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 ުމޤައްދިާމ

 

سيئات  من  ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وونستعينه،    إن احلمد هلل حنمده، 
ضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال  مأعمانلا، من يهده اهلل فال  

 . أما بعد: آهل وسلم تسليما كثريا ىلع رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل، صىل اهلل عليه و

ތެރޭގައި އިތުރަށްއީމާންވު  އަށF ް  ،އީމާންކަމުގެ  ތެދުކޮށް  ހި  މުގެ  ތުން 
މައްޗަށް ފެންނަށް ހުރި   ކަމެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ  ޤަޫބލުކުރަން ޖެހޭ އެތައް

އެވެ. ވެަބއެއް ކަންކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯމައްޗަށް ނުފެންނަ ނުވަތަ ޣައިުބގައިވާ ަބއެއް ކަންކަން  
ފަދައިން މި  ،]އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް[  މާންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތަކަށްއީ

  ވެއެވެ. ދެވިފައިނަން

 ؛ކުންތައް ހައެކެވެ. އެއީއީމާންކަމުގެ ރު

1. F ްއަށް އީމާންވުނ 
 މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން  .2
 ރަސޫލުޭބކަލުންނަށް އީމާންވުން  .3
 ާބވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކަށް އީމާންވުން .4
 އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން .5
 ޤަޟާ ޤަދަރަށް )ހެޔޮ މިންވަރާއި ނުަބއި މިންވަރަށް( އީމާންވުން  .6

ރަސޫލާ    ޙަދީޘް ކީރިތި  މަޝްހޫރުވެފައިވާ،  ނަމުން  ގެ  ޖިްބރީލްގެ 
އެވެ. އިސްލާމްދީން އި ވެފަކޮށްޙަދީޘްފުޅުގައި އިސްލާމްކަމާއި އީމާންކަމާއި އިޙްސާންކަމުގެ ވާހަކަ ަބޔާން

އިންސާނެއްގެ   ދެއްވުމަށްޓަކާ،  ޖިްބރީލް  ޞޫދަސްކޮށް  ރަސޫލާ ރައިގައި  ކީރިތި   ،

  ްޚަަބރު   ކަމާ ެބހޭގޮތުންއިސްލާމް  އިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނާ މުޚާޠަުބ ކުރައްވަގެ އަރިހަށ



ii 
 

ނަިބއްޔާ  އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ  މަށްދެއްވު އެހިނދު   .   ްރުކުންތައ އިސްލާމްކަމުގެ 
ެބހޭގޮތުން ޚަަބރު   "ތިޔަ ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެކެވެ."ކަލޭގެފާނު  ވިދާޅުވުމުން   ވިދާޅުވެ، އީމާންކަމާއި  އޭ 

ْن تُْؤِمَن  » ؛ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ  ވަން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެވަގުތު ނަިބއްޔާ  ދެއް
َ
أ

ِه  ( މާނައަކީ: ])އީމާންކަމަކީ «بِاهلِل َوَماَلئَِكِتِه َوُكتُِبِه َورُُسِلِه َواْْلَْوِم اْْلِخِر َوتُْؤِمَن بِالَْقَدِر َخرْيِهِ َورَشِّ

އެގެ  އިލާހުއެއަށާއި  هللا ފޮތްތަކަށާއި  އިލާހުމަލާއިކަތުންނަށާއި  ފޮނުއްވި   އިލާހުއެ  ާބވައިލެއްވި 
މިންވަރަށް   ރަސޫލުޭބކަލުންނަށާއި ނުަބއި  މިންވަރަށާއި  ހެޔޮ  އަދި  އީމާންވުމެވެ.  ދުވަހަށް  އާޚިރަތް 

 1 [.ވުމެވެއީމާން

ކަންކަމަކީ   ުބއްދިން  ހަމައެކަނި  މި  ދެނެގަނެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިސްނައިގެން 
ކިއެއް އަދި  ނޫނެވެ.  ތަފްޞީލަކީމި  ،ކަންކަމެއް  ނަިބއްޔާ    ކަންކަމުގެ  މާތް  ޤުރްއާނާއި  ކީރިތި 

ުޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ގަނގެ ސުންނަތުން މެނުވީ އަޅ 

މަކަށް މާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތަފްޞީލު، ކޮންމެ މުސްލިމި ސިލްސިލާ ފޮތްތަކުގައި އީ
އެނގެން ޖެހޭ މިންވަރަށް، ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާއި ސަލަފުންގެ ަބސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ަބޔާންކުރެވޭތޯ 

ަބލާފައިވާނެއެވެ. މި    އަޅުގަނޑު  ރުކުންތަކުގެ ފޮތް  އެގޮތުން  އީމާންކަމުގެ  މިވަނީ  ޚާއްޞަކުރެވިފައި 
 ތެރެއިން ދެވަނަ ރުކުނަށެވެ. 

 ކެވެ.އްމު ކަމެހިވާހަކަ ދައްކާއިރު، އީމާންކަމަކީ ކޮަބއިތޯ ަބލައިލުމަކީ މު އީމާންވުމުގެ

އީމާން ގޮތުން  ަބލާއިރު،  ަބހުގެ  ނުވަތަ    'اإليمان'ކަމަށް  ނެގިފައިވަނީ  ަބސް  މި 

ަބ ޢަރަިބ  'އުފެދިފައިވަނީ  ْمنހުގެ 
َ
މި  أ އަމާންކަލިމައިން'  މާނައަކީ  ލަފްޒީ ގެ  اإليمانމެވެ.  ކަނެވެ. 

  އިޤްރާރުވުމާއި ހަމަޖެހުމެވެ. ތެދުކުރުމާއިމާނައަކީ 

 
 (. ( 8) - 1ރަާވހު މުސްލިމް ) 1



iii 
 

ދުލުން   އީމާންކަމަކީ  ގޮތުން  އިޢުތިޤާދުކުރުމާއި   އިޤުރާރުވުމާއިއިޞްޠިލާޙީ  ހިތުން 
ކުރުމެވެ. އަދިގުނަވަންތަކުން   ވޮޑިގަންނަވާ ޢަމަލެއް ރުހިރަޙްމާންވަންތަ އިލާހު    އީމާންކަމަކީ   ޢަމަލު 

 ކަމެކެވެ. އުނިވާއް( ކުރުމުން އެ އިޠާނާ ރުހޭ ކަމެއް )ފާފައް( ކުރުމުން އިތުރުވާ، ޝަ)ހެޔޮ ޢަމަލެ

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމަކަށް އީމާންވުމަށް 
މުވެސް ރުކުނެކެވެ. އެހެނީ ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަވާފައިވާ ދެވަނަ ރުކުނެވެ. އަދި މިއީ އެހާމެ މުހި

ަބޔަކަށްވާ ހިނދު،   ، އިންސާނުންގެ ލޯތަކަށް ޣައިުބވެފައިވާމަލާއިކަތުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނަ
އެޭބކަލުންނަކީ ވުޖޫދުގައިވާ ަބއެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި 

 ސްފުޅުތަކެވެ. ގެ މަތިވެރި ަބމާތް ނަިބއްޔާ 

ތަނެއްގައި   އެތައް  ޤުރްއާނުގެ  ކީރިތި  ވާހަކަތައްވަނީ  މަލާއިކަތުންގެ  އެގޮތުން 

ެބހޭގޮތުން އެކި ަބޔާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ   ވެސް ވަނީ އެޭބކަލުންނާ 
  ަބޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.އުންމަތަށް  ޚަަބރުތައްއެކި 

އޭގެ ސަަބުބން    އެނގުމަކީ،  ޚަަބރުތައް، އެޭބކަލުންގެ  ފަހު   މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަށް
 ؛ނުހަނު ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއްވެސް ލިިބގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

 F .ެގެ ދީނުގައި ޘާިބތުކަންމަތީ ހުރުމަށް ހިތްވަރު ލިިބއެވ 

 ެއެވެ.ކާއިނާތުގެ ވެރި އިލާހުގެ މަތިވެރިކަމާއި ހައިބަވަންތަކަން ހިތަށް ގެނެވ 
 ެއެވެ.މަތީގައި ދެމިހުރުމަށް ލޯިބ ޖެހެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް އިތުރުކޮށް، އެކަމުގ 
  ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިިބފައިވާ ޢިލްމުގެ މަދުކަން އިޙްސާސްކުރެވި، ޮބޑާވެރިކަމުނ

 އެވެ.ވެ ހެލިދުރު

ގޮތަށް  ދޭހަވާނެ  ފަސޭހައިން  ވީހާވެސް  ކިޔުންތެރިންނަށް  އެކުލަވާލުމުގައި،  ފޮތް  މި 
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަޤީދާއާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ޔެވޭތޯ އަޅުގަނޑު  ލި

ޙައްސާސް ކަމަކަށްވާތީ އިތުާބރު ހުރި ވަރަށް ގިނަ ފޮތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވާނެއެވެ. މައިގަނޑު 
ބަލާފައިވާނީ ދަޢުވާގަ  މަޞްދަރަކަށް  ކުއްލިއްޔަތުއް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމިކް    ތައުޙީދު   އިމަދީނާ 
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އުސްތާޛަށް ހެޔޮ  هللا މާތް  އެކެވެ.  ' ގެ މުޛައްކިރާد. حممد باكريم باعبداهللއުސްތާޛު '  ކިޔަވައިދެއްވާ

 ޖަޒާ ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން.

