ

  އިލާހަކުނުވާ ކަމަށް ހެކިދީފި މީހަކަށެވެ."
ތަކާއި ހިތުގެ ޢަޤީދާ  ދުލުގެ ބުނުންފަހެ އަޅުކަމުގައި ތެދުވެރިވުމަކީ

އެބަހީ ދެފުށް ތަކާ ދިމާވުމެވެ. . އަދި ހިތުގެ ޢަޤީދާ ދުލުގެ ބުނުންދިމާވުމެވެ
. ފަހެ ދެފުށް ދެގޮތްވުމަކީ މުނާފިޤުންގެ ކަމެ   ކެވެ.ދެގޮތް ނުވުމެވެ

ޝަރީޢަތުގައި ޘާބިތު އެއްވެސް ކަމެއް  އެބަހީ د.لرَِّل ايفَناُمل وُلُبالَق -5
  ރައްދުނުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމެވެ. އެއީ ތިމާ ނުރުހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މެއެވެ.

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
މާނައީ:  )٥١النور: (  خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ

ވާކަން ކަށަވަރީ، އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި  މުއުމިނުންގެ ބުނުން"
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އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ އަރިހަށް އައުމަށް ގޮވައިލެވިއްޖެ هللا ،ޙުކުމްކުރެއްވުމަށް
ން ކިޔަމަންވެއްޖައީމުއޭ ބުނުމެވެ. މެއަހުރެ  ،ހިނދު، އަހުރެމެން އަޑުއަހައިފީމުއޭ

  މަ އެބައިމީހުންނެވެ."އަދި ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ މީހުންނަކީ ހަ

 خم حم جم يل ىل مل خل  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސް މާތް
  ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم مم

ިފ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަކަށް ނިޔާކުރައްވައި "هللاމާނައީ:  )٣٦األحزاب: (
 ،ސްވިޔަސް އަދި މުއުމިނު އަންހެނަކަށް ވިޔަ ހިނދު، މުއުމިނު ފިރިހެނަކަށް

 . އެބައިމީހުންގެ އެކަމުގައި އެބައިމީހުންނަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވުމަކީ ނެތްކަމެކެވެ
އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އުރެދޭ މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ هللاއަދި 

  ބަޔާންވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން އެމީހަކު މަގުފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ."
ޢީދުލްޚުދުރީގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ސަهللا އަދި މާތް 

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 (رواه مسلم) اْلَجنَُّة" َلُه َوَجَبْت َنِبيا، َوِبُمَحمٍَّد ِديًنا، َوِباِإلْسَالِم َربا، ِباِهللا َرِضَي "َمْن
އް ކަމުގައި އިސްލާމް ކަމަށާއި، އަށާއި، ދީނެهللاމާނައީ: "ރައްބެއް ކަމުގައި 

. ނަބިއްޔެއް ކަމުގައި މުޙައްމަދުގެފާނަށް  ރުހި ޤަބޫލުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
  އޭނާއަށް ސުވަރުގެ ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ."

رسول ރުއްސުންލެއްވި ޢައްބާސް ބުނު ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބު، هللا އަދި މާތް
 َطْعَم "َذاَق ރިވާވެގެންވެއެވެ.ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަޑުއެއްސެވި ކަމަށް  rاهللا 

މާނައީ:  (رواه مسلم) َرُسوال" َوِبُمَحمٍَّد ِديًنا، َوِباِإلْسالِم َربا، ِباِهللا َرِضَي َمْن اِإلَمياِن
އަށާއި، ދީނެއް ކަމުގައި އިސްލާމް ކަމަށާއި، ނަބިއްޔެއް هللاރައްބެއް ކަމުގައި "

  އީމާންކަމުގެ ރަހަ ދެކެފިއެވެ." މީހާ ކަމުގައި މުޙައްމަދުގެފާނަށް ރުހި ޤަބޫލުވެއްޖެ 
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ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް 
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާނައީ:  ه مسلم)(روا "ٍرْبِك ْنِم ٍةرََّذ اَلَقْثِم ِهِبْلَق يِف اَنَك ْنَم َةنَّاَجل ُلُخْدَي "َال
 ވެސް މީހާ ކިބުރުވެރިކަމުގެ ޛައްރެއްގެ މިންވަރު ހުރެއްޖެ އެމީހެއްގެ ހިތުގައި "

  "ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެއެވެ.
ފަހެ ޝަރީޢަތުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންތަކަށް އިޖާބަދިނުމަކީ މުސްލިމުންގެ 

އެކަމުގައި ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.  ،ޙައިޘިއްޔަތުން
އެއްވެސް ބަހަނާއެއް އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ޝަރީަޢތް 

ހުރިހާ  ،ބާވައިލެއްވި ފަރާތުން ޝަރީޢަތް ބާވައިލައްވާފައިވަނީ ހުރިހާ މަކާނަކަށް
 ،ތަނާ އެކަށީގެން ނުވެއޭ  މަޤާމަކަށް އަދި ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށެވެ.

އެއިން އެއްވެސް  ،ގެން ނުވެއޭ ނުވަތަ ޙާލަތާ އެކަށީގެން ނުވެއޭ ކިޔާޒަމާނާ އެކަށީ
 ،ބޮޑާވެރި ކަމެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ގެކަމެއް ރައްދުކުރުމަކީ މީހާ

 އިންއެސިފައަދި ސިފައެކެވެ. އެސިފައަކުން ސިފަ ލިބިގަތުން ހުއްދަވެގެން ނުވާ 
ޤިޔާމަތްދުވަހު ގަދަފަދަ  ،ންމެ މީހަކަށްސިފަ ލިބިގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކޮ

  ޢަޛާބު ދެއްވާނެކަންވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.
އެބަހީ ޝަރީޢަތުގެ އެންގެވުންތައް ދޫކޮށްނުލަިއ  ك.ْرلتَِّل ايفَناُمل اُدَيِقْناِال -6

ކަމަކަށް އަމުރުކުރައްވާފައި هللا  އެއެންގެވުންތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުމެވެ.
މަންތެރިކަމާއެކު އެކަމެއް ކުރުމެވެ. އަދި ކަމެއް ނަހީކުރައްވާފައި ކިޔަ ،ވާނަމަ
އަދި އެއިން ކަމަާކ  މަންތެރިކަމާއެކު އެކަމަކުން ދުރުވުމެވެ.ކިޔަ ،ވާނަމަ

  ޚިލާފުނުވުމެވެ.
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 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
އެމީހެއްގެ މާނައީ: " )٢٢لقمان: (  ام يل ىل مل  ىكيك مك لك

 އަށް ކުރިމަތިލައިފި هللاލުތަކުގައި އިޙުސާންތެރިވެހުރެ، ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ޢަމަ
މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އެންމެވަރުގަދަ ޢަޤީދާގައި އޭނާ ހިފަހައްޓައިފިކަން 

  ގެ ޙަޟުރަތަށެވެ."هللاކަށަވަރެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ރުޖޫޢަވުންވަނީ 

 مس  خس حس جس مخ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސް މާތް
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص
ފަހެ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ މާނައީ: " )٦٥النساء: ( جف مغ

ގަންދެއްވާ ވަޙީކުރައްވަމެވެ. އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ 
އިޚުތިލާފުވުމުގައި ނިޔާކުރައްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ކަނޑައަޅައި، ދެން 

ނިޔާއާ މެދު އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް  ކަލޭގެފާނުކުރައްވާ
ވާކަމަށް އެބައިމީހުން ނުދެކި އަދި (ކަލޭގެފާނުގެ އެނިޔާއަށް) ފުރިަހމަ 

އެބައިމީހުން ކިޔަމަންވުމަކުން އެބައިމީހުން ކިޔަމަންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން 
  އީމާނެއްނުވެތެވެ."

  ني مي زي ري ٰى  ވެ.ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެهللا އަދިވެސް މާތް
އަދި ރަސޫލާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް މާނައީ: "  )٧احلشر: (  جئحئ يي ىي

ގެނަސްދެއްވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ! އަދި އެކަލޭގެފާނު 
  މަނާކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވާށެވެ!"

އިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ހުރަهللا އަދި މާތް
 نْ عَ  ْمُكُتْيَهَن اَذِإ"َف ޙަީދޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
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މާނައީ:  (رواه البخاري) "ْمُتْعَطَتاْس اَم ُهْنِم اْوُتْأَف ٍرْمَأِب ْمُكُتْرمَ َأ اَذِإَو ،ُهْوبُ ِنَتاْجَف ٍئْيَش
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކަމެއް ނަހީކުރައްވައިފި ހިނދު، ފަހެ  ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު،"

ތިޔަބައިމީހުން އެކަމަކުން ދުރުވާށެވެ! އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް 
އަމުރުފުޅަކުން އަމުރުކުރައްވައިފި ހިނދު، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވީ 

  މިންވަރަކުން އެކަމެއް ކުރާށެވެ!"
ކަމަކީވެސް ކިޔަމަންގަތުމެވެ. މީހާގެ އިސްލާމްކަން ފަހެ އިސްލާމް

އަށް ކިޔަމަންތެރިވާ މިންވަރަކުންނެވެ. އަދި هللاވަޒަންކުރެވިގެންދާނީ އޭނާ 
އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް 

 ތަބާވުމެވެ.ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ. އަދި އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް ފުރިހަމައަށް 
 نِ مَ  نَّى َأَلَع َنْوُمِلْسُماْل عَ َمْجَأ"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  -رمحه اهللا  -اِإلمَاُم الشَّاِفِعّي 

 )68(الفالين ص  "ٍدَحَأ ِلْوَقِل هَاَعَدَي ْنَأ ُهَل لَِّحَي مْ َل r اِهللا ِلوْ ُسَر ْنَع ٌةنَّسُ  ُهَل َنبَاَتاْس
ދީޘެއް) ފާޅުވެ  ކިބައިން ސުންނަތެއް (ޙަ ގެ rرسول اهللا މާނައީ: "އެމީހަކަށް 
އެއްވެސް މީހެއްގެ ބަހަކަށް އެސުންނަތް ދޫކޮށްލުން އޭނާއަށް  ބާޔާންވެއްޖެ މީހާ،

  ހުއްދަވެގެން ނުވާ ކަމަށް ހުރިހާ މުސްލިމުން އިއްތިފާޤުވެފައިވެއެވެ."
އެއްވެސް ބަހީ އެ  ة.َياِهَرالَكَو ِضْغالُب َنِم اَهدِّضِ ِل ُةَياِفَناُمل ُةبََّحاَمل -7

އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫާލ هللاހުރިހާ ކަމެއްގައި  ،ނުރުހުންތެރިކަމެއް ނެތި
ދެކެ ލޯބިވުމެވެ. هللا ހުރިހާ ފަރާތަކާއި ތަކެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އަދި އިސްކުރުމެވެ. 

އަދި  ގެ ރަސޫލާ ދެކެ އެންމެބޮޑަށް ލޯބިވުމެވެ.هللا އަދި އިންސާނުންގެ ތެރެއިން
އަދި އެދެފަރާތް ދެކެ ލޯބިވާ،  ކަންތައްތަކަށް ލޯބިކުރުމެވެ.އެދެފަރާތަށް ލޮބުވެތި 

އެދެފަރާތަށް ކިޔަމަންތެރި މުއުމިނުންދެކެ ލޯބިވުމެވެ. އަދި އެދެފަރާތާ ޚިލާފުވާ 
  މީހުންނަށް ނުރުހުމެވެ.
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 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
هللا ދި އަމާނައީ: " )١٦٥البقرة: (  يفىق ىف يث ىث نث  زثمث رث يت

ޝަރީކުންތަކެއް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކު މީސްތަކުންގެ (އަޅުކަންކުރުމަށް) ފިޔަވައި 
އެމީހުން އެޝަރީކުން ދެކެ ލޯބިވެތެވެ.  ،ދެކެ ލޯބިވާ ފަދައިންهللا ތެރެއިން ވެއެވެ. 

  ދެކެ ލޯބިވުން މާބޮޑެވެ."هللا އަދި އީމާންވި މީހުން 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސް މާތް
:  )٣١آل عمران: ( مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ މާނައީ

ދެކެ ލޯބިވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ، هللا ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން "
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާށެވެ! އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ދެކެ 

އިމީހުންގެ ފާފަަތއް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާނެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބަهللا 
އީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ އޯގާވަންތަ هللاފުއްސަވައިދެއްވާނެތެވެ. އަދި 

  ރަސްކަލާނގެއެވެ."
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް 

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

(مّتفق  َأْجَمِعَني" َوالنَّاِس َوَوَلِدِه َواِلِدِه ِمْن ِإَلْيِه َأَحبَّ َأُكوَن َحتَّى َأَحُدُكْم ُيْؤِمُن "َال
އެމީހެއްގެ ގާތުގައި އޭނާގެ ބައްޕައާއި، ދަރިފުޅާއި، އެންމެހާ މާނައީ: " عليه)

ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޮބުވެތިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން  ،މީސްތަކުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް
  މީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް އީމާނެއް ނުވެއެވެ."ތިޔަބައި

ޝާމުގެ ކިބައިން ހި ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް 
رسول اهللا އެއްދުވަހަކު އަހުރެމެން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

r ިއަރިހުގައި ވީމުއެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޢުމަރުގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައ 
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ގެ هللاހިއްޕަވައިގެންނެވެ. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ. އޭ 
އަހުރެންގެ  ،އެއްޗަކަށްވުރެ ރަސޫލާއެވެ! އަހުރެންގެ ނަފްސު ފިޔަވައި ހުރިހާ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ގާތުގައި ކަލޭގެފާނު ޮލބުވެތިކަން ބޮޑެވެ. ފަހެ 

ނޫނެކެވެ. " َنْفِسَك" ِمْن ِإَلْيَك َأَحبَّ َأُكوَن َحتَّى ِه،ِبَيِد َنْفِسي َوالَِّذي "َال
އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅުވާ ފަރާތް ގަންދެއްާވ 

ތިބާގެ ގާތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު  ،ވިދާޅުވަމެވެ. ތިބާގެ ނަފްސަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް 
 އެމިންވަރަށް ތިބާގެ ގާތުގައި މަށް ދާންދެނެވެ. (އެބަހީ ލޮބުވެތިވެއްޖައު

ގެ އީމާންކަން ފުރިހަމައެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޮބުވެތިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިބާ
ގަންދީ ބުނަމެވެ. هللا ދެން ޢުމަރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ.  "އެވެ.)ނުވާނެ

އަހުރެންގެ ގާތު ކަލޭގެފާނު  ،ހަމަކަށަވަރުން މިހާރު އަހުރެންގެ ނަފްސަށްވުރެވެސް
 ُعَمُر" َيا "اآلَنޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ވެތިކަން ބޮޑެވެ. ފަހެ ލޮބު

 "ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިބާ އީމާންވުން މިހާރު ފުރިހަމަވެއްޖެއެވެ. އޭ ޢުމަރެވެ!"
  (رواه البخاري)
 އިމާމު ޝާފިޢީެގފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.އަދި 

  ا َحمَاٌل يف الِقَياِس َشِنيُع.َهَذ  َتْعِصي اإللَه وَأْنَت َتْزُعُم ُحبَُّه، 

  ِإنَّ اُملِحبَِّ َملْن ُيِحبُّ ُمِطيُع.  َلْو َكاَن ُحبَُّك َصاِدًقا َألَطْعَتُه، 

: "ތިބާ އިލާހަށް އުރެދެމުއެވެ. އެއީ އެއިލާހު ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް  މާނައީ
 . ދަޢުވާކުރާ ޙާލުގައެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ
އަޅައިކިޔުމުގައި ހަޑިހުތުރު ކަމެކެވެ. ތިބާގެ ލޯބި ތެދުވެރި ކަމުގައި ވީނަމަ، ތިާބ 
އެއިލާހަށް ކިޔަމަންގަތީހެވެ. އެހެނީ ލޯބިވާ މީހާ ލޯބިވެވޭ މީހާއަށް 

  ކިޔަމަންތެރިވާނެކަން ކަށަވަރެވެ."
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އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދެކެ ލޯބިވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭީނ هللاތިބާ ފަހެ 
ލޯބިވުމަކީ ފަރާތުގެ އެންގެވުންތަކަށް ކިޔަމަންވާ މިންވަރުންނެވެ. ތިބާ އެދެ 

ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެލެވޭ ބަހެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީނަމަ، މައްކާގެ މުޝްރިކުން 
هللا ދެކެ ވީލޯބިވެސް ޞައްޙަވީސްކަން ކަށަވަރެވެ. އެއީ އެބައިމީހުންވެސް هللا 

  ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ދަޢުވާކުރިއެވެ.
ކިޔައިފި މީހާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  "َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا"ވެ އެދިޔައީ ފަހެ ބަޔާން 

 َتوِحْيُد اُألُلوِهيَّةޝަރުޠުތަކެވެ. އެޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެގެން މެނުވީ އެމީހެއްގެ 
  ފުރިހަމައެއް ނުވާނެއެވެ.

  

 

ކުރައްވާ އެންމެހައި ކަމެއްގަިއ  اىلتع هللاކައުނުގައި  އަކީ: َتوِحْيُد الرُُّبوِبيَّة
އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. އެއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެކަލާނގެއާ 

: ރިޒުޤުދެއްވުމާއި،  .އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރީކުނުކުރުމެވެ މިސާލަކަށް
ރޭދުވާ  ދިރުއްވުމާއި، މަރުއްވުމާއި، ބަލިޖެއްސެވުމާއި، ޝިފާދެއްވުމާއި،

 ވާރޭވެއްސެވުމާއި، ގަސްފެޅުއްވުންފަދަ ކަންތަކެވެ. މާއި،ތަފާތުކުރެއްވު

  ގެ މަާނ:رّب 

 ޢަރަބި ބަހުގައި ރައްބުގެ ވަރަށްގިނަ މާނަކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

 ކަންކަން ރާއްވަވައި ހިންގަވާ ފަރާތް. َاْلُمَدبُِّر:  ސާހިބާ. السَّـيُِّد: ވެރިޔާ.  َاْلَماِلُك:
ކާއިނާތު ހިންގެވުމުގައި  َاْلَقيُِّم: ބިއްޔަތު ކުރައްވާ ފަރާތް.ތަރު َاْلُمَربِّي:

   ނިޢުމަތްލައްވާ ފަރާތް. َاْلُمْنِعُم: ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތް.
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ގެ ލަފްޒު އެހެން ލަފްޒަކާ ނުގުޅި އައިސްފި ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ  رّب
 .އެވެ  ّرّبالމިސާލަކަށް  އަށެވެ.هللاލަފްޒު ނިސްބަތްވާނީ ހަމައެކަނި 

އެކަމަކު އެހެން ލަފްޒަކާ ގުޅިގެން އައިސްފިނަމަ، އިންސާނަކަށްވެސް އެ ލަފްޒު 
ރުން ރައްބުގެ މާނައަކަށްވާނީ ވެރިޔާއެވެ. މިސާލަކަށް ނިސްބަތްކުރެވިދާނެއެވެ. އޭ

  ގޭގެ ވެރިޔާ. َربُّ الَبيِت
 

 :ގެ ަބެއްއ ަދީލލަުތްއ 

(الفاحتة:     ىم مم خم حم އެވެ. ވަޙީކުރައްވާފައިވެهللا މާތް
  "އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. އެއީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ."هللاމާނައީ:  )١

 مثنث زث رث  يت  ىتވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
ރިޒުޤުދެއްވާ، އީ هللاށަވަރުން މާނައީ: "ހަމަކަ )٥٨(الذاريات:  ىث

  ގަދަފަދަ ބާރުގެ ވެރި އިލާހެވެ."

 جف مغ جغ مع جع مظ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ދިވެސް މާތްއަ
   ملخل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف

މާނައީ: "އެކަލާނގެ ކަމަކަށް އިރާދަކުރައްވާ ހިނދު، އެކަލާނގެ  )٨٣ – ٨٢(يس: 
އެކަމެއް  ދެންވެ. އެކަމަކަށް "ވާށޭ" ވަޙީކުރެއްވުމެ އަމުރުފުޅު ވާކަން ކަށަވަރީ

އްގެ އަތްޕުޅުގައި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޙަޤީޤީ ވެރިކަންވާ ފަހެ އެފަާރތެ ވެދެއެވެ.
ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެނބުރި ދިއުންވަނީ 

  އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށެވެ."
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 جم يل ىل مل خل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
:  )١٦٤(البقرة:    زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ މާނައީ

"ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމުގައްޔާއި، ރޭދުވާ ތަފާތުވުމުގައްޔާއި، 
ނޑުގައި ދުވާ އުޅަނދުތަކުގައްޔާއި،  މީސްތަކުންނަށް މަންފާކުރާ ތަކެއްޗާގެން ކަ

ނޑު މަރުވެ ވެއްސެވި ފެނުގައްޔާއި، އެފެނުގެ ސަބަބުންهللا އުޑުން   ބިންގަ
ނޑުގައި އެކަލާނގެ އެބިންއޮތުމަށްފަހު އެބިންގަނޑު އަލުން ދިރުއްވުމުގައްޔާއި،  ގަ

ފަތުރުއްވާފައިވާ ހިނގާބިނގާ އުޅޭ ހުރިހާ ދިރޭ ތަކެއްޗެއްގައްޔާއި، ވައި 
ދައުރުކުރެއްވުމުގައްޔާއި، އުޑާއި ބިމާ ދެމެދު ކިޔަމަންތެރިކުރެވިފައިވާ ވިލާތަކުގައި 

  ހެކިތަކެއް ވާކަން ކަށަވަރެވެ." ބަޔަކަށް ހުރި ވިސްނާ

 مظ حط مض خض  حض جض ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
 حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف  حف جف جغمغ مع جع
ދެން  މީހުން ހައްދަވައިއީ ތިޔަބައި"هللاމާނައީ:  )٤٠(الروم:   خل

އި ދެން އި ދެން ތިޔަބައިމީހުން މަރުއްވަޒުޤުދެއްވަތިޔަބައިމީހުންނަށް ރި 
 ތިޔަބައިމީހުން ދިރުއްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ޝަރީކުންގެ ތެރޭގައި 

މިއިން ކަމެއް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުން ޝަރީކުކުރާ ކަންތަކުން 
  އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވެ، މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ."
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ގްެނވާ ގެ ުރބިޫބްއަޔތު ެއަކލާނ اهللاައިދވްެސ  ގެ ަމުޚލުޫޤްނގެ ަމްއަޗށް ޘިާބުތެވ

ަގިއ:   ަކމުގެ ަދީލލަުތުކގެ ތޭެރ

ތަ  اهللا ،ުމަގއި ަލްއވާފިައވާ ޮގތް ިއްނާސާނގެ ުއފެދު  َدَالَلُة اْلِفْطَرة: -1 ގެ ަރްއުބަވްނ

  ަކަމްށ ަދީލލުުކުރްނ.

(متفق  "ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا  
އްޖަކުވެސް އުފަންވަނީ އުފެދުމުގައި މާނައީ: "ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކު  عليه)

  "މައްޗަށެވެ. ލައްވާފައިވާ ގޮތުގެ
އަްށ  َتوِحْيُد  الرُُّبوِبيَّةއެހެންކަމުން މައްކާގެ މުޝްރިކުންވެސް 

  އިޤުރާރުވިއެވެ.

 حت جت هب مب خب  حب  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
: "އުޑުތަކާއި، ބިން  )٦١(العنكبوت:    مجحج مث  هت مت خت މާނައީ

ހައްދަވައި، އިރާއި، ހަނދު ކިޔަމަންތެރިކުރެއްވީ ކާކުތޯ ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނާ 
އޭ އެބައިމީހުން ބުނާނެކަން هللاސުވާލުކުރައްވައިފި ނަމަ، އެކަންކުރެއްވީ 

  ކަށަވަރެވެ."

 خف حف جف  مغ جغ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
:  )٦٣(العنكبوت:   خلحل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف މާނައީ

ފައި ވުމަށްފަހު، އެބިން ބިން މަރުވެ ،، އެފެނުގެ ސަބަބުން"އުޑުން ފެންވެއްސަވައި
އަލުން ދިރުއްވީ ކާކުތޯ ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކުރައްވައިފި ނަމަ، 

  ރެވެ."އޭ އެބައިމީހުން ބުނާނެކަން ކަށަވަهللاއެކަންކުރެއްވީ 
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 مق  حق مف خف حف ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
މާނައީ: "އެބައިމީހުން ހެއްދެވީ ކާކުތޯ ކަލޭގެާފނު  )٨٧(الزخرف:     جكحك

އޭ އެބައިމީހުން هللاއެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކުރައްވައިފި ނަމަ، އެކަންކުރެއްވީ 
  ބުނާނެކަން ކަށަވަރެވެ."

ތަ ަކަމށް ަދީލލުކުުރްނ. اهللا ،ާނގެ ަނފްސު ިއްނސާ  َدَالَلةُ اَألْنُفس: -2  ގެ ަރްއުބަވްނ

ގެ ރައްބުވަންތަކަމަށް ދަލީލުކުރާ ވަރަށްބޮޑު هللاފަހެ އިންސާނާގެ ނަފްސަކީ 
އޭނާގެ ނަފްސަށާއި، އެނަފްސުގައިވާ ގުނަވަންތަކަށް  ،ހެއްކެކެވެ. ފަހެ އޭނާ

ލަކު ވޮޑިގެންވާކަން ޙިކުމަތްވަންތަ ކަ ،ކުޅަދުންވަންތަ ،ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްފިނަމަ
  އޭނާއަށް އެނގޭނެކަން ކަށަވަރެވެ.

   زب رب ىئيئ نئ مئ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް

މާނައީ: "އަދި އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ބުރުސޫރަކުރައްވައި،  )٣(التغابن: 
ތިޔަބައިމީހުންގެ ބުރުސޫރަ ރިވެތިކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެނބުރި ދިއުންވަނީ 

  ރަތަށެވެ."އެކަލާނގެ ޙަޟު

(الشمس:     زئ رئ ّٰ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
  މާނައީ: "އަދި ނަފްސާއި، އެނަފްސު ފުރިހަމަކުރެއްވި ފަރާތް ގަންދެއްވަމެވެ." )٧

ތަ ަކަމްށ ަދީލލުުކުރްނ. اهللا ،ުއަދރްެސަތއް  َدَالَلُة اآلفَاق: -3   ގެ ަރްއުބަވްނ

 حق مف خف حف جف  مغ   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
 )٥٣(فصلت:  خم حم جم هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك مق

ގެ هللاތިމަން  ،މާނައީ: "އުދަރެސްތަކުގައްޔާއި، އެބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކުގައިވާ
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ދައްކަވާހުށީމެވެ. އެއީ هللا އެބައިމީހުންނަށް ތިމަން ،ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތައް
ބައިމީހުންނަށް ބަޔާންވެއްޖައުމަށް ހަމަކަށަވަރުން އެޤުރްއާނަކީ ޙައްޤު ތެދުކަން އެ

ދާންދެނެވެ. ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ ކޮންމެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް 
  ހެކިވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ؟"

ލުޫޤްނެގ ަމްއަޗްށ ެދަބަޔަކްށ  اهللا ްނ ެއަކލާނގެ ަމުޚ ތަަކ ގެ ަރްއުބަވްނ

   ެބހިގްެނެވެއެވ.
އެބަހީ ހުރިހާ މަޚުލޫޤުން އޭގެ ދަށުގައި ޝާމިލުާވ  ة العَامَّة:الرُُّبوِبيَّ  )1

: ރުބޫބިއްޔަތެވެ.  ހުރިހާ މަޚުލޫޤުން ހެއްދެވުމާއި، ރިޒުޤުދެއްވުމާއި، މިސާލަކަށް
  މެރުއްވުމާއި، ދިރުއްވުންފަދަ ކަންތަކެވެ.

 ވަކި ބަޔަކު އޭގެ ދަށުގައި ޚާއްޞަވެގެންވާއެބަހީ  الرُُّبوِبيَّة اخلَاصَّة: )2
: ރުބޫބިއްޔަތެވެ.  ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް ހިދާޔަތްދެއްކެވުމާއި، މިސާލަކަށް

އެބައިމީހުންގެ ދުޢާތައް އިޖާބަކޮށްދެއްވުމާއި، ރަނގަޅު ކަންތަކަށް 
  ތައުފީޤުދެއްވުންފަދަ ކަންތަކެވެ.

"َذاَق َطْعَم اِإلَمياِن َمْن َرِضَي ِباِهللا َربا  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا 
ރައްބެއް ކަމުގައި " މާނައީ: (رواه مسلم) ِباِإلْسَالِم ِديًنا َوِبُمَحمٍَّد َرُسوًال"َو
އަށާއި، ދީނެއް ކަމުގައި އިސްލާމް ކަމަށާއި، ނަބިއްޔެއް ކަމުގައި هللا

  އީމާންކަމުގެ ރަހަ ދެކެފިއެވެ." މުޙައްމަދުގެފާނަށް ރުހި ޤަބޫލުވެއްޖެ މީހާ 
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ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެކަލާނގެ  اهللا تعاىل: އަކީ َتوِحْيُد اَألْسمَاء والصِّفَات

 ،rرسول اهللا ޛާތުފުޅަށް ސިފަކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފަފުޅަކާއި، 
އަށް ނިސްބަތްކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފަފުޅެއް òهللاއެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައި 

ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންކުރުމެއް  ،ޔާންކުރުމެއް ނެތިވައްތަރު ބަ  ،މިސާލުޖެހުމެއް ނެތި

އެކަލާނގެއަްށ  އިންކާރުކުރުމެއްވެސް ނެތި އަދި  ތައުވީލުކުރުމެއް ނެތި  ،ނެތި

ޘާބިތުކުރުމާއި، އެދެފަރާތުން ނަފީކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފައެއް އެކަލާނގެ 
  ކިބަފުޅުން ނަފީކުރުމެވެ.

އަހާ ގޮތަށެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް އައްސަވަނީ އަހުރެން هللا  މާިސލުޖުެހްނ:
  ބުނުން.

ގެ އަތްޕުޅު މިވެނި މަޚުލޫޤެއްގެ އަތްފަދައެވެ. هللا ަވްއަތުރ ަބާޔްނުކުރްނ:
  މިފަދަ ގޮތަކަށް ބުނުން.

ިއފިްއަޔުތ ަބާޔްނުކުރްނ: ގެ މޫނުފުޅު ވަނީ މިވެނި ގޮތަކަށެވެ. މިފަދަ هللا ަކ
  ގޮތަކަށް ބުނުން.

ހީ ލަފްޒެއްގެ ޙަޤީޤީ މާނަ މަޖާޒީ މާނަ ފުރޮޅުން (އެބަ ަތުއވީލުުކުރްނ:
ބަދަލުކޮށްލުން) މިމައުޟޫޢުގައި މާނައަކަށް ނުވަތަ އެނޫން މާނައަކަށް 

ގެ ސިފަފުޅެއް ދަލީލެއް ނެތި، އޭގެ ޙަޤީޤީ މާނައިން هللاތައުވީލުކުރުމުގެ މުރާދަކީ 
ގެ ލޯފުޅުގެ މުރާދަކީ ލޯފުޅެްއ هللا އެނޫން މާނައަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. މިސާލަކަށް:
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ގެ އަތްޕުޅުގެ މުރާދަކީ އަތްޕުޅެއް هللاނޫނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ރައްކާތެރިކުރެއްވުމެވެ. 
  މިފަދަ ގޮތަކަށް ބުނުން.ނޫނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ކުޅަދުންވަންތަކަމެވެ. 

  އަށް ސިފަފުޅެއް ނުވާކަމަށް ބުނުމެވެ.هللاއެބަހީ  ިއްނކާުރުކުރްނ:
  

  ެަކްނަތްއ: 3 ަގްނަންނޖެހޭ ަގިއ ެދނ 

ުކުރްނ.  اِإلْثبَات: )1 އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް  اهللا تعاىل އެބަހީ ޘިާބުތ

އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް  ،rرسول اهللا ޘާބިތުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފަފުޅަކާއި، 
ވައްތަރު  ،މިސާލުޖެހުމެއް ނެތިޘާބިތުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފަފުޅެއް، 

 ތައުވީލުކުރުމެއް ނެތި  ،ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންކުރުމެއް ނެތި ،ތިބަޔާންކުރުމެއް ނެ

  ޘާބިތުކުރުމެވެ.އެކަލާނގެއަށް  އިންކާރުކުރުމެއްވެސް ނެތިއަދި 

އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅުްނ  اهللا تعاىلއެބަހީ ަނީފުކުރްނ.  النَّْفُي:   )2

ޅުން އެކަލާނގެ ޛާތުފު ،rرسول اهللا ނަފީކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފަޔަކާއި، 
އެސިފައިގެ އިދިކޮޅު ފުރިހަމަ ސިފަފުޅު ނަފީކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފަޔެއް، 

ނަފީކުރުމެވެ. މިސާލަކަށް ނިންޖާއި،  ،އެކަލާނގެއަށް ޘާބިތުކުރުމާއެކު
  ވަރުބަލިކަމެވެ.

 )٢٥٥(البقرة:    هبمب خب حب جب هئ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
  ޖެއް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެ."މާނައީ: "ތާއްޔާޖެހުމެއް އަދި ނިން 

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
: )٣٨(ق:    زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ "އަދި  މާނައީ
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ތަކާއި، ބިމާއި، އެދެމެދުގައި ވާހައި އެއްޗެއް ހަދުވަހުން ހަމަކަށަވަރުން އުޑު
ރުބަލިކަމެއް ލިބިވޮިޑ އަށް ވަهللاހެއްދެވީމެވެ. އަދި ތިމަންهللا ތިމަން

   ވެ."ތެނުގަންނަވަ 
އެބަހީ ޤުރްއާނާއި، ސުންނަތުން ަހުނުހުރްނ.  التََّوقُّف: -3

ޘާބިތުކުރައްވާފައިނުވާ އަދި ނަފީވެސް ކުރައްވާފައިނުވާ ސިފަފުޅުތަާކމެދު 
ހަނުހުރުމެވެ. އެބަހީ ޘާބިތުކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. އަދި ނަފީކޮށްގެންވެސް 

  ގެ ޖިސްމުފުޅެވެ.هللاސާލަކަށް ނުވާނެއެވެ. މި

(اإلسراء:      جكحك مق حق مف خف حف جف ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
  "!ވެތިބާ ތަބާނުވާށެ އްނުވާ ކަމަކަށްއެނގުމެ  މެދުކާމާނައީ: "ތިބާއަށް އެކަމަ  )٣٦

  

  ގެ ިއްސމުފުޅަުތކެާމުދ ަބާޔްނކުެރވިަފއިވާ ަބެއްއ ަޤވާިޢުދ: اهللا

ގްެނވާ ެއްނެމ ފުރިަހަމ ްސމު ގެ ުހރިހާ ިއ اهللا -1 ީކ ެއްނެމ ިރެވިތެވ ފުޅަުތަކ

ްނ ުއިނަކެމްއ ުނެވެއެވ. ުކަގިއ ެއްއވްެސ ޮގަތުކ   ިއްސމުފުޅަުތެކެވ. ެއިއްސމުފުޅުަތ

 )١٨٠(األعراف:     زئ رئ ّٰ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
އެކަނި ނައީ: "އަދި އެންމެ ރިވެތިވެގެންވާ ނަންފުޅުތައް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމަމާ
  އަށެވެ."هللا

ބައެއް އިސްމުތައް ފުރިހަމަ ކަމުގައި ވިޔަސް އުނިކަމުެގ  ×
އަށް ނަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ. هللاއިޙުތިމާލުވެއެވެ. އެފަދަ އިސްމަކުން 

 .  އެހެނެއްކަމަކު އެފަދަ އިސްމަކުން އެކަލާނގެއާމެދު ޚަބަރުދެވިދާނެއެވެ
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(އެދިވޮޑިގަންނަވާ  شَّائيال (ވާހަކަދައްކަވާ ފަރާތް) ،اُملَتَكلِّمމިސާލަކަށް: 
 ( އެހެނީ އެދުން، މިސިފައަކީ ރަނަގަޅުކަމެއް އެދުމާއި  ަފދަ އިސްމުތަކެވެ.ފަރާތް

 ،ނުބައިކަމެއް އެދުމުގެ އިޙުތިމާލު އޮތް ސިފައެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ވާހަކަދެއްކުން 
 މިސިފައަކީވެސް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި ނުބައި ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ 

އަށް ނަންފުޅު هللاއިޙުތިމާލު އޮތް ސިފައެކެވެ. އެހެންކަމުން މިދެސިފައިން 
ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު އެކަލާނގެއާ ބެހޭގޮތުން 

  ޚަބަރުދެއްވާފައިވެއެވެ. 

(النساء:   مب  زب رب يئ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
: "އަދި ހަމަކަށަވަރުން މޫސާގެ މާ )١٦٤   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ."هللا ފާނާ ނައީ

 جك مق  حق مف ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
: "އަދި މާ )١٠٥(البقرة:    خكحك މަތުން އެކަލާނގެ އެކަލާނގެ ރަޙު ،هللاނައީ

  މީހަކު ޚާއްޞަކުރައްވަތެވެ." ދިވޮޑިގަންނަވާއެ

 ހަމައެފަދައިން ބައެއް އިސްމުތައް އެއްގޮތަކުން ފުރިހަމަވެފައި ×
އަށް ނަމެއް هللاއަނެއްގޮތަކުން އުނިވެއެވެ. އެފަދަ އިސްމަކުންވެސް 

އެފަދަ އިސްމަކުން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ނުދެވޭނެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު 
 އެކަލާނގެއާމެދު ޚަބަރުދެވިދާނެއެވެ.

ފަދަ ރާްއވަވާ ފަރާތް) ( الَكاِئد (ަމކަރުހައްދަވާ ފަރާތް) ،املَاِكرމިސާލަކަށް: 
މިފަދަ ނަންތައް ފުރިހަމަވަނީ އެހެންބަޔަކު ކުރާ އެފަދަކަމެއް  އިސްމުތަކެވެ.

ރައްދުކޮށް ބާޠިލުކޮށްލުމަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުންނެވެ. އަދި އުނިވަނީ އެއްވެސް 
  އެފަދަ ކަމަކާ ނުގުޅުވައި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުންނެވެ. 
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 ٰى ين ننىن  من زن ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
: "އަދި އެމީހުން މަކަރުހަދަތެވެ. އަދި މާ )٣٠(األنفال:     ري ނައީ

ވެސް މަކަރުހައްދަވަތެވެ. އަދި އެންމެހެޔޮ هللا(އެމީހުންގެ މަކަރާ އިދިކޮޅަށް) 
  އެވެ."هللاމަކަރުހައްދަވާ ފަރާތަކީ ގޮތުގައި 

 يل ىل مل يك  ىك  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
ވަރުން އެމީހުން ރޭވުމެްއ ނައީ: "ހަމަކަށަމާ )١٦ – ١٥(الطارق:    مم ام

ވެސް ރޭއްވެވުމެއް هللاތިމަން (އެމީހުންގެ ރޭވުމާ އިދިކޮޅަށް) ރާވަތެވެ. އަދި 
  ރާއްވަވަމެވެ."

ީކ ެއަކލާނގެ ާޛުތފަުޅްށ ިލބިޮވޑިގްެނވާ  اهللا -2 ގެ ުހރިހާ ިއްސމުފުޅަުތަކ

ކެެވ. ކެެކެވ. ައިދ ސިަފފުޅުަތ  ަންނފުޅުަތ

ހުރިާހ  ،ގެ ގޮތުގައި ބަލައިފިނަމަފަހެ އިސްމުފުޅުތައް އިސްމުފުޅުތަކު ×
އިސްމުފުޅަކީ ހަމައެކައްޗެކެވެ. އެބަހީ ކޮންމެ އިސްމުފުޅެއްވެސް 

މިސާލަކަށް  އެވެ.هللاއެދަލީލުކުރަނީ ހަމަ އެއް ފަރާތަކަށެވެ. އަދި އެއީ 
އެއީ ހަމަ ބައްލަވައި ވޮޑިގަންނަވާ  ،އައްސަވައި ވޮޑިގަންނަވާ ފަރާތް

 ފަރާތެވެ.

