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P 

 މުޤައްދިމާ 

 

اذلي أرسل رسوهل باهلدى ودين احلق يلظهره ىلع ادلين لكه، فجعله احلمد هلل 
شاهدا ومبرشا ونذيرا، وداعيا إىل اهلل ورساجا منريا، وجعل فيه أسوة حسنة ملن اكن يرجوا 

وايلوم اآلخر وذكر اهلل كثريا. امهلل صل وسلم وبارك عليه وىلع آهل وأصحابه ومن تبعهم اهلل  
 ، وبعد. بإحسان إىل يوم ادلين

ގެ ަމތިެވރި ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ މެންގެ ނަިބއްޔާ އަދި ރަސޫލާ ނޑުއަޅުގަ
ހިތްހަމަޖެހުން ލިއްަބިއދޭ ވާހަކަތައް ޛިކުރުކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް ނުހަނު 

ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމާންތެރިކަން އިތުކޮށްދޭެވސް ކަމެކެވެ. އެހެނީ އީމާންކަމަކީ 
، އެ ޢަމަެލއް ްނނަވާ ކޮންމެ ޢަމަލަކީޑިގަލޯިބވެވޮ هللا ، ކަށް ވީ ިހނދުއުނިވެ އިތުރުވާ އެއްޗަ

 ތާޒާކޮްށދޭނެ ކަމެކެވެ. އީމާންކަން ،އީމާންކަމަށް އިތުރު އާރޯކަމެއް ލިިބކުރުމުން 

ބިނާވެފައި ވަނީ މައިގަނޑު   ކަމަކީ އިސްލާމްދީން މިއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަންވީ
ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެވޭ އެހެން އިލާަހކު  هللا ދެ އަޞްލެއްގެ މައްޗަށްކަމެވެ. އެއީ 

ކަމަށް ހެކިވުމެވެ. އިލާހުގެ އަޅާ އަދި ރަސޫލާއެ  އަކީ މުޙައްމަދު  ހެކިވުމާއިނުވާކަމަށް 
ދެ އަޞްލުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ މި ދެންނެވި އީމާންކަން އޭގެ އެންމެ މަތީ  ފަހެ، އެ

    ލަތެވެ.ސީތް އެންމެ އަގުހުރި ވަދަރަޖައަށް ގެންދިޔުމަށް އޮ

އިލާހު ޚަލްޤުކުރެއްވި އެންމެ މާތް މަޚްލޫޤަކީ އެގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ތެރެއިން هللا 
އެވެ. ޮލުބވެތި ައޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މިއުންމަތުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަިބއްޔާ 

 ޖެހޭ އަދާކޮށްދޭންއަޅުގަނޑުމެން އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ައށް އީމާންވުމާއެކު، ނަިބއްޔާ 
ގުޅި ލާމެހިަފއިވާ ވަރަށް ޮބޑަްށ ޙައްޤުތަކެއްވެއެވެ. އެއިން ކޮންެމކަމަކީވެސް އެއްކަމަކާއި އަނެއްކަމެއް 

ހަމައެަކނި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުން އިޢުތިޤާދުޮކށް،  ކަންތައްތަކެކެވެ.
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އެކަލޭގެފާަނށް އީމާންވާ ަބޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެއާއެކު ޢަމަުލން އަޅުގަނޑުެމންނަކީ  ުބނެލުމަކުން    ދުލުން

 ންތަކުން ވެވޭ އެއްޗެކެވެ.އެކަން ދައްކުވައި ދޭންޖެހެއެވެ. އެހެނީ އީމާންކަމަކީ ހިތާއި، ދުާލއި، ގުނަވަ

މު ޙައްޤުތަކުގެ އްހިމުކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަމި ކުޑަކުޑަ ފޮތަކީ މި ދެންނެވި ޙައްޤު
ަބޔާންކޮށް، މީސްތަކުންނަށް އެކަންަކމުގެ ކުރު ގޮތަކަށް  ، ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައިއްއެޞާޚުލާ

މި  ދުގައި ލިޔެފައިވާ ކުޑަކުޑަ ފޮތެކެވެ. ޞަހިއްސާކޮށްލުމުގެ މަޤުލޫމާތުކޮޅެއް ޢުކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މަ

كتور حممد ادل  ތެރެއިން،  ފޮތް ލިޔުމުގައި، ތަާފތު އެކި މަުރޖިޢުތަކުން މަޢުލޫާމތު ނަގާފައިވާެނއެވެ. އޭގެ
حقوق انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته يف ضوء ާވފަިއާވ 'އް ޔުލި  بن يلع اتلميم ابن خليفة 

املصىف من حقوق 'ލިޔުއްވާފައިވާ    أ.د. صالح بن عبدالعزيز بن عثمان سندي  އަދި  'الكتاب والسنة
 ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.ފޮތް ދެ  މި' املصطىف صىل اهلل عليه وسلم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد.
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 ފުރަތަމަ ޙައްޤު 

 އެކަލޭެގފާުނެގ ރަސޫލުަކމަށާއި ނަބީކަމަށް އީާމްނުވން 
 

އްމު ޙައްޤެވެ. ހިމިއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ެތރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެްނމެ މު
 ލަކީ ވެސް މިއެވެ.ޙައްޤެއްގެ މައްޗަށް އެހެން ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ިބނާވެފައިވާ މައިގަނޑު އަޞްއަދި އެ  

ނުވާ މީހާެގ  އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިެބކެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާން
 އީމާންކަން ޞައްޙަ ނުވާނެއެވެ.

އަލްޤާޟީ ޢިޔާޟް ،  ަބޔާންކުރައްވާ އަށް އީާމންވުމަކީ ކޮަބއިކަން  ނަިބއްޔާ  
  ްވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ]އެކަލޭގެފާނަށް އިމާންވުމަކީ، އެަކލޭގެފާނުގެ ނަީބކަމާއި ރަސޫލުަކނ

ތެދުކުރުމާއި އެކަލޭގެފާނު އެކަންކަމަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ކަންކަމަކާއި ވިދާޅުވި އެންމެހާ 
 (1)ަބސްފުޅެއް ތެދުކުރުމެވެ[.