ފޮތުގެ   މި  ގިނަގުނަ  ޛަދުޢާއަކީ  ފައިދާހުރި  އަޅުގަނޑަށާއި އްމަޢުލޫމާތުތަކެރީޢާއިން   ،
 ފޮތް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ ޭބފުޅަކަށް ލިިބގެން ދިއުމެވެ. 
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 ތަޢާރަފު  ަމލާއިކަތުްނގެ
 

 މަލާއިކަތުންގެ މާނަ: 
 

ގޮތުގައި   ވިދާޅުވާ  ޭބކަލުން  ަބއެއް  ތެރެއިން  ނަން    ’املالئكة‘ޢިލްމުވެރިންގެ  މި 

މިއީ   އަލޫކާ( އިންނެވެ. މީގެ މާނައަކީ ރިސާލަތެވެ.އަލް)  وكةلَ الَأ  އަދިއަލޫކް(  އަލް)وكََلَ الَأނެގިފައިވަނީ  

 ވެ.ސްފުޅެގެ ަބއަދި އުންމަތުގެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ޢަރަިބަބހުގެ ޢިލްމުވެރިޔާ ސީަބވައިހި 

ޖަރީރު   މިފަދައިން   ވިދާޅުވެފައިވާ  އިްބނު  މަލާއިކަތުންނަށް  ގޮތުގައި 
އެތަޢާލާهللا އެޭބކަލުންނަކީ    ނަންދެވިފައިވަނީ ދެމެދުގައިވާ  އިލާހުއާއި  ނަިބއްޔުންނާއި   ރަސޫލުން ގެ 

  2 ވާތީއެވެ. ތަކަކަށް

ވިދާޅުވާގޮތުގައި   ޢިލްމުވެރިން  ނެގިފައިވަނީ    ’املالئكة‘އަނެއްަބއި  ނަން   كَ لَ مَ މި 
 ( އިންނެވެ. އެއީ އެޭބކަލުންގެ ގަދަފަދަކަމުންނެވެ. ލްކު)މު

هللا އެހެނީ އެޭބކަލުންނަކީ    ގައި ހިމެނެއެވެ.މަލާއިކަތުންގެ ނަމުގެ ތެރޭމާނަވެސް  މި ދެ  
ދެމެދުގައިވާ  އިއާތަޢާލާ ގަދަފަދަނަީބޭބކަލުންނާ  ނުހަނު  އެޭބކަލުންނަކީ  އަދި  ރަސޫލުންތަކެވެ.    

 ޭބކަލުންތަކެވެ. 

ސަަބަބކީ   ފުޅެވެ.ަބސް  ވެދިޔަފުރަތަމަ ަބޔާންމި ދެ ަބސްފުޅުން ކުރެ ރާޖިޙު ަބސްފުޅަކީ  
އެތަޢާލާهللا  ކަލާމްފުޅުއިލާހު،  އެ  ގެގެ  މަލާއިކަތުންނަކީ  ތަނެއްގައި  ރިސާލަތު އިލާހުއެތައް  ގެ 

 އިވާތީއެވެ.ފޯރުކޮށްދެއްވާ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ޞިފަކުރައްވާފަ
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڇ   .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ  F އެގޮތުން  

އިސްވެދިޔަ  هللا  ]ޙަމްދުހުރީ  :މާނައަކީ   ١فاطر:    ڇۀ  ہ   އެއިލާހީ،  ނުލާ   މިސާލަކާއަށެވެ. 

އެކިއެކި ކަންކަމާއިގެން ފޮނުއްވާ ރަސޫލުންތަކެއް ވެ. )އަދި( އެއީ އިލާހެ ޚަލްޤުކުރެއްވިއުޑުތަކާއި ިބން 

چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ   :އެހެން އާޔަތެއްގައިވަނީ  [ވެ.އިލާހެމަލާއިކަތުން ލެއްވި  ކަމުގައި  

ލާއިކަތުންގެ ތެރެއިންނާއި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މަهللا،  "  :މާނައަކީ   ٧٥احلج:    ڇڇ  ڇ  ڍڍ  

 .[ރަސޫލުން ޚިޔާރުކުރައްވަތެވެ

ڦ  ڄ  ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.    F ޕަވާ ޭބކަލުންނާ ބެހޭގޮތުން  އްމަރު ހި

ގާތަށް   އްގެތިޔަަބއިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހެ]  : މާނައަކީ   ٦١األنعام:    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  

 .[މަރު އަތުވެއްޖެނަމަ، އެހިނދު ތިމަންއިލާހުގެ ރަސޫލުން )މަލާއިކަތުން( އެމީހާގެ ފުރާނަ ހިއްޕަވައެވެ

ގޮތުގައި  ރަސޫލުންގެ  މަލާއިކަތުންނަކީ  ފޮނުއްވާ  ގާތަށް  ނަީބޭބކަލުންގެ  ރަސޫލުންނާއި 

އަދި  ]  :މާނައަކީ   ٦٩هود:    ڇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆڇ ޞިފަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  

މަލާއިކަތުން(  )އެަބހީ:  ރަސޫލުން  ފޮނުއްވި  ތިމަންއިލާހު  ޚަަބރާއިގެން  އުފާވެރިކަމުގެ  ހަމަކަށަވަރުން 
 .[ އިްބރާހީމްގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތެވެ
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   މާނަ:  އިޞްޠިލާޙީމަލާއިކަތުންގެ 
 

އިޞްޠިލާޙީ   ކުރައްވާފައިވެއެވެ.   މާނަ، މަލާއިކަތުންގެ  ގޮތްގޮތަށް  ތަފާތު    ޢިލްމުވެރިން 
ތަޢުރީފުތަކުގެ  އެގޮތުން   ަބޔާންކުރައްވާފައިވާ  ިބނާކޮށް  ޢިލްމުވެރިން  އެއް މައްޗަށް  ފުރިހަމަ  އެންމެ 
 ކީ އަންނަނިވި ތަޢުރީފެވެ. ތަޢުރީފަ

  ހިންގަވާ، މުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް ކައުނުގައިވާ ކަންކަން  އަގެ  F   :މަލާއިކަތުންނަކީ
ގެ އިޛްނަފުޅާއެކު ޞިފަ ަބދަލުކުރުމުގެ އިލާހުއެ  ،ވެ ތިއްަބވާ އަޅުކަން ކުރެއްވުމުގައި ޤާއިމު  އިލާހަށްއެ

،  ހާ ގިނައެޭބކަލުންގެ ޢަދަދު ނޭނގޭ އެހެން ފަރާތަކަށް  ފިޔަވާ    F ކުޅަދާނަކަށް ލިިބގެންވާ،  

 .ވެކެތަކެންޤުމަޚްލޫ F  ،އުފައްދަވާފައިވާނޫރުން 
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 އީާމްނވުމޭ ބުެނވޭ ބަހުގެ ާމނަ  ަމލާއިކަތުްނަނށް 
 

އެޭބކަލުންނަކީ ވުޖޫދުގައިވާ ަބއެއްކަން   ބުނެވޭ ަބހުގެ މާނައަކީމަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމޭ  
އެޭބކަލުންގެ   މާއިޢުތިޤާދުކުރު ސުންނަތުގައި  ޤުރްއާނާއި  ނުވަތަ   އަދި  ތެރެއިން  ނަންފުޅުތަކުގެ 

ޘާިބތުވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް   ،ޞިފަފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެޭބކަލުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ ތެރެއިން
 ވެ.އީމާންވުމެ

 "ތަޢުޡީމް ޤަދުރުއް  އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް    ނަޞްރު އަލްމިރްވަޒީ  މުޙައްމަދު ުބން
މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން ޝަރަޙަކުރައްވާ  ،ފަހު ަބޔާންކުރެއްވުމަށް 3  ޙަދީޘު ޖިްބރީލް  ޞަލާތު"ގައި