ކޮންެމ  ،ފުޅުތަކުެގ ގޮތުގައި ބަލައިފިނަމައިސްމުފުޅުތައް ސިފަ ×
އިސްމުފުޅެއް އަނެއް އިސްމުފުޅާ ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. އެހެނީ ކޮންެމ 
އިސްމުފުޅެއް ދަލީލުކުރަނީ ތަފާތު މާނައަކަށެވެ. މިސާލަކަށް އައްސަވައި 

  ވޮޑިގަތުމަކީ ބައްލަވައި ވޮޑިގަތުމެއް ނޫނެވެ.
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ަކްށ  ގެ ިއްސމުފުޅަުތްއ ެއަކލާނގެ  اهللا -3 ާޛުތފަުޅާށއި، ެއަކލާނގެ ިސަފފުޅުަތ

 ޮގަތަކްށ ަދީލލުުކެރެއެވ. 3

އެބަހީ އިސްމުފުޅު އެކަލާނގެ މުޅި ޛާތުފުޅަށާއި، ސިފަފުޅަށް  اُملطَاَبَقة: •
 ދަލީލުކުރުން.

 އެބަހީ އިސްމުފުޅު އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް ވަކިން ދަލީލުކުރުން. التََّضمُُّن: •

ޅުން ދޭހަވާ އެހެނިހެން ސިފަފުޅުތަަކށް އެބަހީ އިސްމުފު اِالْلِتَزام: •
 ދަލީލުކުރުން.

 : ހެއްދެވި ފަރާތަށާއި، ހެއްދެވުމަށް ދަލީލުކުރަނީ  މިސިފަފުޅު اخلَاِلُقމިސާލު
  ގެ ދަށުންނެވެ. اُملطَاَبَقة

  ދަށުންނެވެ. التََّضمُُّنއަދި ހެއްދެވި ފަރާތަށް ވަކިން ދަލީލުކުރަނީ 

ވަންތަކަމަށް މިއިސްމުފުޅު ދަލީުލކުރަނީ އަދި ދެނެވޮޑިގަތުމަށާއި، ކުޅަދުން 
. އެހެނީ ދެނެވޮޑިގަތުމާއި، ކުޅަދުންވަންތަކަމާ ނުލަިއ ގެ ދަށުންނެވެ اِالْلِتَزام

  ހެއްދެވުން އެކަށީގެން ނުވާތީއެވެ.

ތްުނެނެވ.  اهللا -4 ގެ ުހރިހާ އިްސމުފުޅެްއވްެސ ެދެނަގެނވީޭނ ުޤްރއާާނިއ، ުސްނަނ

ްނ ެދނެ    ވޭެނެއެވ.ުނަގނެ ެއްއ ުބްއދިައުކ

އާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ބުއްދިއަކުން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ އެއްޗެއް هللا
އެކަލާނގެާއ  ،ސް މަޚުލޫޤެއްގެ ފެނުންއެއްވެ ،އެހެނީ އެކަލާނގެއީ ނޫނެވެ.

ހަމައަށް ފޯރާފައިނުވާ މަތިވެރި އިލާހެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލާނގެއާ ބެހޭގޮތުން 
ކަލާނގެ ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކާއި ދެްނ އަހުރެމެންނަށް އެނގޭނީ ޚުދު އެ

  ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެކެވެ. rއެކަލާނގެ ރަސޫލާ 
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 مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
:  )٣٦اإلسراء: (  جم هل مل خل حل جل  "ތިބާއަށް މާނައީ
ން އިވުމާއި، ހަމަކަށަވަރު  !ވެތިބާ ތަބާނުވާށެ މެދު ޢިލްމެއްނުވާ ކަމަކަށް އެކަމަކާ

ފެނުމާއި، ހިތާއި (ވިސްނުންތަކާއި ފިކުރުތަކާއި) މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ، އެއާމެދު 
 ".    ސުވާލުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ވިއެވެ

  ގެ ިއްސމުފުޅަުތްއ ަވިކ ަޢަދަދުކްނ ަޢަދެދްއ ުނުކެރވޭެނެއެވ. اهللا -5

ِبُكلِّ ْسَأُلَك َأ« ކުރެއްވި ދުޢާއެއްގައި ވާފަދައިންނެވެ. rرسول اهللا އެއީ 
اْسمٍ ُهوَ َلَك، َسمَّْيتَ ِبهِ َنْفَسَك، َأوْ َعلَّْمَتهُ َأَحًدا ِمنْ َخْلِقَك، َأوْ َأْنَزْلَتهُ ِفي ِكَتاِبَك، 

އަށް هللاނައީ: "އިބަމާ (رواه أمحد) »َأِو اْسَتْأَثْرَت ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك
ދެއްވާފައިވާ هللا ގެ ޛާތުފުޅަށް އިބަهللا އިބަ ލިބިވޮޑިގެންވާ ހުރިހާ ނަންފުޅެއް، އެއީ

 ގެ މަޚުލޫޤުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް هللاވިޔަސް ނުވަތަ އިބަކަމުގައި ނަންފުޅެއް 
ވިޔަސް ނުވަަތ ކަމުގައި އިދެއްވާފައިވާ ނަންފުޅެއް އުނގަންނަ هللا މަޚުލޫޤަކަށް އިބަ

 ސް ނުވަތަވިޔަކަމުގައި ބާވައިލައްވާފައިވާ ނަންފުޅެއް هللا ގެ ފޮތުގައި އިބަ هللاއިބަ
ޚާއްޞަކުރައްވައި هللا ގެ ޙަޟްރަތުން ޣައިބުގެ ޢިްލމުގައި އިބަهللاއިބަ

 )އެހުރިހާ ނަންފުޅެއް ( ސް،ވިޔަ ވަންހަނާކުރައްވާފައިވާ އިސްމުފުޅެއް ކަމުގައި 
   މެދުވެރިކޮށް މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ....."

  ދެން އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުގެ ވާހަކަ ދަންނަނައެވެ.

 »َعًة َوِتْسِعَني اْسًما، ِماَئًة ِإالَّ َواِحًدا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنََّةِللَِّه ِتسْ ِإنَّ «
އިސްމުފުޅު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ.  99އަށް هللاނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން މާ (متفق عليه)

  ޙާޞިލުކޮށްިފ މީހާ ސުވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެވެ."އިސްމުފުޅުތައް އެ
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ނޑައެޅުމެއް ނޫނެވެ.ގެ މުރާދަކީ ޢަ 99މިޙަދީޘްފުޅުގައި  އެހެނީ  ދަދު ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ޞަهللا ދަލީލެއް  އްޙަގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ޢަދަދު ކަ

ޢަދަުދ  އައިސްފައި ނުވާކަމަށް ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ  ކަމުގައި  ޢިބާރާތް އަންނަން ޖެހޭނީ މިފަދައިންމިޙަދީޘްގެ  ،ކަ

  ޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.ބަ

ނައީ: މާ  "َها َدَخَل اَجلنََّةِإنَّ َأْسَماَء اِهللا ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن اْسمًا َمْن َأْحَصا"
އެކެވެ. އެޙާޞިލުކޮށްފި މީހާ ސުވަރުެގ  99ގެ އިސްމުފުޅުތައް هللا"ހަމަކަށަވަރުން 
  އެކަމަކު މިގޮތަކަށް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ވަންނަހުއްޓެވެ."

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެޙަދީޘްގެ  -رمحه اهللا  -يخ حمّمد بن صاحل العثيمني الّش
އަށް ލިބިވޮޑިގެން هللاއެއިސްމުފުޅުތައް ފިޔަވައި އެހެން އިސްމުފުޅެއް  ،މާނައަކީ

ނުވާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ! އޭގެ މާނައަކީ އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ 
ކޮށްފި މީހާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެ ވާހަކައެވެ. އިސްމުފުޅު ޙާޞިލު 99ތެރެއިން މި 

.  މިފަދަ ބަސްތައް ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ބުނެ އުޅެތެވެ. މިސާލަކަށް މީހަކު ބުނެއެވެ
އަސް އެބައޮތެވެ.  100ތިމަންނަ އަތުގައި ތިމަންނަ ޖިހާދަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

އަސް ފިޔަވައި  100އޭނާގެ އަތުގައި އެ  ،އޭނާ އެހެން ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ
 100އެހެން އަހެއް ނެތް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އޭގެ މާނައަކީ އެ 

     )1/122 جمموع فتاوى ابن عثيمني( "ޢަދަދެވެ.އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެއީ
  
  
  



  ުއީޙުދެގ ުޚާލޞާ ތަ     ا              

50 

"القواعد املثلى يف صفات اهللا  -رمحه اهللا  -حمّمد بن صاحل العثيمني الّشيخ 
ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވަނީ  ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "وأمسائه احلسىن

 18ގެ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވަނީ  rرسول اهللا  އަދި އިސްމުފުޅެވެ. 81
  އިސްމުފުޅެވެ.

 ޅު:ިއްސމުފު  81 ީކިރިތ ުޤްރއާުނަގިއ ވާރިުދެވަފއިވާ 

ކަން "އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ނަންފުޅު" (އަޅު اُهللا )1

  ޙައްޤުވެގެންވާ އިލާހު)
 އެއްވެސް ބައިވެރިއެއް ،(އެއިލާހުއާ އެއްފަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއްاَألَحُد  )2

   ނުވާ އެއްކައުވަންތަ އިލާހު)
  (އެންމެމަތީގައި ވޮޑިގެންވާ އިލާހު، އެންމެ މަތިވެރި އިލާހު)اَألْعَلٰى  )3
   އިލާހު)(އެންމެދީލަތިވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު، އެންމެމާތް اَألْكَرُم  )4
   (ޙައްޤު ގޮތުގައި އަޅުކަންކުރެވޭ އިލާހު)ُه اِإلٰل )5
  (ފެުށމެއްނެތި އެންމެ ފުރަތަމަ ވޮޑިގެންވީ އިލާހު)اَألوَُّل  )6
 ،(ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން ފަނާވެ ނެތިދިއުމަށްފަހުاآلِخُر  )7

  ނިމުމެއްނެތި އެންމެ ފަހުންވެސް ވޮޑިގެންވާނެ އިލާހު)
ލޫޤުންގެ މަތީގައި ވޮޑިގެންވާ އިލާހު، ހުރިހާ (ހުރިހާ މަޚް الظَّاِهُر  )8

   މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގަވާ އިލާހު)
(އަޅުތަކުންނާ އެންމެ ގާތްވެގެންވާ އިލާހު، މަޚްލޫޤުންގެ ލޯތަކަށް الَباِطُن  )9

   ވަންހަނާވެގެންވާ އިލާހު، ވަންހަނާވެގެންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހު)
   މިސާލެއްނެތި އީޖާދުކުރައްވާ އިލާހު) ،މޫނާއެއް(ނަالَباِرُئ  )10
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   ޙުސާންތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ އިލާހު)(އަޅުތަކުންނަށް އި الَبرُّ  )11
  (މަޚްލޫޤުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)الَبِصُري  )12
   އްވާ އިލާހު)(ގިނަގިނައިން ތައުބާ ޤަބޫލުކުރަالتَّوَّاُب  )13
ދަފަދަވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު، ނިކަމެތީންނަށް ހިތްވަރުދެއްވާ (ގަދަގަاَجلبَّاُر  )14

   އިލާހު)
(ަމޚްލޫޤުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ ރައްކާތެރިކުރައްވާ اَحلاِفُظ  )15

   އިލާހު، އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވާ ރައްކާތެރިކުރައްވާ އިލާހު)
ވާ އިލާހު، މުއުމިނުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއްގައި ފުދިގެން(اَحلِسيُب  )16

  އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަވާ ޙިސާބުކުރައްވާ އިލާހު)
(މަޚްލޫޤުންގެ ކަންތައްތައް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ބަލަހައްޓަާވ   اَحلِفيُظ )17

ރައްކާތެރިކުރައްވާ އިލާހު، އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވާ ރައްކާތެރިކުރައްވާ 
  އިލާހު)

ށް އިޙުސާންތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ އޯގާތެރިވެ (އަޅުތަކުންނަاَحلِفيُّ  )18
   ވޮޑިގަންނަވާ އިލާހު)

   (ޙައްޤު އިލާހު، ތެދުވެރި އިލާހު، ޙަޤީޤީ އިލާހު، ޢަދުލުވެރި އިލާހު)اَحلقُّ  )19
(ހެޔޮގޮތާއި ނުބައިގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ އިލާހު، ދީނުގެ اُملِبُني  )20

 ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ އަޅުތަކުންނަށް ހެވާއި ލާބަ ހުރި ހުރިހާ ،ޙުކުމްތަކާއި 
   އިލާހު)

(ހުރިހާ ކަމެއް ހަރުދަނާކަމާއެކު އެކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް، اَحلِكيُم  )21
  ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު، ކުރަންޖެހޭ މަޤާމުގައި ކުރައްވާ އިލާހު)
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(ާފަފވެރިންގެ ފާފަތަކަށް ޢުޤޫބާތް ދެއްވުމަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ اَحلِليُم  )22
 އެކަމަށް ކެތްތެރިވެ ވޮޑިގެން އެބައިމީހުންނަށް ޢަފޫކުރައްވާ ،ވޮޑިގެންވާ އިރުވެސް

  އިލާހު) ފަސްކުރައްވާޢުޤޫބާތް ނުވަތަ 
ޘަނާ  (ަތޢުރީފާއި ޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވާ އަދި ޙަމްދާއި اَحلِميُد  )23

 ލިބިވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

 (އަވަހާރަވުމެއްނެތި ދިރިދެމި ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)َحليُّ ا )24

ތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ރާއްވަވާ ހިންގެވުމުގައި އަބަދަށް (ކާއިނާالَقيُّوُم  )25
  ޤާއިމުވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(ހުރިހާކަމެއް އޭގެ ވަންހަނާވެ ފޮރުވިަފއިވާ ސިއްރުތަކަށް ދާންދެން اَخلِبريُ  )26
  ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

  (ކުިރން އެއްވެސް މިސާލެއްނެތި ހައްދަވާ ޚަލްޤުކުރައްވާ އިލާހު)اَخلاِلُق  )27
(ކުރިން އެއްވެސް މިސާލެއްނެތި ގިނަގިނައިން ހައްދަވާ  الَُّقاَخل )28

 ޚަލްޤުކުރައްވާ އިލާހު)

  (އޯގާތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)الرَُّؤْوُف  )29
(އެއިލާހުގެ ރަޙުމަތާއި އޯގާތެރިކަން ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް الَرْحٰمنُ  )30

  ޢާއްމުވެގެންވާ އިލާހު)
ތާއި އޯގާތެރިކަން ޤިޔާމަތްދުވަހު ހަމައެކަނި (އެއިލާހުގެ ރަޙުމަالرَِّحيُم  )31

  މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ އިލާހު)
 (ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންނަށް ރިޒުޤު ދެއްވާ އިލާހު)الرَّزَّاُق  )32
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(އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފާރަވެރިވެ ވޮޑިގެން ހުރިހާ ކަމެއް ُب الرَِّقي )33
  ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

ހުރިހާ އުނިކަމަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ އިލާހު، (السََّالُم  )34
 އަޅުތަކުންނަށް ސަލާމަތްކަން ދެއްވާ އިލާހު)

(ާކއިނާތުގައި ހިނގައިހާ ކަމެއް މޮޅަށް އައްސަވާ ވޮޑިގެންާވ السَِّميُع  )35
 އިލާހު)

(ހެޔޮޢަމަލުކުރާ މީހުންގެ ހެޔޮަޢމަލުތައް ޤަބޫލުކުރައްވާ الشَّاِكُر  )36
  ރިހަމައަށް ހެޔޮޖަޒާދެއްވާ އިލާހު)އެކަންތަކަށް ފު

(ހެޔޮޢަމަލުކުރާ މީހުންގެ ހެޔޮޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރައްވާ الشَُّكوُر  )37
  އެއަށްވުރެ ހެޔޮގޮތުގައި ބަދަލުދެއްވާ އިލާހު)

(އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ހެކިވެ ވޮޑިގަންނަވާ الشَِّهيُد،  )38
 އިލާހަށް ވަންހަނާވެގެންނުވާ އިލާހު)އިލާހު، ކާއިނާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް އެ

(ައމިއްލަ ޛާތުފުޅަށް ފުިދވޮޑިގެންވާ، ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން އެއިލާހުގެ الصََّمدُ  )39
 ޙަޟްރަތަށް ކަންކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ އިލާހު)

  (ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހު)الَعاِلُم  )40
ވާ އިލާހު، (ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތެއް ލިބިވޮޑިގެންالَعِزيُز  )41

 އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ގަދަފަދަވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

  (މާތްވަންތަ، މަތިވެރިވަންތަ، ބޮޑުވަންތަ އިލާހު)الَعِظيُم  )42
  (ގިނަގިނައިން މަޢާފުކުރައްވާ އިލާހު)الَعُفوُّ  )43
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(ާކއިނާތުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކާއި، ހުރިހާ ކަމެއް، ހުރިހާ الَعِلْيُم  )44
   ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހު)ވަގުތެއްގައި މޮޅަށް

(އެންމެ މަތީގައި ވޮޑިގެންވާ މަތިވެރިވަންތަ އިލާހު، ހުރިހާ الَعِليُّ  )45
 އުނިކަމަކުން ހުސްދުރުވެ ވޮޑިގެންވާ މަތިވެރިވަންތަ އިލާހު)

  (ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ އިލާހު)الَغفَّاُر  )46
 (ފާަފފުއްސެވުމުގައި ދެމިވޮޑިގެންވާ އިލާހު)الَغُفوُر  )47

(އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުންޖެހި ވޮޑިނުގަންނަވާ އަމިއްލަ ِنيُّ الَغ )48
 ޛާތުފުޅަށް ފުދިވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(އަޅުތަކުންގެ މެދުގައި ނިޔާކުރައްވާ އިލާހު، އަޅުތަކުންނަށް الَفتَّاُح  )49
  ރަޙުމަތާއި ބަރަކާތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުއްވާދެއްވާ އިލާހު)

  )(ކުަޅދުންވަންތަ އިލާހުالَقاِدُر  )50
  (އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ގަދަފަދަވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)الَقاِهُر  )51
(ހުރިހާ އުނިސިފައަކުންނާއި ހުރިހާ ޢައިބަކުން ހުސްދުރުވެ الُقدُّوُس  )52

 ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(ުހރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކުޅަދުންވަންތަވެ الَقِديُر  )53
 ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(އައްސަވާ ބައްލަވާ އަދި ދެނެވޮޑިގަތުމުގައި އަޅުތަކުންނާ الَقِريُب  )54
 ކުއްތަންވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

  (ެއންމެ ބާރުވެރި އެންމެ ގަދަފަދަވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)الَقِويُّ  )55
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(ުހރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަފަދަވެ ވޮޑިގެންވާ لَقهَّاُر ا )56
  އިލާހު)

 ވެރިވަންތަ މާތްވަންތަ އިލާހު)(ބޮޑުވަންތަ މަތި الَكِبُري  )57

(ދީލަތިވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު، ގިނަގިނައިން މަޢާފުކުރައްވާ އިލާހު، الَكِرميُ  )58
  ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(ފޮރުވި ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންތައްތަކަށް ދާންދެން اللَِّطيُف  )59
ގަންނަވާ އޯގާވަންތަ ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހު، މަޚްލޫޤުންނަށް އިޙުސާންތެރިވެ ވޮޑި

  އިލާހު)
(މީސްތަކުންނަށް އަމާންކަން ދެއްވާ އިލާހު، މުއުމިނުންނަށް اُملْؤِمُن  )60

ޤިޔާމަތްދުވަހު ޢަޛާބުން އަމާންކަން ދެއްވާ އިލާހު، މުއުމިނުންގެ އީމާންކަން 
  ޤަބޫލުކުރައްވާ އިލާހު)

ތަ (މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް ބާރުހިންގަވާ ކުޅަދުންވަންاُملَتَعاِلي  )61
  މަތިވެރިވަންތަ އަދި އެންމެ މަތީގައި ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(އެއިލާހުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން ނިކަމެތިވެގެންވާ اُملَتَكبِّر  )62
  އަދި ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ކަމަކުން ބޮޑުވަންތަ އިލާހު)

 (ބާރުގެ ވެރި ގަދަފަދަވަންތަ އިލާހު)اَملِتُني  )63

  (މަޚްލޫޤުންގެ ދުޢާތައް އިޖާބަކުރައްވާ ޤަބޫލުކުރައްވާ އިލާހު)ِجيُب اُمل )64
  )ދީލަތިވަންތަ އިލާހު (މާތްވަންތަ ކީރިތިވަންތަ އިލާހު،اَملِجيُد  )65
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(ކާއިނާތުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކާއި ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ اُملِحيُط  )66
އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް  ފުރިހަމައަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހު، ކާއިނާތުގައިވާ ހުރިހާ

 ފުރިހަމައަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި ގޮތަކަށް އިރާދަކުރެއްވި ސިފަޔަކަްށ اُملَصوُِّر  )67
  މަޚްލޫޤުން ޞޫރަކުރައްވާ އިލާހު)

(ުހރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކުޅަދުންވަންތަވެ اُملْقَتِدُر  )68
 ންވާ އިލާހު)ވޮޑިގެ

(މަޚްލޫޤުންގެ ކަންތައްތައް ރާއްވަވާ، ބަލަހައްޓަވާ، اُملِقيُت  )69
ރައްކާތެރިކުރައްވާ އިލާހު، ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ 

  އިލާހު، މަޚްލޫޤުންނަށް ރޯދިދެއްވާ އިލާހު)
  (ަރސްވަންތަ އިލާހު)اَملِلُك  )70
ކަމެއް ރާއްވަވާ ހިންގެވުމުގެ ފުރިހަމަ (ކާއިނާތުގެ ހުރިހާاَملِليُك  )71

 ކުޅަދުންވަންތަކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ ހުރިހާ ރަސްކަމެއްގެ ވެރި ރަސްވަންތަ އިލާހު)

(މުއުމިނުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެހީތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ އިލާހު، اَملْوَلىٰ  )72
ވާ އަދި އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަވާ އިލާހު، އައްސަވާ ބައްލަ

 ދެނެވޮޑިގަތުމުގައި އަޅުތަކުންނާ ކުއްތަންވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފާރަވެރިވެ ވޮޑިގެން ހުރިހާ ކަމެއް اُملَهْيِمُن  )73
ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު، މަޚްލޫޤުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ 

    ރައްކާތެރިކުރައްވާ އިލާހު)
  މުއުމިނުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާ އެހީތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ އިލާހު)(النَِّصُري  )74
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(އެއިލާހުއާ އެއްފަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއް އެއްވެސް الَواِحُد  )75
 ބައިވެރިއެއްނުވާ އެއްކައުވަންތަ އިލާހު)

(ުހރިހާ ދިރުމެއް ނެތިދިއުމަށްފަހު އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވާރުތަވެރި الَواِرُث  )76
  ހު)ދިރިދެމި ވޮޑިގެންވާ އިލާ

(އެއިލާހުގެ ރިޒުޤާއި ރަޙުމަތް ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ މައްަޗށް  الَواِسُع )77
ތަނަވަސްވެގެންވާ އިލާހު، އެއިލާހުގެ ރަސްކަންފުޅު އެއްވެސް ޙައްދެއްނެތި 

  ތަނަވަސްވެގެންވާ އިލާހު)
(އިންތިހާ ދަރަޖައަށް މުއުމިނުންދެކެ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާ އަދި الَوُدْوُد  )78

  އުމިނުން ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ އިލާހު)އެއިލާހުދެކެ މު
(މުއުމިނުން ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެންމެ އިތުބާރުކުރާ އިލާހު، الَوِكيُل  )79

ކަންކަމުގެ ސަބަބުތަކުގައި ހިފައި އޭގެ ނަތީޖާ މުއުމިނުން ޙަވާލުކުރާ އިލާހު، 
ންގެ ރިޒުޤާ ޖާމިނުވެ މުއުމިނުން ރައްކާތެރިކުރައްވާ ބަލަހައްޓަވާ އިލާހު، މަޚްލޫޤު

 ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(މުއުމިނުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެހީތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ އިލާހު، الَوِليُّ  )80
އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަވާ އިލާހު، އައްސަވާ ބައްލަވާ އަދި 

  ދެނެވޮޑިގަތުމުގައި އަޅުތަކުންނާ ކުއްތަންވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)
(އެއްވެސް ބަދަލަކާ ނުލައި އަޅުތަކުންނަށް ގިނަގިނައިން ދެއްާވ  اُبالَوهَّ )81

 އިލާހު)

 :ިއްސމުފުޅު  18 ގެ ުސްނަނތަުގިއ ވާރިުދެވަފއިވާ  rرسول اهللا 

(އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅު ރިވެތިވެ ވޮޑިގެންވާ އަދި ޞިފަފުޅުަތކާއި اَجلِميُل  )82
  ޢަމަލުފުޅުަތއް ރިވެތިވެގެންވާ އިލާހު)
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  ތިވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)(ދީލަ اَجلَواُد  )83
(އަޅުތަކުންގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ނިޔާކުރައްވާ اَحلَكُم  )84

  އިލާހު)
(މުއުމިނުން އެއިލާހަށް ކަމަކަށް އެދި ދަންނަވާ ހިނދު ނުވަތަ اَحلِييُّ  )85

ދުޢާކުރާ ހިނދު ނުވަތަ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވާ ހިނދު އިޖާބަނުކުރައްވާ 
  ށްލެއްވުމަށް ލަދުފުޅުވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)ދޫކޮ
(މަޚްލޫޤުން ހައްދަވާ، ގެންގުޅުއްވާ، ބޮޑުކުރައްވާ، ރިޒުޤުދެއްވާ، الرَّبُّ  )86

މަރުއްވާ، ދިރުއްވާ އަދި ކާއިނާތުގައި ރުބޫބިއްޔާގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެްއ 
  ލާހު)ކުރައްވާ އިލާހު، މުޅި ކާއިނާތުގެ ވެރި އިލާހު، ސާހިބުވަންތަ އި

(އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އޯގާތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު، الرَِّفيُق  )87
  މުއުމިނުންނާ ރަޙުމަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

(ހުރިހާ އުނިސިފައަކުންނާއި ހުރިހާ ޢައިބަކުން ހުސްދުރުވެ السُّـبُّوُح  )88
  ހުސްޠާހިރުވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު)

  ރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ ވެރި އިލާހު)(ސާހިބުވަންތަ އިލާހު، ހުالسَّـيِّد  )89
 (ަބލިތަކަށް ޝިފާދެއްވާ އިލާހު)الشَّاِفي  )90

  (އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނިސްބަތްނުވާ ޠާހިރުވަންތަ އިލާހު)الطَّـيُِّب  )91
(ެއއިލާހުގެ ޙިކުމަތްފުޅުގެ ދަށުން އެއިލާހު އިރާދަކުރައްވާ الَقاِبُض  )92

  ރާނަތައް ހިއްޕަވާ އިލާހު)މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިޒުޤު ދަތިކުރައްވާ އިލާހު، ފު
(އެއިލާހުގެ ޙިކުމަތްފުޅުގެ ދަށުން އެއިލާހު އިރާދަކުރައްވާ  الَباِسُط )93

 މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިޒުޤު ތަނަވަސްކުރައްވާ އިލާހު)
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(ހެޔޮކަންތައްތަކުގައި އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކު އިސްކުރައްވާ اُملَقدُِّم  )94
  އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް އިސްކުރައްވާ އިލާހު)އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި ، އިލާހު

(ހެޔޮކަންތައްތަކުގައި އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކު ފަސްކުރައްވާ اُملَؤخِّرُ  )95
  އިލާހު، އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ފަސްކުރައްވާ އިލާހު)

ރައްވާ އިލާހު، (އަޅުތަކުންނަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮގޮތް މިންވަރުކުاُملْحِسُن  )96
ޘަވާބާއި ދަރުމަ ދެއްވާ އިލާހު،  ހެޔޮޢަމަލުކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި 

އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި، ސިފަފުޅުތަކާއި، ޢަމަލުފުުޅތައް އެންމެ ރިވެތި އަދި 
  ފުރިހަމަވެގެންވާ އިލާހު)

  ދެއްވާ އިލާހު)(މަޚްލޫޤުންނަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އިލާހު، ނިޢުމަތްތައް اُملْعِطي )97

(އަޅުތަކުންނަށް ގިނަގިނައިން އިޙުސާންތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ  اَملنَّاُن )98
 ނިޢުމަތްލައްވާ އިލާހު)

(އެއިލާހުއާ އެއްފަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއް އެއްވެސް ބައިވެރިއެއްނުވާ  الِوْتُر )99
 އެއްކައުވަންތަ އިލާހު)

ސްމުފުޅުތައް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މީގެ އިތުރުންވެސް ބައެއް އި އަދި
އަންނަނިވި  - اهللا رمحه - الدمشقي مسلم بن الوليد اإلمامބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 އިސްމުފުޅުތައް އިތުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
  (އުރެދޭ މީހުން ދަށްކުރައްވާ އިލާހު) اخلافُض )1

  (މުއުމިނުން މަތިކުރައްވާ އިލާހު) الرَّاِفُع )2
  ތް ދެއްވާ އިލާހު)(މުއުމިނުންނަށް ޢިއްޒަ زُِّعاُمل )3
  (ކާިފރުން ނިކަމެތިކުރައްވާ އިލާހު) ِذلُّاُمل )4
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  (ޢަުދލުވެރި އިންޞާފުވެރި އިލާހު) الَعْدُل )5
  (ޤަދަރުފުޅު މަތިވެރި އިލާހު) اَجلِليُل )6
(ޤިޔާމަތްދުވަހު މަރުވެފައިވާ އަޅުތަކުން ދިރުއްވާ ކަށްވަޅުތަކުން  الَباِعُث )7

  ނަންގަވާ މަޙްޝަރަށް ފޮނުއްވާ އިލާހު)

  (އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވާ ރައްކާތެރިކުރައްވާ އިލާހު) ُملْحِصيا )8
  (މަޚްލޫޤުން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ވުޖޫދަށް ގެންނަވާ އިލާހު) اُملْبِديُء )9

  (ޤިާޔމަތްދުވަހު އަޅުތަކުން އަލުން ދިރުއްވާ ރުޖޫޢަކުރައްވާ އިލާހު) اُملِعيُد )10
  (ދިރުން ދެއްވާ އިލާހު) اُملْحِيي )11
  (މަރުގަންނަވާ އިލާހު) اُملِميُت )12
(ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުންޖެހި ވޮޑިނުގަންނަވާ އަމިއްލަ  الَواِجُد )13

  ޛާތުފުޅަށް ފުދިވޮޑިގެންވާ އިލާހު)
  (މާތްވަންތަ ކީރިތިވަންތަ އިލާހު، ދީލަތިވަންތަ އިލާހު) اَملاِجُد )14
 (މުިޅ ކާއިނާތުގެ ވެރި އަދި ކާއިނާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގަވާ الَواِلي )15

  އިލާހު)
(ކާިފރުންގެ ކިބައިން ބަދަލުހިއްޕަވާ އެބައިމީހުންނަށް ޢުޤޫބާްތ  َتِقُمْناُمل )16

  ދެއްވާ އިލާހު)
  (ހުރިހާ ރަސްކަމެއްގެ ވެރި ރަސްވަންތަ އިލާހު) اُملْلكِ  َماِلُك )17
(ހުރިހާ މާތްކަމަކާއި މަތިވެރިކަމެއްގެ ވެރި އަދި  ْكَراِمَواِإل اَجلَالِل ُذو )18

  އްވާ އިލާހު)މުއުމިނުން މާތްކުރަ

) اُملْقِسُط )19    (އެއިލާހު ކުރައްވާ ޙުކުމްފުޅުގައި ޢަދުލުވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު
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  (ޤިާޔމަތްދުވަހު ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން އެއްކުރައްވާ އިލާހު) اَجلاِمُع )20
  (އަޅުތަކުންނަށް ފުދުންތެރިކަން ދެއްވާ އިލާހު) اُملْغِني )21
އް ލިބުނަނުދީ ހިފަހައްޓަވާ (އަުޅތަކުންނަށް ލިބެން ނެތް އެއްޗެ  اَملاِنُع )22

އިލާހު، މުއުމިނުންނަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުން ބައެއް މުޞީބާތްތަކާއި އާފާތްތައް 
ނުދީ ހިފަހައްޓަވާ އަދި އިމްތިޙާނެއްގެ ގޮތުން ބައެއް ނިޢުމަތްތައް ޖެހުނަ

  ހިފަހައްޓަވާ އިލާހު)
ވަރުކުރައްވާ (އަުޅތަކުންނަށް (އިމްތިޙާނަކަށްޓަކައި) ގެއްލުން މިން الضَّارُّ )23

  އިލާހު)
  (ފަިއދާ މިންވަރުކުރައްވާ އިލާހު) النَّاِفُع )24
(އަޅުތަކުންނަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާ، ހިތްތައް ޢިލްމާއި ހިދާޔަތުން  النُّوُر )25

  އަލިކޮށްދެއްވާ އިލާހު)
  (ސީދާ މަގަށް މަގުދައްކަވާ އިލާހު) اَهلاِدي )26
ސާލެއް ނެތި (ިއސްވެ ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް ނަމޫނާއެއް މި الَبِديُع )27

  އުފައްދަވާ އިލާހު)
  (ފެުށމެއް ނިމުމެއްނުވާ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އިލާހު) الَباِقي )28

  (ހުރިހާ ކަމެއްގައި ހެޔޮ ރަނގަޅުގޮތް ދައްކަވާ އިލާހު) الرَِّشيُد )29
(އެއިލާހުގެ ޙައްޤުތަކަށް ގިނަބަޔަކު އިހުމާލުވާ އިރުވެްސ،  الصَُّبوُر )30

ޢަޛާބުދެއްވުމަށް އަވަސްވެ ވޮޑިނުގަންނަވާ  އިންތިހާއަށް ކެތްތެރިވެ ވޮޑިގެން،
 އެކަން ލަސްކުރައްވާ ނުވަތަ މަޢާފުކުރައްވާ އިލާހު)
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 ،އަށް ޘާބިތު އިސްމުފުޅުތަކެއް ކަމާމެދުهللاމިއިސްމުފުޅުތަކަކީ 
ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ އިސްމުފުޅުތަކެކެވެ. އެހެން 

   ޅުތަެކއްކަން ޘާބިތުވެއެވެ.ގެ ސިފަފުهللاމިއީ ނަމަވެސް 

ްނ އިްސމުފަުޅކާ ގުޅުަވިއގްެނ މުެނވީ  اهللا -6 ގެ ަބެއްއ ިއްސމުފުޅު ެއެހ

ތް ަކމުަގިއ ވާތީެއެވ. ްނ ގެެންސެދީނ ެއޮގ ީނ ެއއިްސމުފަުޅްށ ފުރިަހަމަކ   ުނިކޭޔެނެއެވ. ެއެހ

 : املَاِنُع  )(ގެއްލުންދެއްވާ ފަރާތް، ފައިދާދެއްވާ ފަރާތް  ،الضَّاُر النَّاِفعُ މިސާލު
(ބަދަލުހިއްޕަވާ ފަރާތް،  ،اُملْنَتِقُم الَعُفوُّ ފަރާތް، ދެއްވާ ފަރާތް) (މަނާކުރައްވާ ،اُملْعِطي

 (ިނކަމެތިކުރައްވާ ފަރާތް، ޢިއްޒަތްދެއްވާ ފަރާތް).  اُملِذلُّ اُملِعزُّ ޢަފޫކުރައްވާ ފަރާތް)
  .ތަނަވަސްކުރައްވާ ފަރާތް)(ރިޒުޤު ދަތިކުރައްވާ ފަރާތް، ރިޒުޤު  الَقاِبُض الَباِسُط

 

  ގެ ިސަފފުޅުަތކާމުެދ ަބާޔްނކުެރވިަފއިވާ ަބެއްއ ަޤވާިޢުދ: اهللا

ކެެކެވ.  اهللا -1 ަކީކެވްސ ފުރިަހަމެވގެްނވާ ިސަފފުޅުަތ ގެ ުހރިހާ ިސަފފުޅުަތ

ްނ ުއިނަކެމްއ ުނެވެއެވ.   ެއިސފަފުޅަުތުކަގިއ ެއްއވްެސ ޮގަތުކ

 ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
ނައީ: "ނުބައިވެގެންވާ މިޘާލުވަނީ މާ )٦٠(النحل:     من زن رن اممم يل

އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންނުވާ މީހުންނަށެވެ. އަދި އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ 
އަށެވެ. އަދި އެކަލާނގެއީ ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ޙިކުމަތްވަންތަ هللاމިޘާލުވަނީ 

 ރަސްކަލާނގެއެވެ."

. ބައެއް ސިފަތައް  × އެއްގޮތަކުން ފުރިހަމަވެފައި އަނެއްގޮތަކުން އުނިވެއެވެ
 އަށް ނިސްބަތްކުރެވިދާނެއެވެ.هللاއެފަދަ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ޙާލަތުގައި 
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 ން).(އޮޅުވައިލު اُملَخاَدَعة ވުން)(ރޭ ،الَكْيُد )(މަކަރުހެދުން ،اَملْكُرމިސާލަކަށް: 
ފަދަކަމެއް ރައްދުކޮށް މިފަދަ ސިފަތައް ފުރިހަމަވަނީ އެހެންބަޔަކު ކުރާ އެ

ބާޠިލުކޮށްލުމަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުންނެވެ. އަދި އުނިވަނީ އެއްވެސް އެފަދަ 
  ކަމަކާ ނުގުޅުވައި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުންނެވެ.

 ٰى ين ننىن من زن ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
ނައީ: "އަދި އެމީހުން މަކަރުހަދަތެވެ. އަދި މާ )٣٠(األنفال:    ري

 ވެސް މަކަރުހައްދަވަތެވެ. އަދި އެންމެހެޔޮ هللاހުންގެ މަކަރާ އިދިކޮޅަށް) (އެމީ
  އެވެ."هللاމަކަރުހައްދަވާ ފަރާތަކީ  ގޮތުގައި

 يل ىل مل يك  ىك  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
ނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ރޭވުމެއް މާ )١٦ – ١٥(الطارق:   مم ام

ވެސް ރޭއްވެވުމެއް هللاތިމަން ރޭވުމާ އިދިކޮޅަށް) (އެމީހުންގެ ރާވަތެވެ. އަދި 
  ރާއްވަވަމެވެ."

 مب زب رب يئ ىئ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
އަށް هللاނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން މުނާފިޤުން މާ )١٤٢(النساء:   نب
(އެބަހީ ހިތްތަކުގައި ކުފުރު ފޮުރވައިގެންތިބެ، ބޭރުފުށުން އީމާންކަން  ލަތެވެ.އޮޅުވާ
(އެބަހީ  އަދި އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންނަށް އޮޅުވައިލައްވަތެވެ. ކުރެތެވެ.)ފާޅު

ވަގުތުން އެބައިމީހުންނަށް ޢުޤޫބާތް ނުދެއްވާ ލަސްކުރައްވަތެވެ. ނަތީޖާއަކަށް 
ދެނެވޮޑި ނުގަންނަވާ ކަމަށް هللا  ،ވެގެންދަނީ އެބައިމީހުންގެ އޮޅުވައިލުން

  "އެބައިމީހުންނަށް ހީވުމެވެ.)
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ުކގެ ބާުބ ިއްސމުފުޅަުތުކގެ ބާަބްށުވެރ ތަަނަވެހެވ.ިސަފފުޅު  -2   ަތ

ފުޅަކީ އޭގައި ސިފަފުޅެއް އެކުލެވިގެންވާ އެހެނީ ކޮންމެ އިސްމު
 ،ގެ ޢަމަލުފުޅުތަކާ ގުޅުންހުރިهللاއިސްމުފުޅެކެވެ. އަދި ސިފަފުޅުތަުކގެ ތެރޭގައި 

އަދި  އެއިން އިސްމުފުޅެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިނުވާ ސިފަފުޅުަތއްވެއެވެ.
  ޢަމަލުފުޅުަތކަކީ އެއަށް ޢަދަދެއް، އިންތިހާއެއް ނުވާ ކަންކަމެވެ.