ޖެހެއެވެ.   އެކަލޭގެފާނުގެ ރަސޫލުކަމަށާއި ނަީބކަމަށް އީމާންވުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެން
އަށް އެމީހަކު، ރަސޫލާ    ވިޔަސްކުރެ އެއްކަމަކަށް އިންކާރު ކުރިކަމުގައި    ކަމުން  ތިން  އެ

 އީމާންވީކަމުގައި ނުވާނެއެވެ.

 ައީފުރަތަމ: 

ްނ އަހަރެމެންގެ ނަިބއްޔާ އަދި ރަސޫލާކަމަށް އީމާންވާ  އަކީ  މުޙައްމަދު
ނުވާ މީހަކީ އީމާނުގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ނުވާނެއެވެ.  ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތަށް އީމާން ޖެހެއެވެ.

 ވެގެންވާ ކަމެކެވެ.އަށް އީމާންވާ މީހެއްެގ މައްޗަށް ލާޒިމުهللا އަދި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވުމަކީ 
هللا މީސްތަުކން އަދާ ކޮށްދޭން ޖެޭހ ޙައްޤެކެވެ.  އިއެއީ އެކަލޭގެފާނަށްޓަކަ ހެއްޔެވެ. އަދި ކިއެއް

  .ެڇھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڇ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ  

 
 . 475القايض عياض، الشفاء بتعريف حقوق املصطىف صىل اهلل عليه وسلم، ص   (1)
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އަށާއި، އެއިލާހުގެ ރަސޫާލއަށް އީމާންނުވާ މީހާ )ދަްނނާެށވެ!(  هللاއަދި މާނައަކީ: ] ١٣الفتح: 
  ، ކާފަރުންަނށްޓަކާ އަނދައަނދާ ހުންނަ ނަރަކަ ތަްއޔާރު އިލާހު ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންފަހެ، 

 [.ކުރެއްވީމެވެ
 

 ައީދެވަނ: 

  ލާޒިމްވެގެން ވެއެވެ.އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތަކީ ޢުމޫމީ ރިސާލަތެއްކަމަށް އީމާންވުން
މާނައަކީ، އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުީނ ކުރީގެ އުންމަތްތަކަށް ނަިބއްޔުންނާއި ރަސޫލުން ފޮނުއްވުނު ފަދައިން 

 ހެއްޔެވެ.   އަދި ކިއެއް މަށް އިޤުރާރުވުމެވެ.  ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ނޫންކަ
ން އަންނާެނ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ޝާިމލު އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތަކީ ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ދާންދެ 

ރިސާލަތެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ އިންސީންނާއި ޖިންނީންެގ ގާތަށެވެ. މިޙަޤީޤަތް ަބޔާންކުރައްވާ 

 ١٠٧األنبياء:  ڇک  ک  گ         گ  گ       گ  ڇ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا 

 ރަސޫލުކަމައިގެން ، ތިމަްނއިލާހު ކަލޭގެފާނު މެނުވީއަދި ޢާލަމްތަކަށް ަރޙްމަތެއްކަމުގައި މާނައަކީ: ]
ތަްފސީރު   ންނީންކަމަށްއިްނސީންނާއި ޖި ގެ މުރާދަކީމި އާޔަތުގަިއވާ ޢާލަމްތަކު [.ނުފޮނުއްވަމެވެ

 ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އި  ންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަަބރު ދެއްވައަދި އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ އެންމެހާ މީސްތަކު
 هللا ގެ ޢަޛާުބގެ ވާހަަކއިން އިންޒާރު ކުރައްވާ ޭބކަލެއްކަމުގައެވެ.  هللا

ۀ  ہ  ہ ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އުފާވެރިކަމުގެ ޚަަބރުދެއްވާ ޭބކަލަކު ކަމުގައްޔާއި، ިބރުވެރިކަމުގެ މާނަައކީ: ]  ٢٨سبأ:    ڇۓ  ۓ   

މެނުވީ ތިމަންއިލާހު، އެންމެާހ މީސްތަކުންގެ ގާތަކަށް ކަލޭގެފާނު  ޭބކަލަކު ކަމުގައި  އިންޒާރުދެއްވާ
)އެކަމެއް( ނުފޮނުއްވަމެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުން ރަސޫލުކަމައިގެން 

 [.ނުދަނެއެވެ

އަދި އެންމެހާ މީސްތަކުންަނށް މުޚާޠަުބ ކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނުެގ ރިސާލަތަކީ ޢާންުމ 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڇ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  هللا  އްކަން އަންގަވާތެރިސާލަ
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މީސްތަކުންނޭެވ! ކަލޭގެާފނު ިވދާޅުވާށެވެ! އޭ މާނައަކީ: ] ١٥٨األعراف:  ڇہ  ہ

 [.އެވެރަސޫލާ  ފޮނުއްވި  هللا ގާަތށް  އެންމެންގެ    ތިޔަަބއިމީހުން  ކީހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެާފނަ

އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނަީކ ހަަމއެކަނި ޢަރަބީންގެ ާގތަށް ފޮނުްއވުނު ޭބކަލެއްކަމަްށ 
ތުގެ ަބއެއް ޙުކުމްތަކަކީ ޢަރަީބންނަށް ބުނުމަކީ ބާޠިލު ުބނުމެކެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ޝަރީޢަ

 ޙުކުމްތަކެކޭ ުބނުމަކީވެސް އޭގައި އެއްވެސް އަޞްލެއް ނެތް ބާޠިލް ުބުނންތަކެކެވެ. އްޞަޚާ
 

 ައީތިންވަނ: 

 ން އެކަލޭގެފާނަކީ ނަީބކަމާއި ރަސޫލުކަން ޚަތިމްކުރެއްވި ސާހިާބކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރަ
އިގެން ފަހު އެއްވެސް ނަިބއްޔެއް އަދި ރަސޫލެއްވެސް ރިސާލަތަކާ އެކަލޭގެފާނަށްއެއީ ވެ. ޖެހެއެ

ې  ڇ  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  هللا މިކަން ަބޔާންކުރައްވާ    ވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް އީމާންުވމެވެ.