ނަންފުޅުތައް ަބޔާންކުރައްވާފައިވާ އެޭބކަލުންގެ  އެއިލާހުގެ ފޮތުގައި    ތަޢާލާ،هللا ވިދާޅުވިއެވެ. "ފަހެ އެއީ  
ހުރިހާ މަލާއިކަތުންނަކީވެސް ހަމަހަމަ ވެގެންވާ   ގެ ޙަޟްރަތުގައިތަޢާލާهللا ޭބކަލުންނަށް އީމާންވުމާއި  
އީމާ އެޭބކަލުން    އަދިވުމާ  ންޭބކަލުންތަކެއްކަމަށް  ޢަދަދު  މެނުވީ ޚަލްޤުކުރެއްވި  އެޭބކަލުންގެ  ފަރާތަށް 

 4  ނޭނގޭނެކަމަށް އީމާންވުމެވެ."
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 ދަލީލުތައް ުމގެ ވާިޖބެއްކަަމލާއިކަތުްނަނށް އީާމްނވުަމކީ 
 

އީމާންކަމުގެ އީމާންވުމަކީ  އެއާ ނުލާ   ،ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތަކުރުކުން  މަލާއިކަތުންނަށް 
އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެތައް ދަލީލުތަކެއް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން   ކަމެކެވެ.  ނުވާނެ   ޞައްޙައީމާންކަން  

 ހުއްޓެވެ.   އެަބންފެންނަ

 

 ޤުރްއާނުގެ ދަލީލުތައް: 
 

F   ެٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻڇ  ؛ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ

 : މާނައަކީ   ١٧٧ابلقرة:    ڇپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ތިޔަަބއިމީހުންގެ މޫނުތައް ކުރިމަތި ހެޔޮކަމަކީ )ހަމައެކަނި( އިރުމަތި ފަރާތަށް ނުވަތަ ހުޅަނގު ފަރާތަށް  ]
ދުވަހަށާއި މަލާއިކަތުންނަށާއި   އާޚިރަތްއަށާއި   هللا  ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ހެޔޮކަންކުރާ މީހާއަކީ  ކުރުމެއް

 [ .އަދި ނަިބއްޔުންނަށް އީމާންވި މީހާއެވެ ތްތަކަށާފޮ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.   އިލާހު  އެ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ڇ އަދިވެސް 

ރަސޫލާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ]  : މާނައަކީ   ٢٨٥ابلقرة:    ڇںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ޙަޟްރަތުން ާބވައިލެއްވި އެއްޗަކަށް )އެަބހީ: ޤުރްއާނަށް( ރަސޫލާއާއި މުއުމިނުން އީމާންވިއެވެ. ރައްުބގެ  
އެންމެން، އެهللا  އެ  މަލާއިކަތުންނައިލާހުއާއި  އެށާގެ  އެ  އިލާހުއި  ފޮތްތަކަށާއި   އިލާހު)ާބވައިލެއްވި( 

 [.ފޮނުއްވެވި ރަސޫލުންނަށް އީމާންވިއެވެ
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 ދަލީލުތައް: ސުންނަތުގެ 
 

ގެ ސުންނަތުގައި، މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިެބއްކަން  ނަިބއްޔާ  
ަބޔާން  ވަނީ  ޞަރީޙަކޮށް  ަބޔާންކޮށްދެއްވާ، ކުރައްވާވަރަށް  ކޮަބއިކަން  އީމާންކަމަކީ  އެގޮތުން  ފައެވެ. 

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ْن تُْؤِمَن بِاهلِل   »؛ އެކަލޭގެފާނު 
َ
َواْْلَْوِم اْْلِخِر َوتُْؤِمَن أ َوُكتُِبِه َورُُسِلِه  َوَماَلئَِكِتِه 

هِ  َورَشِّ َخرْيِهِ  ])އީމާންކަމަކީ(    «ََبِالَْقَدِر  އެއިލާހު هللاމާނައަކީ:  މަލާއިކަތުންނަށާއި  އެއިލާހުގެ  އަށާއި 

އާޚިރަ ރަސޫލުޭބކަލުންނަށާއި  އެންމެހާ  ފޮނުއްވި  އެއިލާހު  ފޮތްތަކަށާއި  ދުވަހަށް ާބވައިލެއްވި  ތް 
 5 [.އީމާންވުމެވެ. އަދި ހެޔޮ މިންވަރަށާއި ނުަބއި މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ

ކޮންމެ   ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާ  ވާހަކަ  މަލާއިކަތުންގެ  ނޫނަސް،    ނައްޞަކުން މި 
 އެވެ.ކުރެދަލީލުށް މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަ 
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 ަމލާއިކަތުްނަނށް އިްނކާރުކުރުުމގެ ޙުކުމް 
 

މީހުން އީމާންނުވާ  އެޭބކަލުންނަށް  އިންކާރުކޮށް   F   ،މަލާއިކަތުންނަށް 
ގޮތުގައެވެ.  ޞިފަކުރައްވާފައި ަބއެއްގެ  ގެއްލެނިވެގެންވާ  ގެއްލުމަކުން  ޮބޑުވެގެންވާ   އިލާހުއެ  ވަނީ 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڇ  ؛ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

އެهللا  އަދި]  : މާނައަކީ   ١٣٦النساء:    ڇڳ   އެއިލާހުއަށާއި  މަލާއިކަތުންނަށާއި  ާބވައިލެއްވި   އިލާހުގެ 

ރުވާ މީހާ )ދަންނާށެވެ!( ފަހެ، ވި ރަސޫލުންނަށާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށް ކާފިފޮނުއް  އިލާހުފޮތްތަކަށާއި އެ
 [.ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެއޭނާ 

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ އަސާސީ ރުކުނަކަށް ވީހިނދު އެޭބކަލުންނަށް  
 ވެ.ކެރެކާފި އަކީއީމާންނުވާ މީހާ
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 ޚަލްޤުކުރެއްވުްނ  ަމލާއިކަތުްނ
 

 މާއްދާ  ޚަލްޤުކުރެއްވި
 

F ްނޫރުނ ޚަލްޤުރައްވާފައިވަނީ  މަލާއިކަތުން  މިކަން،  ނަިބއްޔާ   ނެވެ. 

ުސުންނަތ  ވެއެވެ. ޢާއިޝާ  އައިސްފައިޞައްޙަމަގުން ވާރިދުވެގެން    ގައި ގެ 

الَْماَلئَِكُة ِمْن نُوٍر، وَُخِلَق اْْلَانُّ  ُخِلَقِت  »ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.    ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލާ  
لَُكمْ  ا وُِصَف  ِممَّ آَدُم  وَُخِلَق  نَاٍر،  ِمْن  َماِرٍج  ވާފައިވަނީ ޚަލްޤުކުރައް]މަލާއިކަތުން    :މާނައަކީ  «ِمْن 

ޖިންނީން   ހުޅުގަނޑުން  އަލީފާނެއްގެ  ދުންނާރާ  އަދި  އަދި ޚަލްޤުކުރެއްވިނޫރުންނެވެ.  އެވެ. 

 6 [.އެވެޚަލްޤުކުރެއްވިށް ޞިފަކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް އާދަމުގެފާނު ތިޔަަބއިމީހުންނަ

 

 ޒަމާން  ޚަލްޤުކުރެއްވުނު މަލާއިކަތުން 
 

ކުރީގައިކަން ޤުރްއާނުން ދަލީލު    ނަށް ވުރެފައިވަނީ އިންސާނުންޚަލްޤުކުރައްވާމަލާއިކަތުން  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ  ؛ގެ ވަޙީަބސްފުޅުގައި ވެއެވF ެލިެބއެވެ. އެގޮތުން  

پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

ކަލޭގެފާނުގެ    :މާނައަކީ  ٣٠ابلقرة:    ڇٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ރައްުބ"ހަމަކަށަވަރުން، 

މުގައި ޚަލީފާއަކު ލައްވާހުށީމޭ މަލާއިކަތުންނަށް ވަޙީކުރެއްވި ހިނދު ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ! އެޭބކަލުން ިބ
ކޮށްކޮށް ކިޔާ، އިަބއިލާހަށް ތަޤްދީސު  )އެހިނދު( ދެންނެވިއެވެ. އަޅަމެން އިަބއިލާހަށް ޙަމްދާއެކު ތަސްީބޙަ

ިބމުތި އެ  ލައްވަނީތޯއެވެއްާބ،  ިބމުގައި  އެ  އިަބއިލާހު  ަބޔަކު  ލޭއޮހޮރުވާނޭ  އުފައްދާ  ފަސާދަ  ؟ ގައި 
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އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަަބއިމީހުންނަށް އެނގިގެންނުވާ ކަންތައްތައް ތިމަންއިލާހު 