 :  اِإلْتَيان(ހިއްޕެވުން)،  اَألْخُذ(ވަޑައިގަތުން)،  اَملِجيُءމިސާލު
މިއީ ހައްތާވެސް . (ހިއްޕެވުން) الَبْطُش(ހިފެހެއްޓެވުން)،  اِإلْمَساك(ވަޑައިގަތުން)، 

  ތަކެވެ.ޢަމަލުފުޅުަތކާ ގުޅުންހުރި ސިފަުފޅު

 )٢٢(الفجر:   خم حم جم هل مل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
: "އަދި ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާމާ އެކަލާނގެ  ނގެ (ޙިސާބު ބެއްލެވުމަށްޓަކައިނައީ

ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ. އަދި ޛާތުފުޅާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި) 
  "ސަފުސަފަށް ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ. ،މަލާއިކަތްބޭކަލުންވެސް

 مك لك اك يق ىق يف ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
ނައީ: "ރަށްތަކުގެ އަހުލުވެރިން މާ )١٠٢(هود:   مم ام  يل ىل يكمل ىك

އަނިޔާވެރިވާ ޙާލު، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އެބައިމީހުން ހިއްޕަވާ ހިނދު، 
ގެ ހިއްޕެވުން އެކަލާނގެ ހިއްޕެވުންވަނީ އެފަދައިންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނ

  ވަރުގަދަވެގެންވެއެވެ." ،ވޭންދެނިވެ

 خف حف جف مغ جغ مع ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
(البقرة:   مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف

އެއުރެންގެ  ،ބެއްލެވުމަށްޓަކައި) ވިލާތަކުގެ ހިޔާތަކެއްގައި ނައީ: "(ޙިސާބުމާ )٢١٠



  ުއީޙުދެގ ުޚާލޞާ ތަ     ا              

65 

ވާ ގޮތެއްގައި) ވަޑައިގަތުމަށް މެނުވީ (އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާ އެކަށީގެން هللا  ،ގާތަށް
މަލާއިކަތުން ވަޑައިގަތުމަށް މެނުވީ އެއުރެން ބަލަބަލައި ނުތިބެތެވެ. އަދި  އަދި

ނޑައެޅި ނިމިގެން ހިނގައިދާ ހުއްޓެވެ. އަދި ހުރިހާކަމެއް  އެހިނދު ނިޔާކަ
  ރުޖޫޢަކުރެވޭހުށީ އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށެވެ."

  يك ىك مك لك ވެއެވެ. ވަޙީކުރައްވާފައިهللا އަދިވެސް މާތް
، އުޑުތަކާއި ބިން هللاނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން މާ )٤١(فاطر:   اميل ىل مل

   ހިފަހައްޓަވަތެވެ." ދިޔަ ނުދެއްވާ އްޓިއެހުރިތަނުން ނެ

(الربوج:   جت هب مب خب ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
: "ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ހިއްޕެވު މާ )١٢ ން ނައީ

  ގަދަފަދަވެގެންވާކަން ކަށަވަރެވެ."

ސިފަކުރަންވާނީ ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ގޮތަށެވެ. هللا  މިސިފަފުޅުތަކުން
އެކަލާނގެއަކަށް ނިސްބަތެއް  ،އެބަހީ މިސިފަފުޅުތަަކކުން އިސްމުފުޅުތަކެއް

  ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)،  ވާ(ވަޑައިގަންނަ  اَجلاِئيމިސާލަކަށް:   ވާންނަ(ވަޑައިގަ اآلِتيފަރާތް
 اُملْمِسكُ (ހިއްޕަވާ ފަރާތް)،  اآلِخُذ(ހިއްޕަވާ ފަރާތް)،  الَباِطُشފަރާތް)، 

  ނުކިޔޭނެއެވެ.އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްކޮށް މިހެން  (ހިފަހައްޓަވާ ފަރާތް)

 ަބަޔަކްށ ެބހިގްެނެވެއެވ. 2ގެ ިސަފފުޅުަތްއ  اهللا -3

އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް  ،ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި  ،اهللا تعاىلއެބަހީ  ُثُبوِتيَّة: ×

 ،rرسول اهللا ޘާބިތުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފަފުޅަކާއި، 
އަށް ޘާބިތުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ هللا ،އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައި
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އެއްވެސް  އަދި ސިފަފުޅެެކވެ. އަދި އެހުރިހާ ސިފަފުޅުތަކަީކ ފުރިހަމަ
 ގޮތަކުން އުނިކަމެއް ނުވާ ސިފަފުޅުތަކެކެވެ.

ކަށް ދިރިދެމިވޮޑިގެންވުމާއި، މޮޅަށް އައްސަވައިވޮޑިގެންވުމާއި، މިސާލަ
މޮޅަށް ބައްލަވައި ވޮޑިގެންވުމާއި، އަތްޕުޅާއި، މޫނުފުޅާއި، ލޯފުޅާއި، ފައިންޕުޅު 

  ލިބިވޮޑިގެންވުންފަދަ ސިފަފުޅުތަެކވެ.
އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅުން  ،ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި  ،اهللا تعاىلއެބަހީ  َمْنِفيَّة: ×

އެކަލޭގެފާނުގެ  ،rرسول اهللا ރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ސިފަފުޅަކާއި، ނަފީކު
ގެ ޛާތުފުޅުން ނަފީކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ هللا ،ސުންނަތުގައި
 .ސިފަފުޅެެކވެ

މިސާލަކަށް: ތާއްޔާޖެހުމާއި، ނިދުމާއި، ވަރުބަލިވުމާއި، ބީރުވުމާއި، 
ގެ ޛާތުފުޅުން ޢަވަރުވުންފަދަ އުނިސިފަތަކެވެ. މިފަދަ އުނިސިފަތައް އެކަލާނ

  ނަފީކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

 )٢٥٥(البقرة:    هبمب خب حب جب هئ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
  މާނައީ: "ތާއްޔާޖެހުމެއް އަދި ނިންޖެއް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެ."

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
: "އަދި  )٣٨(ق:    زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ މާނައީ

ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި، ބިމާއި، އެދެމެދުގައި ވާހައި އެއްޗެއް ހަދުވަހުން 
އަށް ވަރުބަލިކަމެއް ލިބިވޮިޑ هللاހެއްދެވީމެވެ. އަދި ތިމަންهللا ތިމަން

  ވެ."ތެނުގަންނަވަ 



  ުއީޙުދެގ ުޚާލޞާ ތަ     ا              

67 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މޫސަލްއަޝްޢަރީގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް 
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا ލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަ

(رواه  َغاِئًبا" َوَال َأَصمَّ َتْدُعوَن َال َفِإنَُّكْم َأْنُفِسُكْم، َعَلى اْرَبُعوا النَّاُس َأيَُّها "َيا
ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކަްށ  އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!މާނައީ: " البخاري)

ށެވެ! (އެބަހީ ހަރުއަޑުން ޛިކުރުކޮށް ނުހަދާށެވެ!) ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޯގާތެރިވާ
ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ ދުޢާކުރަނީ ބީރު ފަރާތަކަށް ނޫނެވެ. އަދި 

  ޣާއިބުގައިވާ ފަރާތަކަށް ނުމެނޫންމެއެވެ."
 "ِإنَُّه ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا އަދި މަސީޙުއްދައްޖާލާ ބެހޭގޮތުން 

މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ  (رواه البخاري) ِبَأْعَوَر" َلْيَس اَهللا َأنَّوَ  َأْعَوُر
ލޮލެއް ނުއިންނާނެއެވެ. އެލޯ އިންނަ  ޢަވަރުވެގެންވެއެވެ. (އެބަހީ އޭނާގެ އެއް 

هللا ތަން އިންނާނީ މޭބިސްކަދުރެއްހެން އުފުލިފައެވެ.) އަދި ހަމަކަށަވަރުން 
   ޢަވަރެއް ނޫނެވެ."

ެއެވ. 3 ން ެދްނަފެހ ަނީފކުރު   ޮގަތަކްށ ައއިްސަފިއެވ

ްނ ޢާްނމުެވގްެނވަާކްނ ަބާޔްނުކެރްއުވަމްށ. •  ެއަކލާނގެ ފުރިަހަމަކ

 : (الشورى:    ىهمه جه ين ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތްމިސާލު
  ނައީ: "އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ."މާ )١١

   مه جه ين ىن من ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް

 ނައީ: "އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ."މާ )٤(اإلخالص: 
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ަބތޮްކށް ދޮ  • ަމްށ. ،ގުެވރިްނ ެއަކލާނގެައްށ ންިސ  ޮކްށަފއިވާ ަދުޢވާ ަނީފުކެރްއުވ

 :  حت جت هب مب خب ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތްމިސާލު
 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت
 )٩٢ – ٨٨(مرمي:    مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس
ނައީ: "އަދި އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. ރަޙުމާންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ދަރިކަލަކު މާ

ހިއްޕަވައިފިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ ގެނެސްގަތީ ނުބައިވެގެންވާ 
ބަހެކެވެ. އެބަހުގެ ސަބަބުން އުޑުތައް އިރައިރައިގެންގޮސް، ބިންގަނޑު 

ވެއްޓިގެން ދިއުން  ،ފަޅައިެގންގޮސް، ފަރުބަދަތައް ކުދިކުދިވެފަޅަ
އަށް ދަރިކަލަކު ވާކަމަށް ގޮވުމުގެ هللا ،ކައިރިވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން

ސަބަބުންނެވެ. އަދި ދަރިކަލަކު ހިއްޕެވުން ރަޙުމާނުވަންތަ ރަސްކަލާނގެއަށް 
  އެކަށީގެންނެއް ނުވެއެވެ."

ިއ ުއިނަކމެްއ ވާަކަމްށ ުކެރވިފިައވާ ަޝްއކު ެއަކލާނގެ ފުރިަހަމަކމުގަ  •
ަމްށ.  ުދުރުކެރްއުވ

 :  مم خم حم جم هل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތްމިސާލު
، އުޑުތަކާއި، ބިމާއި، هللاނައީ: "އަދި ތިމަން މާ  )٣٨(الدخان:    حن جن

  އެދެމެދުގައި ވާހާ ތަކެތި ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުހައްދަވަމެވެ."
ހައްދަވާފައިވާ މަޚްލޫޤުން ޢަދަދުނުކުރެވޭހާ ގިނައިރު، هللا  މިބޮޑު ކައުނުގައި 

 ،ބައެއް މަޚްލޫޤުންގެ ފައިދާއެއް ގެއްލުމެއް އަހުރެމެންނަށް ވިސްނިފައި ނުވާތީ
ބައެއްފަހަރު އެއީ ބޭކާރު ގޮތުގައި ހައްދަވާފައިވާ މަޚްލޫޤުން ކަމުގައި ހިތަށް 
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ބަޔާންވެދިޔަ އާޔަތުގައި  ،އަރައިފާނެއެވެ. އެއުނިކަން ވާކަމަށް ކުރެވޭ ޝައްކު
  އެވަނީ ދުރުކުރައްވާފައެވެ.

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
"އަދި  މާނައީ: )٣٨(ق:    زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

ތަކާއި، ބިމާއި، އެދެމެދުގައި ވާހައި އެއްޗެއް ހަދުވަހުން ހަމަކަށަވަރުން އުޑު
ބަލިކަމެއް ލިބިވޮިޑ އަށް ވަރުهللاހެއްދެވީމެވެ. އަދި ތިމަންهللا ތިމަން

  ވެ."ނުގަންނަވަތެ
 ،ން އަދި އެދެމެދުގައިވާބޮޑުވެގެންވާ ބި  ،ބޮޑުވެގެންވާ ހަތްއުޑާއި

ތަރިތައް ހަދުވަހުން ހެއްދެވި ވާހަކަ އޮތުމުން އެކަލާނގެއަށް  ،އިރުހަނދާއި 
ވަނީ އާޔަތުގައި އެ ،ވަރުބަލިކަމެއް ޖެހިވޮޑިގެންފާނެކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ޝައްކު

  ދުރުކުރައްވާފައެވެ.

  ަބަޔަކްށ ެބހިގްެނެވެއެވ. 2ސިަފފުޅުަތްއ  ُثُبوِتيَّة ގެ  اهللا -4

ކުން ތައެސިފަފުޅު ،އަޒަލުއްސުރެން ތާއަބަދުމެ  ،اهللا تعاىلއެބަހީ  َذاِتيَّة:
އެކަލާނގެ ޛާތީ  ،ދުވަހަކުވެސް އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާ ވަކިނުވާ ،ސިފަވެވޮޑިގެންވާ
  ސިފަފުޅުތަެކވެ.

ލަކަށް: ދެނެވޮޑިގަތުން، ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގަތުން، އައްސަވައި މިސާ
  ވޮޑިގަތުން، ބައްލަވައި ވޮޑިގަތުން، ޙިކުމަތްތެރިވެ ވޮޑިގަތުންފަދަ ސިފަފުޅުތަެކވެ.

މިސިފަފުޅުތަކަްށ އިޚުތިޔާރީ ސިފަފުުޅތަކޭވެސް ކިޔެއެވެ. އެބަހީ  ِفْعِليَّة:
ތަކެވެ. އެކަލާނގެ ގެ މަޝީއަތުފުޅާ ގުޅުންހުރި ސިފަފުޅުهللا

 ،އެކަމެއް ކުރައްވަތެވެ. އަދި އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ،އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ
  އެކަމެއް ނުކުރައްވަތެވެ. 
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އެންމެ (އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި) މިސާލަކަށް: 
ޢަރުޝުގެ މަތީ އިސްތިވާވެ ވޮޑިގަތުން، ، ތިރީއުޑަށް ވޮޑިގަތުން

  ރެއްވުންފަދަ ސިފަފުޅުތަކެވެ.ހިނިވަރުނަކު 

އެކަލާނގެ  ،ގެ މަޝީއަތުފުޅާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ސިފަފުޅަކީهللا
ޙިކުމަތްފުޅާ ތަބާވެގެންވާ ސިފަުފޅެކެވެ. އެބަހީ އެކަލާނގެ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް 

ފުރިހަމަ ޙިކުމަތްފުޅުގެ ދަށުންނެވެ. ބައެއްފަހަރު އަހުރެމެންނަށް  ،ކުރައްވާނީ
  ގިނަފަހަރު ނޭނގެއެވެ. ،ނަސްއެޙިކުމަތްފުޅު އެނގު

ތްުނެނެވ. ސިފަ ެގ ުހރިހާ  اهللا -5 ްސ ެދެނަގެނވީޭނ ުޤްރއާާނއި، ުސްނަނ ފުޅެްއެވ

ްނ ެދނެ    ުނަގެނވޭެނެއެވ.ެއްއ ުބްއދިައުކ

ބުއްދިއަކުން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ  ،އާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީهللاއެހެނީ 
އެކަލާނގެއާ  ،ލޫޤެއްގެ ފެނުންއެހެނީ އެކަލާނގެއީ އެއްވެސް މަޚު އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ހަމައަށް ފޯރާފައިނުވާ މަތިވެރި އިލާހެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލާނގެއާ ބެހޭގޮތުން 
ޚުދު އެކަލާނގެ ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކާއި ދެން  ،އަހުރެމެންނަށް އެނގޭނީ

  ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެކެވެ. rއެކަލާނގެ ރަސޫލާ 

 مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
:  )٣٦اإلسراء: (  جم هل مل خل حل جل "ތިބާއަށް މާނައީ

ހަމަކަށަވަރުން އިވުމާއި،  !ވެޢިލްމެއްނުވާ ކަމަކަށް ތިބާ ތަބާނުވާށެ ،އެކަމަކާމެދު 
ފިކުރުތަކާއި) މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ، އެއާމެދު  ،ފެނުމާއި، ހިތާއި (ވިސްނުންތަކާއި

  ގައި ވިއެވެ."ސުވާލުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމު
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 3ގެ ސިފަފުޅުތައް ޘާބިތުކުރެވޭނީ هللا ،ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން
 ގޮތަކުންނެވެ.

ްނ. ×  ަޞީރަޙޮކްށ ިސަފފުޅު ވާރިުދެވގްެނ ައިއްސަފިއުވ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތްމިސާލަކަށް: ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވުން. 

 ހުރިހާ ޢިއްޒަތެއް މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން )٦٥(يونس:    زبرب يئ ىئ  نئ  

  އަށެވެ."هللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ 

 زث رث يت ىت ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތްބާރުވެރިވެ ވޮޑިގަތުން. 
އީ ރިޒުޤުދެއްވާ، هللاށަވަރުން ކަ މާނައީ: "ހަމަ )٥٨(الذاريات:     ىث نث مث

  ގަދަފަދަ ބާރުގެ ވެރި އިލާހެވެ."

 مي خي އެވެ. ވަޙީކުރައްވާފައިވެهللا މާތްއޯގާތެރިވެ ވޮޑިގަތުން. 
މާނައީ: "އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ  )١٣٣(األنعام:    ييٰذ ىي

 ރަސްކަލާނގެއެވެ." ކަމުގެ ވެރިއޯގާތެރިފުދިވޮޑިގެންވާ، 

ިއ ިސަފފުޅު ިހެމުންނ. ×  ިއްސމުފުޅުަގ

(امللك:    حي جي يه ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތްމިސާލަކަށް: 
ގެއީ ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ، ގިނަގިނައިން އަދި އެކަލާނމާނައީ: " )٢

  ފާފަފުއްަސވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ."

 ގައި އިސްމުފުޅު(ިޢއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)  الَعِزيُز
ގިނަގިނައިން ( الَغُفورُ  ސިފަފުުޅ ހިމެނުން. "ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގަތުން"

ސިފަފުޅު  "ފަފުއްސެވުންފާ" ގައިއިސްމުފުޅު ) ފާފަފުއްަސވާ ރަސްކަލާނގެ
 ހިމެނުން.
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ިއ ިސަފފުޅު ިހެމުނން ޢަ  × ލުފުޅުަގ  .ަމ

 يث ىث نث ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތްމިސާލަކަށް: 
ޢަރުޝުގެ މަތީ  ،މާނައީ: "ރަޙުމާނުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ )٥(طه:  ىف

  އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންފިއެވެ."

" އިސްތިވާވެ ވޮޑިގަތުން" ަގއިއިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންފި) ޢަމަލުފުޅު( ِاْسَتَوى
  ސިފަފުޅު ހިމެނުން.

   خم حم جم هل مل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް

 (ޙިސާބު ބެއްލެވުމަށްޓަކައިނައީ: "އަދި ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ މާ )٢٢(الفجر: 
ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ. އަިދ  އެކަލާނގެ ޛާތުފުާޅ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި)

  ސަފުސަފަށް ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ." ،ބޭކަލުންވެސްމަލާއިކަތް

) ޢަމަލުފުޅު( َجاَء   " ސިފަފުޅު ހިމެނުން.ވަޑައިގަތުން" ގައިވަޑައިގެންފި

ަބތުްކެރިވްއޖަެނމަ  ،ައށް  َلْفُظ اَجلَالَلة -6  ،ީމެހްއގެ ުނަވަތ ެއްއެޗްއގެ ަންނ ންިސ

ަބތުްކެރވިްއޖެަނމަ    ގެ ިސަފފުޅެެކެވ. اهللاެއއީ  ،ެއީއ ަމުޚލެޫޤެކެވ. ައިދ ިސަފެއްއ ންިސ

 َبْيُت اهللاِ ، )ގެ ޖަމަލު اهللا( َناَقُة اهللاِ ، )ގެ އަޅާ اهللا( َعْبُد اهللاِ މިސާލަކަށް: 

  ގެ މަޚްލޫޤުންނެވެ.هللاމިއީ މުޅިންވެސް  .)ގެ ގެފުޅު اهللا(

 ُقْدَرُة اهللاِ ، )ގެ ބެއްލެވުން اهللا( َبَصُر اِهللا، )ގެ އެއްސެވުން اهللا(َسْمُع اِهللا 
  ގެ ސިފަފުޅުތަެކވެ.هللاމިއީ މުޅިންވެސް  .)ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން هللا(
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ްނ  اهللا ވާރިުދެވަފއިވާ  -7 ، އޭގެ ަޙޤީަޤތް ެއްއޮގަތުކ ަކްށ ަބލިާއުރ ގެ ިސަފފުޅުަތ

ުކްނ ޭނނގެެއެވ. ަތ ެރެމްނަންށ ެއނގެެއެވ. ައިދ ައެނއޮްގ   ައުހ
ވެ. އަދި ބަހުގެ ގޮތުން ސިފަފުޅުތަކުގެ މާނަ އަހުރެމެންނަށް އެނގެއެ 

  ޢަމަލުގެ ގޮތުން ސިފަފުޅުތަކުގެ ކައިފިއްޔަތެއް އަހުރެމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.
މިސާލަކަށް: އިސްތިވާވެ ވޮޑިގަތުން. މިއީ ޢަރަބި ލަްފޒެކެވެ. މިލަފްޒު 
އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އެރުމާއި، ތަނެއްގައި ހަމަޖެހުމުގެ މާނާގައި އައިސްފައިވެއެވެ. 

އެކަލާނގެ ޢަރުޝުގެ މަތީ އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންވާ  ،اىلاهللا تع ،އެހެންނަމަވެސް
  ގޮތެއް އަހުރެމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. 

 ،އަހުރެމެންނަށް ޚަބަރުދެއްވާފައިވަނީ ޢަރުޝުގެ މަތީ ،هللاއެހެނީ 
އެކަލާނގެ އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންވާ ކަމަށެވެ. އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންވާ ގޮތެއް 

  ނުވެއެވެ. އަހުރެމެންނަށް އަންގަވައިދެއްވާފައެއް
  ގެ ހުރިހާ ސިފަފުޅެއްވެސް ވަނީ ހަމަ މިބީދައިންނެވެ.هللا
  

  ކުުރްނ. ِإْلَحاُد ގެ ިއްސމުފުޅަުތކާިއ ިސަފފުޅުަތކުަގިއ اهللا

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 އަދި އެންމެ : "މާނައީ )١٨٠(األعراف:    مت زت رت يب نبىب  مب زب

 ،އެއިސްމުފުޅުތަކުން ،ފަހެ. އަށެވެ اهللاގެންވަނީ ރިވެތި އިސްމުފުޅުތައް ލިބިވޮޑި 
އަދި އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި . ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާށެވެ

އެބައިމީހުން ކުރި ޢަމަލުތަކުގެ  .އިލްޙާދުކުރާ މީހުން ތިޔަބައިމީހުން ދޫކޮށްލާށެވެ
  ޖަޒާ ނިކަންހުރެ އެބައިމީހުންނަށް ދެވޭނެތެވެ."
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ގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ ފަރާތަކަށް ލެނބުމެވެ.  َحاُدِإْل
ގެ ލަފްޒުެވސް އައިސްފައިވަނީ (ކަށްވަޅު)  َلْحُد

އޭ ކިޔުނީވެސް  َلْحُدއަށް  َلْحُدމިލަފްޒުންނެވެ. އަދި 
މިބީދައިންނެވެ. އެބަހީ މައްޔިތާ ބާއްވާ ތަންކޮޅު ވަޅުގެ 

   އެއްފަރާތަށް ލަންބައިލެވޭތީއެވެ.
ލާޙީ މާނައަކީ ހިތުގައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ޞައްޙަ ގެ އިޞްޠި ِإْلَحاُد

  ޢަޤީދާއިން އެއްކިބާވުމެވެ.
ގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލްޙާދުކުރުމަކީ އެއިސްމުފުޅުތަކާއި، هللاދެންފަހެ 

އެއިސްމުފުޅުތަކަށް ޘާބިތުވެގެންވާ ޙައްޤު ގޮތުން  ،އޭގެ ޙަޤީޤަތާއި، އޭގެ މާނަތައް
  .އެއްކިބާކުރުމެވެ

  

 ކުެރވޭ ޮގތްަތްއ: ِإْلَحاُد މުފުޅަުތކާިއ ިސަފފުޅުަތކުަގިއގެ ިއސް  اهللا

 ގެ ިސަފފުޅު ަދީލލުކުާރ ެއްއވްެސ ަކަމަކްށ ިއްނކާުރުކުރްނ. اهللا •

މިސާލަކަށް: އައްސަވައިވޮޑިގަތުން. އަތްޕުޅު، ފައިންޕުޅު، މޫނުފުޅު، ލޯުފުޅ 
 މިއިން ލިބިވޮޑިގެންވުން. މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އިންކާރުކުރުން ނުވަތަ

  ސިފަފުޅެއްގެ ޙަޤީޤީ މާނަ ނޫން އެހެން މާނައަކަށް ބަދަލުކޮށްލުން.

ަކަމްށ ެދުކްނ. اهللا •  ގެ ެއްއވްެސ ިސަފފުޅެްއ ަމުޚލެޫޤއްގެ ިސަފާޔ ަވްއަތުރ

ގެ އެއްސެވުން هللاގެ އަތްޕުޅު އަހުރެމެންގެ އަތްފަދައެވެ. هللاމިސާލަކަށް: 
  ބުނުން.މިފަދަ ގޮތަކަށް  އަހުރެމެންގެ އެހުންފަދައެވެ.
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ަބތުްކަރްއވާަފއިުނވާ ައިދ  ،تعاىل اهللا • رسول اهللا ެއަކލާނގެ ާޛުތފަުޅްށ ންިސ
r  ްަބތުްކަރްއވާަފއި اهللا ވެސ ުނވާ ަނމްެއ ެއަކލާނގެައްށ  ައްށ ންިސ

ަބތުްކުރްނ.  ންިސ

.(ބައްޕަ)  اَألبُ މިސާލަކަށް: ނަޞާރާއިން   އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްކުރުން

ަބތުްކުރްނ.ގެ ިއްސމުފުޅެއް ުބަދކަ  اهللا • ަކްށ ންިސ  ްށ ުނަވތަ ެއޫންނެވްސ ަފާރަތ

ެގ هللاއެމީހުން އަޅުކަންކުރާ ބުދުތަކަށް  ،މިސާލަކަށް: މުޝްރިކުން
ގެ ލަފްޒުން  الالَّت. الَعِزيزގެ ލަފްޒުން  هُ اِإلٰلނަންފުޅުތަކުން ނަން ދިނުން. 

 ފަދަ ނަންތަކެވެ. اَملَناةގެ ލަފްޒުން  الُعزَّى. اَملنَّان

ްނުނވާ ިސަފައުކްނ ެއަކލާނގެ ާޛުތފުޅު ިސަފުކުރްނ.ގެ ާޛ  اهللا •  ތުފުޅާ ެއަކީށގެ

ނިސްބަތްކުރުން. އެމީހުން (ވަރުބަލިވުން) އަށް هللاމިސާލަކަށް: ޔަހޫދީން 
އުޑުތަކާއި ބިން ހަދުވަހުން ހައްދަވައި ވަރުބަލިވެވޮޑިގެން  اهللا تعاىلބުނި ގޮތުގައި 

  ހަތްވަނަ ދުވަހު އަރާމުކުރެއްވީއެވެ.
  

ަމގުފެުރިދަފއިވާ ަބެއްއ  ،ގެ ިއްސމުފުޅަުތކާިއ ސިަފފުޅުަތކާމުެދ  اهللا
 ިފުރޤާަތްއ.

ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކަށް  اَجلْهُم ْبُن َصْفَواُن التِّْرِمِذيމިއީ  اَجلْهِميَّة: ×
ނިސްބަތްވެގެންވާ ފިރުޤާއެކެވެ. މިއީ ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނުެގ 

ެގ هللاހުން އިމީކުރީކޮޅުގައި އުފެދުނު ފިރުޤާއެކެވެ. މިބަ 
 ފަފުޅުަތކަށް އިންކާރުކުރެތެވެ.އިސްމުފުޅުތަކަށާއި، ޞި
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 ިމިފުރޤާގެ ަބެއްއ ަޢީޤާދަތްއ:
ހުސްޠާހިރުކުރުމަށްޓަކައި ވައްތަރު ބަޔާންކުރުން هللا  ،މިބައިމީހުން *

ގެ ސިފަފުޅުތައް ނަފީކުރުމެވެ. هللا ،ނަފީކުރެތެވެ. މިބައިމީހުންގެ މިނަފީގެ މުރާދަކީ
ނާގޮތުގައި ސިފަފުޅެއް ޘާބިތުކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ، ވައްތަރު މިބައިމީހުން ބު

. އަދި އެއީ    ގެ ޙައްޤުގައި ޖާއިޒުކަމެއް ނޫނެވެ.هللاބަޔާންކުރުން ލާޒިމުވާނެއެވެ

ހުރިހާ ތަނެއްގައި ހުރިހާ  ،هللا ،އަދި މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި *
 އެއްޗެއްގައި ވޮޑިގެންވެއެވެ. 

ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަވެސް ފަނާވެގެން  ،ގައި އަދި މިބައިމީހުން ބުނާގޮތު *
ނިމުމެއްނުވާ  ،ދާނެއެވެ. އެއީ ފެށުމެއްނުވާ އެއްޗެއް ތަޞައްވުރުނުކުރެވޭ ފަދައިން

  އެއްޗެއްވެސް ތަޞައްވުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިބައިމީހުންނަށް މުރުޖިއާއިންނޭވެސް ކިޔެއެވެ. އެއީ މިބައިމިހުންވެސް  *
މަކީ ހަމައެކަނި ހިތުގެ ޢަމަލެކެވެ. އެބަހީ ހިތުން އީމާންކަ  ،ބުނާގޮތުގައި 

އެއްވެސް  ،ތަސްދީޤުކުރުމަށްފަހު ކިތަންމެ ބޮޑު ފާފައެއް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް
 ގެއްލުމެއް ނެތެވެ. 

އެއީ އަދި މިބައިމީހުންނަށް ޖަބަރިއްޔާއިންނޭވެސް ކިޔެއެވެ.  *
. އަޅާއަށް އެއްވެސް އިޚުތިޔާރެ ،މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި އް ލިބިގެން ނުވެއެވެ

 .   އަޅާއަށް ވަނީ މަޖުބޫރުކުރެވިފައެވެ
  މިއީ މުޅިންވެސް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާ ޚިލާފު ަޢޤީދާތަކެވެ.ފަހެ 
ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ  َواِصُل ْبُن َعَطاءމިއީ  اُملْعَتِزَلة: ×

ކޮޅުގައި ފިރުޤާއެކެވެ. މިއީވެސް ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީ
ގެ އިސްމުފުޅުތައް هللاބަޞަރާގައި އުފެދުނު ފިރުޤާއެކެވެ. މިބައިމީހުން 
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ލަްފުޒ މި اُملْعَتِزَلة ޤަބޫލުކޮށް ސިފަފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރެތެވެ.
އިންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ވަކިވުމެވެ. ނުވަތަ  اِالْعِتَزالނެގިފައިވަނީ 

اَحلَسُن ނު ސަބަބަކީ ވަކިވެގަތުމެވެ. މިބައިމީހުންނަށް މިނަން ކިއު
 َواِصُل ْبُن َعَطاء ،ގެ ޢިލްމީ ދަރުސްގާހުން -رمحه اهللا-الَبَصِري 

(އީމާންކަމާއި ކާފިރުކަމާ  اَملْنِزَلُة َبْيَن اَملْنِزَلَتنيއެއީ  ވަކިވެގަތުމުންނެވެ.
އެޢިލްމީ ދަރުސްގާހުން  ،ދެމެދުގެ ދަރަޖަ) މީނާގެ މިޢަޤީދާގެ ސަބަބުން 

.  -رمحه اهللا-َحلَسُن الَبَصِري اމަށް ވު މީނާ ވަކި   އެންގެވުމުންނެވެ
 ިމިފުރޤާގެ ަބެއްއ ަޢީޤާދަތްއ:

ގެ އެއްކައުވަންތަކަން هللاތައުޙީދަކީ  ،މިބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި *
އެބަހީ އެކަލާނގެ ޘާބިތުކޮށް އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ ބައިވެރިންތައް ނަފީކުރުމެވެ. 

ޅެވެ. އިތުރު ޞިފަފުޅެއް ކަމަކަށް ދަލީލެއް ޞިފަފުޅުަތކަކީ ހަމަ އެކަލާނގެ ޛާތުފު
ގެ ސިފަފުޅުަތއް هللاނުކުރެއެވެ. މިބައިމީހުންގެ މިޢަޤީދާގެ އަޞްލު މުރާދަކީ 

   އެވެ.التَّوِحيد މިޢަޤިދާއަށް މިބައިމީހުން ދީފައިވާ އިޞްޠިލާޙަކީ  ނަފީކުރުމެވެ.

އްދިއާއި ގެ ޙުކުމްތައް ވާންޖެހޭނީ ބުهللا ،އަދި މިބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި  *
އެބަހީ އެއީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ބުއްދި ބުނެިފ  ޙިކުމަތް ތަންދޭ ގޮތަށެވެ.

ކޮންމެ ކަމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ނުބައި ކަމެއް ކަމުގައި ބުއްދި ބުނިެފ 
އަދި އަޅުތަކުންނަށް އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރިގޮތަށް  ކޮންމެ ކަމަކީ ނުބައި ކަމެކެވެ.

އަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އަދި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތަކަީކ هللا ،އްވުންކަންތައްކުރެ 
ޤެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ޚާލިޤަކީ ޚުދު އަޅުތަކުންނެވެ. މިޢަޤިދާއަށް ލޫގެ މަޚް هللا

  އެވެ. الَعْدلވާ އިޞްޠިލާޙަކީ މިބައިމީހުން ދީފައި
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ބޮޑެތި ފާފައިގެ އަހުލުވެރިންނަކީ  ،އަދި މިބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި *
هللا  ،އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުގައި ޝަފާޢަތެްއވެސް ،މަތްދުވަހުޤިޔާ

ޤަބޫލުނުކުރައްވާނޭ މީހުންނެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ވާހުށީ އަބަދުގެ އަބަދަށް 
ނަރަކައިގައެވެ. އެކަމަކު ކާފިރުންނަށްވުރެ އެބައިމީހުންނަށް ޢަޛާބު ލުއިވާނެއެވެ. 

  އެވެ. الَوْعُد َوالَوِعْيدކީ މިޢަޤީދާއަށް މިބައިމީހުން ދީފައިވާ އިޞްޠިލާޙަ

ބޮޑެތިފާފަކުރާ ީމހުންގެ ކިބައިން  ،އަދި މިބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި *
ޢާއްމުން ކަމުގައި  ،އެކަން ހުއްޓުވުން ވާޖިބެވެ. އެއީ ވެރިން ކަމުގައި ވިޔަސް

ވިޔަސްމެއެވެ. އަދި އެއީ ކަނޑީގެ ބާރުން ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. އެހެންކަމުން 
ވެގެންވާ ނަމަ، އަނިޔާވެރިވެރިންނާ ޚިލާފަށް ހަނގުރާމައަށް ނިކުތުން ދާނަޅަކު

ވާޖިބުކަމަށް މިބައިމީހުން ބުނެތެވެ. މިޢަޤީދާއަށް މިބައިމީހުން ދީފައިވާ 
  އެވެ. اَألْمُر ِباَملْعُروِف َوالنَّْهُي َعِن اُملْنَكِرއިޞްޠިލާޙަކީ 

މީހާގެ ދުނިޔަވީ ޙުކުމަކީ  ބޮޑެތިފާފަކުރާ ،މިބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި އަދި  *
ކާފިރަކަށްވެސް ނުވެ، އެދެމެދުގެ ދަރަޖައެއްގައި އޭނާ  ،އޭނާ މުއުމިނަކަށްވެސް

 اَملْنِزَلُة َبْيَن اَملْنِزَلَتنيހުރުމެވެ. މިޢަޤީދާއަށް މިބައިމީހުން ދީފައިވާ އިޞްޠިލާޙަކީ 
 ދިޔައީ ފަހެ އެބަޔާންވެ(އީމާންކަމާއި ކާފިރުކަމާ ދެމެދުގެ ދަރަޖަ) އެވެ. 

  ފައިވެއެވެ.ވިދާޅުވެއުޞޫލުކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން  5ޤީދާގެ މުޢުތަޒިލާއިންގެ ޢަ

ޤުރްއާނަކީ މަޚްލޫޤެއް ކަމަށް މިބައިމީހުން  ،މީގެ އިތުރުން އަދި *
. هللا ،ބުނެތެވެ. މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި  ގެ ކަލާމްފުޅަކީ އެކަލާނގެ މަޚްލޫޤެކެވެ
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމާ هللا ދަކައިރިން މޫސާގެފާނާ، ސިފަފުޅެއް ނޫނެވެ. ޠޫރުފަރުބަ

މިބައިމީހުން ބުނެފައިވަނީ އެފަރުބަދަ ކައިރީގައި ހުރި ގަހަކުން އަޑު  ،ބެހޭގޮތުން
. هللا ނިކުންނަ ގޮތް   ހެއްދެވީ ކަމަށެވެ
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ފެންނާނެ ކަމަށް މިބައިމީހުން هللا ޤިޔާމަތްދުވަހު މުއުމިނުންނަށް އަދި  *
 އިންކާރުކުރެތެވެ. 

ލީވެރިންގެ ކަރާމާތަށް މިބައިމީހުން އިންކާރުކުރެތެވެ. ވައަދި  *
ވަލީވެރިންގެ ކަރާމާތް ޘާބިތުކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ،  ،މިބައިމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި

ވަލީވެރިންނާއި ނަބީބޭކަލުން އެއްގޮތްވެގެން ހިނގާދާނެއެވެ. ފަހެ މިއީ މުޅިންވެސް 
     ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާ ޚިލާފު ޢަީޤދާތަކެވެ.

އަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ  َأُبو اَحلَسُن اَألْشَعِريމިއީ  اَألَشاِعَرة: ×
ފިރުޤާއެކެވެ. މިއީ ހިޖުރައިން ތިންވަނަ ޤަރުނުގައި އުފެދުނު 

ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ހަތް ސިފަުފޅު هللا ،ފިރުޤާއެކެވެ. މިބައިމީހުން
ން ޤަބޫލުކުރެތެވެ. އެހެން ސިފަފުުޅތައް ތައުވީލުކުރެތެވެ. މިބައިމީހު 

:  ޤަބޫލުކުރާ ހަތްސިފަފުަޅކީ

الُقْدَرة  (ދެނެވޮޑިގެންވުން)،الِعْلُم (ިދރުން ލިބިވޮޑިގެންވުން)، اَحلَياة " 
(އައްސަވައި السَّْمُع  (އެދިވޮޑިގަތުން)،اِإلَراَدة  (ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވުން)،

ޅުދެއްކެވުން، (ވާހަކަފު الَكَالُم  (ބައްލަވައި ވޮޑިގަތުން)،الَبَصُر  ވޮޑިގަތުން)،
  އެވެ.މި " ބަސްފުޅު ވަޙީކުރެއްވުން)

 ިމިފުރޤާގެ ަބެއްއ ަޢީޤާދަތްއ:

ބުއްދިއާއި ދަލީުލ  ،މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާއާއި ފިކުރުތަކުގެ ތެރޭގައި *
  ބުއްދިއަށް އިސްކަންދިނުން. ،ތަޢާރުޟުވާ ހިނދު

 އާޙާދު ޙަދީޘްތަކުން ޢަޤީދާގެ އެއްވެސް ޙުކުމެއް ނުނެގުން.  *

 ،އަދި ދަލީލު .ދަލީލުގެ މައްޗަށް އިސްކަންދިނުން ،ހިތަށް ފެންނަގޮތް *
އެއާ އެއްގޮތަށް ތައުވީލުކުރުން. އެބަހީ ހިތަށް ފެންނަ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ދަލީލު 
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(ހިތަްށ الِعْلُم اللَّْدِني މިޢަޤީދާއަށް މިބައިމީހުން ދީފައިވާ އިޞްޠިލާޙަކީ  ފުރޮޅާލުން.
މިއީ ސޫފީންގެވެސް ޢަޤީދާއެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ އެފަދަ އިލްހާމުވާ ޢިލްމު) އެވެ. 

"ތިމަންނަގެ  "َحدََّثِني َقْلِبي َعْن َربِّي" ބަޔާންކުރާ ޞީޣާއަކީ ކަންކަން
ވެރިރަސްކަލާނގެ ފަރާތްޕުޅުން ތިމަންނައަށް މިކަން ބަޔާންކޮށްދިނީ ތިމަންނަގެ 

ހެނީ އޭރުން ރަސޫލުން ހިތެވެ." މިއީ ބާޠިލުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޤީދާއެކެވެ. އެ
 ފޮނުއްވުމުގެ ބޭނުންވެސް ކެނޑުނީއެވެ. 