  ڇى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

ތިޔަަބއިމީުހންގެ ޮބޑެތި ފިރިެހނުންގެ ތެރެއިްނ އެކެއްގެވެސް ަބފައިކަލަކު ކަމުަގއި ާމނައަކީ: ]  ٤٠األحزاب:  
ން ގެ ރަސޫލާއެވެ. އަދި ނަީބކަهللاމުޙައްމަދުގެފާނު ނުވެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، )އެކަލޭގެފާނަކީ( 

هللا މެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކަމެއް މޮޅަްށ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލަކުކަމުގައި  ވެސްޚަތިމްކުރެއްވި ކަލޭގެފާނު
 ެވޮޑިގެންވެއެވ.] 

 (2)« َوإِنَُّه ََل نيَِبَّ َبْعِدي » ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ 

އަދިވެސް ޙަދީޘް  [.ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު ަނިބްއޔެއް ނުވެއެވެއަދި ހަމަކަށަވަރުން މާނައަކީ: ]

نَا َخاَتُم انلَِّبيِّني » ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
َ
ނަީބަކން ޚަތިމްކުރެއްވީ އަދި މާނައަކީ: ] (3)« َوأ

 [.ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ 

  

 
 . 1842، صحيح مسلم  3455صحيح ابلخاري  (2)
 . 2286، صحيح مسلم  3535صحيح ابلخاري  (3)
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 ޙައްޤު  ދެވަނަ

 އެކަލޭެގފާނު ދެކެ ލޯިބުވން
 

އެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯިބވުމަކީ ދީުނގެ ވާޖިުބތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރި އެއް ވާޖިެބވެ. 
އެކަލޭގެފާނެވެ. ެއއީ ޖެހޭ ފަރާތަކީ  އަށް ފަހު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ޮބޑަށް ޯލިބވާން هللا  ފަހެ،

ވުރެ ޮބޑަށް   ވުރެވެސް ޮބޑަށެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް  އަމިއްލަ ދަރިންނަށް  ،މުދަލާއި   ،އެންމެހާ މީސްތަކުންނާއި
 هللا ނުރައްކާ ަބޔާންކުރައްވާ  ދެކެ ލޯިބވުމުގެ ދުނިޔެވީ މުދަލާއި މީސްތަކުން

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڇ

ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک    ڌ  ڎ

މާނައަކީ:   ٢٤اتلوبة:   ڇگ  گ  گ گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ 

 ،އަނިބންނާއި   ،އަޚުންނާއި  ،ދަރިންނާއި  ،]ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަަބިއމީހުންގެ މައިންަބފައިްނނާއި
ގެއްލުންވެދާނެކަމަށް ތިޔަަބއިމީުހން  ،ތިަޔަބއިމީހުން ހޯދާފައިވާ މުަދލާއި ،ގާތްތިމާގެ މީހުްނނާއި
 ،ރަސޫލާާއއި ،އާއިهللاރުހޭ ެގދޮރާއި )މިުހރިހާ ތަކެތި(  ތިޔަަބިއމީހުން ހިތް ،ިބރުގަންނަ ވިޔަފާރިއާއި

ގެ  هللاވުރެ، ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ޮލުބވެތި ކަމުގައިވާނަމަ،  އެއިލާހުގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށް
هللا އަމުރުފުޅު އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަަބއިމީހުން ަބލަަބލާ ިތޭބށެވެ! ފާސިޤުވީ މީހުްނނަށް، 

 .]ެތެދުމަގެއް ނުދައްކަވާނެެއވ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڇ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا  އަދިވެސް

ވުރެ، ނަިބްއޔާ   ނަފްސުތަކަށްމުއުމިނުންަނށް އެއުރެންގެ އަމިއްލަ މާނައަކީ: ] ٦األحزاب:  ڇۈٴۇ  

 [.ޮބޑެވެ އައުލާކަން
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َحُدُكمْ  »  ެގ ޙަދީޘްފުޅެއްގައިވެއެވެ. އަދި ނަިބއްޔާ 
َ
َحَّتَّ  ََل يُْؤِمُن أ

ْْجَِعنيَ 
َ
هِ َوانلَّاِس أ هِ َوَودِلِ َحبَّ ِإيَلِْه ِمْن َوادِلِ

َ
ُكوَن أ

َ
އެމީހެއްގެ މައިންަބފައިްނނާިއ މާނައަކީ: ] (4)« أ

ވުރެ އެމީހެއްގެ ގާތުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޮުބވެތިވެއްޖަުއމަށް   ދަރިންނާއި އަދި އެންމެހާ މީސްަތކުންނަށް
 [.ވީކަމުަގއި ނުވެއެވެދާންދެން އެމީހެއް އީމާން

 ނަިބއްޔާ  ގޮތް ަބޔާންކުރައްވާ އީމާންކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ިލޭބނެ

َحبَّ   ثَََلث   »ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  
َ
َمْن ُكنَّ ِفيِه وََجَد بِِهنَّ َحََلَوَة اإِليَماِن: َمْن اَكَن اهلُل َورَُسوهُلُ أ

 
َ
ا ِسَواُهَما، َوأ ْنَقَذُه اهلُل ْن ِإيَلِْه ِممَّ

َ
ْن أ

َ
ْن َيُعوَد يِف الُكْفِر َبْعَد أ

َ
ْن يَْكَرَه أ

َ
بُُّه ِإَلَّ هلِل، َوأ ُُيِبَّ الَْمْرَء ََل ُُيِ

ْن ُيْقَذَف يِف انلَّارِ 
َ
މާނައަކީ: ]މީހެއްގެ ކިަބއިގައި ތިން ކަމެއް ހުރެއްޖެަނމަ  (5)«  ِمنُْه، َكَما يَْكَرُه أ

ުވރެ  އެއީ އެހެން ހުރިހާ ފަރާތަަކށްއީމާްނކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން ލިޭބނެއެވެ. އޭގެ ސަަބުބން އެމީހަކަށް 
އަށްޓަކައި މެނުވީ އެހެން ފަރާތެއްދެކެ هللا އަދި  ވެ.އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ ދެކެ ލޯިބވުމެهللا ޮބޑަށް 
 އޭނާ  هللا އަލިާފންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ފުންމާލުމަށް އޭާނ ނުރުހޭ ފަދައިން،    ވެ. އަދިވުމެލޯިބ ނު

 ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު އަލުން އަނުބރާ ކާފަރުކަމަށް ދިއުމަށް، ނުރުހުްނތެރިވުމެވެ[.ކާފަރުކަމުން 

ފުރިހަމަ އީމާނުގެ  ދެކެ ލޯބިވާން ެޖހޭ އެތައް ސަަބުބތަކެއް ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު
ކަމަކަށް އަމުރުކުރައްވައިފިނަމަ، އެކަމެއްގެ  އާއި ރަސޫލާ هللا އަހުލުވެރިންނަކީ 
މަށް އަވަސްވެގަންނަ ަބޔެކެވެ. ދީނުގައިވާ ހުރިހާކަމެއްވެސް  ނެތި އެކަމަކަށް ޢަމަލުކުރު ސަަބުބ ހޯދުމެއް

  ލައްވާފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމަތަކަށެވެ.