 [ .ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ

ކުރިންނެވެ.   ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެފައިވަނީ ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ  ޚަލްޤުކުރައްވާމަލާއިކަތުން  
މިތަނުގައި ޛިކުރުކޮށްލަން ކީ ދިގު ޙަދީޘަކަށް ވާތީ،  ޙަދީޘައެ  މިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދެއެވެ.    އަންނަނިވި ޙަދީޘް

 އެވެ.ރަނީ ޙަދީޘްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާޤަޞްދުކު

ހަމަ  އަޫބހުރައިރާ ރިވާވެގެންވެއެވެ.  އަރިހުން  ރަސޫލާ  ގެ   ކަށަވަރުން 
ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ވަޑައިގެން هللا ގެފާނަށް  ފަހު ޖިްބރީލު  ޚަލްޤުކުރެއްވުމަށް]ސުވަރުގެ    ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ.   ންއެތަ އަދި  ެބއްލެވިއެވެ.  ވަޑައިގެން  އެތަނަށް  އެކަލޭގެފާނު  ދެން  ަބއްލަވާށެވެ! 
ނުދާ ނުވަދެ  މިތަނަށް  މީހަކު  އަޑުއަހައިފި  ވާހަކަ  މިތަނުގެ  އިލާހެވެ.  ހުއްޓެވެ.   ޢިއްޒަތްވަންތަ 

ތައްތައް ލެއްވިއެވެ. އެކަންކަމެއް ކުރަން ނުރުހޭ ކަން  ސްތަކުންއެއަށްފަހުގައި އެތަނުގެ ވަށައިގެން، މީ
އަދި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ދެން ވަޑައިގެން ަބއްލަވާށެވެ! ފަހެ، އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެން ެބއްލެވިއެވެ. އަދި 
ނުވަދެދާނެކަމަށް  މީހަކު  އެއްވެސް  އެތަނަށް  ހަމަކަށަވަރުން  އިލާހެވެ.  ޢިއްޒަތްވަންތަ  ވިދާޅުވިއެވެ. 

 .ންނަވަމެވެތިމަންކަލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގަ

ޖިްބރީލްގެފާނަށް  هللا   ،ފަހު  ޚަލްޤުކުރެއްވުމަށްޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ނަރަކަ  އެކަލޭގެފާނު  
ަބއްލަވާށެވެ! ދެން އެކަލޭގެފާނު އެތަނަށް ވަޑައިގެން ެބއްލެވިއެވެ.   ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ވަޑައިގެން އެތަން

އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ޢިއްޒަތްވަންތަ އިލާހެވެ. މިތަނުގެ ވާހަކަ އަޑުއަހައިފި އެއްވެސް މީހަކު މިތަނަކަށް 
އްވިއެވެ. ނުވަންނާނެއެވެ. އެއަށްފަހުގައި އެތަނުގެ ވަށައިގެން، ޝަހުވަތްތައް ލެއްވިއެވެ. އަދި ވަޙީކުރެ

ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދި  ެބއްލެވިއެވެ.  ވަޑައިގެން  އެކަލޭގެފާނު  ފަހެ،  ަބއްލަވާށެވެ!  ވަޑައިގެން  ދެން 
ސަލަމާތްވެދާނެކަމަށް  ނުވަދެ  މީހަކު  އެއްވެސް  އެތަނަށް  ހަމަކަށަވަރުން  އިލާހެވެ.  ޢިއްޒަތްވަންތަ 

 7[.ވެންނަވަމެތިމަންކަލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގަ

 
)މި ރިާވޔަތަކީ އަބޫ  ( 8398)އަދި އަޙްމަދު  ( 3763) ، ނަސާއީ(2560) ، ތިރްމިޛީ(4744) ދާވޫދު ރަާވހު އަބޫ 7

   (.5696، މިޝްކާތުލް މަޞާބީޙް ލިލްއަލްބާނީ )ދާޫވދުެގ ރިާވޔަތް(
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ނެތެވެ.    ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ  މަލާއިކަތުން އެނގޭކަށް  ކަމެއް  ދުވަހެއްގައި  ކޮން 
ޢިލްމުވެރިން،   ަބއެއް  ދުވަހެއްގައިކަމަށް   ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ  މަލާއިކަތުންއެހެންނަމަވެސް  ުބދަ 

ތަކެތި  އެފަދައިން  އެޭބކަލުންވިދާޅުވެއެވެ.   ޚަލްޤުކުރެއްވުނު  ހަތްދުވަހު  ަބޔާންކޮށްދެއްވި   ވިދާޅުވަނީ 
ޛިކުރުކުރައްވާފައެއް  ވާހަކަ  މަލާއިކަތުންގެ  ޙަދީޘްގައި  އެ  އެހެންނަމަވެސް  ަބއްލަވާފައެވެ.  ޙަދީޘަށް 

 ނުވެއެވެ. ޛިކުރުކުރައްވާފައިވަނީ ނޫރު އުފެއްދެވުނީ ުބދަ ދުވަހުކަމަށެވެ.
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 ޞިފަފުޅުތައް ަމލާއިކަތުްނގެ
 

 ޚަލްޤީ ޞިފަފުޅުތައް 
 

ކަންކަމެވެ. އެގޮތުން އެ   ލައްވާފައިވާ  F ޚަލްޤީ ޞިފަތަކަކީ އުފެއްދެވުމުގައި  
މަޚުލޫޤެއް އުފެއްދެވުނު މާއްދާއާއި ޖިންސާއި ކެއިންުބއިމަށް ޭބނުން ޖެހުމާއި އަދިވެސް އެ މަޚުލޫޤެއްގެ 

ވެސް   މަލާއިކަތުންނަކީ  ހިމެނެއެވެ.  ޞިފަތައް  މިފަދަ  ލައްވާފައިވާ  ގެ F ކިަބއިގައި 
ކިަބއިގައި އެޭބކަލުންގެ  ހިނދު  ވީ  ޞިފަ  ވާމަޚުލޫޤުންތަކަކަށް  ަބއެއް ޚަލްޤީ  ތެރެއިން  ފުޅުތަކުގެ 

އޭގެ    ގެ ސުންނަތުގައި ަބޔާންވެގެންވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ނަިބއްޔާ    ޞިފަފުޅުތައް
 ތެރެއިން ަބއެއް ޞިފަފުޅުތަކަކީ: 

 

 ވާފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ. ޚަލްޤުކުރައް .1
ދިޔަ ސުރުޚީގެ  މާއި، އެކަމުގެ ދަލީލު އިސްވެނޫރުންކަ  ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ މަލާއިކަތުން  

 ަބޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ.  ދަށުގައި

 

 އެބޭކަލުންނަށް ފިޔަފުޅުތަކެއް ލިބިފައިވެެއވެ.  .2
އަދި  ހުރިހާ ޭބކަލުންނަށް އެއްވަރަކަށް ނޫނެވެ.  ލިިބފައިވަނީ  ފިޔަފުޅުތައް  މަލާއިކަތުންނަށް  

 ނަށްއެޭބކަލުންގެ ތެރެއިން ަބއެއް ޭބކަލުންނަށް ދެ ފިޔަފުޅު ލިިބފައިވާއިރު އަނެއްަބއި ޭބކަލުން   ،ކިއެއް

 ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ފިޔަފުޅު ލިިބފައިވެއެވެ. 



12 
 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  F މިކަން ަބޔާންކުރައްވާ 

ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ

ނުލާ އުޑުތަކާއި ިބން   އިސްވެދިޔަ މިސާލަކާއި  ހީއިލާއަށެވެ. އެهللا  ޙަމްދުހުރީ]  :މާނައަކީ  ١فاطر:    ڇۆ  

ލިިބވަޑައިގެންފައިވާ އިލާހެ  ޚަލްޤުކުރެއްވި ފިޔަފުޅުތަކެއް  ހަތަރަކުން  އަދި  ތިނަކުން  ދެޔަކުން،  ވެ. 
ލެއްވި   ކަމުގައި  ރަސޫލުންތަކެއް  ފޮނުއްވާ  ކަންކަމާއިގެން  އެކިއެކި  އެއީ،  . ވެއިލާހެމަލާއިކަތުން 

ންމެކަމެއްގެ އީ ކޮهللا  ވެ. ހަމަކަށަވަރުން،އެއިރާދަކުރައްވާ ގޮތަކަށް އިތުރުކުރައްވަ  ޚަަަލްޤުކުރެއްވުމުގައި
 [. މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ

ފައިވާކަމަށް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އިސްރާއާއި މިއުރާޖުގެ ލައްވާފިޔަފުޅު ލިިބ  600އަށް    ޖިްބރީލު
، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްލު ސޫރައިގައި ޖިްބރީލް    ،އަށްރޭގައި ކީރިތި ރަސޫލާ  