ޢަޤީދާއަކީ  އިމީހުންގެވޮޑިގެންވުން ޘާބިތުކުރުމުގައި މިބަ هللا އަދި  *
މުތަކައްލިމުންނާއި ފަލްސަފާވެިރންގެ ޢަޤީދާއެވެ. މިބައިމީހުން ބުނެތެވެ. 
ހަމަކަށަވަރުން ކައުނަކީ ފެށުމެއްވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ފެށުމެއްވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް 

ޤަދީމީ ފަރާތުގެ އެވުޖޫދަށް ގެނައި ޤަދީމީ ފަރާތެއް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި 
އަދި އެއިން ފައަކީ ފެށުމެއްވާ ކޮންމެ އެއްޗަކާ ޚިލާފުވުމެވެ. ސި އެންމެ ޚާއްޞަ

އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ޙުލޫލް ނުވުމެވެ. (ނުވަނުމެވެ.) އަދި ފެށުމެއްވާ ތަކެއްޗާ 
ޚިލާފުވުމުގެތެރޭގައި އެފަރާތަކީ ޖައުހަރެއް ނޫންކަމާއި، ޖިސްމެއް ނޫންކަމާއި، 

އަދި އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވާފަރާތެއް އެއްވެސް ފަރާތެއްގައި ވާފަރާތެއް ނޫންކަމާއި 
ފާސިދު އެތައް  ،ނޫކަން ޘާބިތުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ފަހެ މިފިކުރުގެ މައްޗަށް
ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމުގެ هللاއުޞޫލެއް މިބައިމީހުން ތަރުތީބުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި 

 ސިފަފުޅަާށއި، ކޯފާވެވޮޑިގަތުމުގެ ސިފަފުޅަށާއި، އިސްތިވާވެވޮޑިގަތުމުގެ 
ފެށުންވާ  ،ސިފަފުޅަްށ އިންކާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެއީ ޤަދީމީ ފަރާތަކަށް

 . އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަންނާނެ ކަމަށް މިބައިމީހުން ބުނާ ޝުބުހާގެ ދަށުންނެވެ
އަދި އެއީ ކައުނަށް ފެށުމެއްނުވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށް ރައްދު ދިނުމުގެ 

 ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާ މުޅިން ޚިލާފު ގޮތުންވެސް މެއެވެ. ފަހެ މިފިކުރުތަކަކީ
 . . ފަލްސަފީ ފިކުރުތަކެވެ  ފިކުރުތަކެވެ
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ގެ ޛާތުފުޅުން ޢަދަދު (އެބަހީ هللاމިބައިމީހުންގެ ގާތުގައި ތައުޙީދަކީ  *
ގެ ޛާތުފުޅަށް هللا ،އެއްފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްވުން) ނަފީކުރުމާއި

އިތަކަކުން އެތުރިފައިވުްނ ބަ ،ގެ ޛާތުފުޅުهللا ،ބައިތަކެއްވުން ނަފީކުރުމާއި
ގެ ޛާތުފުޅު ބައިކުރުން ނަފީކުރުމެވެ. މިޢަޤީދާގެ ދަށުން هللاއަދި  ނަފީކުރުމާއި 

، އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅުގަިއ هللاމިބައިމީހުން ބުނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
އެއްކައުވަންތައެވެ. އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ 

. ސިފަފުޅުތަުކގައި އެއް ކައުވަންތައެވެ. އެސިފަފުޅުތަކާ ވައްތަރު ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
އެކަލާނގެ ޢަމަލުފުޅުަތކުގައި އެއްކައުވަންތައެވެ. އެޢަމަލުފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިވާ 

ގެ ތަފްސީރުކޮށްފައިވަނީ  هاإلٰلފަރާތެއް ނުވެއެވެ. މިހެންކަމުން މިބައިމީހުން 
އުފެއްދެވުމަށް ވާ އިލާހެވެ. ނުވަތަ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ހައްދަވާ ޚަލްޤުކުރައް

ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ. އަދި އެކަލާނގެ މޫނުފުޅަށާއި، އަތްޕުޅަށާއި، ލޯފުޅުފަަދ 
މިބައިމީހުންގެ ގާތުގައި  ސިފަފުޅުތަަކށް މިބައިމީހުން އިންކާރުކުރެތެވެ. އެއީ

އިމީހުންގެ ބައިތަކަކުން އެތުރިފައިވުމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާތީއެވެ. ފަހެ މިބަ
ދުގެ މަފްހޫމާ މުޅިން ވަލްޖަމާޢަތުގެ އަރިހުގައި ތައުޙީމިޢަޤީދާއަކީ އަހުލުއްސުންނާ 

 ޘާބިތުކުރަނީ ޚިލާފު ަޢޤީދާއެކެވެ. އެހެނީ މިޢަޤީދާގެ ދަށުން މިބައިމީހުން 
އުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާއެއް ޘާބިތެްއ ރުބޫބިއްޔާއެވެ. ތަ ދުއްހަމައެކަނި ތައުޙީ

  ނުކުރެތެވެ.

ގެ ޚަބަރީ ޞިފަފުޅުތައް هللاމިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރޭގައި  އަދި  *
ގެ މޫނުފުޅާއި، އަތްޕުޅާއި، ލޯފުޅާއި، هللاތައުވީލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިސާލަކަށް 

  ފައިންޕުޅާއި، އިނގިލިފުޅުތައްފަދަ ސިފަފުޅުތަކެވެ.

ގެ هللاޤުރްއާނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  ،އަދި މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި *
 ގެ ނަފްސުފުޅުގައިهللاކަާލމްފުޅެއްނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ! އެއީ ފުޅަށް ފާޅުވާ) (ބޭރު
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هللا  ،އުފެދޭ ކަލާމެވެ. އަދި ޤުރްއާންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް (އެތެރެފުޅުގައި)
 ،ގެ މަޚްލޫޤުންނެވެ. ފަހެ މިބައިމީހުންގެ މިޢަޤީދާهللاބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަކީ 

ގެ އަޑުފުޅަކީ هللاޅިން ޚިލާފެވެ. އެހެނީ އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާއާ މު
އިވިގެންވާ އަޑުފުޅެކެވެ. މަލާއިކަތުން އައްސަވަތެވެ. ޖިބްރީލުގެފާނު އައްސަވަތެވެ. 

މިޢުރާޖު އަރައިވަޑައިގެންނެވި ރޭގައި  ،rرسول اهللا  މޫސާގެފާނު އެއްސެވިއެވެ.
. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން އަހާނެތެވެ         .އެއްސެވިއެވެ

ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކަށް  َأُبو َمْنُصوُر اَملاُتِرْيِدي މިއީ اَملاُتِريِديَّة: ×
ނިސްބަތްވެގެންވާ ފިރުޤާއެކެވެ. މިއީ ހިޖުރައިން ހަތަރުވަނަ ޤަރުނުގެ 

ެގ هللاކުރީކޮޅުގައި އުފެދުނު ފިރުޤާއެކެވެ. މިބައިމީހުން 
ވެ. އަދި ގިނަ ބައެއް ސިފަފުޅުތައް ޤަބޫލުކުރެތެއިސްމުފުޅުތަކާއި، 

 ސިފަފުޅުތަަކށް އިންކާރުކުރެތެވެ.

  ިމިފުރޤާގެ ަބެއްއ ަޢީޤާދަތްއ:
މިބައިމީހުން ދަލީލުނަގާ މަޞްދަރަކީ ބުއްދިއެވެ. މިބައިމީހުން  *
ނޑައެޅިފައިާވ  ،އާއިهللا ،އި ބުނާގޮތުގަ  އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅު ދެނެގަތުމަކީ ކަ

މެނުވީ ދެނެއެއް  ބުއްދީގެ މަޢުރިފާއިން މަޤްޞަދެކެވެ. އެމަޤްޞަދު
ހުރިހާ ކަމެއްގައި  ،ފަދައިން އެކަމަކު މިބައިމީހުން މުޢުތަޒިލާ އެވެ.ނުގަނެވޭނެ 

ބުއްދިން ދެނެގަނެވޭނީ  ،ބުއްދިއެއް އިސްނުކުރެތެވެ. މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި
ތަކެތީގެ ބޭރުފުށެވެ. ތަކެތީގެ ޙަޤީޤަތެއް ދެނެއެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން 

  ނަޤްލުގެ ދެމެދުގައެވެ. ،ހުން މިވަނީ ޢަޤްލާއިމިބައިމި
هللا  ،ބުއްދިން ،ދަލީލު ވާރިދުވުމުގެ ކުރިން  ،މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި *

هللا  ،ދެނެގަތުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެހެނީ ނަބީބޭކަލުން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިންވެސް
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 ދެނެގަތުމަކީ އިންސާނާގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެކަން 
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ޢަޛާބުލިބޭނެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ! ތަންދޮރު ދަންނަ ކުޑަކުއްޖާގެ 

ދެނެގަތުން ވާޖިބެވެ. މިމައްސަލާގައި މިބައިމިހުންގެ هللا ބުއްދިން  ،މައްޗަށްވެސް
ޢަޤީދާ މުޅިން ނުބައެއް ނޫނެވެ. ހަމައެކަނި ނުބައިވާ ތަންކޮޅަކީ ދަލީލު 

ނެ ކަމަށް ބުނާ ތަންކޮޅެވެ. އެހެނީ ރަސޫލުބޭކަލުން ވާރިދުވުމުގެ ކުރިން ޢަޛާބުލިބޭ
  ޢަޛާބެއް ނުދެއްވާނެތެވެ.هللا ނުފޮނުއްވާ 

އެބަހީ މިބައިމީހުން ޝަރީޢަތުގެ ބައެއް ނައްޞުތައް  التَّْأِوْيل والتَّْفِوْيض *
. އަދި ބައެއް ނައްޞުތައް ދަލީލަށް ރައްދުކުރެތެވެ.   ތައުވީލުކުރެތެވެ

ނުބައިކަންތައް ބުއްދިން  ،އެބަހީ ހެޔޮކަންތަކާއި ْيحالتَّْحِسْين َوالتَّْقبِ  *
ބުއްދިން ދެނެނުގަނެވޭނީ ޣައިބުގައިވާ  ،މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި ދެނެގަތުމެވެ.

ކަންތައްތައް އެކަންޏެވެ. މިސާލަކަށް ކަށްވަޅުގެ ކަންތައްތަކާއި، ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ 
  ކަންތައްތައްފަދަ ކަންތަކެވެ.

އާޙާދު ޙަދީޘަކުން ޢަޤީދާގެ އެއްވެސް  ،ނާގޮތުގައިމިބައިމީހުން ބު  *
ޙުކުމެއް ނުނެގޭނެއެވެ. ޢަޤީދާގެ ޙުކުމްތައް ނެގޭނީ ހަމައެކަނި ޤުރްއާނުންނާއި، 

  މުތަވާތިރު ޙަދީޘުންނެވެ.
: ތައުޙީދު ތިން ،ޡަރުގައިމިބައިމީހުންގެ ނަ  * ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އެއީ

އެކަލާނގެއާ ތުފުޅުގައި އެއްކައުވަންތައެވެ. އެކަލާނގެ ޛާ الَوْحَدُة يف الّذات
އެކަލާނގެ ސިފަފުޅުތަކުގައި  الَوْحَدُة يف الصَِّفاتއެއްފަދަ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. 

 الَوْحَدةُ يف اَألْفَعالއެއްކައުވަންތައެވެ. އެސިފަފުޅުތަކާ ވައްތަރު ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. 
. އެޢަމަލުފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިވާ އެކަލާނގެ ޢަމަލުފުޅުަތކުގައި އެއްކައުވަންތައެވެ

  ފަރާތެއް ނުވެއެވެ.



  ުއީޙުދެގ ުޚާލޞާ ތަ     ا              

84 

އަށް ޖިސްމުފުޅުވުން هللا ،މިބައިމީހުންގެ ތައުޙީދުގެ މާނަތަކުގެ ތެރޭގައި *
ޖިސްމެއް އެތުރިގެންދާނީ  ،ނަފީކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި

  ފީކުރެއެވެ.މަދުވެގެން ދެޖައުހަރަކުންނެވެ. އެކަން އެއްކައުވަންތަކަން ނަ
ގެ އިސްމުފުޅުތައް ޘާބިތުކުރެތެވެ. އެކަމަކު هللاމިބައިމިހުން  *

ޚަބަރީ ޞިފަފުޅުތައްވެސް އިސްމުފުޅުތަކުގެ ގޮތުގައި އެޘާބިތުކުރުމުގައި 
    ޘާބިތުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ތައުޙީދުގެ ތިންބައި ކުރުގޮތަކަށް މިބަޔާންކުރެވުނީއެވެ. ފަހެ ތައުޙީދަކީ 
ށް ވީހިނދު، ތައުޙީދާ ޚިލާފުވުން އެއީ އެންމެބޮޑު ފާފަ ކަމުގައި އެންމެމާތް އަޅުކަމަ

. ޝިރުކަކީ އެންމެބޮޑު ފާފައެވެ.   ވިއެވެ. އަދި އެއީ ޝިރުކެވެ
 

 

  
  

ން  ަބިއަކމާިއ ުނަރްއކާތެރިަކ   ގެ ުނ

ީކ ެއްނެމޮބޑެުވގްެނވާ ފަާފެއެވ. +   ިޝުރަކ

 َأيُّ الذَّْنِب َأْعَظُم ِعْنَد اِهللا؟ َقاَل: r يَّ َقاَل: َسَأْلُت النَِّبtَعْن َعْبِد اِهللا 
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާނައީ: މާތް (متفق عليه) "َأْن َتْجَعَل ِللَِّه ِندا َوُهَو َخَلَقَك"

ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. هللا ޢަބްދު
ގެ ޙަޟުރަތުގައި އެންމެ هللاވެ. އާ ސުވާލުކޮށްފީމެ rނަބިއްޔާ  ،އަހުރެން

އެއީ ތިބާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "
   މެވެ." އެކަލާނގެއަށް ބައިވެރިއަކު ލު ކަމުގައި ވާޙާލުވެސް، ތިބާهللا ހެއްދެވީ 
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ކުަރިނވި ހަތްފަާފއިގެ ތެެރިއްނ ިހެމޭނ ފަާފެއެކެވ. +   ެއީއ ަހލުާކ

ންލެއްވި އަބޫ ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުهللا މާތް
"اْجَتِنُبوا السَّْبَع  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

اْلُموِبَقاِت" َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا! َوَما ُهنَّ؟ َقاَل: "الشِّْرُك ِباِهللا، َوالسِّْحُر، َوَقْتُل 
ي َحرََّم اُهللا ِإالَّ ِباْلَحقِّ، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم النَّْفِس الَِّت

: މާނައީ  (متفق عليه) الزَّْحِف، َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَالِت"
ޙާބީން ޞަ "!ތެރިވާށެވެހަލާކުރަނިވި ހަތްކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެ ރައްކާ "

 ކަމެއްތޯއެވެ؟ އެއީ ކޮން ހަތް !ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ދަންނަވައިފިއެވެ
ރުހެދުމާއި، ޙުއާ ޝަރީކުކުރުމާއި، ސި  اهللا އެއީ". ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް އެކަލޭގެފާނު

ނުލައި ޤަތުލުކުރުމާއި، ރިބާކެއުމާއި،  ޙައްޤަކާ  ،ސެއްޙުރުމަތްތެރިކުރެއްވި ނަފު اهللا
 އި، ކާފިރުންނާ ހަނގުރާމަކުރެވޭ ދުވަހު ފުރަގަސްދީކެއުމާ ޔަތީމުންގެ މުދާ

  ".ތުހުމަތުކުރުމެވެ) ޒިނޭގެ(ފިލުމާއި، މުއުމިނު ޢިއްފަތްތެރި އަންހެނުންނަށް 
ްނ ުނާދެނ ފަާފެއެކެވ. ،ެއީއ ަމުރުވމުގެ ުކިރްނ ަތުއބާުނެވްއޖަެނމަ  +   ފެުހިވގެ

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
: މާނައީ  )٤٨(النساء:     مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب
އަދި . ވެތެއެކަލާނގެއާ ޝަރީކުކުރެވޭ ފާފައެއް ނުފުއްސަވަ، هللا ހަމަކަށަވަރުން"

އަދި  .ވެތެއެނޫން ފާފަތައް އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވައިދެއްވަ
ާނ އޭ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައަކަށް  މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ކުރާއާ ޝަރީކުهللا

    "އަރައިގެންފިކަން ކަށަވަރެވެ.
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   ެއީއ ެއްނމޮެބޑެުވގްެނވާ ައިނާޔެއެވ. +

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
ގެފާނު މާނައީ: "އަދި ލުޤްމާނު  )١٣(لقمان:   رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 ވިދާޅުވީ  އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވަމުން އެދަރިކަލުންނަށް
! هللاހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ! އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ!  އާ ޝަރީކުނުކުރާށެވެ
 ހަމަކަށަވަރުން ޝިރުކަކީ ބޮޑުވެގެންވާ އަނިޔާއެކެވެ."

ލަުތްއ ބާިޠލޮުކްށލާ ފަާފެއެކެވ. +   ެއީއ ެހޮޔަޢަމ

 هت مت خت حت جت هب مب ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 )٦٥(الزمر:    مخ جخ مح جح مج حج مث

ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެާފނަށާއި، ކަލޭގެފާނުގެ ކުރީގެ  މާނައީ: "އަދި
ކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން ނަބީބޭކަލުންނަށްވެސް (މިފަދައިން) ވަޙީ އިއްވެވުނެވެ. 

.  ކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުތައް  ،ޝަރީކުކުރެއްވިނަމަ  ބާޠިލުވެގެން ދާނެކަން ކަށަވަރެވެ
ނިވެގެންވާ މީހުންގެ އަދި އޭރުން ކަލޭގެފާނު ވާނޭކަން ކަށަވަރީ ގެއްލެ

  ތެރެއިންނެވެ."

  ފަާފެއެކެވ. ެވގްެނދާ ާރ ީމހާައްށ ުސަވުރގެ ަޙާރމް ެއީއ ެއަކްނކު  +

  زت رت يب ىب نب مب زب رب ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
: )٧٢(املائدة:    نث مث زث رث ىتيت نت مت  މާނައީ

، هللاހަމަކަށަވަރުން މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ  އާ ޝަރީކުކުރާهللاހަމަކަށަވަރުން 
އަދި އޭނާގެ ގޮވައްޗަކީ  ރާމްކުރައްވައިފިއެވެ.މައްޗަށް ސުވަރުގެ ޙަ  އޭނާގެ 

  ވެ."ކުރާނޭ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވާނެތެނަރަކައެވެ. އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް މަދަދު
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  ެއފާފޮަކްށިފ ީމހާ ުއޑްުނ ެވްއިޓްއޖެ ީމެހްއ ފަަދެއެވ. +

 خن  حن جن يم ىم مم خم ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
އާ هللاމާނައީ: "އަދި  )٣١(احلج:     حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާ އުޑުން ވެއްޓި، ދޫނިތައް އޭނާ  ޝަރީކުކުރާ
  ޖަހައިގަނެގެން ގެންދާ ނުވަތަ ގަދަވައި ދުރުތަނަކަށް އެއްލައިލާ މީހެއްފަދައެވެ."

  

  

 ިޝުރކުގެ ލަފީްޒ މަާނ:

ހުނިކޮށްލުމެވެ. ނުވަތަ އެއްޗަކާ އެހެން  އެއްޗެއް މަސްއެއީ އެއްޗަކާ އެހެން 
 އެއްޗެއް ގުޅުވައިލުމެވެ. ނުވަތަ އެއްޗަކާ އެހެން އެއްޗެއް ބައިވެރިކުރުމެވެ.

 ިޝުރކުގެ ަޝުރީޢ މަާނ:

ގެ އުލޫހިއްޔާގައި ނުވަތަ އެކަލާނގެ ރުބޫބިއްޔާގައި ނުވަތަ هللاއެއީ 
އެހެން  ،އެކުއެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި، ސިފަފުޅުތަުކގައި އެކަލާނގެއާ 

  ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުމެވެ.

ނޑައެޅުމެވެ. އެހެންކަމުން  ،އާ އެކުهللاއެބަހީ ތައުޙީދުގައި  ބައިވެރިއަކު ކަ
ޝިރުކު އެއީ ތައުޙީދުގެ އިދިކޮޅެވެ. އެއީ ކުފުރަކީ އީމާންކަމުގެ އިދިކޮޅު 

  ކަމުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.
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   خس  حس جس مخ جخ مح ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 ކަން)هللا(ޚަލްޤުކުރައްވާ އަދި ރިޒުޤުދެއްވާ ފަރާތަކީ މާނައީ: "ފަހެ  )٢٢(البقرة: 

  އަށް ބައިވެރިންތަކެއް ނުލާށެވެ."هللاތިޔަބައިމީހުން  ،ދަނެތިބެ ތިޔަބައިމީހުން 
  

 ަޝުރީޢ ޮގުތްނ ިޝުރކު ެބހިގްެނވާ ަބިއަތްއ:

 اَألْكَبر الشِّْركُ އެއީ  ޝަރުޢީ ގޮތުން ޝިރުކު ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ.
  އެވެ. الشِّْرُك اَألْصَغرއާއި 

  

  

އެބަހީ ބޮޑުޝިރުކެވެ. އަދި އެއީ އެންމެބޮޑު ކުފުރުވެސް މެއެވެ. އަދި އެއީ 
ހުރިހާ ހެޔޮޢަމަލެއް ބާޠިލުކޮށްލާ ކަމެކެވެ. އަދި އެކަންކޮށްފި މީހާ މިއްލަތުން 

 ،ނުވެ ހުއްޓައި މަރުވެއްޖެ މީހާ ތައުބާ ،އަދި އެކަންކޮށް ބޭރުކޮށްލާ ކަމެކެވެ.
އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު  ނަރަކާގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ލަހައްޓުވައިދޭ ކަމެކެވެ.

  ޝަފާޢަތްެތރިންގެ ޝަފާޢަތުގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް އޭނާއަކަށް ނުކުރާނެއެވެ.

ިއްނ ެއްއވްެސ ަކެމްއ  ަކމުގެ ތެެރ ަކްށ  اهللاަފެހ ެއއީ ައޅު ޫންނ ަފާރަތ

  މެެވ.ައނުބަރިއލު 

ަކްށ ަކަމަކްށ ެއިދ ުދޢާުކރު  اهللاމިސާލަކަށް:    ްނ.ޫންނ ަފާރަތ

   ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް

ފަހެ  އަށެވެ.هللاމާނައީ: "އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިސްކިތްތައްވަނީ  )١٨(اجلن: 
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 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކޮށް ދުޢާކޮށް ،އާ އެކުهللاތިޔަބައިމީހުން 
  ނުހަދާށެވެ."

ްނ ަފާރެތްއ ެދކެ ޯލބިުވްނ. اهللا   ެދކެ ޯލބިވާ ފަަދިއްނ ެއެހ

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
هللا "އަދި : މާނައީ  )١٦٥(البقرة:    يفىق ىف يث ىث نث  زثمث رث يت

ފިޔަވައި (އަޅުކަންކުރުމަށް) ޝަރީކުންތަކެއް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކު މީސްތަކުންގެ 
އެމީހުން އެޝަރީކުން ދެކެ ލޯބިވެތެވެ.  ،ދެކެ ލޯބިވާ ފަދައިންهللا ން ވެއެވެ. ތެރެއި

  ދެކެ ލޯބިވުން މާބޮޑެވެ."هللا އަދި އީމާންވި މީހުން 
ަކްށ ިބުރަގުތްނ. اهللا ްނ ަފާރަތ   ައްށ ބިުރވެތިވްާނޖެހޭ ފަަދިއްނ ެއެހ

 خي حي جي  يه ىه مه ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަޙީهللا މާތް
ތިޔަބައިމީހުންނާ : "(މާނައީ )١٧٥(آل عمران:   ٰر ٰذ يي ىي مي

އެބައިމީހުންގެ  ،ކަމަށް ބުނެ ވިލަޝްކަރު ޖަމާ ވަންހައިގެ  ޚިލާފަށް ޤުރައިޝް
  .އެއީ ޝައިޠާނާއެވެ) އުޅުނު ފަރާތަކީ ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގަންނަވަން

ފަހެ . ބިރުގަންނަވައެވެ) ތިޔަބައިމީހުން(އޭނާގެ އެކުވެރިންގެ ކިބައިން  ،އޭނާ
ތިޔަބައިމީހުންނަކީ މުއުމިނުން  !ނުވާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް ބިރުވެތި

  "!އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ اهللاތިމަން  ،ކަމުގައިވާނަމަ
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ްނ  اهللا ްނަނވާ ގެްއލެުމްއ ައިދ ަފއިާދެއްއ ެއަކލާނގެ ޫންނ ެއެހ ެއދިޮވިޑުނަގ

ޤާުދުކުރްނ. ަކްށ ެދިވާދެނަކަމްށ ިއުޢިތ   ަފާރަތ

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل ޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަ هللا މާތް
ކަލޭގެފާނަށް : "މާނައީ )١٠٦(يونس:   حي جي ٰه مه جه هن خنمن

ކަމަކަށް އެދި ކަލޭގެާފނު  ،ނުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާއެއް އަދި ގެއްލުމެއްވެސް
 ،ގޮވައިފިނަމަ ކަލޭގެފާނު އެފަރާތްތަކަށް ކަމަކަށް އެދި ފަހެ  !ނުގޮވާހުށިކަމެވެ

  ".ވާހުށީ އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ ލޭގެފާނުއޭރުން ކަ

ްނފާަރެތްއ ަހަމަހަމުކުރްނ. اهللا ތަަކމުަގިއ ެއަކލާނގެއާ ެއެހ   ގެ ަހއިަބަވްނ

 )٤٤(املائدة:    نن  من زن رن ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
އަދި  !މާނައީ: "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން މީސްތަކުންނަށް ބިރުވެތިނުވާށެވެ

  "!އަށް ބިރުވެތިވާށެވެهللا ން ތިމަން ތިޔަބައިމީހު 

ްނ  ްއތްަނުވްނ. اهللاަޛަބަޙުކުރމާއި، ަނުދުރުބެނގެ ަކްށ ުކ ޫންނަފާރަތ
  

 جح  مج حج مث هت مت خت حت ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
ކަލޭެގފާނު ) !އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ (": މާނައީ )١٦٢(األنعام:    مح

، ދިރިހުރުމާއި ، ޤުރުބާނީއާއި ،ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަމާދާއި  !ވިދާޅުވާށެވެ 
  ."އަށެވެ اهللا، މަރުވުންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބު

 خن حن جن يم ىم ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
 )ގެ ހެއުލަފާ އަޅުން اهللا(އެބައިމީހުން : "މާނައީ )٧(اإلنسان:   ىن من
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ކަން ފެތުރިގެންވާ ބިރުވެރި އަދި އެދުވަހެއްގެ. ވެތެފުއްދަ ނަދުރުބުނެފައިވާ 
  ".ވެތެދުވަހަށް ބިރުވެތިވެ

ަވިއ اهللا ިއ ،ފަިޔ ްނުނވާ ަކެމްއަގ ަކްށ ުކަޅާދަނެވގެ ްނ ަފާރަތ ެއަކލާނގެ ޫންނ  ،ެއެހ

ަކްށ ަވީކލުުކުރްނ.   ަފާރަތ

 مم خم حم جم هل مل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް

 اهللا ހަމައެކަނި  ،މަތިޔަބައިމީހުން މުއުމިނުން ކަމުގައިވާނަ: "މާނައީ )٢٣(املائدة: 
  ."އަށް ވަކީލުކުރާށެވެ

ނޑެައޅުމުަގިއ  ނޑެައޅުމުަގްއާޔިއ، ުޙުކމް ަކ ަކްށ  اهللاަޝުރީޢ ަކެމްއ ަކ ޫންނ ަފާރަތ

  ިކަޔަމްނތެރިުވްނ.

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
ކަލޭގެފާނަށް : "މާނައީ )٦٠(النساء:   ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي

ވުނު ފޮތްތަކަށް އްކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ބާވައިލެ ،ވުނު ފޮތަށާއިއްބާވައިލެ
 ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައި  ،ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ބަޔަކު އީމާންވެގެންވާ

ޠާޣޫތުލައްވައި  ،އެބައިމީހުންގެ މައްސަލަ ޠާޣޫތަށް ހުށައަޅައި؟ ތޯއެވެންނުގަންނަވަ 
އެކަމަކު އެބައިމީހުންނަށް . ހުން އެދެތެވެޙުކުމްކުރުވުމަށް އެބައިމީ

އަދި ޝައިޠާނާ އެދެނީ . ރުވުމަށެވެގެންވަނީ އެޠާޣޫތަށް ކާފިކުރެވި އަމުރު
  ."އެބައިމީހުން ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރައްދައިލުމަށެވެ

 : އިރު، އެކަމަށް އަޅުކަންކުރެވޭއެފަރާތަކަށް  ،ިފޔަވައިهللا (ޠާޣޫތަކީ
 ،އަށް ކިޔަމަންތެރިވާންޖެހޭ ގޮތަށްهللاކޮންމެ ފަރާތަކާއި،  ނަރުހިގެން ހުން
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ކޮންމެ ފަރާތަކާއި،  އިރު، އެކަމަށް ރުހިގެން ހުންނަކިޔަމަންތެރިވެވޭއެފަރާތަކަށް 
 އެކަމަށް ރުހިގެން ހުންނަ  ،އިރުތަބާވެވޭއެފަރާތަކަށް  ،އަށް ތަބާވާންޖެހޭ ގޮތަށްهللا

  ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.)

ކަލްުނަނާށިއ، ވަ  ީބބޭ ފުކުުރމުގެ  اهللا ީލެވރިްނަންށ،ަނ ތަުގއި ތަަޞްއަރ ިއާނ އާ ެއުކ، ކާ

ޤާުދުކުރްނ. ްނ ިލބިގްެނވާ ަކަމްށ ިއުޢިތ   ުކަޅާދަނަކ

 نن من زن رن مم ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
(النحل:  خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ىنين

ނޑާއި، ދުވާލު އަދި އިރާއި )١٢ ، މާނައީ: "އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ރޭގަ
އެކަލާނގެ  ،ހަނދު އެކަލާނގެ ޚިދުމަތްތެރިކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި ތަރިތައްވެސް

އަމުރުފުޅުން ޚިދުމަތްތެރި ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހުރިހާ ކަމެއްގައި ވިސްނާ ބަޔަކަށް 
  ހެކިތަކެއްވާކަން ކަށަވަރެވެ."

މިނޫން މިފަދަ ކަމެއް  ،އަށްޓަކައި ކުރުން ވާޖިބުهللاއަދިވެސް ހަމައެކަނި 
  ހެންފަރާތަކަށް އަނބުރައިލުމެވެ.އެ
  

 

އެބަހީ ކުޑަޝިރުކެވެ. އެއީ ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުގައި ޝިރުކުގެ ނަމުން 
ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ބައެއް ފާފަތަކެވެ. އަދި ބޮޑުޝިރުކުގެ މިންވަރަށް 
ވާޞިލުނުވާ ފާފަތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑުޝިރުކަށް ވާޞިލުކޮށްޭދ 

ޝިރުކުގެ  ޒަރިއްޔާއެކެވެ. އަދި އޭގެތެރެއަށް ވައްދައިދޭ ވަޞީލަތެކެވެ.



  ުއީޙުދެގ ުޚާލޞާ ތަ     ا              

93 

އަދި އޭނާގެ ކިބައިން  މިބާވަތަކުން މީހާ މިއްލަތަކުން ބޭރެއް ނުވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަ  ،އެހެންނަމަވެސް އެވެ.މެއީމާންކަމުގެ އަޞްލު ނަފީއެއް ނުމެވާނެ 

އެހެން ބޮޑެތި ފާފަތަކެޭކ  އޭނާގެ ޙުކުމަކީ  އީމާންކަން ނަފީވެގެން ދާނެއެވެ.
އަދި ތައުބާނުވެ، . އެއްފަދައިން، ތައުބާއިން މެނުވީ އޭނާގެ ފާފަ ނުފުހެވުމެވެ

ގެ މަޝީއަތުގެ هللاއެފާފަ މަތީގައި މަރުވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ، އޭނާ ވާހުށީ 
އޭނާގެ ފާފަފުއްސަވައި  ،އިރާދަކުރައްވައިފި ނަމަهللا އެބަހީ . ދަށުގައެވެ

އަދި ޢަޛާބުދެއްވި . ޢަޛާބުދެއްވާނެތެވެ ،ދި އިރާދަކުރައްވައިފި ނަމަދެއްވާނެތެވެ. އަ
ގެ އިޛުނަފުުޅ هللاއަދި . ނޯންނާނެއެވެއެއް ނަރަކާގައި އޭނާ ދެމި  ،ކަމުގައި ވިޔަސް

  ލިބޭނެއެވެ.ޝަފާޢަްތތެރިންގެ ޝަފާޢަތް އޭނާއަށް  ،ލިބިއްޖެނަމަ 

ުކްނ ުކެރވޭ ެއީއ ުދލިާއ ެދްނ ުކޑިަޝުރުކ ެދަބަޔަކްށ ެބހިގްެނެވެއެވ.  ގުަނަވްނަތ
ިއ، ހުިތްނ ުކެރވޭ ުކޑިަޝުރެކެވ.  ުކޑިަޝުރކާ

ުކްނ ުކެރވޭ ުކޑަޝިުރުކ. ×  ުދލިާއ، ގުްނަވްނަތ

 އެބަހީ ބައެއް ބަސްތަކާއި، ބައެއް ޢަމަލުތަކެވެ.

 ުދލްުނުކެރވޭ ުކޑިަޝުރުކގެ ަބެއްއ މާިސލަުތްއ: §

ޫންނަފާރެތްއ ަގްނީދ ުހވާުކުރްނ. اهللا
  

َرُجًال َيْحِلُف: َال َواْلَكْعَبِة، َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: ِإنِّي َسِمْعُت  َسِمَع اْبُن ُعَمَر
މާނައީ:  (رواه أبو داود) »َحَلَف ِبَغْيِر اِهللا َفَقْد َأْشَرَكَمْن «َيُقوُل:  rَرُسوَل اِهللا 

 ،އެހެނަކުން ނޫނެވެ. ކަޢުބާ ގަންދީ ބުނަމެވެ. މިފަދައިން މީހަކު ހުވައިކުރަނިކޮށް 
އޭނާއަށް  ،ބުނު ޢުމަރު އަޑުއައްސަވައިهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ތްމާ

ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  r رسول اهللا ދެންނެވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
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ދަންނައެވެ. ފަހެ  ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ހުވައިކޮށްފި މީހާ"هللا  އަޑުއެހީމެވެ.
  "އޭނާ ޝަރީކުކޮށްފިކަން ކަށަވަރެވެ.

ތިބާ ެއުދުނ  ައިދެއިދޮވިޑގްެނެނިވ ޮގެތެވ.  هللا) ިމީއ( »ُهللا َوِشْئَتَما َشاَء ا«
ުންނ.ޮގެތެވ.  هللا (މިއީ)  »ِشْئتَ  َما َشاَء اُهللا ُثمَّ«މީގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ  މިފަަދއިްނ ުބ

  މިފަދައިން ބުނުމެވެ. ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ. ދެންއެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ. 

ފްޒުގެ ކުރިއަށް ނަންގަނެވޭ ފަރާތާއި (އެހެނީ "އަދި" ދަލީލުކުރަނީ މިލަ
ކަމަށެވެ. "ދެން" ދަލީލުކުރަީނ ވެގެންވާ ފަހަތަށް ނަންގަނެވޭ ފަރާތް ހަމަހަމަ

ފަހަތަށް  ،ދަރަޖައިގެ ގޮތުން މިލަފްޒުގެ ކުރިއަށް ނަންގަނެވޭ ފަރާތަށްވުރެ
  ކަމަށެވެ.)ވެގެންވާ ނަންގަނެވޭ ފަރާތް ދަށް

 ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ގެ ةَلْيَتُق ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

ގެ އަރިހަށް އައިސް (މުސްލިމުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް)  r رسول اهللاޔަހޫދީއަކު 

َوالَكْعَبِة، : َماَشاَء اُهللا َوِشْئَت، َوَتُقوُلوَن: ِإنَُّكْم ُتْشِرُكوَن، َتُقوُلوَن"ބުނެފިއެވެ. 
: َوَربِّ الَكْعَبِة، َوَأْن َيُقوُلوا: ْن َيْحِلُفوا َأْن َيُقوُلواِإَذا َأَراُدوا َأ rَفَأَمَرُهُم النَِّبيُّ 

ހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ )رواه النسائي وصّححه( "َماَشاَء اُهللا ُثمَّ ِشْئَت
 اهللا) މިއީ. (ތިޔަބައިމީހުން ބުނެތެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ޝިރުކުކުރެތެވެ

. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބުނެތެވެ. ތެވެއަދި ތިބާ އެދުނު ގޮ. އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ
އެބައިމީހުން ހުވާކުރުމަށް  rرسول اهللا ދެންފަހެ، . ކަޢުބާ ގަންދީ ބުނަމުއެވެ

މިފަދައިން ބުނުމަށް  .ގަންދީ ބުނަމުއެވެ ކަޢުބާގެ ރައްބު  ،ހިނދު އެދޭ
. ވެއެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެ  اهللا) މިއީ(އަދި . އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ

  ."މިފަދައިން ބުނުމަށްވެސް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ .ދެން ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ
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ޤީާޟްނގެ ޤީާޟފަަދ  َقاِضي الُقَضاة ަރްސަކލްުނގެ ަރްސަކލާ، َمِلُك اْلُمُلْوك
  ލަަޤުބަތްއ ަމުޚލުޫޤްނަންށ ިދުންނ.

ُجٌل َتَسمَّى ِإنَّ َأْخَنَع اْسٍم ِعْنَد اِهللا َر"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللا 
ގެ اهللاމަކަށަވަރުން ހަ": މާނައީ )صحيح البخاري( "َمِلَك اَألْمَالِك، َال َماِلَك ِإالَّ اُهللا

ކިޔައިފައިވާ މީހަކީ އެމީހަކަށް  ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ނަމެއް
 اهللا .ކިޔައިފައިވާ މީހާއެވެ މިނަން) ރަސްކަލުންގެ ރަސްކަލާ( "َمِلُك اَألْمَالِك"

  ."ނުވެއެވެ ފިޔަވައި ޙަޤީޤީ ރަސްކަލަކު

ަބތޮްކްށ ީމުހްނަންށ ަންނިދުންނ. اهللاގެ ލަފުްޒ  َعْبُد ަކްށ ންިސ   ޫންނަފާރަތ

  ފަދަ ނަންތަކެވެ. َعْبُد النَِّبيِّ، َعْبُد الَكْعَبة، َعْبُد اُحلَسنيމިސާލަކަށް 

 يل ىل مل يك ىك مك لك ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
އެދެމީހުންނަށް  ،اهللاފަހެ : "މާނައީ )١٩٠األعراف: (  نن من زن  رن اممم

ފުރިހަމަ ދަރިޔަކު ދެއްވި ހިނދު، އެކަލާނގެ އެދެއްވި  ފުރާ) ދެމަފިރިންނަށް(
 ފަހެ . ނިޢުމަތުގައި އެކަލާނގެއާ އެހެން ފަރާތްތަކެއް އެދެމީހުން ޝަރީކުކުރިއެވެ

 ޠާހިރުވަންތަވެ ހުސް ވެޝިރުކުތަކުން މަތިވެރި އެބައިމީހުން އެކުރާ ،اهللا
  ."ވޮޑިގެންވެއެވެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ابن عّباسރުއްސުންލެއްވި  هللاއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި މާތްމި
ޙައްވާގެފާނު އާލާސްވެ  ،އެކު އެއްދާންކުރެއްވި ހިނދު ޙައްވާގެފާނާ ،އާދަމްގެފާނު"

. ބުނެފިއެވެ އިބިލީސް އައިސް ،އެހިނދު އެކަމަނާގެ ގާތަށް . އިންނަވައިފިއެވެ
ދެކަނބަލުންގެ  ތިޔަ  ،ދެކަނބަލުން ސުވަރުގެއިން ނެރުނު ހުރެންނަކީ ތިޔައަ

އެާވ  ކަނބުލޭގެ ބަނޑުގައި ،ނޫންނަމަ  !އަހުރެންގެ ބަސްއަހާށެވެ. އެކުވެރިޔާއެވެ
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އޭރުން އެދަރިުފުޅ . ހުށީމެވެ ދަޅުފީނި ފުއްލާގެ ދެދަޅު ލާ ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި
އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިވެިނ . ނެއެވެފަޅައިލާ ނިކުންނަމުން ކަނބުލޭގެ ބަނޑު 

އެދެކަނބަލުން ) މިގޮތަށް އިންޒާރުތައްދީ. (ކުރާނަމެވެ އެވެނި ކަމެއް
އޭ  عبد احلارثއެދަރިފުޅަށް  ޏެވެ.އަދި ބުން . ބިރުގަންނަވަމުން ގެންދިޔައެވެ

. އެހުމަށް އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ ފަހެ، އެދެކަނބަލުން އެސޮރުގެ ބަސް !ކިޔާށެވެ
ދެން . ދަރިފުޅު އޮތީ މަރުވެފައެވެ ،އިރު ކަމަނާ ދަރިފުޅާގެން ރައްކައުވީފަހެ، އެ
 ފަހެ އެކަމަނާ އާލާސްވެ އިންނެވުމާ . ފަހަރަށް އާލާސްވެ އިންނަވައިފިއެވެ  ދެވަނަ
އަދި . އެދެކަނބަލުންގެ ގާތަށް އިބިލީސް އަތުވެއްޖެއެވެ ،އަނެއްކާވެސް ،އެކު

ފަހެ އެދެކަނބަލުން އެސޮރުގެ ބަސް . ފަދައިން ބުނެފިއެވެ ހަމަކުރިން ބުނި
ދަރިފުޅު އޮތީ  ،އިރު ދެންފަހެ، އެކަމަނާ ރައްކައުވީ. އެހުމަށް އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ

 ،އަނެއްކާވެސް. ދެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އާލާސްވެ އިންނަވައިފިއެވެ. މަރުވެފައެވެ 
ފަދައިން   ބުނިއަދި ހަމަކުރިން. އެދެކަނބަލުންގެ ގާތަށް އިބިލީސް އަތުވެއްޖެއެވެ

. އުފެދިއްޖެއެވެ ކުލުނުތްޕުޅުގައި ދަރިދެންފަހެ، އެދެކަނބަލުންގެ ހި. ބުނެފިއެވެ
عبد އެހެންކަމުން މިފަހަރު އެދެކަނބަލުންނަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް އެދެކަނަބަލުން 

އެކަލާނގެ "  اممم يل ىل مل يك  ،ފަހެ. އޭ ކިޔައިފިއެވެ احلارث

ނގެއާ އެހެން ފަރާތްތަކެއް އެދެމީހުން އެދެއްވި ނިޢުމަތުގައި އެކަލާ 
  (رواه ابن أيب حامت) ".ގެ މިބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ މިއެވެ هللا" .ޝަރީކުކުރިއެވެ

  ަޒމަާންށ ަހިޑހުުތުރ ެއްއެޗިހ ޮގުވްނ.