 ޯލިބވުން ޙައްުޤވާ ސަަބުބތަކެއް ިޢލްމުވެރިން ަބާޔންކުރައްވާފައިވެއެވެ.   ދެކެނުއެކަލޭގެފާ
 ؛ތެރޭގައި އޭގެ

 

 

 
 15صحيح ابلخاري  (4)
 43صحيح مسلم   (5)



 ދެަވނަ ޙަްއޤު  ެގ ަޙއްޤުަތއް ނަބިއްޔާ  
 

6 
 

 :ފުރަތަމަ ސަަބުބ 

އެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލިޯބވެވޮޑިގެންވެއެވެ. އެއިލާހު ލޯިބވެވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ  هللا 
 ވާޖިުބވެެގން ވެއެެވ.ކަމަކާއި ފަރާތެއް ދެކެ އަޅުގަނޑުމެން ލޯިބވުން 

 :ދެވަނަ ސަަބުބ 

ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އެ އިލާހުގެ ކޮންމެ   هللا އެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯިބވުމަށް  
 އަމުރުފުޅަކަށް ބޯލަނާބ ކިޔަމަންުވމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

 :ތިންވަނަ ސަަބުބ 

ަގނޑުމެންނަށް ހިދާޔަތު ލިުބުނ ސަަބަބކަށް ނުަވަތ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް އަޅު
 . އެވެނަިބއްޔާ  މެދުވެރިއަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތަކީ

 :ހަތަރުވަނަ ސަަބުބ 

 އިކަމެއްގައެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ިއންސާނާއެވެ. އަޅުކަމާއި، އަޚްލާޤާއި އެންމެހާ  

 އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ދައްކަވާަފއިވަނީ އެކަލޭގެފާނެވެ.
 

ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯިބވާނަމަ އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެކަމުގެ އަޘަރުތައް 
ަބެއއް ަކލޭގެފާނު ދެކެ ލޯިބވާކަމުގެ ން އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ އެފެންާނނެއެވެ. އެގޮތުޢަލަމާތްތަކެއް 
 ؛ޢަލާމާތްތަކެވެ

 އެކަލޭގެފާނަށް ފުރިހަމައަށް ަތާބުވމާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ދެކެ ލޯބިވުން. (1

 ފާނު މަތިވެރިކުރުމާއި ނަޞްރުދިނުން.ގެއެކަލޭ (2

ެދކުމަށް ނުހަުނ ޮބޑަްށ މަތިްނ ގިނަގިނަިއ ހަނދުމަކުރުމާއި އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނު  (3

 ން.ޭބނުންވު

 އެކަލޭގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަާލމްލެއްވުން އެދި ގިނަގިނައިން ުދޢާކުރުން. (4
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އިން އީމާންވި ެއންމެހާ ޭބކަލުްނނާިއ ރެތެ ޢާއިލާގެ ޭބކަުލންގެއެކަލޭގެފާނުގެ  (5

ނުގެ އަނިބއަނިބ ކަނަބލުންނާއި އެންމެާހ ޭބކަނަބުލންނާ އަދި އެކަލޭގެފާ

 އަޞްޙާުބޭބކަލުން ދެކެ ލޯިބުވން.

އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް މީސްތަުކންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހެޔޮ ަނޞޭޙަތްދީ މީސްތަކުން  (6

 އިސްލާމްދީނަށް ލޯިބ ޖެއްސުން.

 ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ޯލިބކުރުާމއި، ގިނަގިނައިްނ އެފޮތް ކިޔެވުމާއި ނަިބއްޔާ (7

.ްގެ ޙަދީޘްތައްވެސް ކިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވުނ 

 އެކަލޭގެފާނު އެަބއެއް ދެކެ ކޯފާވެވަޑައިގެންނެވި މީހުން ދެކެ ރުޅިއައުން. (8

 ދުނިޔޭގެ އުފަލާއި މަޖާ ދޫކޮށް، އާޚިރަތް އިސްކޮށް، ޒުހުދުވެރިވުން. (9

 ިބދުޢަތަކާއި ޚުރާފާތްތަކުން ދުުރހެލިވުން.  (10
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 ތިންވަނަ ޙައްޤު 

 ާމއި، ނަޞްރުދިުނން މަތިެވރިކުރު، ިހތުމާއިމާތްކޮށް ށްއެކަލޭެގފާނަ
 

ގޮތަށް،   ހިތުމަކީ އެކަލޭގެފާާނ އެކަށީގެންވާ  ައށް މާތްކޮށްކީރިތި ރަސޫލާ  
ދަރިން މައިންަބފައިްނނަށް، އަުޅން  ގޮތުގައި މުޢާމަާލތުކުރުމާއި، އިޙްތިރާމްކުރުމެވެ.އެންމެ ރިވެތި 

 މާތްކޮށްހިތާ ަވރަށް  ސައްޔިދުންނަށް، މަސައްކަތު މީހުން ވެރިންނަށް އަދި ދަރިވަރުން މުދައްރިސުންނަށް
ލަތުގެ އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާ ައށް މާތްކޮށް ހިަތންޖެހެއެވެ.ވުރެ ޮބޑަށް ނަިބއްޔާ 

 ޙައްޤެކެވެ. ސަަބުބން އުންމަަތށް ލާޒިމްވެގެްނވާ 

ۅ  ۉ  ڇ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ަބޔާންކުރައްވާ  މިކަން

)އެއީ( މާނައަކީ: ]  ٩الفتح:  ڇۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   

އީމާންވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެއިލާހަށް  ރަސޫލާއަށްއަށާއި، އެއިލާހުގެ هللاތިޔަަބއިމީހުން 
ެހނދުނާއި ހަީވރު، ނަޞްރުވެރިވުމަށާއި، އެއިލާަހްށ މާތްކޮށް ިހތުމަށްޓަކައެވެ. ައދި އެއިލާހަށް 

 [.ތިޔަަބއިމީހުން ތަސްީބޙަ ދެންނެުވމަށްޓަކައެވެ

،  هللا އެކަލޭގެފާނަށް މާތްކޮށް ހިތުމުގަިއ މުސްލިމުން ގެންގުޅެންވީ އަދަުބތަކެއް
 އެވެ.ަބޔާންކޮށްދެއްވާފަ އެއިލާހުގެ ކަލާމްފުޅުގައި ވަނީ

 :ފުރަތަމަ އަދަުބ 

چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  هللا 

އުޅޭ ަފދައިްނ  ޔަކު އަނެއްަބޔަކަށް ގޮވާމާނަައކީ: ]ތިޔަަބއިމީހުންެގ އެއްަބ ٦٣انلور:  ڇڍ  ڍڌ 

 .ރަސޫލާއަށް ގޮވާނޫޅޭށެވެ![ތިޔަަބއިމީހުންގެ މެދުގައި 
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 :ދެވަނަ އަދަުބ 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  هللا 

 هللاއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!  މާނައަކީ: ]   ١احلجرات:    ڇڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  

 ތިޔަަބއިމީހުން )އެއްވެސް ކަމެއްގައި( އިސްވެ  އަރިހުގައިއެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ  ޙަޟްރަތުގައި އަދި
އީ މޮޅަށް هللاއަށް ތަޤްވާވެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، هللاނުގަންނާށެެވ! އަދި ތިޔަަބއިމީހުން 

 [.އައްސަވާވޮޑިގެންވާ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ
 

 ްވަނަ އަދަުބ:ތިނ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ڇ ވަޙީކުރައްވާަފއިވެއެވެ.  هللا 

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  

މާނައަކީ: ]އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ނަިބއްޔާގެ އަޑުފުޅުގެ މައްޗަށް   ٢احلجرات:  ڇ

ކަށް ގަދައަޑުްނ ތިޔަަބއިމީހުންގެ އަޑުތައް ނުއުުފލާށެވެ! އަދި ތިޔަަބއިމީހުން ެއއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަ
ވެ! )އެއީ( ތިޔަަބއިމީހުންަނށް ޭނނގި ނުދަންނަވާށެ   ވާހަކަދައްކާ ފަދައިން އެކަލޭގެފާނަށް ގަދައަޑުން ަބސް

 ތިއްބާ، ތިޔަަބއިމީުހންގެ ޢަމަލުަތއް ބާޠިލުވެދާނެތީއެެވ[.

އަށް މާތްކޮށް ހިތުމުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންަކްނ ނަިބއްޔާ 
 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 ްއެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް މާތްކޮށް ހިތުނ. 

 ްޢަދުއްވުންގެ ކިަބއިން އެކަޭލގެފާނު ދިފާޢުކުރުނ. 

 ްއެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ީމސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނނ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރުވެވިގެްނ ވަނީ އެކަލޭގެފާނު މަތިވެރިކުުރމުގައި އެކަލޭގެފާނާއި 
هللا ވެސް ކީއެކަށީގެންވާ ގޮތަށް، އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް މަތިވެރިކުރުމަށެވެ. އެހެނީ އެކަލޭގެފާނަ

 ްގެ އަޅެކެވެ. އިންސާނެކެވެ. އެހެންކަމުން ޚުރާފާތުގެ އަހުލުވެރިން ފަދައިން އެކަލޭގެާފނަށ
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ތެރޭގައި    ނުވާނެއެވެ. އޭގެނޫނީ  އަރައިގަތުމަށްނުވާ ދަރަޖަ ދިނުމަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙައްޤަށް    އެކަށީގެން
ހަމަކުރުމާއި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމަްށ ހަމައަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ކަންކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު هللا 

ުބނުމާއި މިފަދަ އެންމެހާ ކަންކަން  އެނުބރި އަންނާނެކަަމށް ފަހުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާތަށް 
 ހިމެނެއެވެ.

)އަްއތަޙިއްޔާތު( ގައި އަޅުގަނޑުމެން ހެކިވަނީ އެކަމަށެވެ.  تشّهدކޮންމެ ނަމާދެއްގެ 

ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން  " ]هللا أشهد أن َل هلإ إَل اهلل وأشهد أّن حممدا عبده ورسوهل"

ރަސޫލާކަމަްށ ގެ އަޅާ އަދި  هللاވެވޭ އެހެން ފަރާތެއް ނުވާކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ. އަދި މުޙައްމަދުގެފާނަކީ  
ގެ އަޅެއްކަމަށް  هللاއަީކ ުތގައި، މުޙައްމަދު އަޅު ހެކިވަމެވެ[. މި ޢިާބރާ

އަޅަކަށް އެކަށީގެންނުވާ ދަރަޖައެއް ދިނުަމކީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް ޮބޑުވެގެްނވާ  ،ހެކިވުމަށްފަހު، ެދން
 އެއީ ޝިރުކުކުރުމެވެ.   ހެއްޔެވެ. ފާފައެކެވެ. އަދިކިއެއް

ގެފާނަށް ނަޞްރުދިނުމަކީވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން  ހަމައެއާ އެކު އެކަލޭ
އަށް ަނޞްރުދިނުމަކީ މުއުމިނުންގެ ތެރެއިން ަނިބއްޔާ އްމު ޙައްޤެކެވެ. ހިނުހަނު މު

އަށާއި ރަސޫލާ هللا އެއީ  ހެއްޔެވެ. ވަކިަބއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް
ެހުރި ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިުބވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެކަލޭެގފާނު  ައށް އީމާންވ

، ެއކަލޭގެފާނަށް ނަޞްރުދެއްވި ފަދަިއން، ދުނިޔޭގައި ހުންނެވިއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާީބން  
އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމަށް ފަުހގައިވެސް އެކަލޭގެފާނަށް ނަްޞރުދިނުމުގައި މުސްލިމުން ދެމިިތުބްނ 

ވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނަްށ ނަޞްރުދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުެމން ނަމޫނާއަކަްށ ަބަލންވީ ޭބކަލުްނނަކީ ލާޒިމު
 އެކަލޭގެފާނުގެ މަތިވެރި ޞަޙާީބ ޭބކަލުންނެވެ.