ى»  ވިދާޅުވިއެވެ.   ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަން ަބޔާންކުރައްވާ އިްބނު މަސްޢޫދު  ދެކެ
َ
يَل   َرأ  ِجْْبِ

އެކަލޭގެފާނުގެ )  ގެފާނުޖިްބރީލް  އަށް  وسلم  عليه    صىل اهلل   ރަސޫލާ]  :މާނައަކީ  «  َجنَاٍح   ِستُِّمائَةِ   هَلُ 

 8  .[ފިޔަފުޅު ލިިބފައިވެއެވެ 600ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް  (އަޞްލު ޞޫރައިގައި

 

 ނުކުރެވެެއވެ.  ޖިންސަކަށް ނިސްބަތް އެބޭކަލުން ެއއްެވސް .3

ކަމަށް މުޝްރިކުން ބުނަމުން ދިޔުމާއެކު  ދަރިން  އަންހެންގެ  F ންނަކީ  މަލާއިކަތު

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڇ   ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  ތަޢާލާهللا އެކަމަށް އިންކާރުކުރައްވާ  

ވަންތަ މާނުޙުއަދި ރަ]  :މާނައަކީ   ١٩الزخرف:    ڇڭۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

އަންހެން   މަލާއިކަތުންނަކީ  އަޅުންކަމުގައިވާ  ހެދީއިލާހުގެ  އެއުރެން  އެ ؟ ހެއްޔެވެ  ަބޔަކުކަމުގައި 
އެއުރެން ހެކިވާ ހެކިވުން، ނިކަންހުރެ ؟ ހެއްޔެވެ  އެއުރެން ޙާޟިރުވެ ތިީބޚަލްޤުކުރެއްވިއިރު  މަލާއިކަތުން  

 [.ލިޔުއްވާ ހުއްޓެވެ. އަދި )އާޚިރަތް ދުވަހުން( އެއުރެންނާ ސުވާލު ކުރައްވާ ހުއްޓެވެ

 
 (. 3232) ރަާވހުލް ބުޚާރީ 8
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އެ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ڇ   ވެއެވެ.ފައިވަޙީކުރައްވާ   އިލާހުއަދިވެސް 

  ١٥٢  -  ١٥٠الصافات:    ڇۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  

ނުވަތަ އެއުރެން ޙާޟިރުވެ ބަލަން ތިއްާބ ތިމަން އިލާހުގެ މަލާއިކަތުން އަންހެން ަބޔަކަށް ]  :މާނައަކީ
އެއުރެން ބުނަނީ ޮބޑު ދޮގެއް   މަށްދަރިންވާކައަށް  هللا  ދަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން؟ ހެއްޔެވެ  ހެއްދެވީ

 .[ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެންނީ ދޮގުވެރިންކަން ކަށަވަރެވެ

F ްވާހަކަތައް ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާއިރު އެއީ ކޮން ޖިންސެއްގެ   ގެ، މަލާއިކަތުނ
ނުވެއެވެަބއެއް   ަބޔާންކުރައްވާފައި  ޤުރްއާނުގައި  ކީރިތި  ކިއެއް.  ކަމެއް  އެޭބކަލުން   ،އަދި 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ڇ   އެއީ މާތްކުރައްވާފައިވާ އަޅުންތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ޞިފަކުރައްވާފައިވަނީ

ުބން]  :މާނައަކީ  ٢٦األنبياء:    ڇٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ރަޙުމާނުޏެއެއުރެން  ވަންތަ ވެ. 

އެ  އިލާހު ހިއްޕެވިއެވެ.  ކިއެއްތަ!    އިލާހުދަރިކަލަކު  އަދި  ކަމާއެވެ.  ގެ هللا)ހުސްޠާހިރުވަންތަ 
މަލާއިކަތުންނަކީ( ުބނާ  އެއުރެން  އެ  އެއީ   ދަރިކަނަބލުންތަކެކޭ  ކުރައްވާފައިވާ،  ގެ އިލާހުމާތް 

 .[އަޅުންތަކެކެވެ

ޢަޤީދާއަކީ މަލާއިކަތުން އެއްވެސް ޖިންސަކަށް    ގެވަލްޖަމާޢަތުނާ  އެހެންކަމުން އަހުލުއްސުން
 މެވެ. ނިސްބަތް ނުކުރު

 

4. F .ެެގ އިޛުނަފުޅާެއކު ޞިފަ ބަދަލުކުރުމުެގ ބާރު އެބޭކަލުންނަށް ލިބިފައިވެެއވ 
ަބއެއް ޞިފައިގައި  އެޭބކަލުން  އިންސާނުންގެ  ވަޑައިގަންނަވައެވެ.    ދުނިޔެއަށް  ފަހަރު 

)ދިޙްޔަތުލް   دحيةَالكلبَيގެ އަރިހަށް  ކީރިތި ރަސޫލާ      އެގޮތުން ޖިްބރީލު 

 ޭބކަލެއްގެ ޞިފައިގައި ވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ޘާިބތުވެފައިވެއެވެ.  ޞަޙާީބ ،ނުކަލްިބއްޔު( ކިޔު

މަރްޔަމު ަބޔާންކުރައްވަ  އަދި  ވާހަކަ  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.    ތަޢާލާهللا   އިގެ 

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ     ڄ  ڄڇ
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ފޮތުން ]  :މާނައަކީ  ١٧  -  ١٦مريم:    ڇڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   މި  ކަލޭގެފާނު  އަދި 

އެކަހެރިވެ،  ކިަބއިން  އަހުލުވެރިންގެ  އެކަމަނާގެ  އެކަމަނާ،  ކިޔައިދެއްވާށެވެ!  ވާހަކަ  މަރްޔަމްގެފާނުގެ 
އެކައިރުމަތީ   ކިަބއިން  އެއުރެންގެ  ފަހެ،  ހިނދެވެ.  ވަޑައިގަތް  ތަނަކަށް  ނިވާވެ، މަފަރާތުގައިވާ  ނާ 

ފަރުދާވެވަޑައިގަތެވެ. ދެން ތިމަން އިލާހުގެ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ، އެކަމަނާގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވީމެވެ. އަދި 

 [.ފައިގައި އެކަމަނާއަށް ފާޅުވިއެވެޞިއެ މަލާއިކަތާ ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ 

 

 ކަލުންނަކަށް ބޭނުންފުޅެއް ނުޖެހެއެވެ. ފަރިއްކުޅުއްވުމަކަށް އެބޭ .5
އިްބރާހީމް   ދަލީލުކުރަނީ  ޖަމާޢަތެއް މިކަމަށް  މަލާއިކަތުންގެ  އަރިހަށް  ގެ 

ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ     ۆ  ۆڇ   ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ކަންތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތެވެ.

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ٢٨  -  ٢٤اذلاريات:    ڇۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  

ހަމައަށް ]  :މާނައަކީ ކަލޭގެފާނާއި  ވާހަކަ  މެހެމާނުންގެ  މާތްވެގެންވާ  އިްބރާހީމްގެފާނުގެ 
އަރިހަށް  ( 24)؟ އައިސްފައިވޭތޯއެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ  މެހެމާނުން  ހިނދު، ސަލާމް   ވަޑައިގެންނެވިއެ 

ވިއެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ސަލާމް ވިދާޅުވެ ސަލާމްގެ ޖަވާުބ ދެއްވިއެވެ. )އަދި އްވިދާޅުވެ ސަލާމްކުރެ
މިއީ   އަރާވަޑައިގަތެވެ.  ަބޔެކެވެ.  ތިމަންކަލޭގެފާނުހިތްޕުޅަށް  ނުދަންނަ  އެކަލޭ(  25)(  ގެފާނު، ފަހެ 

ވަޑައިގެ ސިއްރިއްޔާތުގައި  ގާތަށް  އަހުލުވެރިންގެ  ގެރިއެއް   ން،އެކަލޭގެފާނުގެ  ޅަ  ރަނގަޅު  ރޫފަ 
 ފައި އޭތި ކައިރިކޮށްލައްވާފަރިއްނުކުޅުއްވާތީ(  އެަބއިމީހުން  )ދެން  (  26) )ފިއްސަވައިގެން( ގެންނެވިއެވެ.  