ُيْؤِذْيِني " ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. اهللا تعاىل .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللا 
: މާނައީ  )صحيح البخاري( "، َوَأَنا الدَّْهُر، ُأَقلُِّب الَّْيَل َوالنََّهاَراْبُن آَدَم، َيُسبُّ الدَّْهَر

އަށް  اهللاތިމަން  ،ގޮވައި އާދަމުގެ ދަރިޔާ ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި"
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ރޭދުވާ ތަކުރާރުކުރައްވަނީ ) އެބަހީ. (އީ ޒަމާނެވެ اهللاއެހެނީ ތިމަން . ތަކުލީފުދެއެވެ
  ."އެވެ اهللاތިމަން 

ކިާއ، ހިތާމަަތުކގެ ަމްއަޗްށ ުކިރމަ    ިކުޔްނ. "ަނމަ "ތިވާ ެދަރަތ

ْحِرْص َعَلى َما َيْنَفُعَك، َواْسَتِعْن ِباِهللا، ِا" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا 
َلْو َأنِّْي َفَعْلُت َكَذا َلَكاَن َكَذا َوَكَذا، : َوَال َتْعِجَزنَّ، َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌئ َفَال َتُقْل

 )صحيح مسلم(  "َتْفَتُح َعَمَل الشَّْيَطاِن) َلْو(َقَدُر اِهللا َوَما َشاَء َفَعَل، َفِإنَّ : ُقْلَوَلِكْن 
އަދި  !ތިބާއަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ތިބާ ދަހިވެތިވާށެވެ: "މާނައީ

 ނިކަމެތިވެ ) ކުރުމަށް ހެޔޮކަންތައް (އަދި . އެދޭށެވެ ގެ ކިބަފުޅުން މަދަދަށް اهللا
 ޖެހިއްޖެނަމަ ފަހެ، ތިބާ މިފަދައިން  ބާތެއް ސީއަދި ތިބާއަށް މު  !ގަންނާށެވެނު

މިވެނި އެވެނި  ،އަހުރެން މިވެނި ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރިނަމަ !ނުބުނާހުށިކަމެވެ
 اهللاމިއީ  !ތިބާ މިފަދައިން ބުނާހުށިކަމެވެ! އަދިކިއެއްތަ .ވީހެވެ ގޮތަކަށް

. ކަންތައްކުރެއްވީއެވެ ރާދަކުރެއްވި ގޮތަށް އެކަލާނގެ އި. މިންވަރުކުރެއްވި ގޮތެވެ
ޢަމަލުތައް ހުޅުވައިދޭ  ގެ ޝައިޠާނާ ކިޔުމަކީ " ނަމަ"ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން 

  ."ކަމެކެވެ

ުންނ ުނަވަތ ެދުކްނ. ަގިއ ުސްނޕަާކްނ ވާަކަމްށ ުބ ކެތީ ްނަކމުަގިއ ުނަވަތ ަތ   ަކ

َرُة ِشْرٌك، َوَما ِمنَّا الطَِّيَرُة ِشْرٌك، الطِّيَ ". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا 
   ބަދުފާލުބެލުމަކީ : "މާނައީ رواه أبو داود)( "ِإالَّ، َولِكنَّ اَهللا ُيْذِهُبُه ِبالتََّوكُِّل

(އެބަހީ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ ތަކެތީގައި . ބަދުފާލުބެލުމަކީ ޝިރުކެކެވެ. ޝިރުކެކެވެ
އަދި އެކަމުން  .)ސުންޕާކަންވާ ކަމަށް ބުނުމަކީ ނުވަތަ ދެކުމަކީ ޝިރުކެކެވެ

ތެރެއިން ގެ ނާރާނެ ހަމައެކަކުވެސް އަހުރެމެން  ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހިތަށް 
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އަށް ވަކީލުކުރުމުން އެކަލާނގެ އެކަން ހިތުން  اهللاއެކަމަކު . ނުވެއެވެ
  ."ވެތެފިލުއްވާދެއްވަ

َجِتِه َمْن َردَّْتُه الطَِّيَرُة َعْن َحا". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا އަދިވެސް 
اللَُّهمَّ َال َخْيَر ِإالَّ َخْيُرَك، : َأْن َتُقوَل: "َفَما َكفَّاَرُة َذِلَك؟ َقاَل: ، َقاُلوا"َفَقْد َأْشَرَك

 ،އެބަދުފާލު، ބަދުފާލުބަލާ: "މާނައީ )رواه أمحد( "َوَال َطْيَر ِإالَّ َطْيُرَك َوَال ِإَلَه َغْيُرَك
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ . މީހާ ދަންނައެވެ އިފިއުޅޭ ކަމަކުން ހުއްޓުވަ  އެމީހަކު ކުރަން

ދެން އެކަމުގެ ކައްފާރާއަކީ . ޞަޙާބީން ދަންނަވައިފިއެވެ ".އޭނާ ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ
 އޭ ހައްދަވާ. "އެއީ ތިބާ މިފަދައިން ކިއުމެވެ. ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް؟ ކޮބައިތޯއެވެ 
  ހެޔޮކަމެއް އިބަރަސްކަލާނގެ ހެޔޮކަން ފިޔަވައި! ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި 
 ސުންޕާކަމެއްފިޔަވައި  ލައްވައިފި ސުންޕާކަމެއްއަދި އިބަރަސްކަލާނގެ . ނުވެއެވެ
  ."އެވެނުވެ  އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤު އިލާހަކު. ނުވެއެވެ

 ަ ަކްށ ުނަވަތ ވިލަާގނޑ   ްށ ންިސަބތުްކުރްނ.ަކ ވާޭރެވުހްނ ަނަކަތ

އަޞްޙާުބ  ،rرسول اهللا  ގައި ُحَدْيِبيَّة ،ވާރޭވެހުނު ރެއެއްގައި
ބޭކަލުންނާގެން ފަތިސް ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން ސަލާމްދެއްވުމަށް ފަހު 

َهْل َتْدُروَن َماَذا َقاَل " .މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައްވައި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ِعَباِدي ُمْؤِمنٌ ِبي َوَكاِفٌر،  َأْصَبحَ ِمْن: َقاَل: "اُهللا َوَرُسوُلهُ َأْعَلُم، َقاَل: َقالُوا "َربُُّكم؟

ُمِطْرَنا ِبَفْضِل اِهللا َوَرْحَمِتِه، َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِبي َكاِفٌر ِبالَكْوَكِب، َوَأمَّا : َفَأمَّا َمْن َقاَل
البخاري ( "ُمِطْرَنا ِبَنْوِء َكَذا َوكَذا، َفَذِلَك َكاِفٌر ِبي ُمْؤِمٌن ِبالَكْوَكبِ : َمْن َقاَل
ރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ  ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި) ދެންމެ: "(އީމާނަ )ومسلم

. އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ؟ ގޭހެއްޔެވެނކީކޭކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެ
. އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ. އެވެ اهللاއެކަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ 
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ގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން  اهللاމަން އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ތި . ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް
 ،ބަޔަކު ރުވީއަށް ކާފި اهللاއަދި ތިމަން ، އަށް އީމާންވީ ބަޔަކާއި اهللا ތިމަން

 އިގެ ރަޙުމަތާ  اهللاމެންނަށް ވާރޭވެހުނީ ރެއަހު، ދެންފަހެ . ދުންކޮށްފިއެވެނމިއަދު ހެ
އިމީހުންނަކީ ފަހެ އެބަ. މީހުން ދަންނައެވެ ކަމުންނޭ ބުނި ފަޟުލުވަންތައެކަލާނގެ 
އަދި . ރުވެގެންވާ މީހުންނެވެތަރިއަށް ކާފި، އަށް އީމާންވެ اهللاތިމަން 

މީހުން  އަހުރެމެންނަށް ވާރޭވެހުނީ މިވެނި އެވެނި ތަރިއެއްގެ ސަބަބުންނޭ ބުނި
ތަރިއަށް އީމާންވެގެންވާ ، ރުވެއަށް ކާފި اهللاއެބައިމީހުންނަކީ ތިމަން . ދަންނައެވެ
 ."މީހުންނެވެ

ަކްށ ަމުޚލުޫޤްނަންށ ުޝުކުރ ައާދުކުރްނ.ެދއް  اهللا   ވާ ިނުޢމަތްަތ

ِإنَّ ِمْن َضْعِف الَيِقِني َأْن ُتْرِضَي النَّاَس "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللا
ِبَسَخِط اِهللا، َوَأْن َتْحِمَدُهم َعلى ِرْزِق اِهللا، َوَأْن َتُذمَُّهم َعلى َما َلْم ُيْؤِتَك اُهللا، ِإنَّ 

 :މާނައީ سنن البيهقي)( " َال َيُجرُُّه ِحْرُص َحِرْيٍص، َوَال َيُردُُّه َكَراِهَيُة َكاِرٍهِرْزَق اِهللا
ކޯފާކޮށްފައި  اهللا ،ތިބާ ،ޢަޤީދާ ބަލިކަށިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  ،އީމާންކަމާއި"

މީސްތަކުންނަށް  ،ގެ މައްޗަށްޤުދެއްވި ރިޒު اهللا، މީސްތަކުން ރުއްސުމާއި
ނުދެއްވި އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް މީސްތަކުންނަށް  اهللاތިބާއަށް ، އިތަޢުރީފުކުުރމާ

ދަހިވެތި  ،ޤުގެ ރިޒު اهللاހަމަކަށަވަރުން . ހުތުރުބަސް ރައްދުކުރުން ހިމެނެއެވެ
އަދި ނުރުހޭ މީހެއްގެ . ނުގަނެވޭނެއެވެ މީހެއްގެ ދަހިވެތިކަމަކަށް ދަމައެއް

  ."އެވެމެ ކުރެވޭނެ މެނު ރައްދެއް ނުރުހުމަކަށް 

  لك اك يق ىق يف ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް ދިއަ
މައްކާގެ (އެބައިމީހުން ": މާނައީ )٨٣النحل: (  ىك مك
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އެނިޢުމަތްތަކަށް  ނެތެވެ. ދެންގެ ނިޢުމަތްތައް ދަ  اهللا) މުޝްރިކުން 
ޙައްޤުގޮތް (މީހުންނަކީ  ކުރެ ގިނަ  އަދި އެބައިމީހުން. އިންކާރުކުރެތެވެ
    ."ވެކާފިރުންނެ) ޤަބޫލުނުކުރި

ގެ  اهللاމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  -رمحه اهللا- جماهد
ނިޢުމަތްތަކަށް އިންކާރުކުރުމުގެ މުރާދަކީ އިންސާނާ މިފަދައިން ބުނުމެވެ. "މިއީ 

  އަހަރެންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން އަހަރެންނަށް ވާރުތަވީ މުދަލެވެ."

ވެ. އޭގެ މުރާދަކީ، މީސްތަކުން ވިދާޅުވިއެ -رمحه اهللا-عون بن عبد اهللا  އަދި
  މިފަދައިން ބުނުމެވެ. "މިވެނި މީހަކު ނުވާނަމަ އެވެނި ކަމެއް ނުވީހެވެ."

އަށް އީމާންވި ބަޔަކާއި،  اهللاގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ތިމަން  هللا "ތިމަން
" )މިޙަދީޘްފުޅު އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ.(ކާފިރުވީ ބަޔަކު މިއަދު ހެނދުންކޮށްފިއެވެ. 

. "މިފަދަ ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية  ޝަރަޙާގައިބަސްފުޅުގެ މި
ބަސްފުޅުތައް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ވަރަށްވެސް ގިނައިން ވާރިދުވެގެން 

އެބައެއްގެ ނުބައިކަން އެބަޔާންކުރައްވާ މީހުންނަކީ  ،اهللا تعاىلއައިސްފައިވެއެވެ. 
 ،ލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށްއެކަ ،އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތައް 

  ."އެކަލާނގެއާ ޝަރީކުކުރާ މީހުންނެވެ

ގެ ނިޢުމަތްތައް  اهللا تعاىلއެވެ. (ވެފައިވެބައެއް ސަލަފުން ވިދާޅުއަދި 
އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްކުރުމުގެ މިސާލަކީ) އެއީ 

.  ،ވައި ވަރަށްވެސް ހެޔޮވެ މީސްތަކުންގެ މިފަދަ ބަސްތަކެވެ. ރިވެތިވެގެންވެއެވެ
ވިސްނުން ތޫނުވެގެންވެއެވެ. އަދިވެސް ގިނަ  ،އަދި ކެޔޮޅު ވަރަށްވެސް މޮޅުވެ

  މީސްތަކުންގެ ދޫތަކުން ނިކުންނަ މިފަދަ ބަސްތަކެވެ.
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ކީެތ ގެ ަތ ެނ، ެއިކ ބާަވތް ބާަވުތ ަބަރކާތް ެއަތެކިތްނ ަގިއ ަބަރކާތް ވާަކަމްށ ުބ
  ޙިާޞލުުކުރްނ.

. ރިވާވެގެންވެއެވެ  ން ގެ ކިބައި أبو َواِقد اللَّيثي ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް

ِإَلى ُحَنْيٍن، َوَنْحُن ُحَدثَاُء  r َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اِهللا " .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ِلَحَتُهم ُيَقاُل َلَها َعْهٍد ِبُكْفٍر، َوِلْلُمْشِرِكَني ِسْدَرٌة َيْعُكُفوَن ِعْنَدَها َوَيُنوُطوَن ِبَها َأْس

َلَنا َذاَت َأْنَواٍط َكَما َلُهْم  اْجَعْل! َياَرُسوَل اِهللا: َذاُت َأْنَواٍط، َفَمَرْرَنا ِبِسْدَرٍة َفُقْلَنا
َوالَِّذي َنْفِسي -ِإنََّها السَُّنُن، ُقْلُتْم ! اُهللا َأْكَبُر" rَذاُت َأْنَواٍط، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 

 حي  يهجي ىه مه جه ين ىن  :ا َقاَلْت َبُنو ِإْسَراِئْيَل ِلُموَسىَكَم -ِبَيِدِه
رواه ( "َلَتْرَكُبنَّ ُسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم  )١٣٨األعراف: (  ىي مي خي

 rرسول اهللا ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށްޓަކައި  ޙުނައިނު: މާނައީ )الترمذي وصّححه
އަލަށް އެއީ އަހުރެމެން (އަދި . އެކުގައި އަހުރެމެން ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ އާ

ކައިރި  ކާފިރުކަމާމެންނަކީ އެވަގުތު އަހުރެ  )ވާތީވެ އިސްލާމްވީ ދުވަސްވަރު ކަމަށް
) މަތިން މަގު ށް ހިނގާފައި ދިޔަ އަ ދެން އަހުރެމެން ޙުނައިނާ ދިމާ( ބަޔަކީމުއެވެ.

ބަރަކާތް (އެގަސް ކައިރީގައި . ގަހަކާ ދިމާވިއެވެ މުޝްރިކުންގެ ކުންނާރު
އަދި އެބައިމީހުންގެ . އުޅެތެވެ ދެނއެބައިމީހުން އިށީ ) ގައިރުމުގެ ނިޔަތު ލުކުޙާޞި

އެބައިމީހުން އެގަހަށް . އުޅެތެވެއި އެލުވަ) ބަރަކާތަށްޓަކައި(ހަތިޔާރުތައް އެގަހުގައި 
. އުޅެތެވެ ކިޔައި.) ގަހެވެ އެލުވިފައިވާ އެއްޗެހިތަކެއްގެ ވެރި(އޭ  "ذات أنواط"

ގަހެއް ކަޑައްތުކޮށްފައި ދަމުން  ކުންނާރު އަހުރެމެންވެސް  ،ފަހެދެން
 "ذات أنواط"އެ މުޝްރިކުންނަށް  !ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ދަންނަވައިފީމުއެވެ

رسول  !ދެއްވާށެވެލައްވައިއެއް  "ذات أنواط"ވާފަދައިން އަހުރެމެންނަށްވެސް  އެއް
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. ވެކުރެއްވިއެއޭ ވިދާޅުވެ ޙަދީޘް  "اهللا أكرب!") ޙައިރާންވެވަޑައިގެން( rاهللا 
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . ގޮތްތަކެކެވެ) މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ (ހަމަކަށަވަރުން އެއީ 

. ފުރާނަފުުޅ އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ފަރާތް ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެވެ
. ފަދައިންނެވެ  ބުނި ހުންފާނަށް ބަނީއިސްރާއީލު މީ ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނީ މުސާގެ

ނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެގެން މޫސާގެފާނާ އެކުގަިއ އެބައިމީހުން ފިރުޢައު(
މޫސާގެފާނަްށ  ،ތަން ފެނިފައި މުޝްރިކުންތަކެއް ބުދަށް އަޅުކަންކުރާ ،ދަނިކޮށް
ވާފަދައިން  އެބައިމީހުންނަށް އިލާހުންތަކެއް) "!އޭ މޫސާއެވެ. ބުންޏެވެ

. ޅުވިއެވެމޫސާގެފާނު ވިދާ !ދެއްވާށެވެލައްވައި އްހުރެމެންނަށްވެސް އިލާހެއަ
 r رسول اهللاދެން ." ބައެކެވެ ވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ޖާހިލު ހަމަކަށަ
ކުރީގެ  ، ތިޔަބައިމީހުންގެމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ހަ. "ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް

  ".ނެތެވެތަބާވާމީސްތަކުންގެ ގޮތްތަކަށް 
ިއ ަޙްއުދަފަހެނޅްުނ. ގެ ީމުހްނަންށ ަތުޢރީފުުކުރމުަގ   މީަތަފްނީތ

ال ُتْطُروِني َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن ". ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r سول اهللا ر
: މާނައީ )البخاري ومسلم( "اِهللا َوَرُسوُلُه َعْبُد: َمْرَيَم، ِإنََّما َأَنا َعْبٌد، َفُقوُلوا

 ،ފަދައިން ދިޔަ ނަޞާރާއިން ހައްދުފަހަނަޅައި ށް ތަޢުރީފުކުރުމުގައި ޢީސާގެފާނަ "
. ނުދާށެވެ ހައްދުފަހަނަޅައި  ތިޔަބައިމީހުންތަޢުރީފުކުރުމުގައި  ށްކަލޭގެފާނަތިމަން

ތިޔަބައިމީހުން . އަޅަކީމެވެ) ގެ اهللا(ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ 
  ."މިފަދައިން ކިޔާށެވެ" ގެ ރަސޫލާއެކަލާނއަދި  ގެ އަޅާ  اهللا"ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 

  

މިނޫން  ،އަދި ބޮޑުޝިރުކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ އަދިވެސް މީސްތަކުން އާދަވެފައިވާ
  މިފަދަ ބަސްތަކާއި ބުނުންތަކެވެ.
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ލްުނ ުކެރވޭ ުކޑިަޝުރުކގެ ަބެއްއ މާިސލަުތްއ: §  ަޢަމ

ިއ  ކިެތ ަހށިަގނޑުގެ ެއަތްނ މިތާނަގ މީުޞބާތް ުދުރުކުރަމްށ ޮރިދަފާށިއ، ޮބޅުފަަދ ަތ
ްނ.   ެއޅު

رسول ގެ ބޮޅެއް އަޅާފައި ވަނިކޮށް ރަތުލޮއި ،އެއްދުވަހަކު މީހެއްގެ އަތުގައި
ِمَن الَواِهَنِة، : َقاَل" َما َهِذِه؟" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަށް ފެނިވަޑައިގެން  r اهللا

اْنِزْعَها َفِإنََّها َال َتِزْيُدَك ِإالَّ َوْهنًا، َفِإنََّك َلْو ِمتَّ َوِهَي َعَلْيَك، َما َأْفَلْحَت : "َفَقاَل
 "واهنة"މިއީ . އޭނާ ބުންޏެވެ؟ ހެއްޔެވެ  އެއްޗެއް މިއީ ކޮން )رواه أمحد( "َأَبًدا

ދެްނ . އަޅާފައިވާ އެއްޗެކެވެ) އެބަލިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި(ބަލީގެ ސަބަބުން 
 ،އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެބޮޅު . އެނަގާށެވެ". ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް  rرسول اهللا 
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ . ވެއެރާނެނުކު ކަން މެނުވީ އިތުރެއްކަށިތިބާއަށް ބަލި
 ދުވަހަކުވެސް ތިބާ ކާމިޔާބެއް  ،ވަނިކޮށް ތިބާ މަރުވެއްޖެނަމަ ގައި އެބޮޅުހަށިގަނޑު
  ."ނުވާނެއެވެ

 މުޅި  ،ޑުންނާއި ނއަކީ ކޮ ةَنواِه. ދާުޅވިއެވެވި -رمحه اهللا  -އިބުނު އަޘީރު 
މައެކަނި މިބަލިޖެހެނީ ހަ. ނަމެކެވެ އަތުން ނާރު ފުއްޕާ ބައްޔަކަށް ކިޔާ

  .ފިރިހެނުންނަށެވެ
ްނ. ކެތި ެއޅު ުކްނ ަރްއކާެތރިުވަމްށ ަތވީުދަފަދ ަތ ްނަތްއަތ   ިސުޙާރިއ، ެއްސީފާނފަަދ ަކ

، َوَمْن ْيَمًة َفَال َأَتمَّ اُهللا َلُهَمْن َتَعلََّق َتِم"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللا
ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި : "(މާނައީ  )مسند أمحد( "َتَعلَّقَ َوَدَعةً َفالَ َوَدعَ اهللاُ َلُه

) ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިނޫން މިފަދަ އެހެން ކަމަކަށްޓަކައިލުޙާޞިނުވަތަ ކަމެއް 
 އޭނާގެ މުރާދު ފުރިހަމަ ،اهللا ފަހެ .އަޅައިފި މީހާ ދަންނައެވެ ތަވީދެއް

ބޮއްޔެއް ) ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްގައި  އެފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި (އަދި  !ނުކުރައްވާށިއެވެ
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އަރާމެއް ، އޭނާއަށް އެކަމުން ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ،اهللا އެވެ.ދަންނަ އިފި މީހާޅައަ
  "!ނުދެއްވާށިއެވެ

 )رواه أمحد( "َمْن َتَعلََّق َتِمْيَمًة َفَقْد َأْشَرَك" އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.
މުސީބާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަމެއް : "(މާނައީ

 ތަވީދެއް ) ލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިނޫން މިފަދަ އެހެން ކަމަކަށްޓަކައިޞިޙާ
  ."ވެކަން ކަށަވަރެކުކޮށްފިރީއާ ޝަ اهللا ،ފަހެ އޭނާ. އަޅައިފި މީހާ ދަންނައެވެ

ްނ ުސްނޕެާވާދެނ ަކަމްށ ެދިކ ްނ ުނަވަތ ިއވޭ ައޑުަކ ޭ  ،ިދމާވާ ަކަމުކ ުކަރްނ ުއޅ
ްނަތްއ ުނޮކްށ ޫދޮކްށލްުނ.   ަކ

َمْن َردَّْتُه الطَِّيَرُة َعْن َحاَجِتِه َفَقْد "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r هللارسول ا
اللَُّهمَّ َال َخْيَر ِإالَّ َخْيُرَك، َوَال : َأْن َتُقوَل: "َفَما َكفَّاَرُة َذِلَك؟ َقاَل: ، َقاُلوا"َأْشَرَك

އެބަދުފާލު ، ދުފާލުބަލާބަ : "މާނައީ )رواه أمحد( "َطْيَر ِإالَّ َطْيُرَك َوَال ِإَلَه َغْيُرَك
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . މީހާ ދަންނައެވެ، އުޅޭ ކަމަކުން ހުއްޓުވައިފި އެމީހަކު ކުރަން

ދެން އެކަމުގެ ކައްފާރާއަކީ . ޞަޙާބީން ދަންނަވައިފިއެވެ ".އޭނާ ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ
 ދަވާއޭ ހައް. "އެއީ ތިބާ މިފަދައިން ކިއުމެވެ. ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް؟ ކޮބައިތޯއެވެ 
 އިބަރަސްކަލާނގެ ހެޔޮކަން ފިޔަވައި ހެޔޮކަމެއް ! ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި 
 ސުންޕާކަމެއްފިޔަވައި  ލައްވައިފި ސުންޕާކަމެއްއަދި އިބަރަސްކަލާނގެ . ނުވެއެވެ
  ."އެވެނުވެ  އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤު އިލާހަކު. ނުވެއެވެ

  

ޭއ ވްެސ ކިެޔެއެވ. ެއަބހީ  ِشْرُك َخِفّي ހުިތްނ ުކެރވޭ ުކޑިަޝުރުކ. ިމބާަވަތށް  ×
 ޮފުރިވ ަވްނަހާނެވގެްނވާ ިޝުރުކ.

އެހެނީ ޝިރުކުގެ މިބާވަތަކީ ގިނަބައެއްގެ ހިތްތަކަށް ވަދެ ވަންހަނާވެގެންވާ 
  ޝިރުކަކަށް ވާތީއެވެ.
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ުކްނގެ ުރުހަމާށިއ، ުދިނެޔައްށ ެއުދެމެވ. ލްުނ މްީސަތ   ެއީއ ިތމާުކާރ ެހޮޔަޢަމ

 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ފައިވެއެވެ. ވަޙީކުރައްވާهللا މާތް
الكهف: (  لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ميهي
ހަމަކަށަވަރުން  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ: "(މާނައީ )١١٠

) ތަފާތަކީ. (ފަދައިން އިންސާނަކީމެވެތިޔަބައިމީހުން  ،ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ
ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އިލާހަކީ . ވެއެވެވެއިއް  ވަޙީ  ށްތިމަންކަލޭގެފާނަ

ރަސްކަލާނގެއާ ބައްދަލުކުރުމަށް  ފަހެ އެމީހެއްގެ ވެރި . އިލާހެކެވެ އެއް
އަދި  !ހުށިކަމެވެ އޭނާ ޞާލިޙު ޢަމަލުކުރާ، ފަހެ. މީހާ ދަންނައެވެ އުއްމީދުކުރާ 
 އް ޝަރީކު އަޅުކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެ ރަސްކަލާނގެއަށް ކުރާ އޭނާގެ ވެރި 

   ")ދެއްކުމަށް އެކަންނުކުރާށެވެ!މީސްތަކުންނަށް ހީ (އެބަ !ހުށިކަމެވެ ނުކުރާ
َأنَا "ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  اهللا تعاىل. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  އަދި

 "َوِشْرَكُه َأْغَنى الشَُّرَكاِء َعِن الشِّْرِك، َمْن َعِمَل َعَمًال َأْشَرَك َمِعَي ِفْيِه َغْيِري َتَرْكُتُه
އެންމެބޮަޑށް  ޝިރުކުން، ކުރެ ޝަރީކުން  އެންމެހާ : "މާނައީ )صحيح مسلم(

 އާ اهللاއެޢަމަލުގައި ތިމަން  ،ޢަމަލެއްކޮށް. އެވެ اهللاފުދިވޮޑިގެންވަނީ ތިމަން 
(އެބަހީ މީސްތަކުންނަށް މީހާ  ނޫން ފަރާތެއް ޝަރީކުކޮށްފި اهللاތިމަން  ،އެކު

 )އެޢަމަލު( އޭނާއާއި އޭނާގެ ޝިރުކު. ދަންނައެވެހާ) ދެއްކުމަށް އެކަންކޮށްފި މީ
  ".ހުށީމެވެ ދޫކޮށްލައްވާ  اهللاތިމަން 

ގެ ކިބައިން  أبوسعيد اخلدري ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް އަދި 

 rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު  .ރިވާވެގެންވެއެވެ
ހުރެމެން ތިބީ މަސީޙުއްދައްޖާލުގެ އަހުރެމެންގެ ގާތަށް ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ. އޭރު އަ
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"َأَال ُأْخِبُرُكْم ِبَما ُهَو  ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
"الشِّْركُ اْلَخِفيُّ َقاَل: ُقْلَنا َبَلى، َفَقاَل:  َأْخَوفُ َعَلْيُكمْ ِعْنِدي ِمنَ اْلَمِسيحِ الدَّجَّاِل"

 :މާނައީ  (ابن ماجه) َصلِّي َفُيَزيُِّن َصَالَتُه ِلَما َيَرى ِمْن َنَظِر َرُجٍل"َأْن َيُقوَم الرَُّجُل ُي
ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް  ،ބޮޑަށް ވުރެ ށްމަސީޙުއްދައްޖާލަ"

 ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވަން ތިމަންކަލޭގެފާނު ،ބިރުވެތިވެލައްވާ ކަމެއްގެ ޚަބަރު
! ގެ ރަސޫލާއެވެ اهللاއޭ ! އާދޭހެވެ. ލުން ދެންނެވިއެވެއަޞްޙާބުބޭކަ؟ ހެއްޔެވެ
 ން ތެދުވުމެވެ.މީހަކު ނަމާދުކުރަ އެއީ . އެއީ ޝިރުކުޚަފީއެވެ. ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް
އޭނާގެ ނަމާދު ) އެމީހާއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި(ތަން ފެނުމުން  މީހަކު ބަލާ، ފަހެ

   "މެވެ.ޒީނަތްތެރިކުރުއޭނާ 
َمِن اْلَتَمَس ِرَضا اِهللا ِبَسَخِط « ދީޘްކުރެއްވިއެވެ.ޙަ r رسول اهللاއަދިވެސް 

النَّاِس، َرِضَي اُهللا َعْنُه َوَأْرَضى َعْنُه النَّاَس، َوَمْن اْلَتَمَس ِرَضا النَّاِس ِبَسَخِط اِهللا 
ގެ މީސްތަކުން : "މާނައީ ان)حّب(ابن  »َسِخَط اُهللا َعَلْيِه َوَأْسَخَط َعَلْيِه النَّاَس

މީާހ  ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފި اهللا ވިޔަސް،އި ނުރުހުމުގަ 
ވެސް އަދި މީސްތަކުން. ވެތެރުހިވޮޑިގަންނަވާނެ ގެ ކިބައިން އޭނާ اهللا. ދަންނައެވެ

މީސްތަކުްނެގ  ގެ ނުރުއްސެވުމުގައި  اهللاއަދި . ވެތެއޭނާއަށް ރުއްސަވާދެއްވާނެ
އޭނާގެ މައްޗަށް  اهللا. ންނައެވެމީހާ ދަ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފި

 ނުރުހުންތެރިއަދި މީސްތަކުންވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް . ވެތެވާނެނުރުއްސަ
  ."ވެތެ ކުރައްވާނެ
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ލްުނ ުދނިެޔައްށ ެއުދްނ.ިތމާުކާރ ހެ    ޮޔަޢަމ

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب
: މާނައީ  )١٦ – ١٥هود: (   يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق يفىق

. ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަށާއި، އެތަނުގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް އެދޭމީހުން ދަންނައެވެ"
އެބައިމީހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ބަދަލު އެތާނގައި  ،اهللاތިމަން 

) ދުނިޔޭގައި(އަދި އެތާނގައި . ފުރިހަމައަށް ދެއްވާހުށީމެވެ) ދުނިޔޭގައި(
ނުކުރެވޭ އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނި) އެބައިމީހުންގެ އަޖުރުން(މީހުންނަށް އެބައި 

ދުވަހު ނަރަކަ  އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި އާޚިރަތް ،އެބައިމީހުންނަކީ ހުއްޓެވެ.
އަދި އެބައިމީހުން އެތާނގައި . މީހުންނެވެ ނުވާ  އެހެން ޖަޒާއެއް އިފިޔަވަ

އުޅުނު ހުރިހާ  އަދި ކޮށް. ގެންވެއެވެކަމެއް ބަރުބާދުވެ ހުރިހާ ކުރި) ދުނިޔޭގައި(
  ."ޢަމަލެއް ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ

 حب  جب هئ مئ خئ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
މާނައީ: "ފަެހ  )٢٠٠(البقرة:    مث  هت مت خت حت جت هب مب خب

އޭ އަޅަމެންގެ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން (މިފަދައިން) ބުނާ މީހުންވެއެވެ. 
ޔޭގައި (ޞިއްޙަތާއި، މުދަލާއި، ދަރިން) އަޅަމެންނަށް ވެރިރަސްކަލާކޮ! ދުނި

  ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އެފަދަ މީހަކަށް އާޚިރަތުގައި އެއްވެސް ނަޞީބެއް ނެތެވެ."

َعْبُد الدِّْيَناِر، َتِعَس َعْبُد َتِعَس " .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللا އަދި 
ْبُد اَخلِمْيَلِة، ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي، َوِإْن َمل ُيْعَط الدِّْرَهِم، َتِعَس َعْبُد اَخلِمْيَصِة، َتِعَس َع

ދީނާރާއި، ދިރުހަމުގެ އަޅާއަށް : "ާމނައީ (رواه البخاري) »َسِخَط، َتِعَس َواْنَتَكَس
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 މަޚުމަލުގެ ސާލާއި، ޖަރީކުރެވިފައިވާ ސާލުގެ އަޅާއަށް ހަލާކު. ހުއްޓެވެ ހަލާކު
.) ހުއްޓެވެ މީހާއަށް ހަލާކު ޅުދާސްވެފައިވާށް އައެބަހީ ދުނިޔޭގެ މުދަލަ . (ހުއްޓެވެ

. އަދި ނުލިބިއްޖެނަމަ ރުޅިއާދެއެވެ . ލިބިއްޖެނަމަ ރުހެއެވެ) އެތަކެތި(އޭނާއަށް 
 އެބަހީ ބަރުބާދުވާ . (ހުއްޓެވެ އަދި އޭނާ މޫނުވަތަށްޖެހޭ. ހުއްޓެވެ އޭނާއަށް ހަލާކު

  ".)ހުއްޓެވެ
  

ލުތަ   ްއ.މްީސަތކުްނ ޮކްށުއޅޭ ިޝުރކުގެ ަބެއްއ ަޢަމ

ުނަވތަ ަކެމއް ަޙލާލުކުުރމާިއ، ަޙލާލުކެުރްއވި ެއްއެޗްއ  ަޙާރމްކުެރްއވި ެއްއެޗއް  اهللا ×

 ުނަވަތ ަކެމްއ ަޙާރމްކުުރމުަގިއ މީަތ ަފްނތަިތކުގެ ީމުހްނަންށ ިކަޔަމްނތެރިުވްނ.

ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހުރެން މިބުނަނީ  ابن عّباسރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

. ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނަނީ އަބޫބަކުރުގެފާނާއި ވެޙަދީޘްކުރެއްވިއެ rرسول اهللا 
ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. (މިގޮތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ޙާލަތުވަނީނަމަ) 

  ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އުޑުން ހިލައިގެ ވާރޭވެހުން ކައިރިވެގެންވެއެވެ."