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڇ ވަޙީކުރައްވާަފއިވެއެވެ.  هللا 

މާނައަކީ: ]ފަެހ،   ١٥٧األعراف:  ڇڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

އެކަލޭގެފާނަށް ވާގިވެރިވެ އަދި ެއކަލޭގެފާނަށް ަނޞްރުވެރިވެ، އެަކލޭގެފާނާއިއެކު ާބވައިލެއްވުުނ ޫނރަށް 
 ތަާބވިމީހުން )ދަންނާށެެވ!( ދިްނނަވާނޭ މީހުންނަކީ ހަމަ އެއެރެްނނެވެ[. 
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 ހަތަރުވަނަ ޙައްޤު 

 އެކަލޭެގފާނަށް ތަާބުވން 
 

ތަާބުވމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ   އަށްކީރިތި ރަސޫލާ ކޮންމެ ޙާލެއްގައިވެސް 
 މައްޗަށް ވާޖިުބވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

 ؛ގައި އެކުެލވިގެންވާ ކަންކަމަކީއެކަލޭގެފާނަށް ތަާބވުމު

ިއ ކުރުމާއެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި އެ ސުންނަތަށް ލޯިބ (1
 ހެއްކެކެވެ. ކަމުގެއެކަލޭގެފާނަްށ އީމާންވާކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯިބވާކަމާއި އެއެއީ  .މަތިވެރިކުރުން

އަިދ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންަނތަީކ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތްކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުން.  (2
ވުމަކީ އެންމެ ަމތިވެރި ހިދާޔަތުކަމާއި އެނޫން ގޮްތތަކަކީ ބާޠިލު ނުަވތަ ހަވާަނފްސަށް ސުންނަތަށް ަތާބ

ې  ى     ى  ائ  ڇ   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  هللا ހެއްލިފައިވާ ގޮތްތަކެއްކަމަށް ދެުކން.  

ނުދިްނނަމަ ފަެހ، އެއުރެން ކަލޭގެފާނަށް އިޖާަބ މާނައަކީ: ] ٥٠القصص:  ڇائ   ەئ  ەئ  وئوئ  

)އެަބހީ: ކަލޭގެފާނު އެއުރެންގެ ިކަބއިން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންަތއް، އެއުރެންނަށް ނުކުރެވިއްޖެަނމަ( 
ފަހެ، ދެނެވަޑައިގަންނަާވށެވެ! ަހމަކަށަވަރުން އެއުރެން އެ ތަާބަވނީ ހަމައެކަނި އެއުރެންގެ )ނުަބއި( 

 [.އެދުންތަކަށެވެ

މިޔާީބއެއް ލިެބންއޮީތ އެކަލޭެގފާނުގެ ސުންނަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާވެސް ކާ
ސުްނނަުތގައި  އޮޅިގެން ނުދާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ހިފަހައްޓައގެންނެވެ. އޭގައި ހިަފހައްޓައިފި މީހަކު މަގު

َفَعلَيُْكْم  »ޙަދީޘްކުރެއްވި ަބސްފުޅެއްގައި ވެއެވެ.   ހިފުމަށް ާބރުއަޅުއްވާ، ނަިބއްޔާ
اِشِدينَ بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اخلُلََفاِء  وا َعلَيَْها بِانلََّواِجذِ الَْمْهِديِّنَي الرَّ ُكوا بَِها، وََعضُّ : މާނައަކީ (6)« ، َتَمسَّ

]ފަހެ، ތިޔަަބއިމީހުންގެ މައްޗަްށވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންަނތާއި، ހިދާޔަތު ލިިބގެންވި ޚުލަފާއުއް 

 
 . 4607سنن أيب داود   (6)
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ގޮތުގައި ިހފެހެއްުޓމެވެ. އަދި އެގޮތުގައި ކޮލުދަްތަތކުން ހިފަހައްާޓށެވެ. )ެއަބހީ ާބރަށް  ރާޝިދީންގެ

 ހިފަހައްޓާށެވެ.([.

ޚިޔާރުކުރުމެވެ. ހަވާނަފްސަށް ތަާބުވން  އްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ދެ ޮގުތންކުރެ ގޮތެ
 ަގއި ހިފުމެވެ.ސުންނަތުނުވާ އެންމެ ފުރިހަމަ   ގައި އުނިކަމެއްއެއްޗެއްނުވަތަ އެ

ައށް ެދ ވެއެވެ. ]ކީރިތި ރަސޫލާ    ުޅވެފައިވިދާ    އިްބނުލް ޤައްޔިމް
ޙައުޟުކޮޅެއް )ފެންކޯރެއް( ލިިބަފއިވެއެވެ. އެއް ޙައުޟުކޮޅަކީ ދުނިޔެމަތީގައިވާ ޙައުޟުކޮޅެކެވެ. އެއީ 

ދެވަނަ ޙައުޟުކޮޅުވަނީ  އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތާއި އެަކލޭގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.