އާއި  سندވިދާޅުވިއެވެ. "ޙަދީޘްގެ  -رمحه اهللا-إمام أمحد بن حنبل  އަދި
ގެ ރައުުޔ  يِروْ ان الثَّ َيْفُس ،ޙަދީޘް ޞައްޙަކަން އެނގުމަށް ފަހުގައިވެސް

 تعاىل هللا އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހުންނާ މެދު އަހުރެން އަޖައިބުވަމެވެ. އަދި

 مك  لك اك يق ىق يف . ނީވެސް މިފަދައިންނެވެވަޙީކުރައްވާފައި ވަ
ގެ  rرسول اهللا : "މާނައީ )٦٣النور: (  ام يل ىل مل يك ىك
މީހުން، އެބައިމީހުންނަށް ފިތުނައެއް ނުވަތަ ވޭންދެނިވި  ޚިލާފުވާ ފުޅާއަމުރު

ފިތުނައިގެ މުރާދަކީ ކޮބައިކަން  "!ވެމެ ކަކަމަށް، ބިރުވެތިވާހުށި ޢަޛާބެއް އަތުވެދާނެ
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 رسول اهللاމީހަކު  .ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެގޭހެއްޔެވެ؟  އޭގެ މުރާދަކީ ޝިރުކެވެ
 r ުކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ ހިތަށް ބާޠިލުކަން ވަދެ، އޭާނ ގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ރައްދ

  ."ހަލާކުވެ ދިއުން އެކަށީގެންވެއެވެ

رسول  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. امتبن َح يُِّدَعރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
   މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއްސެވިއެވެ. r اهللا

 جخ مح جح  مج حج ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 حط  خضمض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ
: މާނައީ )٣١التوبة: (  حف جف مغ معجغ جع مظ

 ނާއި،އަޅުވެރިން، ނާއިއެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިން) އަހުލުކިތާބީން(އެބައިމީހުން "
އެކަމަކު އެންމެ  ދޫއެވެ.ފިޔަވައި ރައްބުންތަކެއް ކަމުގައި ހެ  اهللا ،بن مرمي ِعيَسى

. ވެތެނުވެ ރުމަށް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެވިގެން އިލާހަކަށް އަޅުކަންކު
 ވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް ޙައްޤުއަޅުކަންކުރުން އެކަލާނގެއީ، އެކަލާނގެ ފިޔަވައި 

 ،ޝަރީކުކުރާ ފަރާތްތަކުންއެބައިމީހުން އެ. ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ  އިލާހަކު
   ."ވޮޑިގެންވެއެވެ  އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ

 رسول اهللاވިދާޅުވިއެވެ. "އަހުރެން  بن حامت يُِّدَعރުއްސުންލެއްވި هللا ތްމާ
r  ްޢިލްމުވެރިންނަށާއި،އަށް ދަންނަވައިފީމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެނ 

 اهللا". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللاއަޅުވެރިންނަކަށް އަޅުކަމެއް ނުކުރަމުއެވެ. 
ތިޔަބައިމީހުން އެކަން  ،ޙަރާމްކުރުމުންއެބައިމީހުން  ،ޙަލާލުކުރެއްވި ކަމެއް

 ،ޙަރާމްކުރެއްވި ކަމެއް  اهللاހެއްޔެވެ؟ އަދި  ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެން 
 ތިޔަބައިމީހުން އެކަން ޙަލާލުކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެން ،އެބައިމީހުން ޙަލާލުކުރުމުން
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. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. ނޫނެކެވެ. އެކަން އެގޮތަށް  "؟ހެއްޔެވެ  ދެކެމުއެވެ
އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ  ،"ފަހެ. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللا
 )ترمذي مسند أمحد، سنن( އެއީއެވެ."
ގެ ޫސަރކުެރުހްނ. ×  ިދޭރ ަތކީެތ

َوَمْن َأْظَلُم "ވެ. ތެ ވަޙީކުރައްވަ اهللا .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r  رسول اهللا
 "َفْلَيْخُلُقوا َذرًَّة َأْو ِلَيْخُلُقوا َحَبة َأْو ِلَيْخُلُقوا َشِعْيَرًة ِممَّْن َذَهَب َيْخُلُق َكَخْلِقي،

 ފަދައިން ޚަލްޤުކުރަން ޚަލްޤުކުރައްވާ اهللاތިމަން : "މާނައީ )رواه البخاري و مسلم(
ބޮޑު އަނިޔާވެރިއަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، އެބައިމީހުން  ވަކިން ،ވުރެ އުޅޭ މީހަކަށް

ނުވަތަ  !ނުވަތަ އޮށްޓަރެއް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ !ށްބަލާށެވެޒައްރެއް ޚަލްޤުކޮ
  "!ގޮދަންފުކެއް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ

َأَشدُّ النَّاِس َعَذابًا َيْوَم الِقَياَمِة " .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللاވެސް އަދި
 އެންމެ  ،ހުދުވަ ޤިޔާމަތް: "މާނައީ )صحيح البخاري( "الَِّذْيَن ُيَضاِهُئوَن ِبَخْلِق اِهللا

 ގެ ޚަލްޤުކުރެއްވުމާ އެއްގޮތްކުރާ اهللا ،ގަދަފަދަ ޢަޛާބުދެވޭނޭ މީހުންނަކީ
  ."މީހުންނެވެ

ُيْجَعُل  ،ُكلُّ ُمَصوٍِّرِ يف النَّاِر". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللاވެސް އަދި
: މާނައީ )لبخاري و مسلمرواه ا( "ُيَعذَُّب ِبَهاِ يف َجَهنََّم ،َلُه ِبُكلِّ ُصْوَرٍة َصوََّرَها َنْفٌس

އަދި އޭނާ ކުރެހި ކޮންމެ . ވާހުށީ ނަރަކައިގައެވެ ސޫރަކުރަހާ ކޮންމެ މީހަކު"
އޭގެ . ވެތެދެވޭނެ އޭނާއަށް ފުރާނައެއް ހައްދަވައި ،ސޫރައެއްގެ ބަދަލުގައި 

  ."ވެތެނަރަކާގައި އޭނާއަށް ޢަޛާބުދެވޭނެ  ،އިންޢާރީޛަ

َمْن َصوََّر ُصْوَرًة ِفي الدُّْنَيا ". ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللاވެސް އަދި
: މާނައީ )رواه البخاري و مسلم( "ُكلَِّف َأْن َيْنُفَخ ِفْيَها الرُّْوَح، َوَلْيَس ِبَناِفٍخ
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 ،އޭނާއަށް) ދުވަހު ޤިޔާމަތް. (މީހާ ދަންނައެވެ ދުނިޔޭގައި ސޫރައެއް ކުރަހައިފި"
އެކަމަކު އޭނާއަކަށް އެއަކަްށ . ވެތެޖެއްސޭނެ އެސޫރައަށް ފުރާނައެޅުމަށް ތަކުލީފު

  ".އެވެމެ ޅޭނެ ނުމެއެފުރާނައެއް 
َأَال "ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  عليވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެންނަށް  أبو اَهليَّاجއަދި 

َتَدَع ُصْوَرًة ِإالَّ َطَمْسَتَها، َوَال َقْبًرا َأالَّ   rَأْبَعُثَك َعَلى َما َبَعَثِنْي َعَليِه َرُسوُل اِهللا 
އަހުރެްނ  rرسول اهللا  ،ކުރުމަށް އެކަމެއް " )مسلم  صحيح( "ْشِرًفا، ِإالَّ َسوَّْيَتُهُم

ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެއްވެސް  އަހުރެން ތިބާ ނުފޮނުވާނެ ،ކުރުމަށް ފޮނުއްވި ކަމެއް
ހުރި އެއްވެސް  އުސްކޮށް، ލުމަށާއިނުކޮށްފޮހެލައިފައި މެނުވީ ދޫ ،ރައެއްސޫ

 .ލުމަށެވެނުކޮށް މެނުވީ ދޫ އިބިމާ ހަމަކޮށްފަ ،މަހާނައެއް

ްއތްަނުވމު  اهللا ×  ަގިއ ަމުޚލުޫޤްނ ވީަސލެާއްއ ަކމުަގިއ ހުެދްނ.ައްށ ކު

ވަސީލާގެ މުރާދަކީ މަޤްޞަދާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި މެދުވެރިކުރެވޭ 
  ފަރާތެވެ.

  ޝަރީޢަތުގައި ވަސީލާ ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.

ނޑު މިބައިގެ  ުހްއަދެވގްެނވާ ވީަސލާ: -1 ގޮތެއް ޢިލްމުވެރިން  6މައިގަ
 ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ްނ ވީަސލާ ހުެދްނ. اهللا •  ގެ އިްސމުފުޅަުތުކ

(األعراف:    نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
. އަށެވެ اهللاރިވެތި އިސްމުފުޅުތައް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  އަދި އެންމެ: "މާނައީ )١٨٠
  ".ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާށެވެ ،އެއިސްމުފުޅުތަކުން ،ފަހެ
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َأْسَأُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك، «ކުރެއްވި ދުޢާއެއްގައި ވެއެވެ.  rرسول اهللا 
َسمَّْيَت ِبِه َنْفَسَك، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو َأْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت 

އަށް ލިބިވޮޑިގެންވާ ހުރިހާ هللاނައީ: "އިބަމާ (رواه أمحد) »ِم اْلَغْيِب ِعْنَدكَ ِبِه ِفي ِعْل
ދެއްވާފައިވާ ނަންފުޅެއް ވިޔަސް هللا އިބަ  ،ގެ ޛާތުުފޅަށްهللاނަންފުޅެއް، އެއީ އިބަ 

هللا އިބަ  ،ގެ މަޚުލޫޤުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަޚުލޫޤަކަށްهللاނުވަތަ އިބަ
هللا އިބަ  ،ގެ ފޮތުގައިهللاސް ނުވަތަ އިބައުނގަންނަވައިދެއްވާފައިވާ ނަންފުޅެއް ވިޔަ

ޣައިބުެގ  ،ގެ ޙަޟްރަތުންهللاބާވައިލައްވާފައިވާ ނަންފުޅެއް ވިޔަސް ނުވަތަ އިބަ
ޚާއްޞަކުރައްވައި ވަންހަނާކުރައްވާފައިވާ އިސްމުފުޅެއް هللا އިބަ ،ޢިލްމުގައި

 "މެދުވެރިކޮށް މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ.....(އެހުރިހާ އިސްމުފުޅެއް) ކަމުގައިވިޔަސް، 

ުކްނ ވީަސލާ ހުެދްނ. اهللا •  ގެ ިސަފފުޅުަތ

 "َاللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبَأْسَماِئَك اْلُحْسَنى َوِصَفاِتَك اْلُعْلَيا"މިސާލަކަށް: 
ގެ ރިވެތިވެގެންވާ هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަهللا! މާނައީ: "އޭ 

ގެ هللاބައި ،އިސްމުފުޅުތަކާއި، މަތިވެރިވެގެންވާ ސިފަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް
  ޙަޟުރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ...."

ިއ، ެއަކލާނގެ ަރޫސލަާއްށ އީމާްނުވްނ ވީަސލަާއްށ ހުެދްނ. اهللا •  ައާށ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މުއުމިނުންގެ ދުޢާ ބަޔާންކުރައްވަމުން މާތް 

 خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج
މާނައީ: "އޭ  )١٩٣(آل عمران:    جغ مع جع مظ  حط مض
 ގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި އަޅަމެން

އީމާންކަމަށް  ،މިފަދައިން ގޮވައިލައްވާ ބޭކަލަކު ،ރަސްކަލާނގެއަށް އީމާންވާށޭ
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.  ،ގޮވައިލައްވާ އަޑު ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އަހައި ފަހެ އަޅަމެން އީމާންވީމުއެވެ
ތައް އަޅަމެންނަށް އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ފާފަ

ފުއްސަވައިދެއްވައި، އަޅަމެންގެ ކުށްތައް އަޅަމެންގެ ކިބައިން ޢަފޫކޮށްދެއްވާނދޭވެ! 
 އަޅަމެންގެ މަރު ހިއްޕަވާނދޭވެ!"  ،އަދި ހެޔޮލަފާ މީހުންނާއެކު

ލްެއ ވީަސލަާއްށ ހުެދްނ. •  ޮކްށަފއިވާ ާޞިލުޙ ަޢަމ

  ކަ.މިސާލަކަށް: ހޮހޮޅާގައި ބަންދުވި ތިންމީހުންގެ ވާހަ
ށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަ ،ފުރަތަމަ މީހާ ވަސީލާއަކަށް ހެދީ އޭނާ

އެއީ ބަކަރި ހުއިހައްޕާ  އިޙުސާންތެރި ކަމެކެވެ. އިޚުލާޞްތެރި ގޮތުގައި ކޮށްދިން 
ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ  ،މީހެކެވެ. އޭނާ ބަކަރީގެ ކިރު ހިަފއިގެން ގެއަށް އައިސް

ނުދެއެވެ. އެއްދުވަހަކު އޭނާއަށް އާދެވުނީ  މައިންބަފައިންނަށް ނުދީ ދަރިންނަކަށް
.  ،ތަންކޮޅެއް ލަހުންނެވެ. އައިއިރު މަންމައާއި ބައްޕަ އޮތީ ނިދާފައެވެ
ފަތިސްވަންދެން  ،އެދެމީހުންނަށް ނުގޮވައި ،އެދެމީހުންނަށް ތަކުލީަފކަށް ވެދާނެތީ
ނޑު  ވެސް ގެން ރޮއިރޮއި ތިއްބެވެ. އެކަމަކުހައިވެހުރެއްޖެއެވެ. ދަރިންތައް ބަ

ދަރިންނަށް ދޭން ނުރުހި ހުރީއެވެ. ދެން އެދެމީހުން  ،އެދެމީހުންނަށް ކިރުފޮދު ނުދީ
 !هللاކިރުފޮދު އަރުވައިފިއެވެ. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. "އޭ އެދެމީހުންނަށް  ،ހޭލުމުން

ކަމުގައިވާނަމަ، މިހޮހޮޅައިން  ގެ ވަޖުހުފުޅު އަދައިގެން هللاއިބަ ،ކުރީމިއަޅާ އެޢަމަލު
ދޮރު  ،ކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ދެން ހޮހޮޅައިގެ ދޮރުމައްޗަށް ވެއްޓިއަޅަމެން ސަލާމަތް

  ކުޑަތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ،ބަންދުވީ ހިލަ
ދެވަނަ މީހާ ވަސީލާއަކަށް ހެދީ އޭނާގެ ޢިއްފަތްތެރި ޢަމަލެކެވެ. އެއީ އޭނާ 

 އްޖަކާ ޒިނޭކުރަން އޭނާ އޭނާގެ ދެބެއިންގެ ދެދަރި އަންހެންކު  ،ވަރަށް ލޯބިވާ
ތޭކަ ދީނާރު އެކުއްޖާއަށް ޅުމުން އެކުއްޖާ އިންކާރުކުރިއެވެ. ދެން އޭނާ ސަ ހުށަހެ
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ސަތޭކަ ދީނާރު އެކުއްޖާއަށް ދީގެން އެކަންކުރަން އޭނާ ތައްޔާރުވީ  ،ޅައިހުށަހަ
އެބަހީ ( ،ހިނދު، އެކުއްޖާ އޭނާއަށް ބުނެފިއެވެ. ޙައްޤު ގޮތުގައި މެނުވީ

 ،ކުރާށެވެ. ދެން އޭނާ އެކަމުން މަނާވެގަނެ ތިކަން ނު )ކައިވެނިކޮށްގެން މެނުވީ 
ކުރީ މިއަޅާ އެކަންهللا! އެކަންކުރުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. "އޭ 

ކަމުގައިވާނަމަ، މިހޮހޮޅައިން އަޅަމެން  ގެ ވަޖުހުފުޅު އަދައިގެންهللاއިބަ
ކުޑަތަންކޮޅެއް ދުރަށް އަނެއްކާ  ،ހިލައެސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ދެން 

  ހިލައިފިއެވެ.ޖެ
ތިންވަނަ މީހާ ވަސީލާއަކަށް ހެދީ މީހަކަށް އޭނާ ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަކަށް 

. އެއީ އެއްދުވަހަކު އޭނާ މީހަކު ލައްވައި އަމާނާތްތެރިވި އަމާނާތްތެރިވުމެވެ 
އެނުލައި  ގެން،މަދުވެއެމީހާއަށް މަސައްކަތްކުރުވައި، އެމީހާއަށް ދިން އުޖޫރަ 

އޭނާގެ ވިޔަފާރިއަށް ލައިގެން  ، އޭނާ އެއުޖޫރައެމީހާ ހިނގައްޖެއެވެ. ދެން
އެމީހާ އޭނާގެ  ،އެއަށް ގަނެފިއެވެ. ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ،ބައިވަރު ގެރި  ،ބޮޑުކޮށް

އޭނާ އެގެރިތައް އެމީހާއަށް  ،އެއުޖޫރައިގެ ވާހަކަ ބުނުމުން ،ގާތަށް އައިސް
 ނައާތިމަން އެމީހާ ބުނެފިއެވެ. ،އެއީ ކަލޭގެ ތަކެއްޗޭ ބުނުމުން  ،ދައްކައި

ނޫނެކޭ އެއީ ތިބާއަށް ތިމަންަނ  ބުންޏެވެ. ޖެއްސުންކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ 
ތިމަންނަގެ ވިޔަފާރިއަށް ލައިގެން އެބޮޑުކުރީއެވެ. ދެން އެމީހާ  ،ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ

އެހުރިހާ މުދަލެއް ހިފައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެކައްޗެއްވެސް ދުލެއް ނުކުރެއެވެ. 
 އިގެން ގެ ވަޖުހުފުޅު އަދަهللاކުރީ އިބަމިއަޅާ އެކަންهللا! "އޭ  އޭނާ ދެންނެވިއެވެ.

ކަމުގައިވާނަމަ، މިހޮހޮޅައިން އަޅަމެން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ދެން އެހިލަ 
  ތިންމީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. ،އެތިންމީހުންނަށް ނިކުމެވޭ ވަރަށް ދުރަށްޖެހި

)  –ޚުލާޞާ  –      (ޞަޙީޙުލްބުޚާރީ
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 .ީސލަާއްށ ހުެދން ިތމާގެ ޙާލަތް ވަ  •
މިސާލަކަށް: މޫސާގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން މީހަކު މަރުވީ ހިނދު، އެމީހާގެ 

މޫސާގެފާނު ޤަތުލުކުރަން ނިންމިކަން އެކަލޭގެފާނަށް  ،އަހުލުވެރިން 
މިޞްރުން ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ. ދެން މަދުޔަނަށް ވަޑައިގެްނ  ،އެނގިވަޑައިގެން

އިންނަވައި  ،ވާނެ ގޮތެއް އެނގިވަޑައިނުގެންހައްދަ ،އެރަށުގެ ގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި
ވަސީލާއަކަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޙާލަތުފުޅު ހެއްދެވިއެވެ. ،އަށް ދެންނެވި ދުޢާގައިهللا

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް ،އެކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވަމުން

މާނައީ: "އެކަލޭގެފާނު  )٢٤(القصص:    ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  
މިއަޅާއަށް ދެއްވި هللا ސާގެފާނު) ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އިބަ(މޫ

ކޮންމެ ހެވަކަށް މިއަޅާ ވަނީ ބޭނުން ޖެހިފައެވެ."
ދަރިކަލަކު  ،އަދި ޒަކަރިއްޔާގެފާނު މުސްކުޅިފުުޅ ވީއިރުވެސް

ވަސީލާއަކަށް އެކަލޭގެފާނުގެ  ،އަށް ދެންނެވި ދުޢާގައިهللا ،ލިބިވަޑައިނުގެން
ފުޅު ހެއްދެވިއެވެ.ޙާލަތު

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް ،އެކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވަމުން

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن 
) ދެންނެވިއެވެ. އޭ ޒަކަރިއްޔާގެފާނުާމނައީ: "އެކަލޭގެފާނު ( )٤(مرمي:   ٰر

ވެއްޖެއެވެ. އަދި ނިކަމެތި ،މިއަޅާގެ ކަށިތައް ބަލިކަށިވެ އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ!
! ޅާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިތައް ނުރައަމިއަ ށް ވެއްޖެއެވެ. އޭ އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

   މިއަޅާ އަބާޖަވެރިއަކު ކަމުގައި ނުވަމެވެ." ،އަށް ކޮށްފި ދުޢާއަކުންهللاމިއަޅާ އިބަ 
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ކެުރވޭެނ ަކަމްށ ުއްއމުީދުކެރވޭ  • ެހޮޔލަފާ ީމެހްއގެ ުދޢާ  ،ެއމީެހްއގެ ުދޢާ އިޖާަބ
 ައްށ ހުެދްނ.ވީަސލާ 

َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد َيْوَم ُجُمَعٍة ِمْن َباٍب َكاَن َنْحَو  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك،
َقاِئًما، ُثمَّ  rَقاِئٌم َيْخُطُب، َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اِهللا  rَداِر اْلَقَضاِء، َوَرُسوُل اِهللا 

َفَرَفَع ، اُل َواْنَقَطْعِت السُُّبُل، َفاْدُع اَهللا ُيِغيُثَناَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا! َهَلَكِت اَألْمَو
މާނައީ:  (متفق عليه) »َأِغْثَنا اللَُّهمَّ َأِغْثَنااللَُّهمَّ «َيَدْيِه ُثمَّ َقاَل:  rَرُسوُل اِهللا 

.هللا މާތް  ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ،ވަނީމިސްކިތަށް ސްކިތަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އޭނާ ހުކުރުދުވަހެއްގައި މީހަކު މި

 rرسول اهللا ދާރުލްޤަޟާއޭ ކިޔުނު ގެއަކާ ދިމާއަށް ހުރި ދޮރަކުންނެވެ. އޭރު 
އާ ދިމާއަށް  rرسول اهللا ހުންނެވީ ޚުޠުބާ ދެއްވަން ތެދުވެވަޑައގެންނެވެ. އޭނާ 
ދާތައް މު ގެ ރަސޫލާއެވެ!هللاތެދުވެހުރެ، ކުރިމަތިލައި ދަންނަވައިފިއެވެ. އޭ 

ނޑިއްޖެއެވެ.  ނޑުތައް ހިކިއްޖެއެވެ.) މަގުތައް ކެ ހަލާކުވެއްޖެއެވެ. (އެބަހީ ދަ
ނޑުހައިވެގެން ބަލިކަށިވެއްޖެއެވެ.) ފަހެ އަހުރެމެންނަށް  (އެބަހީ ސަވާރީތައް ބަ

 ،rرسول اهللا އަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ! ދެން هللاވާރޭ ވެއްސަވައިދެއްވުމަށް 
އަޅަމެންނަށް هللا! ފުއްލަވައި ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. "އޭ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު އު
    އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ!" هللا! ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ! އޭ 

ނޑު  ުހްއަދެވގްެނުނވާ ވީަސލާ: -2 ގޮތެއް ޢިލްމުވެރިން  2މިބައިގެ މައިގަ
 ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ގްެނުނވާ  •  ވީަސލެާއއް ވީަސލަާއށް ހުެދްނ.ވީަސލާގެ ޮގތުަގއި ަޝީރަޢުތަގއި ޘިާބތުެވ

  ީމެހްއގެ ަޝުޚިޞްއަޔުތ ވީަސލަާއްށ ހުެދްނ. :މިސާލަކަށް

  ަމުރވެފިައވާ މީަހުކ ވީަސލަާއްށ ހުެދްނ.
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  ަމުރވެފިައވާ މީެހްއގެ ުދޢާ ވީަސލަާއްށ ހުެދްނ.

َقَحُطوا  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي اُهللا َعْنُه، َكاَن ِإَذا
اللَُّهمَّ ِإنَّا ُكنَّا َنَتَوسَُّل ِإَلْيَك ِبَنِبيَِّنا «اْسَتْسَقى ِباْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َفَقاَل: 
 (رواه البخاري)» َفُيْسَقْوَن«َقاَل: » َفَتْسِقيَنا، َوِإنَّا َنَتَوسَُّل ِإَلْيَك ِبَعمِّ َنِبيَِّنا، َفاْسِقَنا

: މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  هللاމާނައީ
ހަމަކަށަވަރުން ޢުމަރުގެފާނު، މީސްތަކުން ފެނަށްޖެހިގެން ޝަކުވާކުރާ ހިނދު، 

ވެ. (އެބަހީ ފެނަށް އެދި ތެޢައްބާސްގެފާނު ލައްވައި އިސްތިސްޤާކުރައްވަ
ބިއްޔާ (ދުނިޔޭގައި އަޅަމެންގެ ނަهللا! ވެ.) ފަހެ ވިދާޅުވެއެވެ. "އޭ ތެދުޢާކުރައްވަ

ގެ ޙަޟުރަތަށް ވަސީލާއަކަށް هللاއަޅަމެން އިބަ ،ހުންނެވިއިރު) އެކަލޭގެފާނުގެ ދުޢާ
ެގ هللاވާރޭ ވެއްސަވަމުއެވެ. މިހާރު އަޅަމެން އިބަهللا ހަދަމުއެވެ. ދެން އިބަ

އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅުގެ ދުޢާއެވެ. ފަހެ  ،ޙަޟުރަތަށް ވަސީލާއަކަށް މިހަދަނީ 
ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ!" އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން އަޅަމެންނަށް 

  މީސްތަކުންނަށް ވާރޭވެހި ފެން ލިބިގެންދެއެވެ.

މަރުވެފައިވާ މީހަކު ވަސީލާއަށް ހެދުން ހުއްދަވެގެންވާނަމަ، ޢުމަރުގާެފުނ 
އެތައް  ،އެވެ. އެހެނީ ޢައްބާސްގެފާނަށްވުރެ rرسول اهللا ވަސީލާއަށް ހެއްދެވީހީ 

މަތިވެރިވެގެން ވެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު  ،ކަލޭގެފާނު މާތްވެފައިގުނައެއް އެ 
  އަވަހާރަވުމަކުން އެމާތްކަމަކަށް އުނިކަމެއް ނުމެއަންނާނެމެއެވެ.

 ގެ ޖުާހފުޅު ވީަސލަާއްށ ހުެދްނ. rرسول اهللا  •

 . އެހެނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޖާހުފުޅުގެ ފައިދާކުރާނީ ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނަށެވެ
 ހާއަކަށް ނުކުރާނެއެވެ.ދުޢާކުރާ މީ
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 ެބލުުވްނ. ައިދ ފާލެުބލުމާިއ، ެބލުުވްނ. ައތްެބލުމާިއ، ×

  مف خف حف جف مغ جغ مع ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 حنخن جن مم خم حم جم  ملهل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق
ން ޤިޔާމަތްވާނޭ ވަޤުތު ހަމަކަށަވަރު މާނައީ: " )٣٤(لقمان:    مه جه هن من

ގެ ޙަޟުރަތުގައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ވާރޭ ވެއްސަވަތެވެ. هللاނީ ގަތުންވަދެނެވޮޑި
(އެބަހީ ވާރޭ ވެހޭނެ ވަޤުތުތައް ދެނެވޮޑިގަތުންވެސްވަނީ އެކަލާނގެ 
ޙަޟުރަތުގައެވެ.) އަދި ރަޙިމުތަކުގައިވާ ތަކެތި އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވަތެވެ. 

އްތޯ ނުވަތަ އަންހެން (އެބަހީ ނުޠުފާއެއްގެ ގޮތުގައި އިންނައިރު، ފިރިހެން ކުއްޖެ
ކުއްޖެއްތޯ، ދޮންކުއްޖެއްތޯ ނުވަތަ ކަޅުކުއްޖެއްތޯ، ދިގުކުއްޖެއްތޯ ނުވަަތ 

މިހުރިހާ ކަމެއް  ،ކުރުކުއްޖެއްތޯ، ފުރިހަމަ ކުއްޖެއްތޯ ނުވަތަ އުނިކުއްޖެއްތޯ
 ،އަދި އެއްވެސް ނަފްސަކަށް ދެނެވޮޑިގަތުންވެސްވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުގައެވެ.)

(ހެޔޮކަމެއްކަން ނުވަތަ  ،ސު ކުރާނީ ކޮންކަމެއް ކަމެއްމާދަމާ އެނަފް
އެނަފްސު މަރުވާނީ  ،ނުބައިކަމެއްކަން) ނޭނގޭނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ނަފްސަކަށް

 އީ މޮޅަށް هللاނުމެ އެނގޭނޭ މެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  ،ކޮންބިމެއްގައި ކަމެއް
ނެވޮޑިގެންވާ ފޮރުވި ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންތައްތައްވެސް ދެ  ،ދެނެވޮޑިގެންވާ

  ރަސްކަލާނގެއެވެ."
ގެ (ޣައިބުގެ  َمَفاِتُح الَغْيبކަންތަކަށް  5މިއާޔަތުގައި މިވާ  rرسول اهللا 

) ނަމުން ނަންދެއްވާފައިވެއެވެ. ނޑިތަކުގެ     ތަޅުދަ

 مي زي  ري ٰى ين ىن ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތްއަދިވެސް 
: "ކަލޭގެފާނު ވި )٥٠(األنعام:    جئ يي ىي ني ދާޅުވާށެވެ! މާނައީ
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ތިޔަބައިމީހުންގެ  ،ށްގެ ޚަޒާނާތައް ވާކަމަކަهللاތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި 
މަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅެއް ނުވަމެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ޣައިބެއް ތި  ،ގާތުގައި

  "ވެ.ތެއެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވަ
ތަކުންނަށް އެބޭކަލެއްގެ ޤައުމުގެ މީސް ،މިއީ ކޮންމެ ރަސޫލުބޭކަލަކުމެ

  ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެކެވެ.

 ين ىن  من خن  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތްއަދިވެސް 
މާނައީ: "އަދި  )١٨٨(األعراف:   حيخي جي يه ىه مه جه

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޣައިބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނަމަ، ހެޔޮކަންތައް ކުރެއްވުން 
މެއް ތިމަންކަލޭގެފާނުެގ (މިއަށްވުރެންވެސް) ގިނަކުރެއްވީމުހެވެ. އަދި ނުބައިކަ 

  ގައިކޮޅުގައި ބީހިވެސްނުލީހެވެ."

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސް މާތް
ފިޔަވައި، هللا މާނައީ: "ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!  )٦٥(النمل:   َُّّ ٍّ ٌّ

  ވެ."ތެއުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޣައިބެއް ނޭނގޭނެ

 مل خل حل جل مك لك  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސް މާތް
 خي حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم  جم هل
މާނައީ: "ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  )١٤(سبأ:    هب مب هئ مئ هي مي

ބިމުގެ ނިޔާކުރެއްވި ހިނދު، هللا (ސުލައިމާނުގެފާނު) އަވާހާރަވުމަށް ތިމަން
ންނަށް) އެމީހުންނަށް (ޖިންނީ ،ފަނިފަޚްސަތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް

އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެއްޖެކަން އަންގައެއް ނުދިނެވެ. އެފަނިފަޚްސަތައް 
އެކަލޭގެފާނުގެ އަސާކޮޅު ކަމުންދިޔައެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވެއްޓި ވަޑައިގަތް 
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ހިނދު، ޖިންނީންނަށް، އެމީހުންނަށް ޣައިބު އެނގޭނަމަ، އެނިކަމެތިކުރަނިވި ބުރަ 
  ހުނީސްކަން އެނގުނެވެ."މަސައްކަތުގައި ތިބެން ނުޖެ

މިއާޔަތުން ޖިންނީންނަށްވެސް ޣައިބު ނޭނގޭނެ ކަން އެނގެއެވެ. ދެން 
  ޣައިބުގެ ކަންކަން ހޯދޭނީ ފަހެ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ،ޖީންނީން މެދުވެރިކޮށްގެން

 جل مك لك  خك حك جك  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސް މާތް
  ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل

މާނައީ: "އެކަލާނގެއީ ޣައިބު ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.  )٢٧ – ٢٦(اجلن: 
ފާޅެއް ނުކުރައްވަތެވެ. އެކަލާނގެ  ،އެއްވެސް މީހަކަށް  ،ފަހެ އެކަލާނގެ ޣައިބު 

އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ރަސޫލުބޭކަލަކަށް މެނުވީއެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން 
) އެފަދަ ކަމެއް އަންގަވައިދެއްވާއިރުވަޙީގެ ޒަރިއްޔާއިން  ،(އެރަސޫލުބޭކަލަކަށް

އެބޭކަލެއްގެ ކުރިފުުޅމަތިންނާއި، ފަހަތްޕުޅުން ފާަރވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނޭ 
  މަލާއިކަތުން އެކަލާނގެ ލައްވަތެވެ."

 حس جس  مخ جخ مح جح  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސް މާތް
އީ: "އަދި ޣައިބުގެ މާނަ  )١٧٩(آل عمران:    خضحض جض مص خص حص مس خس

 ،هللا ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފާޅެއް ނުކުރައްވަތެވެ. އެހެނެއްކަމަކުهللاކަންތައްތައް 
އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ބަޔަކު (އެކަމަށް)  ،އެކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ ތެރެއިން

  ޚިޔާރުކުރައްވަތެވެ."
 ،ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ،ފަހެ މިދެއާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ

 ،އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ވަގުތެއްގައި  ،ށްޚިޔާރުކުރައްވާ ބޭކަލަކަهللا 
ޣައިބުން އަންގަވައިދެއްވާ ކަމެވެ. އޭގެ އިތުރަކަށް  ،މިންވަރެއް އިރާދަކުރައްވާ

  އެއްޗެއް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވަތެވެ.ޣައިބުން  ،އެބޭކަލުންނަށްވެސް
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ވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެهللا މާތް
އާއެކު، އެކަލޭގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ،އެވެ ކިޔުނު ވާދީއާ އަރައި ހަމަވި ހިނދު َبْيَداءއަހުރެމެން ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ. 

ނޑައިގެން ވެއްޓި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ދެން  ާހރު  rرسول اهللا އަހުރެންގެ ހާރު ކަ
 ،ގައި މަޑުކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނާއެކުހޯއްދެވުމަށްޓަކައި އެތާނ

ހުރި  ފޮދެއްމީސްތަކުންވެސް މަޑުކޮށްފޫއެވެ. އަދި މީސްތަކުން ތިބީ ފެން 
 މީސްތަކުންގެ އަތަކު ފެންފޮދެއް ނުމެނެތްމެއެވެ.ނޫނެވެ. އަދި  ހިސާބެއްގައެއް

އިފޫއެވެ. ދަންނަވަ ،ދެން މީސްތަކުން އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިސް
ޢައިޝަތުގެފާނު ކުރައްވައިގެން އެހުންނެވި ކަމެއް ކަލޭގެފާނަކަށް ފެނިވަޑައެއް 

މަޑުކުރުއްވައިގެންނެވެ.  rرسول اهللا ނުގަންނަވާތޯއެވެ؟ އެކަމަނާ އެހުންނެވީ 
މީސްތަކުންވެސް މަޑުކުރުއްވައިގެންނެވެ. އެމީހުން އެތިބީ  ،އަދި އެކަލޭގެފާނާ އެކު 
 ފެންފޮދެއް ކު އެމީހުންގެ އަތަނޫނެވެ. އަދި  އް ސާބެއްގައެ ފެންފޮދެއް ހުރި ހި
އަހުރެންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.  ،ދެން އަބޫބަކުރުގެފާނު ހުރީއަކީވެސް ނޫނެވެ.

އަހުރެންގެ މާކަޅުވާގައި އިސްތަށިފުޅު  ،އޮންނެވީ  rرسول اهللا އޭރު 
 ދަންނަވައިފިއެވެ. ކަމަނާ ވެ. ފަހެ އަބޫބަކުރުގެފާނުއްވައިގެން ނިދިކުރައްވާފައެއަޅު

ބަންދުކުރައްވައިފީމުއެވެ. އަދި މީސްތަކުންވެްސ  rرسول اهللا 
ނޫނެވެ.  ބަންދުކުރައްވައިފީމުއެވެ. އެމީހުން އެތިބީ ފެންފޮދެއް ހުރި ހިސާބެއްގައެއް

އަދި އެމީހުންގެ އަތަކު ފެންފޮދެއް ހުރީއަކީވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 
ދި ބަކުރުގެފާނު އަހުރެންނަށް އެއްޗެތި ކިއުއްވައި ހައްދަވައިފިއެވެ. އަފަހެ އަބޫ

 އް ވިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އިރާދަކުރެއްވި އެއްޗެهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވުމަށް 
އަދި އަހުރެންގެ އަރިކަށީގައި ވިއްކަވައި ހައްދަވައިފިއެވެ. ފަހެ އަހުރެންނަށް 
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އަހުރެންގެ މާކަޅުވާ މަތީގައި  ،ސް ނުކެރުނީތަދުވިވަރުން ޙަރަކާތެއް ކޮށްލަންވެ 
އިސްތަށިފުޅު އަޅުވައިގެން އޮންނެވީމައެވެ. ފަހެ  rرسول اهللا 

 rرسول اهللا  ،ކުރެއްވުމަށް) ފެން ނެތްޙާލު، ފަތިސްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން(ވުޟޫ
، ތަޔައްމުމުގެ އާޔަތް ބާވައިލައްވާފިއެވެ. ފަހެ هللاނިދިކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ 

ދު ބުނު ޙުޟައިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ މަދީނާގެ ބޮޑުބޮޑެތިންގެ އުސައި
ތެރެއިން ބޭކަލެކެވެ. މިއީ ތިޔަ ބޭކަލުންގެ ފުރަތަމަ ބަރަކާތެއް ނޫނެވެ. ޭއ 

ފަހެ ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން  އަބޫބަކުރުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނޭވެ!
އަހުރެމެން  ،ވާރުވެ އިން ޖަމަލު (އެތަނުން ދަތުރު ފެށުމަށްޓަކައި) އަހުރެން ސަ

ނޑު ދަށުން އަހުރެމެނަށް ހާރު ފެނިއްޖެއެވެ.  ކޮޅަށްނަގައިފީމުއެވެ. ފަހެ އޭގެ ބަ
    (مّتفق عليه)

އަށް ޣައިބެއް އެނގިވަޑައެއް ނުގަތެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް  rرسول اهللا ފަހެ 
ރައްވަން ޣައިބު އެގިވަޑައިގަތްނަމަ، އެރޭ ފަތިސްވަންދެން އެތާނގައި މަޑުކު

  ޖެހިވަޑައި ނުގަތީސްކަން ކަށަވަރެވެ.
އެއްވެސް މީހަކަށް،  ނާއި ބަޔާންވެދިޔަ ޙާދިޘާއިންއިސްވެދިޔަ އާޔަތްތަކުން 

ޣައިބު ނޭނގޭނެކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ  ،އެއީ ކިތަންމެ މާތް މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް
  ކަ ދަންނައެވެ.ވާހަ އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ދޮގުވެރިންގެ އެނގެއެވެ. ދެން އެކަން 

َمْن َأَتى َعرَّافًا َفَسَأَلُه َعْن َشْيٍء َفَصدََّقُه "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللا
 ބުރަންމާނީއެއްގެ : "މާނައީ )صحيح مسلم( "ِبَما َيُقولُ َلمْ ُتْقَبلْ َلهُ َصالةُ َأْرَبِعنيَ َيْومًا
ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން (އެފަދަ) ގާތަށް އައިސް  (އަތްބަލައި ފާލުބަލައި އުޅޭ މީހެއްގެ)

އޭނާގެ . މީހާ ދަންނައެވެ އޭނާބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކޮށްފި ،ސުވާލުކޮށް
  ."ހުއްޓެވެ ކުރެވޭޤަބޫލުނު) ގެ ދަރުބާރުގައި اهللا(ސާޅީސް ދުވަހުގެ ނަމާދު 
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َمْن َأَتى َعرَّافًا َأْو َكاِهنًا "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللا އަދިވެސް
: މާނައީ  ألربعة واحلاكم)رواه ا( "َقُه ِبَما َيُقوُل َفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمٍَّدَفَصدَّ

ސިޙުރުގެ  (ފަންޑިތަ ހަދައިބުރަންމާނީއެއްގެ ގާތަށް ނުވަތަ ކާހިނެއްގެ "
 ޤަބޫލުކޮށްފި  ،އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށް ،ގާތަށް އައިސްކަންތައްކުރާ މީހެއްގެ) 

ބާވައިލެއްވުނު ޝަރީޢަތަްށ  މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް ފަހެ . އެވެމީހާ ދަންނަ 
  "ކަން ކަށަވަރެވެ.ރުވެއްޖެއޭނާ ކާފި

َلْيَس ِمنَّا َمْن َتَطيََّر َأْو ُتُطيَِّر "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللا އަދިވެސް
َوَمْن َأَتى َكاِهنًا َفَصدََّقُه ِبَما َيُقوُل  َلُه َأْو َتَكهََّن َأْو ُتُكهَِّن َلُه، َأْو َسَحَر َأْو ُسِحَر َلُه،

 ބަދުފާލުބަލާ : "މާނައީ )رواه البّزار بإسناد جّيد( "َفَقْد َكَفَر َبَما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمٍَّد
 ރުހަދާ ޙުމީހާ، ސި ކުރުވާ ނުވަތަ  މީހާ  މީހާ، ކަހާނަތުކަންކުރާ ބަލުވާ  ނުވަތަ  މީހާ
ގާތަށް ގެ އަދި ކާހިނެއް. ގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ މީހާ، އަހަރުމެން ހަދުވާ ނުވަތަ  މީހާ

 އޭނާ، ފަހެ. މީހާ ދަންނައެވެ ވާހަކަ ތެދުކޮށްފި އޭނާ ދައްކާ ،އައިސް
ކަން ރުވެއްޖެކާފިގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ޝަރީޢަތަށް ގެފާނުމުޙައްމަދު
  "ކަށަވަރެވެ.

ހޭ ބަދުފާލުބަލާ ގޮތަކީ ތިމާ ނުރުހޭ އަޑެއް އިވުމުން ނުވަތަ ތިމާ ނުރު
އެއްޗެއް ފެނުމުން، އޭގެ ސަބަބުން ސުންޕާވާ ކަމަށް ނުވަތަ ތިމާގެ ނަސީބު 

  ދެކުމެވެ.އިވެގެންދާ ކަމަށް ނުބަ
 ުވްނ.ިސުޙުރެހުދމާިއ، ހުެދ  ×

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
ޙާޞިލުކުރި ސިޙުރު އެހަމަކަށަވަރުން އަދި : "މާނައީ )١٠٢البقرة: (  اممم يل
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އް ނުވާނެކަން އެމީހުންނަށް ކަށް އާޚިރަތްދުވަހުގައި އެއްވެސް ނަޞީބެމީހަ
   "އެވެ.ކަށަވަރުކޮށް އެނގިފައިވެ

އެކަމެއްގެ ސަބަބު ފޮރުވި ވަންހަނާވެގެންވާ ކޮންމެ  :ިސުޙުރގެ ލަފްޒީ މަާނައީކ
  ކަމެކެވެ.

  ސިޙުރުގެ މިމާނާގައި އަންނަނިވި ޙަދީޘް ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 (رواه البخاري) »اْلَبَياِن َلِسْحًراِإنَّ ِمَن « ޘްކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީ r رسول اهللا
ޖާދޫއެއް ވާކަން   ،މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ބަސްމޮށުންތެރިކަމުގައިވެސް

  ކަށަވަރެވެ."

ކިޔެވޭ ކިޔެވެލިތަކަކާއި، މެތުރޭ  :ިސުޙުރގެ ަޝުރޢީ މަާނައީކ
ސިޙުރު އެމީހެއްގެ  ،އްޔާއިންމެތުރުންތަކަކާއި، ޖަހައިލެވޭ ގޮށްތަކެކެވެ. އޭގެ ޒަރި

ނޑަށް އަޘަރުކުރެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ބަލިޖެހެއެވެ. އަދި  މައްޗަށް ހެދޭ މީހާގެ ހަށިގަ
ބައެއްފަހަރު މޮޔަވެއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު މަރުވެސްވެއެވެ. ނުވަތަ ދެމަފިރިން 

. ނުވަތަ އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުމުން އެއްކިބާ ވެއެވެ.   ވަކިވެގެން ދެއެވެ

 )٤(الفلق:    ىئ  نئ مئ زئ رئ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا ތްމާ
މާނައީ: "އަދި ގޮށްތަކަށް ފުމޭ އަންހެނުންގެ (ސިޙުރުވެރިންގެ) 

ގެ ޙަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަން هللاނުބައިކަމުންވެސްމެއެވެ. (އެބަހީ 
  ލިބިގަންނަމެވެ.)"

އަށް، ލަބީދު ބުނު އަޢުޞަމް ކިޔާ ޔަހޫދީއަކު  r رسول اهللا
ކަމަށް ސިޙުރު ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ކަމެއްކުރެއްވޭ  ،ހެދުމުންސިޙުރު

އެވެ. ދެން ޖިބްރީލުގެފާނު މެކުރެއްވޭ މެވެ. އެކަމަކު ނުހީފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވަތެ



  ުއީޙުދެގ ުޚާލޞާ ތަ     ا              

125 

 ،ގެ އިޛުނަފުޅާއެކުهللا ،ވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނު މަތުރައްވައި
  ރަނގަޅުކޮށްދެއްވިއެވެ. 

އެމީހެއްގެ  ،ތްވާ އެއްޗެކެވެ. އެބަހީ ސިޙުރުސިޙުރަކީ އޭގައި ޙަޤީޤަ
ގެ ޤަދަރީ هللاމައްޗަށް ހެދޭ މީހާއަށް އަޘަރުކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު އަޘަރުކުރާނީ 

  އިޛުނަފުޅާއެކުއެވެ.

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
ޙުރުގެ އެސި ،ގެ އިޛުނަފުޅާއެކު މެނުވީهللاއަދި  މާނައީ: " )١٠٢(البقرة:   زثمث

ގެއްލުމެއް ދެވޭނެ ބަޔަކު ކަމުގައި އެމީހުން  ،ޒަރިއްޔާއިން އެއްވެސް މީހަކަށް
  "ނުވެތެވެ.

  ޙަރާމްވެގެންވާ ސިޙުރުގެ ދެބަޔެއް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  ބަޔާންވެ އެދިޔައީ ސިޙުރުގެ މިބާވަތެވެ. ަޙޤީީޤ ިސުޙުރ:

ކަރާއި، އޮޅުވައިލުމެކެވެ. އެއީ މަ ،އެބަހީ ޙަޤީޤަތެއްނުވާ ިޚާޔީލ ިސުޙުރ:
  ޖާދޫއެވެ. އިއުޅޭކިޔަ މީސްތަކުންމިއަދު 

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ هللا  ،އެއީ ފިރުޢައުނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން
  ފަދައިންނެވެ.

 جض مص خص  حص   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
) މާނައީ: "އެބައިމީހުން (އެޖާދޫގަރުން )١١٦(األعراف:    مض خض حض

މީސްތަކުންގެ ލޯތަކަށް ޖާދޫ ހަދައިލިއެވެ. އަދި މީސްތަކުން ބިރުގަންނަވައިލިއެވެ. 
  އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ޖާދޫއެއް އެމީހުން ގެނައޫއެވެ."
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ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންވެސް هللا  ،އަދި މޫސާގެފާނާ ބެހޭގޮތުން
  މެއެވެ.

 حي جي يه ىه مه جه  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
އެބައިމީހުންެގ  ،މާނައީ: "ފަހެ އެހިނދު )٦٦(طه:   ىي مي خي

ދުވާހެން އެކަލޭގެފާނަށް  ،އެމީހުންގެ ޖާދޫގެ ސަބަބުން ،ވާފަށްތަކާއި، އަސާތައް 
) ހީފުޅުވިއެވެ."    (މޫސާގެފާނަށް

  ދެންފަހެ ސިޙުރު އައިގޮތް ދަންނައެވެ.

 خممم حم جم يل ىل مل خل  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް
 يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي
 مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ
 ىك  مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت
(البقرة:    زي ري ٰى ىنين  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك

ރަސްކަމުގެ ސުލައިމާނުގެފާނުގެ  ،މާނައީ: "އަދި އެބައިމީހުން (ޔަހޫދީން) )١٠٢
ނު ބާވޫއެވެ. ސުލައިމާނުގެފާ ޝައިޠާނުން ކިޔަވައި އުޅުނު އެއްޗަކަށް ތަ ،ޒަމާނުގައި 

ވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ޝައިޠާނުން ކާފިރުވޫއެވެ. އެއީ ކާފިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވަތެ
އަދި ބާބިލޭ ކިޔުނު ރަށުގައި އުނގަންނައިދީގެންނެވެ.  މީސްތަކުންނަށް ސިޙުރު

 ،ހާރޫތާއި، މާރޫތޭ ކިޔުނު ދެމަލާއިކަތުންނަށް ބާވައިލެވުނު ތަކެޗަށްވެސް
އަދި ތިމަންނަމެން ދެބޭކަލުންނަކީ (މީސްތަކުންނަށްވާ) ހުން ތަބާވޫއެވެ. އެބައިމީ
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ތިބާ (މިއުނގެނިގެން) ކާފިރުނުވާށޭ! ވިދާޅުނުވެ، އެދެބޭކަލުން  ،އިމްތިޙާނެކޭ 
 ،ދެން މީހާއާއި  ވެ.އެއް ނުދެއްވަތެވަސިޙުރު) އުނގަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް (އެ

އެދެބޭކަލުންގެ ކިބައިން  ،ގޮތްއެމީހާގެ އަނބިމީހާއާ ދެމެދު ވަކިކުރާނޭ 
 ،ގެ އިޛުނަފުޅާއެކު މެނުވީ هللاއެބައިމީހުން ދަސްކޮށް އުޅެއްޖައޫއެވެ. އަދި 

ގެއްލުމެއް ދެވޭނެ ބަޔަކު ކަމުގައި  ،އެސިޙުރުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެއްވެސް މީހަކަށް 
އެމީހުން ނުވެތެވެ. އަދި އެމީހުން އެއުނގެނެނީ އެމީހުންނަށް ގެއްލުންދޭ އަދި 

އެޙާޞިލުކުރި ހަމަކަށަވަރުން ންނަށް ފައިދާއެއް ނުކުރާ ކަންތަކެވެ. އަދި އެމީހު
އެމީހުންނަށް  ،އް ނުވާނެކަންއާޚިރަތްދުވަހުގައި އެއްވެސް ނަޞީބެ ،މީހަކަށް

އެބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް އެއެއްޗަކަށް  އެވެ.ކަށަވަރުކޮށް އެނގިފައިވެ
! އެބައިމީހުން އެކަން ދަންނަ އެވިއްކައިލި އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަން ބޮޑުކަމާއެވެ

   ކަމުގައި ވީނަމައެވެ."

  ދެންފަހެ ސިޙުރުވެރިޔާގެ ޙުކުމް ދަންނައެވެ.

. އެކަލޭގެފާނު  -رمحه اهللا- َبَجاَلُة بُن عبد اهللا ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

َفَقَتْلَنا : ٍة، َقاَلَأِن اْقُتلُوا ُكلَّ َساِحٍر َوَساِحَر: َكَتَب ُعَمُر ُبُن اخلََّطاِب"ވިދާޅުވިއެވެ. 
. ޢުމަރުގެފާނު މިފަދައިން ލިޔުއްވިއެވެ: "މާނައީ )صحيح البخاري( "َثالَث َسَواِحَر

ރުހަދާ ކޮންމެ އަންހެނެްއ ޙުސި ،ރުހަދާ ކޮންމެ ފިރިހެނަކާއިޙުސި
އެހެންކަމުން އަހުރެމެްނ . ވިދާޅުވިއެވެ جبالة بن عبد اهللا !ޤަތުލުކުރާހުށިކަމެވެ

  ."ން އަންހެނުން ޤަތުލުކުރީމުއެވެ ރުހަދާ ތިޙުސި
"َأنََّها ރުއްސުންލެއްވި ޙަފްޞާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތްއަދި 

މާނައީ:  )موطأ اإلمام مالك( َأَمَرْت ِبَقْتِل َجاِرَيٍة َلَها َسَحَرْتَها، َفُقِتَلْت"

 އެކަމަނާގެ އަޅުއަންހެނަކު ،އެކަމަނާއަށް ސިޙުރުހެދި، "ހަމަކަށަވަރުން
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އެއަޅުއަންހެނާ  ،ޤަތުލުކުރުމަށް އެކަމަނާ އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. ދެންފަހެ
  ޤަތުލުކޮށްެލވުނެވެ."

هللا އަދި ހަމަ އެފަދައިން (ސިޙުރުހަދާ މީހަކު ޤަތުލުކޮށްލުން) މާތް
  ބިތުވެގެންވެއެވެ.ޘާ ރުއްސުންލެއްވި ޖުންދުބުގެ ކިބައިންވެސް 

ގެ ޞަޙާބީންގެ  rهللا رسول ا ވިދާޅުވިއެވެ. -رمحه اهللا-اإلمام أمحد 
ްނ ރެއްވުތެރެއިން ތިންބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސިޙުރުވެރިން ޤަތުލުކު

  ބިތުވެގެންވެއެވެ.ޘާ

  .ސިޙުރުގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ދަންނައެވެ

 "ِإنَّ الِعَياَفةَ َوالطَّْرقَ َوالطَِّيَرةَ ِمنْ اِجلْبتِ "ރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘްކު  r رسول اهللا
ށަވަރުން ދޫނި އުދުއްސައިގެން ފާލުބެލުމާއި، ބިންމަތީ ހަމަކަ: "މާނައީ (رواه أمحد)
ރުގެ ޙުބަދުފާލުބެލުމާއި މިކަންކަމީ ސި، އަޅައިގެން ރަމަލުޖެހުމާއި ރޮނގު

  ."ކަންކަމެވެ ތެރެއިންވާ

َمِن اْقَتَبَس ِعْلًما ِمَن النُُّجوِم "ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް rرسول اهللا  ވެސްއަދި
 ތަރިތަކުން މާނައީ: " )رواه أبو داؤد( ْحِر، َزاَد َما َزاَد"اْقَتَبَس ُشْعَبًة ِمَن السِّ

ސިޙުރުން ބައެއް އުނގެނެފިއެވެ. އިތުރަށް އުނގެނުނު  ،އުނގެނެފި މީހާ ޢިލްމެއް
  ފާފަބޮޑުވަމުން ދާނެއެވެ." ،ވަރަކަށް ސިޙުރުން އުނގެނެވޭ ވަރުވެސް އިތުރުވެ
 ކަމަށް އެވާ ތަރިތަކުގެ ޢިްލމަކީ، ފަހެ މިޙަދީޘްގައި ސިޙުރުގެ ތެރެއިންވާ

ތަރިތަކުން އިސްތިދްލާލުކުރާ ޢިްލމެވެ. ޤިބްަލ  ،ބިމުގައި ހިނގާ ކަންތަކަށް
ބެލުމަށާއި، ނަމާދު ވަގުތުތައް ހޯދުމަށާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި މަގު ހޯދުމަށް 
 ތަރިތަކުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން

  ވިދާޅުވެތެވެ.
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َمْن َعَقَد ُعْقَدًة، ُثمَّ َنَفَث "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللاވެސް އަދި
 )النسائي سنن( "ِفيَها َفَقْد َسَحَر، َوَمْن َسَحَر َفَقْد َأْشَرَك، َوَمْن َتَعلََّق َشْيئًا ُوِكَل ِإَلْيِه

މީހާ  ލައިފިއެއަށް ފުމެ  ،ގޮށެއްޖަހައި(ސިޙުރުގެ ގަސްތުގައި) : "މާނައީ
މީހާ  ރުހަދައިފިޙުއަދި ސި. ފިކަން ކަށަވަރެވެރުހަދައިޙުއޭނާ ސި ފަހެ .ދަންނައެވެ
ގައިން ތަނެއްގައި (އަދި   ކަން ކަށަވަރެވެ.އޭނާ ޝިރުކުކޮށްފި ފަހެ .ދަންނައެވެ

އޭނާ  އެއްޗަކާ  ޅިއެއެ .ދަންނައެވެ މީހާ  އަޅައިފިއެއްޗެއް ) ތަވީދެއްގެ ގޮތުން
 ރަޙްމަތުން އޭނާ ގެ މަދަދާއިاهللاއެބަހީ . (ވެތެރެވޭނެޙަވާލުކު
  .)"ވެކުރެވޭނެތެމަޙުރޫމު

  .ދެންފަހެ ސިޙުރު ހަދުވާ މީހާގެ ޙުކުމް ދަންނައެވެ

َلْيَس ِمنَّا َمْن َتَطيََّر َأْو ُتُطيَِّر َلُه َأْو َتَكهََّن "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللا
َأْو ُسِحَر َلُه، َوَمْن َأَتى َكاِهنًا َفَصدََّقُه ِبَما َيُقوُل َفَقْد َكَفَر َأْو ُتُكهَِّن َلُه، َأْو َسَحَر 

 ނުވަތަ  މީހާ ބަދުފާލުބަލާ: "މާނައީ )رواه البّزار بإسناد جّيد( "َبَما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمٍَّد
 ނުވަތަ  މީހާ ރުހަދާޙުމީހާ، ސި ކުރުވާ ނުވަތަ  މީހާ  މީހާ، ކަހާނަތުކަންކުރާ ބަލުވާ
ގާތަށް އައިްސ ގެ އަދި ކާހިނެއް. މީހާ، އަހަރުމެންގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ  ހަދުވާ

ެގ ގެފާނު حمّمدފަހެ، އޭނާ، . މީހާ ދަންނައެވެ ވާހަކަ ތެދުކޮށްފި އޭނާ ދައްކާ 
  "ކަން ކަށަވަރެވެ.ރުވެއްޖެމައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ޝަރީޢަތަށް ކާފި

: َثٌة َال َيْدُخُلوَن اَجلنََّةَثَال"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  r رسول اهللا  އަދިވެސް
މީހަކު  ތިން: "މާނައީ رواه أمحد)( "ُمْدِمنُ اَخلْمِر، َوَقاِطعُ الرَِّحِم، َوُمَصدِّقٌ ِبالسِّْحِر

ރަޙިމުގެ  )2( މީހާން މަތީ ދެމިހުންނަ ރާބުއި )1(އެއީ . ވެތެސުވަރުގެ ނުވަންނާނެ 
  ."މީހާއެވެ ރު ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރާޙުސި )3(ޑާ މީހާ ނގުޅުންކަ

  ފަހެ ސިޙުރު ހަދުވާމީހާއަކީ ސިޙުރު ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރާ މީހެކެވެ.
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 ިސުޙުރްނ ިސުޙުރ ަޙްއލުކުުރްނ. ×

ސިޙުރު އަކީ ( "ْشَرةالنُّ"ވިދާޅުވިއެވެ.  -رمحه اهللا- اإلمام ابن القّيم
އެކަން  ،ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކިބައިން )އަކީބާޠިލުކުރާ ފަންޑިތަ 

 ގެ ދެބާވަތެއް ވެއެވެ.ރަނގަޅުކޮށްދިނުމެވެ. މީ

ން ރަނގަޅުކުރުން. މިއީ ހަމަ އެފަދަ ސިޙުރަކު ،ޖެހިފައިވާ ސިޙުރު •
  ގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.ޝައިޠާނާ

 ،ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ މީހާ، ފަހެ މިގޮތަށް ސިޙުރު ރަނގަޅުކޮށްދޭ މީހާއާއި
ވެ. ދެން އޭާނ ތެރެލުކު، އޭނާގެ ގާތްކަން ޙާޞިޝައިޠާނާ ލޯބިވާ މިޢަމަލުކޮށްގެން 

  .އެކަން ދުރުކޮށްދެއެވެ ،ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކިބައިން ،އުފަލުން
 ةاَذَعِتْسِا، މަތުރައިގެންނާއިޞައްޙަ ރުޤްޔާތަކުން  ،ޖެހިފައިވާ ސިޙުރު •

ހުއްދަވެގެންވާ ދުޢާތައް ، ބޭސްފަރުވާ ކޮށްގެންނާއި، ކޮށްގެންނާއި 
 .ވެގެން ވެއެވެމިގޮތް ހުއްދަ، ކޮށްގެން ރަނގަޅުކުރުން 

ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމެވެ. އެއީ هللاކުރުމަކީ  ةاَذَعِتْسِا
ދުޢާތައް  ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ،ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައިޝައިޠާނާގެ ކިބައިން 
 ގިނަގިނައިން ކުރުމެވެ.

ަޝިއޠާާނގެ ެހްއލްުނތެރިްނގެ  ،ަވީލެވރިަކަމްށ ަދުޢވާކުރާ  ިސުޙުރެވިރްނާނިއ، ×
 .ިކބާަގިއ ަވީލެވރިަކްނ ވަާކަމްށ ަޤބޫލުކުުރން 
. އެކުވެރިކަމެވެ.   ވަލީވެރިކަމަކީ ގާތްކަމެވެ

  ަވީލެވރިްނގެ ެދަބެއްއ ެވެއެވ.
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 ގެ ަވީލެވރިްނ. اهللا §

 އެކަލާނގެ  ،އަށް އީމާންވާهللا ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގެ ވަލީވެރިންނަކީ هللا
ތަޤްވާވެރި އަދި މަޢުރިފާވެގެން ތިބި، އެކަލާނގެއަށް އިޚުލާޞްތެރި، 

އެކަލާނގެ ޞާލިޙު  ބިތުވެ ތިބިތީ ޘާ މަ އަށް ކިޔަމަންތެރިވުން ކަލާނގެއެ
  އަޅުންނެވެ.

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
 – ٦٢(يونس:    ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي

އެބައިމީހުންނަށް  ،ގެ ވަލީވެރިންނަކީهللاމާނައީ: "ދަންނާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  )٦٤
ނުވާނެ މީހުންނެވެ. އަިދ  ޙަޔާތުގައި) އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް އޮތް (ކުރިއަށް 

ދުނިޔޭގައި ހިނގި އެއްވެސް ކަމެއްގެ މައްޗަށް) ހިތާމަކުރާނެ  ،(ޤިޔާމަތްދުވަހު
ބައެއް ނުމެނޫންމެއެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ އީމާންވެ، ތަޤުވާވެރިން ކަމުގައިވި 

ސް އެބައިމީހުންނަށް ތުގައިވެމީހުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައިވެސް އަދި އާޚިރަ
. هللا ހުއްޓެވެ. އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ގެ ކަލިމަފުޅުތަކަކަށް ބަދަލު އައުމެއް ނުވެއެވެ

  ބޮޑުވެގެންވާ ކާމިޔާބަކީ ހަމައެއީއެވެ."

َمْن َعاَدى ِلي ِإنَّ اَهللا َقاَل: « އްވާފައިވެއެވެ.ޙަދީޘްކުރަ r رسول اهللا އަދި
ْلَحْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّا اْفَتَرْضُت َوِليا َفَقْد آَذْنُتُه ِبا

َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه 
رُ ِبِه، َوَيَدهُ الَِّتي َيْبِطشُ ِبَها، َوِرْجَلهُ الَِّتي َيْمِشي الَِّذي َيْسَمعُ ِبِه، َوَبَصَرهُ الَِّذي ُيْبِص

ُألِعيَذنَُّه، َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا اْسَتَعاَذِنيَ  ُألْعِطَينَُّه، َوَلِئِنَسَأَلِنيَ ِبَها، َوِإْن 
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 (رواه البخاري) »ْكَرُه َمَساَءَتُهَفاِعُلُه َتَردُِّدي َعْن َنْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأَنا َأ
ގެ ވަލީވެރިއަކާ هللاވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ތިމަންهللا މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން 

، އޭނާއާ هللاޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން 
هللا ގެ އަޅާ، އޭނާއަށް ތިމަން هللاއަދި ތިމަން ހަނގުރާމަ އިޢުލާނުކުރައްވައިފީމެވެ.

ގެ ޙަޟުރަތަށް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު هللاތިމަން، ެރއްވި ކަންތަކަށްވުރެޟުކުފަރު
އަިދ  ވެ.ގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަން ނުވެއެهللاންތިމަ ،އެއްވެސް ކަމަކާގެން

ސުންނަތް  ،ލޯބިވެ ވޮޑިގެންފުމަށް ދާންދެން هللا ގެ އަޅާ، އޭނާ ދެކެ ތިމަން هللاތިމަން
ގައި ދެމިހުރެއެވެ. ފަހެ ގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަންވުމުهللاތިމަން ،ކަންތައް ކޮށްގެން

އޭނާ ދެކެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ހިނދު، އޭނާ އަހާ އެހުން ކަމުގައި  ،هللاތިމަން
 ވެ.)އެ އެބަހީ އޭނާ ޙަރާމް އަޑުއެހުމެއް އަޑެއް ނާހާނެ(ވޮޑިގެންވަމެވެ. هللا ތިމަން

(އެބަހީ ބެލުން ޙަރާމް އެއްޗަކަްށ  އަދި އޭނާ ބަލާ ބެލުން ކަމުގައި ވޮޑިގެންވަމެވެ.
އަދި އޭނާ އެގުނަވަނަކުން (ތަކެތީގައި) ހިފާ އަތް ކަމުގައި  ވެ.)އެލާނެނުބަ

އަދި އޭނާ  ވެ.)އެ(އެބަހީ ހިފުން ޙަރާމް އެއްޗެއްގައި ނުހިފާނެ ވޮޑިގެންވަމެވެ.
(އެބަހީ ޙަރާމް ކަމަކާ  އެގުނަވަނަކުން ހިނގާ ފައި ކަމުގައި ވޮޑިގެންވަމެވެ.

هللا ގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއްވާނީ ތިމަންއެހައިރުން އޭނާ  ވެ.އެ ދިމާއަށް ނުހިނގާނެ 
އަށް އެއްޗަކަށް هللاއަދި (އެޙާލަތުގައި) އޭނާ ތިމަންރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަށެވެ.) 

އޭނާއަށް ދެއްވާހުށީމެވެ. އަދި  ،هللاއެދި ދަންނަވައިފިނަމަ، އެއެއްޗެއް ތިމަން 
ގެ ޙަޟުރަތަށް ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދަންނަވައިފިނަމަ، ރައްކާތެރިކަން هللاތިމަން

هللا ތިމަން ،ކުރައްވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް هللا މަންއަދި ތި ދެއްވާހުށީމެވެ.
 ވޮޑިނުގަންނަވާ އިރުވެސް، މުއުމިނު އަޅާގެ ފުރާނަ ހިއްޕެވުމަށް  ތަރައްދުދުވެ 

 ތަރައްދުދުވެ هللا ތިމަން (އެއަޅާ ދެކެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާލެއް ބޮޑުކަމުން)
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އޭނާއަށް هللا ވެ. އަދި ތިމަންއެއީ އޭނާ މަރުވުމަށް ނުރުހޭތީއެވޮޑިގަންނަވަމެވެ. 
  "ވުމަށް ރުހިވޮޑި ނުގަންނަވާތީއެވެ. ދެރަގޮތެއް

ތަރައްދުދުވުމަކީ ކުރަންއުޅޭ ކަމަކާމެދު، ކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނުކުރާނީތޯ 
  ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހުރެވުމެވެ.ދެ

ގެ މުރާދަކީ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއް ތަރައްދުދުވެ ވޮޑިގަތުމުهللا 
ހުއްޓިވޮޑިގަންނަވާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ! އޭގެ  ،ގެންއެނގިވޮޑިނު 
ވަުރ މިން އަޅާދެކެ، ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ޞާލިޙު ، އެކަލާނގެ هللاމުރާދަކީ 

ނުވަތަ އެކަލާނގެ ޞާލިޙު އަޅާ، މަރަށް ނުރުހޭ ނުރުހުން  ހާމަކުރެއްވުމެވެ.
    ދުރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ދަފުޅުން ހިންގަވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ، އެކަލާނގެ އިރާهللاފަހެ ކާއިނާތުގައި 
 ގެ އިރާދަފުޅުهللاނުވެއެވެ. އެހެނީ  އް ކަމުގައިއެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތި ކަމެ

  ގެންވެއެވެ.ދެބަޔަކަށް ބެހި
މީގެ ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި  ފުޅަކީ،މިއިރާދަ  ِإَراَدة َكْوِنيَّة:

ކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް ލޮބުވެތި ކަންތައް ވާނެ އިރާދައެވެ. އަދި އެކަންތަކަކީ އެ
އެވެ.  َمِشيَئةކަމަކަށްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއިރާދައަށް ކިޔޭ އަނެއް ނަމަކީ 

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.  Iاهللا 
:  )٢٥٣البقرة: ( ىث نث  ،އިރާދަކުރެއްވިނަމަ Iاهللا "އަދި މާނައީ

 ،ގައި އެބޭކަލުންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން) އެބައިމީހުން (ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ފަހު
 Iاهللا އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ހަނގުރާމަކޮށް ތަޅައިފޮޅައި ނުހެދީހެވެ. އެކަމަކު 

  އިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވަތެވެ."
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 ،ފަހެ މީސްތަކުން، ޞުލްޙަވެރިކަމާއި، އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅެމުން ދިއުން
  ވެވޮޑިގަންނަވާ ގޮތެވެ. އެކަމަކު އެކަން އެގޮތަކަށް ނުވެއެވެ.ލޯބިهللا އެއީ 

މީގެ ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި  ،މިއިރާދައަކީ ِإَراَدة َشْرِعيَّة:
ކޮންމެހެން ވުން ލާޒިމުނޫން އިރާދައެވެ. އަދި މިއިރާދާގެ ދަށުން  ،ކަންތައް

ށް ލޮބުވެތި ކަމެއް ކަމުގައި އެކަލާނގެއަ ،އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކީ

 مل خل ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.  Iاهللا މެނުވީ ނުވާނެއެވެ. އެއީ 
އެދި ވޮޑިގަންނަވަނީ هللا "އަދި  )٢٧النساء: ( جم يل ىل

ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތައުބާ ލެއްވުމަށެވެ. (އެބަހީ ތައުބާ 
   ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށެވެ.)"
ންނަށް ތައުބާ ލެއްވުމަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ، އެންމެފަހެ އެކަލާނގެ

އެންމެންނަކަށް ތައުބާއެއް ނުލައްވަތެވެ. އަދި އެންމެންގެ ތައުބާ  ޙާލުގައިވެސް،
  ވަތެވެ.މެކުރައްޤަބޫލެއްވެސް ނު

އެބަހީ  ،އަކީ إرادة شرعّيةއަދި ދަންނައެވެ. ވުޖޫދަށް އައިސްފި ކޮންމެ 
އެއްވެސް މެއެވެ.  إرادة كونّية މިއިރާދާގެ ދަށުން ވެއްޖެ ކޮންމެ ކަމަކީ

إرادة  އެކެވެ. އަދި إرادة شرعّيةމިއީ  .އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ އީމާންވުން :މިސާލަކަށް
ވުޖޫދަށް  ،އަކަށްވާނީ إرادة شرعّيةއެއްވެސް މެއެވެ. ހަމައެކަނި  كونّية

ހުރިހާ އިންސާނުން  :އެކެވެ. މިސާލަކަށް  إرادة شرعّية  އައިސްފައިނުވާ ކޮންމެ 
 އެކެވެ.  إرادة شرعّيةމިއީ ހަމައެކަނި  .ސްލާމްވުންއި

ގެ  إرادة كونّيةއެއް ނޫނެވެ.  إرادة شرعّيةއަކީ  إرادة كونّيةއަދި ކޮންމެ 
އަކަށް  إرادة شرعّيةގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތި ކަމެއް މެނުވީ هللا ތެރެއިން 
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 إرادة كونّيةމިއީ ހަމައެކަނި  .އަބޫޖަހުލުގެ ކާފިރުކަން :ނުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް
    އެކެވެ.

ްނ:   ަވީލެވރިްނގެ ައތް ަމްއަޗްށ ަކާރމާތް ފާޅުުކެރްއުވ

ގެ ވަލީވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި هللاކަރާމާތަކީ 
ގެ ތާއީދު هللا މަށާއި، އޭނާއަށް ށް، އޭނާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުކޮށްދެއްވު އަޅަކަ

ލާފަނިވި ވާ އާދަ ފޫވައްޓައިލާނގެ ފާޅުކުރައްއެކަ  ،އޮތްކަން ހާމަކުރެއްވުމަށް
  އަދި އެއީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ކަންތައްތަކެވެ.

  ުޤްރއާުނަގއި ަބާޔްނެވަފއިވާ ަބެއްއ ަކާރމާތްަތްއ:
  ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތްަތްއ: اهللا ަޔމްގެފަާންށ މާތް ަމރް 

 هللاގެ ޙަޟްރަތުން ރިޒުޤުއައުން. މާތްهللاއެކަމަނާގެ އަރިހަށް 

 حن جن خممم حم جم هل مل  خل حل جل  ވަޙީކުރައްވާފއިވެއެވެ.
 )٣٧آل عمران: (  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه  هنجه من خن

ޒަކަރިއްޔާގެފާނު ވެދެވަދައިގަންނަވާ ކޮންމެ  ،މާނައީ: "މިޙުރާބުގެ ތެރެއަށް
އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި ކާތަކެތިވާތީ އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެން  ،ފަހަރަކު

އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ނާކަމަޔަމްއެވެ! މިތަކެތި މަރްވިދާޅުވެއެވެ. އޭ 
ގެ ޙާޟްރަތުން އަންނަ هللاކޮންތާކުންތޯއެވެ؟ އެކަމަނާ ވިދާޅުވެއެވެ. އެއީ 

ޙިސާބެއްނެތި ރިޒުޤު  ،އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް هللا ތަކެއްޗެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
  ދެއްވަތެވެ."

އި އެކަމަނާ އާލާސްވެ އިންނެވުމާއި، ރައްކައުވެ ފިރިހެނަކު ބީހުމަކާ ނުލަ
އެކަމަނާ ފެން ހިއްޕެވުމަށްޓަކައި  ،ޑައިގަތުމުގެ ވޭނުގައި އިންނަވަނިކޮށްވަ

ނުޑ هللا އެކަމަނާއަށް  ،ފެންއާރެއް ލެއްވުމާއި، ހިކިފައިވާ ކަދުރު ރުކެއްގެ ގަސްގަ
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هللا މާތް  ތާޒާ ކަދުރު އެކަމަނާގެ އަރިހަށް ފޭބުން. ،ހަލުވައިލެއްވުމުން

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب  ވަޙީކުރައްވާފއިވެއެވެ.
 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مج حج هتمث  مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ  مئ
 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح
 جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
   حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك
ގެ މީހުންގެ) ފަހެ އެމީހުންގެ (އެކަމަނާގެ ޤައުމުމާނައީ: " )٢٥ – ١٧مرمي: (

ކައި) އެކަމަނާ ނިވައިވެ، ފަރުދާެވ ކިބައިން (އަޅުކަމަށް ހުސްވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަ
އެކަމަނާގެ  ،ގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލުގެފާނުގެ ވަޙީهللاގަތެވެ. ދެން ތިމަންވަޑައި
ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ  ،އެމަލާއިކަތާފޮނުއްވީމެވެ. ފަހެ هللا ތިމަން ،އަރިހަށް

އަށް ފާޅުވިއެވެ. އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ ނާސިފާގައި އެކަމަ
އަހުރެން  ،އެދިރަޙުމާނުވަންތަ އިލާހުގެ ކިބައިން  ،ކިބައިން ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް

އަށް ބިރުވެތިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމަ، (އަހުރެންނާ هللاދަންނަވަމެވެ. ތިބާއީ 
ހެޔޮލަފާ ޠާހިރު  ،ދާޅުވިއެވެ. އަހުރެންނަކީވި މަލާއިކަތާގޯނާއެއްކޮށް ނުހަދާށެވެ!) 

ދަރިކަލަކު ކަމަނާއަށް ދެއްވުމަށްޓަކައި، ކަމަނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި 
ބޭހުށީ ރަސޫލަކީމެވެ. އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ. އަހުރެންނަށް ދަރިއަކު ލި

ފައެއް އަހުރެންގެ ގައިގައި އިންސާނަކު (ފިރިހެނަކު) ބީހި؟ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ 
ނުވެއެވެ. އަދި އަހުރެންނީ ޒިނޭކުރާ މީހަކު ކަމުގައިވެސް ނުވަމެވެ. މަލާއިކަާތ 
ވިދާޅުވިއެވެ. ކަންހުރީ އެފަދައިންނެވެ. ކަމަނާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ 
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ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަކީ (ބަފައިކަލަކާ ނުލައި ދަރިކަލަކު ދެއްވުމަކީ) ތިމަން 
 ،މީސްތަކުންނަށް ދެއްކެވި  ،هللاތިމަން ދިއައަށް ދާދިފަސޭހަ ކަމެކެވެ. هللا

ކަމުގައްޔާއި، މީސްތަކުންނަށް  ހެއްކެއް ކަމުގެ ގެ ކުޅަދުންވަންތަهللاތިމަން
ނިމިފައިވާ  ފައިޞަލާވެރަޙުމަތެއް ކަމުގައި އެދަރިކަލުން ލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި 
ލާސްވެ އެކަމަނާ އާ ،ކަމެއްކަމުގައި އެކަންތައް ވިއެވެ. ފަހެ އެދަރިކަލުންނާގެން 

ދުރުގައިވާ ތަނަކަށް އެކަމަނާ  ،އިންނަވައިފިއެވެ. ދެން އެދަރިކަލުންނާގެން
ކަދުރު ރުކުގެ  ،ދެން އެކަމަނާއަށް ރައްކައުވުމުގެ ވޭންވަރު އައުމުން ވަޑައިގަތެވެ.

ނޑެއް ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނެވެ. އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ.  ގަސްގަ
 އަހުރެން އަދި  ދިޔަނަމަ،ގެ ކުރިން އަހުރެން މަރުވެސަހަރޯއެވެ! މިކަން ޖެހުމު

(މީސްތަކުންގެ ނަންވެސް އަހުރެންގެ  (މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުން) ހަނދުމަނެތިވެ،
ދެން އެކަމަނާ އިންނެވި ތަނުެގ  ޔެވެ!އްހެ ކޮންފަދަހިތްތަކުން) ފިލައިދިޔަނަމަ، 

ކަމަނާ ވިއެވެ. ތިރީގައިވާ ތަނަކުން މަލާއިކަތާ އެކަމަނާއަށް ގޮވައިލެއް
ހިތާމަނުކުރައްވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ކަމަނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ކަމަނާ ތިޔަ 
އިންނެވި ތަނުގެ ދަށުން ފެންއާރެއް ލައްވައިފިއެވެ. އަދި ކަމަނާއާ ދިމާއަށް ކަދުުރ 

ކަމަނާގެ  ،ރުކުގެ ގަސްގަނޑު ހަލުވައިލައްވާށެވެ! އޭރުން ދޮންވެފައިވާ ތާޒާ ކަދުރު 
   ފައިބާނެތެވެ."އަރިހަށް
ރްޔަމްގެފާނުގެ އުނގުފުޅުގައި ޢީސާގެފާނު ތުއްޕުޅުއިރު މަ

 يي ميىي خي حي جي ވަޙީކުރައްވާފއިވެއެވެ. هللا ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން. މާތް
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف
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 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
މާނައީ: "އެކަމަނާެގ   )٣٣ – ٢٧مرمي: (  خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ

.  ،ޤައުމުގެ މީހުންގެ ގާތަށް އެދަރިކަލުން އުރުވަޑުވައިގެން އެކަމަނާ ވަޑައިގަތެވެ
ނުބައިކަން ބޮޑު  ،އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. އޭ މަރްޔަމްއެވެ! ކަމަނާ ތިޔަ ވަޑައިގަތީ

މީހެއް  ކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅަކީ ނުބައި އެވެ! ކަމަކާއިގެންނެވެ. އޭ ހާރޫނުގެ އުޚްތާ
 ޒިނޭކުރާމީހެއް ކަމުގައި  ކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީކަމުގައި ނުވެއެވެ. އަދި 

ނުމެވޭމެއެވެ. ފަހެ އެކަމަނާ އެދަރިކަލުންނަށް އިޝާރާތްކޮށްލެއްވިއެވެ. 
ނީ އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. އުނގުގައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކާ އަހުރެމެން ވާހަކަދައްކާ

ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެދަރިކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނަކީ 
ގެ އަޅަކީމެވެ. އެކަލާނގެ، މިއަޅާއަށް ފޮތް ދެއްވިއެވެ. އަދި ނަބިއްޔަކު ކަމުގައި هللا

އަދި މިއަޅާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވީނަމަވެސް، ބަރަކާތްތެރި މިއަޅާ ލެއްވިއެވެ. 
ލެއްވިއެވެ. އަދި މިއަޅާ ދިރިހުރިހާ ހިނދަކު، އަޅަކު ކަމުގައި މިއަޅާ 

އެކަލާނގެ ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވިއެވެ.  ،ނަމާދުކުރުމަށާއި، ޒަކާތް ދިނުމަށް މިއަޅާއަށް
އެކަލާނގެ މިއަޅާ  ،އަދި މިއަޅާގެ މަންމާފުޅަށް ހެޔޮކޮށްހިތާ އަޅަކު ކަމުގައި 

އްވަތެވެ. އަދި މިއަޅާ ނުލަ ،ލެއްވިއެވެ. އަދި އަބާއްޖަވެރި ޖައްބާރަކު ކަމުގައި
ހުގައްޔާއި، އަލުން ދިރިގެން މިއަޅާ އުފަންވި ދުވަހުގައްޔާއި، މަރުވާ ދުވަ

  ވަޅުން ތެދުވާ ދުވަހުގައި މިއަޅާގެ މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެ."ކަށް
އިގެ ީމުހްނަންށ މާތް    :ަތއް ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް  اهللا ަކުހފް ބާަގ

އަނިޔާވެރިކަމުން  ،އަނިޔާވެރި ރަސްކަލެއްގެ ،ކިޔާނަމަކަށްދިޤްޔާނޫސް 
ޒުވާނުން، ރޭގަނޑު  އަށް އީމާންވެގެންތިބި ހަތްهللاލާމަތްވުމަށް ރަށުން ނިކުތް، ސަ

ހިޔާވަހިކަން ލިބިގަތުމަށް ހޮހޮޅައަކަށް ވަދެ އަރާމުކޮށްލަން އޮށޯވެލި ހިނދު، 
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އަހަރު ނިދާފައި ޭބތިއްބެވުމާިއ،  093ނިިދ ޖައްަސވަިއ هللا އެބައިމީުހންަނށް 
 ،މާއިބިމުގެ ފަނިފަޚްސަތަކުން ސަލާމަތްކުރެްއވުމަށް ފަރާްތފަރާތަށް ފުރޮޅުްއވު

 ވަޙީކުރަްއވާފިއވެެއެވ.هللا މާތް  އިރުެގ ައވިްނ އެބައިމީުހްނ ސަލާމަތްކުެރއްުވން.