 (7)[.އާޚިރަތުގައެވެ. އެ ޙައުޟުކޮޅުން ފެންޯބނީ ުދނިޔެމަތީގައިވާ ޙައުޟުކޮޅުން ފެންުބއި މީހުންނެވެ 

ޢިލްމުވެރިން  އްާދއެފައިއަށް ތަާބވުމުގެ ެއތައް ކީރިތި ރަސޫލާ 
 އްމު ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ހިޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މު

 ޭهللا ގެފާނަށް ތަާބވާ ީމހުން ވާހުށީ ކާމިޔާުބ ލިިބގެްނވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެކަލ

.ެىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  ڇ   ގެ މި ވަޙީަބސްފުޅުަގއިވާ ފަދައިންނެވ

އާއި، އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަްށ  هللاއަދި މާނައަކީ: ] ٥٢انلور:  ڇحئ  مئ     ىئ    جئ

އަށް ިބރުވެތިވެ، އެފަރާތަށް ތަޤުވާވެިރވާ މީހާ )ދަންާނށެވެ!( ފަހެ،  هللاކިޔަމަންވެ، އަދި 
 [.ލިިބގެްނވާ މީހުންނެވެ ކާމިޔާުބއެއުރެންނީ ހަމަ 

 

  هللا ެގެ ރަޙުމަތް ލިުބމަކީ އަޅަކަށް ލިޭބނެ އެންމެ ޮބުޑ ނިޢުމަތެވެ. އެ ނިޢުަމތް ލިޭބނ
 هللا . ، ކިޔަމަންތެރިވުމެވެައށް ތަާބވެ ހަމައެކަނި މަގަކީ ނަިބއްޔާ 

 ١٣٢آل عمران:  ڇی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ڇ  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ތިޔަަބއިމީހުްނ ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ! )އެއީ( އަށާއި ރަސޫލާއަށް  هللاއަދި މާނައަކީ: ]
 [.ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ރަޙްމަތް ލެއްުވމަށްޓަކައެވެ
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  ާހިދާޔަތު ލިުބމުގެ މަގަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ މަގެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނަށް ފުރިހަމައަށް ތަާބވ
      އިވެއެވެ.ވަޙީކުރައްވާފަ هللا މީހަކު އެހުރީ ހެޔޮވެގެންވާ ހިދާޔަތުގެ މަތީގައެވެ. 

އަދި ތިޔަަބއިމީހުން މާނައަކީ: ]  ١٥٨األعراف:  ڇۅ  ۉ  ۉ  ې     ڇ 

 [.އެކަލޭގެފާނަށް ތަާބާވށެވެ! )އެއީ( ތިޔަަބއިމީހުން ތެދުމަގު ލިިބަގުތމަށްޓަކައެވެ
 

  ީަރސޫލާ    ވެސްސުވަރުގެ އެދޭމިހާއަށް އެކަްނ ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮތަކ .ެއަށް ތަާބވުެމވ

َب  »ރެއްވިއެވެ.  ކުޙަދީޘް  ނަިބއްޔާ  
َ
ِِت يَْدُخلُوَن اجلَنََّة ِإَّل َمن أ مَّ

ُ
މާނައަކީ:   «  ُُكُّ أ

ތިމަންކަލޭގެާފނުގެ އުންމަތުގެ އެންމެން ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ. އެތަނަށް ވަނުމަށް ދެކޮޅު ]
އެހިނދު ސުވަރުގެ ވަނުމަށް ދެކޮޅުހަދާނީ ކާކުތޯ އެކަލޭގެފާނުގެ  [.ހަދައިފި މީހަކު މެނުވީއެވެ

َطاَعِِن َدَخَل اجلَنََّة، َوَمْن َعَصاِِن  » އެއްސެވިއެވެ. ދެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ޞަހާީބން 
َ
َمْن أ

َب 
َ
ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެއެވެ. އަދި   ތިަމންކަލޭގެފާނަށް ަތާބވެއްޖެ މީހާމާނައަކީ: ] (8)« َفَقْد أ

 [.ަވނުމަށް ދެކޮޅުހަދައިފިއެވެ އެތަނަށްފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  ތިމަންކަލޭގެފާަނށް އުރެދިއްޖެ މީހާ
 

  ީއިންސާނާއަކީ ފާފަތައް ކުެރވޭ ަބޔަކަށްވީ ހިނދު އެ ފާަފތަްއ ފުއްސަވާނެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކ
އަޅުގަނޑުމެންނަްށ   ނަމަ  ބޭނުންލާހުގެ ަމޣުފިރަތުއެވެ. ެއހެންކަމުން އެއިهللا އެއްކައުވަންތަ  

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڇ   އަްށ ތަާބވުމެވެ.އޮތީ ނަިބއްޔާ  

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! މާނައަކީ: ]  ٣١آل عمران:  ڇچ   چ    ڃ    ڃڃ  چ  چ

ފަހެ، ތިޔަަބއިމީހުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަާބވާށެެވ! ވާނަމަ  އަށް ލޯިބވާަކމުގައި هللاތިޔަަބއިމީހުން،  
ތިޔަަބއިމީހުންަނށްޓަކައި، ދެކެ ލޯިބވެވޮޑިގެންވާނެއެވެ. ައދި  ތިޔަަބއިމީުހންهللا، އޭރުން 

އީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ، ރަޙީމްވަންތަ  هللاތިޔަަބއިމީހުންގެ ފާފަތައް ފުއްސަަވއިދެއްވާނެއެވެ.  
 [.އިލާހެވެ
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   ހޯދަން ބޭނުން ކަމަށްކަމަށްވާނަަމ އޮތީ ނަިބއްޔާ    ވެވޮޑިގަތުން ތަޢާލާގެ ލޯިބهللا ްއަށ

 ން އެކަމަށް ދަލީލުކުރެއެވެ.ފުރިހަމައަށް ތަާބވުމެވެ. އިސްވެިދޔަ އާޔަތު

ޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ނުުކތާއެއް ވެއެވެ. އެއީ   އެކަލޭގެފާނަށް ތަާބވުމުގައި ވިްސނަން
މީސްތަކުން އުފައްދާފައިވާ ިބދުޢަތަކާމެދު ސަމާލުވުމެވެ. ިބުދަޢއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތްކަަމށް ުބނެ  

އްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސުންނަތުގެ އިދިކޮޅެވެ. އެއީ ދީނުގައި ނެތްކަމެއް، ދީނުގެ ކަމެ
އެތައް  ވާވެ. އެކަމުގެ ުނރައްކާތެރިކަން ަބޔާންކުރައްކެކަމެކެވެ. އެފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަކީ ވާޖިެބ

 ޙަދީޘްފުޅުތަކެއް ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެގެން ވެއެވެ.

ލޮުބވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުްނނޭވެ! މިވެނިކަމެއް އެއީ ިބދުޢައެކޭ ޢިލްުމވެރިން ވިދާޅުވުމުްނ 
ވަނީ އެކަލޭގެާފނުގެ   ގެ ރަސޫލާهللا ނީ ވެއެ ުބނެ ށްއެކަމާ ދެކޮޅުހަދާ މީހަކަ

هللا އެހެނީ  މިއީ ކޮންފަދަ ނުަބއި ަބހެއް ހެއްޔެވެ! ވެ!މަށެއި ކަރިސާލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފަ

ިچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ވެއެވެ.، ޙައްޖަތުލް ވަދާުޢގެ ދުވަހުގައި ވަޙީކުރައްވާފައ

މިއަދު، ތިޔަަބއިމީހުންގެ ދީން، މާނައަކީ: ]  ٣املائدة:    ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

އިލާހުެގ ނިުޢމަތް،  ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ. އަދި ތިމަންިއާލހު ފުރިހަމަ  ތިޔަަބއިމީހުންނަްށ ތިމަން
ދީން ތިޔަަބއިމީހުންނަްށ ތިޔަަބއިމީހުންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ. އަދި އިސްލާމް

[. ވީއިރު އެކަލޭގެފާނު ނުކުރައްވާކަމެއް އަދި ދީނެއްކަމުގައި، ތިމަންއިލާހު ރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ
ވެސް ނުކުރައްވާ ކުންވެސް ުނކުރައްވާކަމެއް އަދި ހެޔޮ ޤަރުނުގެ އެއްވެސް ޭބކަލައެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާީބ

ލެއްވުނު ދީނުގެ އެްއަބއި އިާބވަ ގެ މައްަޗށްއެއީ ދީނުގެ ކަމެއްކަމުގައި ބުނާނީ އެކަލޭގެފާނު ،ކަމެއް
 ؟ކަމަށް ޤަޫބލުކުރާ މީހަކު ނޫންތޯއެވެނުދެއްވާ ވިދާޅުވެއެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާީބންަނށް 
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 ފަސްވަނަ ޙައްޤު 

 ކިޔެުވން  ެގ މައްޗަށް ޞަލަާވތްއެކަލޭެގފާނު 
 

ڄ  ڄ  ڄ  ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  هللا ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި 

މާނައަކީ:  ٥٦األحزاب:  ڇڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

އާއި އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުން ނަިބއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ލައްވައެވެ. އޭ هللا ]ހަމަކަށަވަރުން، 
އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަަބއިމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްލެއްވުން އެދި  

ރާށެވެ! އަދި އެކަލޭގެފާުނގެ މައްޗަށް ސަލާމްލެއްވުން އެދި ތިޔަަބއިމީހުން ގިނަގިނަިއން ދުޢާކު
 ދުޢާކުރާށެވެ![

 »  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.    ށް މީސްތަކުން ޝައުޤުވެރިކުރުވާ، ނަިބއްޔާމައެކަ

َّ َصََلًة َواِحَدًة َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه َعرْشَ  ْت َعنُْه َعرْشُ َخِطيئَاٍت، َوُرفَِعْت هَلُ َمْن َصىلَّ يلَعَ َصلََواٍت، وَُحطَّ
ފަހަރު ޞަލަވާތް ކިޔަވައިފިމީހާގެ  މާނައަކީ: ]ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެއް  (9)« َعرْشُ َدرََجاٍت 

ޞަލަވާތް ލައްވާނެއެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ ދިހަ ފާފަ ފުއްސަވާނެއެވެ. އަދި ދިހަ ފަހަރު هللا މައްޗަށް 
 [. ދަރަޖަ މަތިކުރެއްވޭނެއެވެ ދިހަ އެމީހެއްގެ

ވެގެންވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ.   ކިޔެވުން އެންމެ މަތިވެރި އެކަލޭގެފާނަށް ޞަލަވާތް
ހުކުރު ވިލޭރެއާއި ހުކުރު ދުވަހު އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ގިނަގިނައިން ޞަލާވާތް ކިޔެވުމަށް ނަިބއްޔާ  

  ީދެއްވާފައެވެ. އިރުޝާދުަވނ 

 

 

 
 . 1297سنن نسايئ  (9)



 ފަސްަވނަ ޙަްއޤު  ެގ ަޙއްުޤތައް ނަބިއްޔާ 

16 
 

ގައި ކިޔަވާ  ތުއެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގައި، ނަމާދުގެ ފަހު އައްތަޙިއްޔާ
ާބރާްތަތކުންވެސް ޞަލަވާތް ކިޔެވިދާނެއެވެ. ޢިމީ ޞަލާވާތް ކިޔެވިދާެނއެވެ. ނުވަތަ އެހެން އިްބރާހީ

ވެރިން އުފައްދާފައިވާ، އޭގައި ޢަކިޔުމާއި، ިބދުޛިކުރުތައް ނަމަވެސް ވިސްނަންވީ ސުންނަތުން ޘާިބތުވާ 
 ކިޔުމުން ދުރުހެލިވުމަށެވެ. ކާއި ޞަލަވާތްތައްާބރާތްތަޢިއެއްވެސް އަޞްލެއް ނުވާ 

 

 

 

މިހާ ހިސާުބން މި ޮފތުގައި ަބޔާންކުރަން ޤަޞްދުކުރި ހިސާަބށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ. 
މެ ން ދުޢާއަކީ މި ފޮތް ވިދާޅުވާ ކޮ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ.هللا  ކަމަށްޓަކައިޤު ދެއްވިތައުފީމިކަމުގެ 

ގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ނަިބއްޔާ  މަގުގައި ޘާިބތުވެ، ގެޙައްޤުޭބފުޅަކަށްވެސް 
 ދެއްވުމެވެ. هللا ތައުފީޤު  ހެޔޮރުމުގެ އަދާކު

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 މަރުިޖުޢތައްކާއި މަޞްދަރުތަ
 

 القرآن الكريم

 صحيح ابلخاري.  .1

 صحيح مسلم. .2

 سنن أيب داوود.  .3

 سنن النسايئ.  .4

 الشفاء بتعريف حقوق املصطىف صىل اهلل عليه وسلم للقايض أيب الفضل عياض.  .5

 اجتماع اجليوش اإلسَلمية ىلع حرب املعطلة واجلهمية لإلمام ابن القيم.  .6

أمته يف ضوء الكتاب والسنة لدلكتور حممد بن خليفة بن  حقوق انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع  .7
 يلع اتلميم. 

 املصىف من حقوق املصطىف صىل اهلل عليه وسلم. لدلكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي.  .8
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