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي 
: " )١٧الكهف: (  مبنب زب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ّٰ އަދި އިުރ މާނައީ

އަރަިއެގން ައންނަ ހިނދު، ހޮހޮަޅިއގެ ކަނާތްފަރާތަްށ ލަނބާލަިއެގން ދާތީާއއި، 
ާދހިނދު، ވާތްފަރާތަްށ އެމީުހން ދޫކޮށްފައި ާދތީ ތިބާއަްށ އިރު ޮއއްެސން 

ފެންާނނެެތވެ. އޭރު އެމީުހްނވަނީ ހޮޮހޅަިއގެ ތަަނަވސް ތަނެްއގަެއވެ. އެކަންތަަކީކ 
."هللا   ގެ ކުޅަުދްނވަންތަކަުމގެ ހެކިތަކުގެ ެތރެއިން ހިމެޭނ ކަންތަކެވެ

 يقاك ىق  يف ىف ވަޙީކުރައްވާފއިެވެއވެ. هللا މާތްއަދިެވސް 
  )١٨الكهف: (  رنزن مم ام  يل ملىل يك ىك مك لك
" : ައިދ އެމީހުން ިނދާފައި ތިބިއިރު، އެމީުހްނ ހޭލައި ތިިބ ބައެއްެހން މާނައީ

) އެމީުހްނ هللاތިބާއަށް ީހވާެނތެވެ. އަދި ތިަމން ، (ބިމުގެ ފަނިފަޚްސަަތއް ކައިފާނެތީ
ޭއެގ  ،އޮތީކަނާތްފަރާތަާށއި، ވާތްފަރާަތށް ފުރޮޅުްއަވމެވެ. ައދި ެއމީހުްނގެ ކުްއތާ 

) ދޮރުމަީތގަެއވެ."   ދެއަތް ދަމާަލއިެގން (ހޮޮހަޅއިގެ

. ވަޙީކުަރއްވާފަهللا އަދިެވސް ާމތް  جح مج حج مث هت ިއވެެއވެ
: " )٢٥ الكهف:(   مخ جخ مح ެގ އެމީުހންއެމީހުން، އަިދ މާނައީ

) ިތންސަތޭކަ ައހަރާއި އަިދ އިތުރަްށ ނުވަ ައހަުރ  ހޮޮހޅާަގއި (ނިދާފައި
".   ތިބެއްޖައޫެއވެ
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 ި ްއވ ިއ ުއޅު ަކްށ  ،ުސަލިއމާުނގެފުާނގެ ައރިުހަގ  اهللا މާތް ެހޮޔލަފާ ާޞިލުހ ައަޅ
   ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް:

ފަހެ ސުލައިމާނުގެފާނު، ސަބާގެ ރާނީ، އެއީ އާޞިފު ބުނު ބަރްޚިޔާއެވެ. 
 ކާކުތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން، އެންމެ އަވަހަށް ގެނެސްދޭނީ ،ބަލްޤީސްގެ ތަޚުތު

ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،  ،ލޮލު އެސްފިޔަ ޖަހާހައި ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި
ހަމަ އެވިދާޅުިވ  ،ދުޢާކުރެއްވުމުން ،މެދުވެރިކޮށް ِاْسُم اِهللا اَألْعَظمގެ هللا

 ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ތަޚުތު ގެނެވިފައި  ،ހިނދުކޮޅުގެ ތެރޭގައި

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  އިވެއެވެ. ވަޙީކުރައްވާފަهللا މާތް ހުރުން.
 ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ
 ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
:  )٤٠ – ٣٨ النمل:(  خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى މާނައީ

 އެކަލޭގެފާނު (ސުލައިމާނުގެފާނު) ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ބޮޑުންނޭވެ! އެމީހުން "
ވެގެން އައުމުގެ އިސްލާމް ،ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ،(ސަބާގެ އަހުލުވެރިން)
ގެ (ބަލްޤީސްގެ) ތަޚުތު، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ކުރިން، އެކަމާނާ

ގެނެސްދޭނީ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ޖިންނީންގެ ތެރެއިން 
ވައިފިއެވެ. ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ރީތަުކ (ވަރުގަދަ ޖިންނިއަކު) ދަންނަޢިފް

އަހުރެން އެ  ،އިންނެވިތަނުން ތެދުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް 
ގެނެސްދީފާނަމެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނީ އެ އުފުލޭފަދަ ބާރުހުރި، 

ތުން ބާވައިލެއްވި) ފޮ(هللا (އޭގައިވާ ޖަވާހިރުތަކުގެ މައްޗަށް) އަމާނާތްތެރިއަކީމެވެ. 
ލިބިފައިވާ މީހާ (އާޞިފު ބުނު ބަރްޚިޔާ) ދަންނަވައިފިއެވެ.  އްޢިލްމެ(ޚާއްޞަ) 

އެސްފިޔަ ޖަހާލުމުގެ ކުރިން، ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް،  ،ކަލޭގެފާނުގެ ލޯފުޅު
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ތަޚުތު ބެހެއްޓިފައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި އަހުރެން އެ ގެނެސްދީފާނަމެވެ. ދެން 
އިގަތް ހިނދު، އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް އެފެނިވަޑަ ،ވަނިކޮށް

މިކަންމިވީ އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ފަޟުލުވަންތަ ކަމުންނެވެ. އެއީ އަހުރެން 
(ނިޢުމަތަށް) ޝުކުރުކުރަނީތޯ ނުވަތަ ދެކޮޅުހަދަނީތޯ ބައްލަވައި 

  އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ."
ިނެހްނ ެވަފއިވާ ވާރިދު    ްއ:ަބެއްއ ަކާރމާތްތަ ެއެހ

ެވރި ޖުަރިއަޖްށ    ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް: اهللا މާތް ައޅު
ންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުهللا މާތް

ބަނީއިސްރާއީލު " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
ފަހެ އޭނާ  ވެ.ތެރޭގައި އަޅުވެރިއަކު ވިއެވެ. އޭނާގެ ނަމަކީ ޖުރައިޖެ މީހުންގެ 

.  ،އިނުމަށްޓަކައި އަޅުވެރިވެގެން ،އެތަނެއްގައި  ފައްޅިއެއް ބިނާކޮށްފިއެވެ
ޅުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން އެއްދުވަހަކު ބަނީއިސްރާއީލު މީހުން، ޖުރައިޖުގެ އަ

ކަސްބީ އަންހެނަކު ބުނެފިއެވެ. ކަލޭމެން  ،އިފޫއެވެ. އެމީހުންގެ ތެރެއިންފަށަ
ނާއާއެކު ޒިނޭކޮށްފާނަމެވެ. ފަހެ އެމީހުން ބުނެފޫއެވެ. އެދޭނަމަ، އަހުރެން އޭ

ޖުރައިޖުގެ ގާތަށް  ،ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން އެދެމުއެވެ. ދެން އެއަންހެނާ
ޖުރައިޖު  ،އައިސް، ޖުރައިޖަށް ނަފްސު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ނާ، ދެން މިއަންހެ އެނބުރި ބަލައިވެސް ނުލިއެވެ.  ،އެއަންހެނާއާ ދިމާއަށް
ބަކަރި ހުއިހައްޕަން އުޅުނު މީހަކަށް ނަފްސު  ،ޖުރައިޖުގެ ފައްޅި ކައިރީގައި

ހުށަހަޅައި، އޭނާއާއެކު ޒިނޭކޮށްފިއެވެ. ދެން ބަލިވެއިނދެ، ފިރިހެން ކުއްޖަކު 
މީސްތަކުން އެއަންހެނާއާ  ،ވިހައިފިއެވެ. ފަހެ ކާކަށްތޯ ބަލިވެއިނދެ ވިހެއީ

ދެން މީސްތަކުން  އި އެއަންހެނާ ބުނެފިއެވެ.ޖުރައިޖަށް ކަމުގަ ،ސުވާލުކުރުމުން
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، ސްބުނެޖުރައިޖުގެ ގާތަށް އައިސް، އޭނާ ފައްޅިން ނެރެ، އޭނާއަށް ހުތުރު ބަ
އަދި އޭނާގެ ފައްޅިވެސް ތަޅާލައިފޫއެވެ. ފަހެ  ހަދައިފޫއެވެ. އޭނާގެ ގާގައި ތަޅާ 

. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވީ ކިހިނަކުން ހެއް އެމީހުން  ޔެވެ؟ޖުރައިޖު ދަންނަވައިފިއެވެ
ދެްނ ޒިނޭކޮށްފީމުއެވެ.  ،މިހިރަ ކަސްބީ އަންހެނާއާ އެކު ،ބުނެފޫއެވެ. ތިބާ

އެއަންހެނާ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހައިފިއެވެ. ޖުރައިޖު ދަންނަވައިފިއެވެ. އެދަރިފުޅު 
 ޖުރައިޖު ތެދުވެ،ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެމީހުން ބުނެފޫއެވެ. އެކުއްޖާ މިއޮތީއެވެ. ދެން 

ށްފިއެވެ. އަދި ދުޢާކޮށްފިއެވެ. ދެން އެކުއްޖާއާ ދިމާއަށް އެނބުރިލާފައި، ނަމާދުކޮ
އިނގިލިން އެކުއްޖާގެ ގާގައި ކޮށްޓާލައިފިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. އޭ ކުޑަކުއްޖާއެވެ! 

އަށްޓަކައި ބުނާށެވެ! ތިބާގެ ބައްޕައަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އެކުއްޖާ ވާހަކަދައްކާފައި هللا
ފަހެ މީސްތަކުން  ކަރި ހުއިހައްޕާ މީހާގެ ދަރިއަކީމެވެ.ބަބުނެފިއެވެ. އަހުރެންނަކީ 

ނޑިވެގަނެ، އޭނާއަށް ބޮސްދޭން ފަށައިފިއެވެ. އަދި  ޖުރައިޖާ ދިމާއަށް ބޮ
ޖުރައިޖު  ތިބާގެ ފައްޅި ރަނުން ބިނާކޮށްދޭނަމުއެވެ. ،ބުނެފޫއެވެ. އަހުރެމެން

މީހުން އެފައްޅި ބޭނުމެއް ނެތެވެ. ތިޔަބައި ދެންނެވިއެވެ. އަހުރެންނަށް އެގޮތް 
     (رواه أمحد)ކުރިން ހުރިފަދައިން މަށިން ބިނާކޮށްދޭށެވެ!" 

ކުުރގެފަާންށ  ި ަކާރމާތް: اهللا މާތް ައބަޫބ   ފާޅުުކެރްއވ
އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ކިބައިން 

މާނުން އަބޫބަކުރުގެފާނު ތިން މެހު"ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
 ބައިތިއްބަވާފައި) ކޮޅުގައިމެހުމާނުން ގެ (ގޮވައިގެން ވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން 

ނޑު ފަރީއްކުޅުއްވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު،  ގެ އަރިހަށް  rرسول اهللا  ރޭގަ
ވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން ވަރަށް ފަސްކުރައްވާފައި ގެކޮޅަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. 
މެހުމާނުން ކައިފި ހެއްޔެވެ؟ އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުްނ 
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 ރީއެވެ.ކުކެއުމަށް އިންކާރު ،ދަންނަވައިފިއެވެ. އެމީހުން ކަލޭގެފާނާއެކު މެނުވީ
ގަންދީ هللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  އެކަމަނާދެކެ ކޯފާ އިސްކުރައްވާ)(ދެން 

ބުނަމެވެ. ދުވަހަކުވެސް އަހުރެންނެއް ނުކާނަމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ކާށެވެ! 
އެއް ގަންދީ ބުނަމެވެ. އެއިން ސުވާهللا އޭގެތެރެއިން މީހަކު ދަންނަވައިފިއެވެ. 

ނަގައިފިނަމަ، އެވަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ދެން 
ނޑުބޮޑުވަންދެން ކައިފީމުއެވެ. ދެން އަބޫބަކުރުގެފާނު،  އަހުރެމެން ބަ

ހުރިވަރަށް ނުވަަތ ކުރިން ކާއެއްޗެއްސަށް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ފަހެ ހަމަ
   ق عليه)(مّتف "އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ހުއްޓެވެ.

ރު      ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް: اهللا މާތް ގެފަާންށ ުޢަމ

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
 ނަހާވަންދު  ،ދުވަހުގެ ރާސްތާގައިވާވިދާޅުވިއެވެ. (މަދީނާއާ އެއްމަސް އެކަލޭގެފާނު 
މަރުގެފާނު ލަޝްކަރެއް ކައި) ޢުމަށްޓަ އެރަށް ފަތަޙަކުރެއްވު ،ކިޔާ ރަށަކަށް

އެލަޝްކަރުގެ މައްޗަށް  ،އެވެ. އަދި ސާރިޔާ ކިޔާ ބޭކަލަކުނުއްވިފޮ
ޢުމަރުގެފާނު ޚުޠުބާދެއްވަން ހުންނަވައި  ،ވެރިކުރެއްވިއެވެ. ދެން ހުކުރުދުވަހެއްގައި

!"  "َيا َساِرَيَة اَجلَبَل"ހަރުއަޑުފުޅުން  "އޭ ސާރިޔާއެވެ! ފަރުބަދަ މައްޗަށް އަރާށެވެ

ދެން ލަޝްކަރުގެ  ދައިން ދެފަހަރު ނުވަތަ ތިންފަހަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިފަ
ޢުމަރުގެފާނު އޭނާއާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ  ،މަންދޫބަކު މަދީނާއަށް އައުމުން

ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަމީރުލް މުއުމިނީންއެވެ! ތިމަންމެން ހަނގުރާމައިން ބަލިވެފަިއ 
 މައްޗަށް އަރާށެވެ!" މިހެން ތިންފަހަރު ތިއްބައި، "އޭ ސާރިޔާއެވެ! ފަރުބަދަ

 ،މީހަކު ގޮވައިލާ އަޑު އެހީމުއެވެ. ދެން އަހުރެމެން އެފަރުބަދައަށް އަރައި
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، އެބައިމީހުން هللاހަނގުރާމައިގެ އައްޑަނައަކަށް ހެދީމުއެވެ. ފަހެ  ،އެފަރުބަދަ
    (السلسلة الّصحيحة)އެވެ." އަހުރެމެންނަށް ނަޞްރުދެއްވި ބަލިކުރައްވާ 

  ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް: اهللا މާތް ްށ އަ  عد بن أيب وّقاصس

ކުރިމަތިން ފެނިވަޑައިގަތީ  ސަޢުދު ވަޑައިގަތެވެ. ،އްވަންމަދާއިނު ފަތަޙަކުރަ
ފާރިސީންެގ  ،ކޯރު ހުރަސްކުރަން އޮތް ފާލަން  ،ދިޖްލާ ކޯރެވެ. ހުރިހާ ނަވަކާއި

 ،ންނަ މުޖާހިދަކުދައެބައިމީހުންވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. ފަތަން  ،ޙީލަތުން
ހައްދަވާނެ ގޮތަކާމެދު  ،ލަޝްކަރަކު ނެތެވެ. ކޯރުގެ އައްސޭރީގައި ސަޢުދު 

 ،އަކީވިސްނާލައްވަން މަޑުކޮށްލެއްވިއެވެ. ފަހެ ސަލްމާނުލް ފާރިސީ
ފާރިސީންނާބެހޭ ގޮތުން ކަންކަން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ، އަދި އެމީހުންގެ 

އެކަލޭގެފާުނ  ނަވާ ބޭކަލެކެވެ.ދެނެވަޑައިގަން ،ހަނގުރާމައިގެ އުކުޅުތައްވެސް
ސަޢުދު  ،ވަޑައިގަތުމުން، ކަންކުރައްވާނެ ގޮތަކާމެދު، އެކަލޭގެފާނާ

 ،މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ސަލްމާނު ދެންނެވިއެވެ. ކުރެވެން އޮތްކަމަކީ
 ،ނަޞްރުލިބޭަފދަ ތަޤްވާވެރިކަމަކާއި، އީމާންކަމެއް ،ލަޝްކަރުގެ މުޖާހިދުންނަށް

 ،ހުރިތޯ ބަލައިލުމެވެ. ދެން ތިންދުވަސް ވަންދެން ސަލްމާނު އެމީހުންގެ ކިބާގައި 
 ،އެމީހުންގެ ޙާލަތު ބެއްލެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ެފނިވަޑައިގަތީ މުޖާހިދުން

ނޑު ވެއްޖެއްޔާ ކަންކަން  ،އަޅުކަމުގައި ތިއްބައެވެ. އަދި ދުވާލު ވެއްޖެއްޔާ ،ރޭގަ
ދެން ސަލްމާނު،  ބައެވެ.އިޞްލާޙުކުރުމާއި ޖިހާދަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ތިއް

ހަމަކަށަވަރުން  އެވާހަކަ ދަންނަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. ،ސަޢުދުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން
މޫސާގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ނަޞްރުލިބުން، އަހުރެމެންނަށްވުރެ، 

، هللا ވަކިންބޮޑަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ކަމުގައި ނުވެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން
ނޑު އެބައިމިހުންނަށްޓަކައި، މަގުތަކަކަށް ފަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. އަދި  ،ރަތްކަ
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ފިރުޢައުނާއި، އޭނާގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ކިބައިން، އެބައިމީހުން 
ގެ އިޛުނަފުޅާއެކު، މިކޯރު هللاއަދި އަހުރެމެންވެސް، ސަލާމަތްކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ހުރަސްކުރާނަމުއެވެ. ފަހެ ކޯރާ ދިމާއަށް ދިއުމަށް ސަޢުދު މުޖާހިދުންނަށް 
ފަހަރު ތަކުބީރު ކިޔާނަމެވެ. ހުއްދަދެއްވައިފިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން ތިން
ގެ ނަންފުޅުގަނެ، ކޯރު هللاފަހެ ތިންވަނަފަހަރު ތަކުބީރު ކިޔުމާއެކު، 

ހުރަސްކުރުމަށްޓަކައި، ސަވާރީތަކުގައި ކޯރަށް އެރިގަންނާށެވެ! ފަހެ މުޖާހިދުން 
. އެކަން ކޮށްފޫއެވެ. އެބައިމީހުން ކޯ ރުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ފަށައިފޫއެވެ
ކޯރުގެ  ،އެއްގަމުގައި ދުވެލާފައި ދާފަދައިން ،އެބައިމީހުންގެ އަސްތަކާއި ޖަމަލުތައް

މަތީގައި ފޮނު އަރުވަމުން ދުވެލާފައި ގޮސް، ކޯރު ހުރަސްކޮށްފިއެވެ. ފަހެ 
އެއްބަޔަކު  ފެނުނު ހިނދުގައި، އެބައިމީހުން،ފާރިސީންނަށް އެމަންޒަރު 

ނެއްބަޔަކަށް ބުނެފޫއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ހަނގުރާމަކުރަން ތިޔައުޅެނީ އަ
އަދިކިއެއްތަ! ޖިންނީންނާއެވެ. ދެން އެބައިމީހުން  އިންސާނުންނަކާ ނޫނެވެ.

އަވަސްއަވަހަށް ފިަލއިގެން ގޮސްފޫއެވެ. އަދި ފާރިސީންގެ މައްޗަށް 
         اية البن كثري)(البداية والنه ނަޞްރު ދެއްވައިފިއެވެ.هللا މުސްލިމުންނަށް، 

  ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް: اهللا މާތް ްށ އަ  العالء بن احلضرمي

ޢަލާއު ބުނު  ،ވިދާޅުވިއެވެ. ބަޙުރައިން ފަތަހަކުރައްވަން  ُنَفْيٍر ْبُن ُضَرْيُب
އެކަލޭގެފާނާއެކު އަހުރެންވީމެވެ. އެއީ  ،ޙަޟްރަމީ ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުފުޅުގައި

ވަރެއްެގ ކުޑަ ،ދި ފަހުންވެސް ދެމެމުންނުދާސްފައިނުވާ އަދެމެމުން ގޮ އޭގެކުރިން 
ނޑަކާ ހަމައަށް ފޯރައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެން ނަވެއް ފެނޭތޯ އަހުރެމެން  ކަ

އަހުރެމެން ޢަލާއު  ،ބެލިއިރު، އެއްވެސް ނަވެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ދެން އެވާހަކަ
އަށް هللاކުރައްވާ، ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް  ،ބުނު ޙަޟްރަމީއަށް ދެންނެވުމުން
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ކަނޑު  ،ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުންهللاދުޢާކުރެއްވިއެވެ. ދެން ވިދާޅުވިއެވެ. 
ނޑުގެ މަތީގައި  ހުރަސްކުރާށެވެ! ފަހެ އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެމެން ކަ

ގަންދީ ބުނަމެވެ. އެއްވެސް މުޖާހިދެއްގެ އަދި هللا ހިނގާފައި ދިޔައީމުއެވެ. 
އަދި އެދުވަހު އަހުރެމެންގެ  ތެމިވެސް ނުލައެވެ. ،އިއެއްވެސް ސަވާރީއެއްގެ ފަ

 .       الاللكائي) -(كرامات األولياء ލަޝްކަރުގައި މުޖާހިދުންގެ ޢަދަދަކީ ހަތަރުހާހެވެ

  ފާޅުުކެރްއވި ަކާރމާތް: اهللا މާތް ްށ އަ  أبو مسلم اخلوالين

ޔަމަނުގައި  َعْنِسياَألْسَوُد الހަމަކަށަވަރުން  ވިދާުޅވިއެވެ. ُمْسِلم ُبُن ُشَرْحِبيُل
.  َأُبو ُمْسِلم اَخلْوَالينނަބީކަމަށް ދަޢުވާކޮށްފިއެވެ. ފަހެ އޭނާ  ބަލައި ފޮނުވާފިއެވެ

ގެ هللا ،ދެން އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތުމުން، އަސްވަދު ބުނެފިއެވެ. އަހުރެންނަކީ
ރަސޫލާ ކަމަށް ތިބާ ހެކިވަން ހެއްޔެވެ؟ އަބޫ މުސްލިމު ދެންނެވިއެވެ. 

ށް އަޑެއްނީވެއެވެ. އަސްވަދު ބުނެފިއެވެ. އެހެންވިއްާޔ އަހުރެންނަކަ 
ގެ ރަސޫލާ ކަމަށް ތިބާ ހެކިވަން ހެއްޔެވެ؟ އަބޫ މުސްލިމު هللا ،އްމަދުގެފާނަކީމުޙަ

ނޑެއް ރޯކުރުމަށް އަސްވަދު  ދެންނެވިއެވެ. އާނއެކެވެ. ދެން ބޮޑު އަލިފާންގަ
 އޭނާ، އަބޫ މުސްލިމު، (އޭނާއަށް ތަބާވެގެންތިބި މީހުންނަށް) އަންގައިފިއެވެ. ދެން 

ނޑަށް އެއްލާލައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އަބޫ މުސްލިމަށް އަލިފާނުން  ،އެއަލިފާންގަ
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވަތެވެ. ދެން އަސްވަދަށް މީހަކު 
 ،ބުނެފިއެވެ. އޭނާ މިތަނުން ބޭރު ނުކޮށްފިނަމަ، ތިބާއަށް ތަބާވެގެންތިބި މީހުންތައް

އެރަށުން  ،ލާފުކޮށް ފަާސދަކޮށްފާނެތެވެ. ދެން އަސްވަދު، އަބޫ މުސްލިމަށްތިބާއާ ޚި
ކަޭލގެފާނު މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފުރާގެން ދިއުމަށް އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ފަހެ އެ

ވަނީ އަވަހާރަވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ޚަލީފާ ކަމުގައި  rرسول اهللا އޭރު 
ން އަބޫ މުސްލިމު، އެކަލޭގެފާނުގެ ސަވާރީ ހުންނެވީ އަބޫބަކުރުގެފާނެވެ. ދެ
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 ،މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ ދޮރުކޮޅު މަތީގައި މަޑުކުރައްވާ، މިސްކިތަށް ވެދެވަޑައިގެން 
ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ  ،ތަނބަކާ ދިމާއަށް ހުންނަވައި

 ފިއެވެ. ދެން ޢުމަރުގެފާނުޢުމަރުގެފާނަށް އެކަލޭގެފާނު ފެނިވަޑައިގެން
 ވާ އިފިއެވެ. ކޮންބައެއްގެ ތެރެއިންއެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން ދަންނަވަ 

 މީހެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ޔަމަނުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.
ކައްޛާބު (އަސްވަދު)، އެމީހަކު އަލިފާނުން ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. 

.  އަންދައިލުމަށް އަލިފާނަށް އެއްލައިލި މީހާ ހެއްޔެވެ؟ އަބޫ މުސްލިމު ވިދާޅުވިއެވެ
އަށްޓަކައި هللاބުނު ޘައުބެވެ. ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. هللا ޢަބްދު  ،އެމީހަކީ އެއީ

އަށްޓަކައި هللاބުނާށެވެ! އެމީހަކީ އެއީ ތިބާ ހެއްޔެވެ؟ އަބޫ މުސްލިމު ވިދާޅުވިއެވެ. 
 ޢުމަރުގެފާނު، އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ބުނަމެވެ. އާދޭހެވެ. އެމީހަކީ އަހުރެންނެވެ.

ދެން އެކަލޭގެފާނު ކީރިތިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ.  ،މޭފުޅުގައި ފިއްތަވާލައްވައި
ގޮވައިގެން އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ދެބޭކަލުންގެ 

އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. هللاދެމެދުގައި އެކަލޭގެފާނު ބައިންދަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. 
މިއަޅާ މަރުނުގަންނަވާ  ،މިއަޅާއަށް އެމީހަކު ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެންކަލާނގެއީ، އެ

ފާނުގެ އުއްމަތުން، މުޙައްމަދުގެދިރިލެހެއްޓެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެއީ 
ކަންކުރެވުނު މީހާއެވެ.  ،ކުރެވުނު ފަދައިންއިބްރާހީމްގެފާނާމެދު ކަންއެމީހަކާމެދު، 

ޑައިނުގެންނެވި ފަދައިން ގެއްލުމެއް ލިބިވަ  ފަހެ އަލިފާނުން އެކަލޭގެފާނަށް
   الاللكائي) -(كرامات األولياء  އޭނާއަކަށްވެސް އަލިފާނުން ގެއްލުމެއް ނުލިބުނެވެ.

ދިޖްލާ ކޯރާ  ،َأُبو ُمْسِلم اَخلْوَالينވިދާޅުވިއެވެ.  اُملِغَرية ُبُن ُسَلْيَماُنއަދި 
ނަށް، އެކޯރު ލަކުިޑ ހަމައަށް ފޯރައިފިއެވެ. ފަހެ އެހިނދު އެކޯރުގެ ދިގުމި

ކޯުރ  ،މަތީގައި ހިންގަވާފައި ގެއެކޯރު ،އަރުވަމުން ދިޔައެވެ. އަދި އަބޫ މުސްލިމު
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ހުރަސްކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އެކުވެރިންނާ ދިމާއަށް 
ކޯރުގެ ތެރެއަށް  ،އެނބުރިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތުން

ދެއްވުމަށް ރައްދުކޮށް ،އޭތިވި ހެއްޔެވެ؟ ބުނާށެވެ! އޭރުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫ 
  الاللكائي) -(كرامات األولياء  އަށް ދުޢާކުރާހުށީމެވެ.هللا

ގެ ވަލީވެރިއަކަށް ވުމަށް، އޭނާގެ އަތް މައްޗަށް ކަރާމާތް ފާޅުވުމަކީ هللاފަހެ 
ވަލީވެރިއެއްގެ ކިބައިން މެނުވީ  ގެهللا ،ރާމާތެއްކަ އެކަމަކު ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ.
  ފާޅެއް ނުވާނެތެވެ.

 ،ޔައިރިއެކޭ ކިގެ ވަލީވެهللاތިމަންނައަކީ  ،ގެ ވަލީވެރިއަކުهللاއަދި 
އޭނާގެ ނަފްސު މޮޅުކޮށް  ،ގެ ޞާލިޙު އަޅަކަށްهللاނެއެވެ. އެހެނީ ދަޢުވާއެއް ނުކުރާ

  ފަޚުރުވެރިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ. ،ބޮޑާވެރިވެ

   خس حس جس مخ محجخ جح مج ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް

ގެ މާތްކަން މިއްލަ ނަފްސުތަކުއަ ،މާނައީ: "ފަހެ ތިަޔބައިމީހުން )٣٢ (النجم:
 ،މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ،މީހުންތަޤުވާވެރިވި  !ފަޚުރުވެރިނުވާށެވެ ބަޔާންކޮށް

  ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ."

ިއްނ ެއްއވްެސ ަކެމްއ  ަވީލެވރިައކާމުެދ، ުކގެ ތެެރ ްނަތްއަތ ައްނަނިނިވ ަކ
ލެކެެވ. ޤާުދުކުރަމީކ ިޝުރކުގެ ަޢަމ  ިއުޢިތ

ރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ވަލީވެރިޔާއަށް ކައުނުގައި ތަޞައްރަފުކު •
ފަރިޔާދުކުރުން  ،ކަމަށާއި، މުޞީބާތުގެ ވަޤުތު އޭނާއަށް ގޮވައި

 ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުން.

ވަލީވެރިންނަކީވެސް  ،ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި، ނަބީބޭކަލުން ފަދައިން •
 ކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރުން. މު ބައެއްމަޢުޞޫ
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ކަމަށާއި، އެމީހުންނަކީ މަޚުލޫޤުންގެ  ވަލީވެރިންނަށް ޣައިބު އެނގޭ •
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ފުދިގެންވާ ބައެއް ކަމަށް  ،ކިބައިން

 އިޢުތިޤާދުކުރުން.

 ލިބިގެންވާ ސިފަަޔށް ބަދަލުވުމުގެ ބާރުއެކިސިފަ ،ވަލީވެރިންނަށް •
ތާނގައި އެއްވަޤުތެއްގައި ވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ކަމަށާއި، އެކިތަން

 ޤާދުކުރުން.ލިބިގެންވާ ކަމަށް އިޢުތި

އޭނާއަށް  ،ވަލީވެރިޔާއަކީ ޚާއްޞަ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވާތީ  •
ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށާއި، އެހެން މީހުން އެކަްނ 

އެކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު  ،ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި 
 .އިންކާރުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުން

އެންމެބޮޑު ވަލީވެރިޔާގެ އަތުގައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި،  ،މަކީވަލީވެރިކަ •
އޭނާ ބޭނުން މީހަކަށް އެކަން  ،އޭނާއަށް ތަބާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

 ދެވޭނެ ކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުން.

 ،ނަބީކަމުގައި ސިއްކައެއް ވާފަދައިން، ވަލީވެރިކަމުގައިވެސް •
 ސިއްކައެއް ވާކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުން.

ޔާއަށް، އޭނާއާ ޚިލާފުވާ މީހުންގެ ކިބައިން ޢިލްމާއި، ހިދާޔަތް ވަލީވެރި •
 އަތުލައިގަނެވިދާނެ ކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުން.

ޝައިޠާނާގެ  ،ދަންނައެވެ. ޢާންމުކޮށް މިއިޢުތިޤާދުތައް މީހުން ކޮށްއުޅެނީ
މިއިން  ،އެމީހުންނާމެދު  ،ގެ ވަލީވެރިންهللاއެހެނީ ވަލީވެރިންނާ މެދުގައެވެ. 

  އިޢުތިޤާދުކުރަން އިންކާރުކުރާނެކަން ކަށަވަރެވެ.ގޮތަކަށް 
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 .ަވީލެވރިން  ިއޠާާނގެ ޝަ  §
އަށް އުރެދި، ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާސްތަކަށް ތަބާވެ، އޭނާގެ هللا

  ފިޔަވަޅުތަުކގެ މަތިން ހިނގާ ކޮންމެ މީހަކީ ޝައިޠާނާގެ ވަލީވެރިއެކެވެ.

 ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެތައް  ،ޝައިޠާނާގެ ވަލީވެރިންތަކެއްވާ ކަމަށް
  އާޔަތެއްގައި ބަޔާންވެފައި ވެއެވެ.

 هت مت خت حت جت هب  مب  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް
މާނައީ: "އޭނާއަށް (ޝައިޠާނާއަށް)  )١٠٠(النحل:  حج مث

އޭނާ ވަލީވެރިއެއްގެ (އެކުވެރިއެއްގެ) ގޮތުގައި ބެިލ  ،ބާރުލިބިގެންވާކަން ކަށަވަރީ
   ށް އުޅޭ މީހުންގެ މައްޗަށެވެ."މީހުންގެ މައްޗަށާއި، އެކަލާނގެއާ ޝަރީކުކޮ

 جي  يه ىه مه ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
: މާނައީ )١٧٥(آل عمران:   ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 ،ކަމަށް ބުނެ  ވި ލަޝްކަރު ޖަމާ ވަންހައިގެ އިމީހުންނާ ޚިލާފަށް ޤުރައިޝްތިޔަބަ"(
އެއީ ) ޅުނު ފަރާތަކީއު ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގަންނަވަން  ،އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން 

އެކުވެރިންގެ ކިބައިން (ވަލީވެރިންގެ) އޭނާގެ  ،އޭނާ . ޝައިޠާނާއެވެ
 ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް ބިރުވެތި. ބިރުގަންނަވައެވެ ) ތިޔަބައިމީހުން(

އަށް  اهللاތިމަން  ،ތިޔަބައިމީހުންނަކީ މުއުމިނުން ކަމުގައިވާނަމަ !ނުވާށެވެ
 "!ބިރުވެތިވާށެވެ
ޝައިޠާނާގެ އެހީ ހޯދައި،  ،ޝައިޠާނާގެ ވަލީވެރިންގެ ތެރޭގައި އަދި

ޢަޖައިބުކުރަނިވި ކަންތައްތައް ދައްކާ ބަޔަކުވެސް އުޅެތެވެ.  ،މީސްތަކުންގެ ލޯމަތީ
  މިބައިމީހުންނަކީ ސިޙުރުވެރިންނެވެ.
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މިބާވަތުގެ ވަލީވެރިންނަކީ ޝައިޠާނާ ރުއްސުމަށްޓަކައި، އިންސާނީ 
ލައި، ނަޖިސްތަކެތި ކައި، އެތަކެއްޗާ ގައިގޯޅިވެ، ކަރާމާތް ހަނދާން ނައްތާ

އޭނާއާ ގާތްކަން ޙާޞިލުކޮށްަފއިވާ މީހުންނެވެ.  ،ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ފުރުގެ އެތައްކު
  އޭނާ އެދޭ ކަންތައް ޝައިޠާނާ ކޮށްދެއެވެ. ،މިޙާލަތުގައި 

އަމިއްލައަށް ވަލީވެރިކަމަށް ދަޢުވާކުރެތެވެ. އަދި  ،މިފަދަ މީހުން
ބަޔާންވެދިޔަ އިޢުތިޤާދުތައް ކުރުމަށް ރުހިގެން  ،މީސްތަކުން ،ދުއެމީހުންނާމެ 

. އަދި އެކަމުގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ، ފަޚުރުވެރިވެތެވެ.   ތިބެތެވެ

މިފަދަ މީހުންނެވެ. ބައެއް  ،އަދި ވަލީވެރިން ކަމުގައި ޢާންމުން ދެކެނީވެސް 
 ޅެތެވެ.މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިފަދަ މީހުންނަށް ޢާންމުން އަޅުކަންކޮށްވެސް އު

 ަމހާަނ ީޒަނތެްތިރޮކްށ ަމހާަނަމީތ ިޒާޔަރތް ހުެދްނ. ×

އެބޭކަލުންގެ މަހާނަފުޅުގެ މަތީގައި ޒިޔާރަްތ  ،ވަލީވެރިން އަވަހާރަވުމުން
ޝިރުކުގެ  ،ބިދުޢަވެރި  ،ވަރަށް ކުރީއްސުރެ މީހުން ކުރަމުން އަންނަ  ،ބިނާކުރުމަކީ 

 ނާގެ ވަލީވެރިންނާޢަމަލެކެވެ. އަދި މިކަން ޙައްދުފަހަނަޅައިގޮސް، ޝައިޠާ
  މީސްތަކުން މިކަން ކޮށްއުޅެތެވެ. ،މެދުވެސް

  މިއީ ޝަރީޢަތުގައި ވަރަށްބޮޑަށް މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

َأْن ُيَجصََّص اْلَقْبُر، َوَأْن ُيْقَعَد َعَلْيِه،  rَرُسوُل اِهللا َنَهى «َعْن َجاِبٍر َقاَل: 
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ هللا މާތް : މާނައީ (رواه مسلم) »َوَأْن ُيْبَنى َعَلْيِه

އުވައިން ނުވަތަ "ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
ސިމެންތިން މަހާނަ ރޭނުމާއި، މަހާނަމަތީގައި އިށީނުމާއި، މަހާނަ މަތީގައި 

  ނަހީކުރެއްވިއެވެ." rرسول اهللا  ،ޒިޔާރަތް އެޅުން
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އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ.  » َعَلْيِهَوَأْن ُيْكَتَب«َوِفي ِرواَية 
 "މަހާނާގައި ލިޔުންވެސް އެކަލޭގެފާނު ނަހީކުރެއްވިއެވެ."

اللَُّهمَّ َال َتْجَعْل َقْبِري َوَثنًا ُيْعَبُد، ". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللا އަދި
 )رواه مالك يف املوطأ( "َساِجَداْشَتدَّ َغَضُب اِهللا َعَلى َقْوٍم اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َم

، ފުޅު މަހާނަރަސޫލާގެ  ތިމަން ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އޭހައްދަވާ": މާނައީ
ފުޅުތައް މަހާނައެބައެއްގެ ނަބީންގެ ! ބުދަކަށް ނުހައްދަވާނދޭވެ ކުރެވޭއަޅުކަން

ގެ ކާޯފ  اهللا ،މީހުންގެ މައްޗަށް  ހެދި  (ޒިޔާރަތްތަކަކަށް) މަސްޖިދުތަކަކަށް
  ."ގަދަފަދަވެގެންވެއެވެ

َأَال َوِإنَّ َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ r رسول اهللاވެސް އަދި
َفِإنِّي َأْنَهاُكْم  ،َكاُنوا َيتَِّخُذونَ ُقُبورَ َأْنِبَياِئِهمْ َمَساِجَد، َأالَ َفالَ َتتَِّخُذوا الُقُبورَ َمَساِجَد

ވީ ގައިރީތިޔަބައިމީހުންގެ ކު. ދަންނާށެވެމާނައީ: " )صحيح مسلم( "َعْن َذِلَك
 މިސްކިތްތަކަކަށް ،ފުޅުތައް މަހާނައެބައިމީހުންގެ ނަބީންގެ  ،މީސްތަކުން

ތައް މަހާނަ، ތިޔަބައިމީހުން. ދަންނާށެވެ ދައިއުޅުނެވެ.ހަ  (ޒިޔާރަތްތަކަކަށް)
ހަމަކަށަވަރުްނ ، ފަހެ. ނުހަދާށެވެ (ޒިޔާރަތްތަކަކަށް)މިސްކިތްތަކަކަށް 

  ".ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަން މަނާކުރައްވަމެވެ ،ތިމަންކަލޭގެފާނު
ِإنَّ ِمْن ِشَراِر النَّاِس َمْن ". ރެއްވިއެވެޙަދީޘްކު r رسول اهللا ވެސްއަދި

: މާނައީ  رواه أمحد)( "ُتْدِرُكُهمُ السَّاَعةُ َوُهمْ َأْحَياٌء، َوالَِّذينَ َيتَِّخُذونَ الُقُبورَ َمَساِجَد
 ،ދިރިތިއްބާ ކުރެ އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި، މީސްތަކުން "

 ތައް މިސްކިތްތަކަށް މަހާނަމީހުންނާއި،  މުވާއެބައެއްގެ މައްޗަށް ޤިޔާމަތް ޤާއި 
  ."މީހުން ހިމެނެއެވެ ހަދާ  (ޒިޔާރަތްތަކަކަށް)
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ކަންކަމަށް  ،ޒިޔާރަތަށް ނަދުރުބުނުމާއި، މަރުވެފައި ތިބޭ މީހުންގެ ކިބައިން
އެދުމަކީ އެޒިޔާރަތް އަޅުކަންކުރެވޭ ތަނެއް ކަމުގައި ހެދުމެވެ. އަދި އެމަހާނާގައިވާ 

   އެއީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.މައްޔިތާއަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ. އަދި 
އިރާދަކުރެއްވީތީ، މިހައި ހިސާބުން މިފޮތުގައި ލިޔަްނ هللا ފަހެ މާތް 

މިފޮތް  ،އުއްމީދުކުރަނީ .َوِهللا اَحلْمُد واِملنَّة .ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ
ރުއާނާއި، ބެހޭގޮތުން ޤު ތައުޙީދާއި ޝިރުކާ، ވިދާޅުވެއްޖެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް

އަދި . ސުންނަތުގެ އަލީގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ޙާޞިލުވުމެވެ
އަގުހުރި  ،މިފޮތުގެ ޒަރިއްޔާއިން ގިނަ ދިވެހި ދަރިންތަކަކަށް  ،هللاދުޢާއަކީ މާތް

 ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ވުމުގެ ،ދި ތައުޙީދު އެނގިއަ. ފައިދާތަކެއް ދެއްވުމެވެ
އަދި ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް . ވުމެވެހެޔޮތައުފީޤު ދެއް

  .ހެޔޮޢަމަލުގެ މީޒާނަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމެވެ ،ޤަބޫލުކުރައްވައި

 
  
  
  
  

  
 
  

  