އެއުރެންނާއި ފަހެ( 27)؟ ހެއްޔެވެމު  ވިދާޅުވިއެވެ. ތިޔަަބއިމީހުން ނުކާނަ އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް   
ނުގަންނަވާށެވެ! ވަޑައިިބރުފުޅުގެންދެންނެވިއެވެ. ކަލޭގެފާނު  ޭބކަލުން  ވަދެއްޖެއެވެ. އެމެދު ިބރުވެރިކަމެއް  

ނީ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި އިލާހު ފޮނުއްވި މަލާއިކަތުންނެވެ.( އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ޢިލްމުވެރި ޭބކަލުން)ތިމަން
 [ (28).ދެއްވިއެވެ އެޭބކަލުން ކު ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަަބރުދަރިކަލަ
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ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިލާހު  އެ  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ڇ   އަދިވެސް 

]ފަހެ، އެޭބކަލުންގެ   :މާނައަކީ  ٧٠هود:    ڇوئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  

ފަރީއްކޮޅާއި ހަމައަށް ނުދާތީ ދެކެވަޑައިގެން އެޭބކަލުންނާއި މެދު އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ. އަތްޕުޅުތައް އެ  
ކަލޭގެފާނު  ދެންނެވިއެވެ.  އެޭބކަލުން  އުފެދުނެވެ.  ިބރުވެރިކަމެއް  ހިތްޕުޅުގައި  އެޭބކަލުންނާމެދު  އަދި 

 [. ތިމަންޭބކަލުން ފޮނުއްވުނީ ލޫޠުގެފާނުގެ ޤައުމަށެވެނުގަންނަވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ވަޑައިގެންރުފުޅުިބ

ަބއެއް ޢިލްމުވެރިންވަނީ   ށްނޫންކަމަަބއެއް  ފަރިއްކުޅުއްވުމަށް ޭބނުންޖެހޭ    ންނަކީމަލާއިކަތު
 9 ނަޤުލުކުރައްވާފައެވެ.އިޖުމާޢު 

 

 ނުެވއެވެ.  ެމދުވެރިެއއް ނޫންވެސް އެފަދަ ނިކަމެތިކަމެއް ނުވަތަ އެ ވަރުބަލިވުމެއް .6
ވެ ތިއްަބވާ ޭބކަލުންތަކެކެވެ.  ކުރެއްވުމުގައި ޤާއިމު  މަލާއިތުންނަކީ އަމުރުކުރައްވާ ކަންކަން

އެޭބކަލުން ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ   F އަދި އަޅުކަންކުރެއްވުން ނުހަނު ގިނަ ޭބކަލުންތަކެކެވެ.  
ވެގެންވާ ޭބކަލުންތަކެއްގެ ދުރު  މިފަދަ އެންމެހާ ނިކަމެތި ޞިފަތަކުން  އަދިވެސް  ފޫހިވުމާއި ވަރުަބލިވުމާ

 ދަލީލު ލިެބއެވެ. ގޮތުގައެވެ. އަންނަނިވި އާޔަތްތަކުން މިކަމަށް 

މަލާއިކަތުން   :މާނައަކީ  ٢٠األنبياء:    ڇۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ڇ  ]އެ 

 [ .ދަންނަވައެވެގެ ޙަޟްރަތަށް( ތަސްީބޙަ هللا) ރެއާއި ދުވާލު ފޫހިވުމެއް ނެތި 

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.   އިލާހު  އެ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ڇ އަދިވެސް 

އެަބހީ: )]ފަހެ އެއުރެން    :މާނައަކީ  ٣٨فصلت:    ڇۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ   

ޙަޟްރަތުގައިވާ   ރައްުބގެއަށް ސަޖިދަކުރުމަށް( ޮބޑާވެގެންފިނަމަ، ފަހެ ކަލޭގެފާނުގެ  هللاމުޝްރިކުން،  

 
 (. 264)ޞަފްޙާ:  އަލްޙަބާއިކު ފީ އަޚްބާރިލް މަލާއިކް 9
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އެ ފޫހިފުޅެއް  އިލާހަމަލާއިކަތުން  އެކަމަށް  އެޭބކަލުން  އަދި  ދަންނަވައެވެ.  ތަސްީބޙަ  ދުވާލު  ރެއާއި  ށް 
 [ .ނުވެއެވެ

 

 ޤީ ޞިފަފުޅުތައް ޚުލް
 

 ކަންމާތް .1
ޤުރްއާނުގައިވަނީ  ކީރިތި  ގޮތުގައި  ަބއެއްގެ  މަތިވެރި  މާތް،  މަލާއިކަތުންނަކީ 

ެބހޭގޮތުގައި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ  F ޞިފަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން   ڑ        ک           ڇ  .އެޭބކަލުންނާ 

 [.މާތްވެގެންވާ ހެޔޮލަފާ މަލާއިކަތުންނެވެ ] :މާނައަކީ ١٦عبس:  ڇک

 

 ލަދުވެތިކަން  .2
ގެ  ޔާ  މަލާއިކަތުންނަކީ ލަދުވެތިކަމުގެ ޞިފަ ލިިބފައިވާ ަބއެއްކަން ނަިބއް

 މިކަމަށް ދަލީލު ލިެބއެވެ.  ދިޘާއިންއަންނަނިވި ޙާސުންނަތުން ޘާިބތުވެއެވެ. އެގޮތުން 

ََعئَِشَة، نَّ 
َ
ْو ََكَن رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم   :قَالَْت  أ

َ
أ فَِخَذيِْه  َعْن  َبيِِْت، ََكِشًفا  ُمْضَطِجًعا ِِف 

ذِ 
َ
فَأ ُعَمُر  َذَن 

ْ
اْستَأ ُثمَّ  َث،  احْلَاِل َفتََحدَّ تِلَْك  َوُهَو ىلَعَ  هَلُ،  ِذَن 

َ
فَأ بُو بَْكٍر 

َ
أ َذَن 

ْ
فَاْستَأ َوُهَو َساَقيِْه،  هَلُ  َن 

َذَن ُعثَْماُن، فََجلََس  
ْ
َث، ُثمَّ اْستَأ فََدَخَل   رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، وََسوَّى ِثيَابَهُ َكَذلَِك َفتََحدَّ

َث، ا َخَرَج قَالَْت ََعئَِشةُ  َفتََحدَّ بُو بَْكٍر فَلَْم َتْهتَشَّ هَلُ َولَْم ُتبَاهِلِ، ُثمَّ َدَخَل ُعَمُر فَلَْم َتْهتَشَّ  :فَلَمَّ
َ
َدَخَل أ

ُتبَاهِلِ، َولَْم  َدَخَل   هَلُ  َفَقاَل ُثمَّ  ِثيَابََك  يَْت  ِمنُْه «ََ:ُعثَْماُن فََجلَْسَت وََسوَّ تَْستَِِح  ِمْن رَُجٍل  ْستَِِح 
َ
أ اَل 

َ
أ

 10 .»الَْماَلئَِكةُ 
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عليه    صىل اهللهللا ރަސޫލު  ވިދާޅުވިއެވެ.ގެ  ތުގެފާނުޢާއިޝަހަމަކަށަވަރުން  ]  :މާނައަކީ
ލެނގިލައްވައިގެން   وسلم ޙާލު  ކަޝްފުވެފައިވާ  ކަށިމަތިފުޅު  ނުވަތަ  ފަލަމަސްގަނޑު  އެކަލޭގެފާނުގެ 

އިންނެވިއެވެ.   ގެގޮޅުގައި  އަޫބަބކުރުތިމަންކަމަނާގެ  ވެންނެވުމަށް އެހިނދު  އެތެރެއަށް  ގެފާނު 
ގޮތަށެވެ. ދެން   އެ ވީ  އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކަލޭގެފާނަށް އިޛުނަދެއްވިއެވެ. އޭރުވެސް އެކަލޭގެފާނު އިންނެ

ވާހަކަ   އެދިވަޑައިގަތުމުން   ދެއްކެވިއެވެ.އެޭބކަލުން  ވެންނެވުމަށް  އެތެރެއަށް  ޢުމަރުގެފާނު  އެއަށްފަހު 
ވާހަކަ ގޮތަށެވެ. ދެން އެޭބކަލުން    އެއެކަލޭގެފާނަށް އިޛުނަދެއްވިއެވެ. އޭރުވެސް އެކަލޭގެފާނު އިންނެވީ  

صىل  هللا ލުއެހިނދު ރަސޫ ދެން ޢުޘްމާނުގެފާނު އެތެރެއަށް ވެންނެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ. ދެއްކެވިއެވެ.
ރީތިކުރެއްވިއެވެ.    وسلمعليه    اهلل ހެދުންކޮޅު  އަދި  އިށީއިނދެވަޑައިގަތެވެ.  )އިޛުނަ ދެން  ރީތިކޮށް 

ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން  އެޭބކަލުން  ދެއްކެވިއެވެ.  ވާހަކަފުޅު  ވަޑައިގެން  އެތެރެއަށް  ދެއްވުމުން( 
ގެފާނު އިންނެވިގޮތަށް )ފަލަމަސްގަނޑު ވެންނެވިއިރު ކަލޭ  ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަޫބަބކުރުގެފާނު

އިންނެވީމުއެވެ. ލެނގިލައްވައިގެން(  ޙާލު  ކަޝްވެފައިވާ  ކަށިމަތިފުޅު  ޢުމަރުގެފާނު ދެން    ނުވަތަ 
ޙާލު  ކަޝްވެފައިވާ  ކަށިމަތިފުޅު  ނުވަތަ  )ފަލަމަސްގަނޑު  އިންނެވިގޮތަށް  ކަލޭގެފާނު  ވެންނެވިއިރު 

އިންނެވީމުއެވެ.   ރީތިކޮށް އެލެނގިލައްވައިގެން(  ކަލޭގެފާނު  ވެންނެވުމުން  ޢުޘްމާނުގެފާނު  އަށްފަހު 
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު  ރީތިކުރެއްވީމުއެވެ.  ހެދުންކޮޅުވެސް  ދެކެ   .އިށީންނަވާ  "އެޭބކަލެއް 

ދެކެ  ޭބކަލެއް  ވަޑައިގަންނަވާ  ލަދުވެތިވެ  ލަދުވެތިވެ   ،މަލާއިކަތުން  ތިމަންކަލޭގެފާނު 

 ["؟ވަޑައިނުގަންނަވާނެތޯއެވެ 

 

 އަޅުކަން ކުރެްއުވން ިގނަިގނައިން .3

 ތިއްަބވާ   ވެއަށް އަޅުކަންކުރެއްވުމުގައި ޤާއިމF ުއެޭބކަލުންނަކީ އަަބދުވެސް  

ڭ   ڭ    ۓ  ۓڇ   .ވަޙީކުރެއްވިއެވެ  F ޭބކަލުންތަކެކެވެ. އެކަން ަބޔާންކުރައްވާ  

ގެ ޙަޟްރަތަށް( هللا)]އެ މަލާއިކަތުން ރެއާއި ދުވާލު ފޫހިވުމެއް ނެތި    :މާނައަކީ  ٢٠األنبياء:    ڇڭ  ڭ  

 [ .ތަސްީބޙަ ދަންނަވައެވެ
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4. F  ްއަށް ނުއުރުއެދުނ 

އުރF ެ  މަލާއިކަތުން ކިއެއް   މެއްވާދުއަށް  އަދި  ނުކުރައްވައެވެ.    ، ކަމެއް 
ަބޔާންކުރައްވާ  އިލާހުއެ އެކަން  ތަާބވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.  ފުރިހަމައަށް  އަމުރުފުޅުތަކަށް   ތަޢާލާهللا ގެ 

  ڇې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ڇ   .ކުރެއްވިއެވެވަޙީ

މަލާއިކަތުން އެ ނަރަކައިގެ މައްޗަށް )ަބނޑޭރިންކަމުގައި( ހަރުކަށި، ގަދަފަދަ  ]  :މާނައަކީ   ٦اتلحريم:  
ނުއުރެ، هللا  ވެއެވެ. އެޭބކަލުން  އަމުރުފުޅަކަށް  ކުރައްވާ  އެޭބކަލުންދެއެޭބކަލުންނަށް  އަދި   ނަށްއެވެ. 

 [.އެވެއަމުރުކުރައްވާ ކަންތައްތައް އެޭބކަލުން ކުރައްވަ

ދެ   ގެންނަ  މީހުން  ަބއެއް  އުފެއްދުމަށްޓަކައި  ޝައްކު  ހިތްތަކުގައި  މުސްލިމުންގެ 
 މިތަނުގައި ަބޔާންކޮށްލާނަމެވެ.  އެކުރައްދާ، ޝުުބހައެއް

 ؛ފުރަތަމަ ޝުުބހަ

ސަޖިދަ    ،ޚަލްޤުކުރައްވާ    އާދަމު  ކުރެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނަށް 
ސަޖިދަ މަލާއިކަތުން  ހުރިހާ  ފިޔަވައެވެ.  ކުރެއްވިއަމުރުކުރެއްވުމާއެކު  ޙާދިޘާއިން   އެވެ.އްިބލީސް  މި 

ޭބކަލަކު   އެއް  ތެރެއިން  ަބއެއް F އެޭބކަލުންގެ  ކަމަށް  ނުކިޔަމަންތެރިވީ  އަމުރުފުޅަށް  ގެ 
ކީ ޖިންނިއެކެވެ. އޭނާ ހަކީ މަލާއިކަތެއް ނޫނެވެ. އިްބލީހަމީހުންނަށް ހީވެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އިްބލީ

ދުންނާރާ  ޚަލްޤުކުރެއް އާދަމުވިގެންވަނީ  ހެޔޮލަފާ   އަލިފާނުންނެވެ.  އޭނާއަކީ  ކުރިން  ގެ 

އޭނާ   F   ،ތަޤުވާވެރިއެކެވެ. އެއާއި އެކު އޭނާގެ ޤަދަރު އުފުލި މަލާއިކަތުންގެ އަރިހުގައި

 ލެއްވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނަށް    ،ވާޚަލްޤުކުރައް    ގެ އަތްޕުޅުން އާދަމF ުނަމަވެސް  

އިިބ އެކަމަށް  ކުރެއްވުމާއެކު،  އަމުރު  އާދަމް  ސަޖިދަކުރުމަށް  އުރެދުނެވެ.  ވުރެ ލީސް  އަށް 
 ކިުބރުވެރިކަން ފާޅުކުރިއެވެ. އިުބނެ ޮބޑާވެރިކަމާމަށް ލީސްގެ ހެޔޮކަން ޮބޑުކައިިބ

އަދި  ހަ ލީއިިބ  ގެންދަނީއެނގި  މިއިން ނޫންކަމެވެ.  މަލާއިކަތެއް  ގެ  F ކީ 
ނުވާކަމެވެ. އުރެދިފައި  ޭބކަލަކު  އެއްވެސް  ތެރެއިން  މަލާއިކަތުންގެ   ތަޢާލާ هللا   އަމުރުފުޅަކަށް 
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ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڇ  .ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

ވެ! ތިމަންއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނަށް ވަޙީކުރެއްވި ހިނދު، ހަނދުމަކުރާށެ ]  :މާނައަކީ  ٥٠الكهف:    ڇھ

ލީސް މެނުވީ، އެ އެންމެހާ ޭބކަލުން ސަޖިދަ ގެފާނަށް ސަޖިދަކުރާށެވެ! ދެން އިިބތިޔަަބއިމީހުން އާދަމު
އިިބ އެ  ތެރެއިންނެވެ.  ކުރެއްވިއެވެ.  ޖިންނީންގެ  ވީ  އޭނާ   ރައްުބގެއޭނާގެ    ފަހެލީސް  އަމުރުފުޅަށް 

 ."ނުކިޔަމަންތެރިވީއެވެ

 ؛ދެވަނަ ޝުުބހަ

 F   މާރޫތުގެ ވާހަކައާމެދު މީސްތަކުން އުފައްދާ ޝުުބހައެވެ.މިއީ ހާރޫތާއި  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  

ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  

ސުލައިމާނުގެފާނުގެ އަދި  ]  :މާނައަކީ   ١٠٢ابلقرة:    ڇڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   

ވެރިކަމުގެ ޒަމާނުގައި ޝައިޠާނުންތައް ކިޔަވާ އުޅުނު ތަކެއްޗަށް އެއުރެން ތަާބވިއެވެ. ސުލައިމާނުގެފާނު 
ކާފަރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، އެ ޝައިޠާނުން ކާފަރުވިއެވެ. އެއުރެން މީސްތަކުންނަށް 

ގައިވާ ހާރޫތާއި މާރޫތާއި ދެ މަލާއިކަތުންގެ މައްޗަށް ާބިބލުސިޙުރު އުނގަންނައި ދިނުމުންނެވެ. އަދި  
ާބވައިލެއްވި ތަކެއްޗަށްވެސް )އެއުރެން ތަާބވިއެވެ.( ތިމަންމެން ވާކަން ކަށަވަރީ )އީމާންކަން ހުރިވަރެއް 
 ެބއްލެވުމުގެ ގޮތުން މެދުވެރި ކުރައްވާފައިވާ( އިމްތިޙާނެއް ކަމަށާއި، ފަހެ )އެ ދަސްކޮށްގެން( ކާފަރު 

މަލާއިކަތުން  ދެ  އެ  މީހަކަށް  އެއްވެސް  މެނުވީ،  ފަހުގައި(  ދެއްވުމަށް  )ނަޞީޙަތް  ވިދާޅުވެ  ނުވާށޭ 
 [ .އުނގަންނަވައި ނުދެއްވައެވެ

ޝައިޠާނީ  ޞިފަހެ   ތެރެއިންވާ  ޝިރުކުގެ  ދަސްކޮށްދިނުމަކީ  އެކަން  ހެދުމާއި  ހުރު 
މީސްތަކުން  ދަސްކޮށްދިނީކަމަށް  ޢަމަލުތައް  ޝިރުކުގެ  ވަޑައިގެން  މަލާއިކަތުން  ޢަމަލުތަކެކެވެ. 

 ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މިއީ ޢިލްމުވެރިން  ޙާލަތަކީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްކަމަށް    މި ުބނެއުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  

ގެ F އެޭބކަލުންނަކީ    ކަމެކެވެ.ލައްވާފައިވާ    F އިމްތިޙާނަކާއި ފިތުނައެއްގެ ގޮތުގައި  
ޭބކަލުންތަކެއްކަމަށްވާ ހިނދު، މިކަންވެސް އެޭބކަލުން   ތަންފީޛު ކުރައްވާއަމުރުފުޅުތައް ފުރިހަމައަށް  
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އިމްތިޙާނެއް  އަމުރުކުރެއްވީތީއެވެ.  F ކުރެއްވީ   ހުރި  މީސްތަކުންނަށް  ކަމުގައި އެއީ 
  އިިބލީސްވެސް ލެއްވި ފަދައިންނެވެ.

އެޭބކަލުން   އެއްވެސް F ވީމާ  ބުނެވޭނެ  އުރެދުނީކަމަށް  އަމުރުފުޅުތަކަށް  ގެ 
  ޖާގައެއް ނެތެވެ.
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 ަންނފުޅުތައް  ަމލާއިކަތުްނގެ
 

ނަޒަރަކުން    ޢިލްމީގެ ސުންނަތަށް،  ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތް ނަިބއްޔާ  
ޭބކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ދެ ަބޔަކަށް ެބހިގެންދާކަމެވެ. ފުރަތަމަ   ަބލާލައިފިނަމަ ފެނިގެންދާނީ މަލާއިކަތް

 މަލާއިކަތުންނަށް ނިސްަބތްކޮށް ދެވިފައިވާ ޢާންމު ނަންފުޅުތަކެވެ.  :ަބޔަކީ

 ކަލުންނަށް ދެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ނަންފުޅުތަކެވެ. ވަކިވަކި މަލާއިކަތް ޭބ :ަބޔަކީ ދެވަނަ

 

 ފައިވާ ޢާންމު ނަންފުޅުތައް: އްވާމަލާއިކަތުންނަށް ދެ
 

ދެ ތެރޭވާއްމަލާއިކަތުންނަށް  ނަންފުޅުތަކުގެ  ޢާންމު  ޭބކަލުން  ފައިވާ  ހުރިހާ  އެ  ގައި، 
 ނިސްަބތްކުރެވޭ ނަންފުޅުތައް ވެއެވެ.ޖަމާޢަތްތަކަށް  ތެރެއިން ވަކި  އޭގެއަދި ޝާމިލުވާ ނަންފުޅުތަކާއި 

 

 )ރަސޫލުން( لَ سَ ر َ .1

ރަސޫލުންނަކީ އެކި ކަންކަމުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޢަރަިބ  
ގޮވާލެއްވުމަށްޓަކަ  ނަމެކެވެ.   ކުރާނުންޭބަބހުގައި   ރަސޫލުޭބކަލުންނަށް    އި ދީނަށް  ވަޑައިގެންނެވި 

ކިޔުނީ   ަބޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކާ  ،  F ރަސޫލުންނޭ  މީސްތަކުންނަށް  ދީން  އިލާހުގެ  އެ އެ 
 ކަމަށްޓަކައެވެ. މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވިޭބކަލުން 

ޢަރަިބ    ގޮތަށް،ފަދައިން މަލާއިކަތުންނަށްވެސް ރަސޫލުންނޭ ކިޔުނީ މި ދެންނެވި    އެ  ހަމަ

ކިޔާ ރަސޫލުންނޭ  ޭބކަލުންނަށް  އެފަދަ  ޤުރްއާނުގަ  F ތީއެވެ.  ަބހުގައި  ކީރިތި   އިވަނީ 
އެގޮތުން އެ އިލާހު   މި ނަމުން އެޭބކަލުންނަށް ނިސްަބތްކުރައްވާފައެވެ.  ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރުއެއް

  : މާނައަކީ  ١فاطر:    ڇں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڇ   .ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
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ވެ. އިލާހެޚަލްޤުކުރެއްވި  ނުލާ އުޑުތަކާއި ިބން    ، އިސްވެދިޔަ މިސާލަކާ އިލާހީއަށެވެ. އެهللا  ]ޙަމްދުހުރީ
 [ .ވެއިލާހެމަލާއިކަތުން ލެއްވި އެކިއެކި ކަންކަމާއިގެން ފޮނުއްވާ ރަސޫލުންތަކެއްކަމުގައި )އަދި( އެއީ 

 

 )ދަތުރުކުރަްއވާ ބޭކަލުން(  ة َرأَفَأسَأ .2

ژ ژ ڇމި ނަންފުޅު ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢަަބސަ ސޫރަތުގައި ަބޔާންވެގެން ވެއެވެ.  

 [ .]ދަތުރުކުރައްވާ މަލާއިކަތުންގެ އަތްޕުޅުތަކުގައެވެ :މާނައަކީ ١٥عبس:   ڇڑ

އަކީ މަލާއިކަތުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ   السفرةވިދާޅުވިއެވެ. ]  އިުބނު ޖަރީރު  

އެއްަބޔަކު هللا އެއީ   އިންސާނުން  ޭބކަލުންނެވެ.  ދެމެދުގައިވާ  ޚަލްޤުތަކުންނާއި  އެއިލާހުގެ  ތަޢާލާއާއި 
  [.ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް ސަފީރުންނޭ ކިޔެނީ މި އުޞޫލުންނެވެ އިއަނެއް ަބއެއްގެ ގާތަށް ޞުލްޙައަށްޓަކަ

11 

 

 )ލަޝްކަރު( دَ وَ ن َ جَ  .3

ގެ ލަޝްކަރުގެ F ންނަކީ  ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި މަލާއިކަތު

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ڇ   ގޮތުގައި ޞިފަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 

ލަޝްކަރެއް ]  :މާނައަކީ  ٢٦اتلوبة:    ڇائ  ەئ    ނުފެންނަ  ތިޔަަބއިމީހުންނަށް  އަދި 

 [.ރުންގެ ޖަޒާއެވެޢަޛާުބ ދެއްވިއެވެ. އެއީ ކާފި އިލާހުރުވި މީހުންނަށް އެލެއްވިއެވެ. އަދި ކާފިއިާބވަ

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ   އަދިވެސް އެ އިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 ٩األحزاب:  ڇڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

  ލަޝްކަރުތަކެއް ތިޔަަބއިމީހުންނާ ހަމައަށް އައިހިނދު، އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!  ]  :މާނައަކީ

 
 (.109/  24) ތަފްސީރުއް ޠަބަރީ 11
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ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތް ތިޔަަބއިމީހުން ހަނދުމަކުރާށެވެ! ފަހެ އެހިދު އެއުރެންގެ މައްޗަށް هللا 
ގަދަ ވަޔަކާއި ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ނުފެންނަ ލަޝްކަރުތަކެއް ތިމަން އިލާހު ފޮނުއްވީމެވެ. ތިޔަަބއިމީހުން 

 [ .ވޮޑިގެންވެއެވެهللا  ފަރާތެއްކަމުގައިތައް ކުރާގޮތް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަން

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.   އިލާހު  އެ   ٣١املدثر:    ڇۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ڇ އަދިވެސް 

ކަލޭގެފާނުގެ  ]  :މާނައަކީ އެ  ރައްުބގެއަދި  ޢަދަދު،  )މަލާއިކަތުންގެ(  މެނުވީ   އިލާހުލަޝްކަރުގެ 
 [ .ދެނެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ

 

َ مَأل ا .4  ެވރިވެެގންވާ ޖަމާޢަތް(މަތިއެންމެ ) ىلَأعَ الَأَلأ

އެޭބކަލުންނަ ސަަބަބކީ  ނަންދެވިފައިވާ  އެޭބކަލުންނަށް  މަތީގައިވާ މިނަމުން    ކީ 

 ޭބކަލުންތަކަކަށް ވާތީއެވެ. އެހެނީ އެޭބކަލުން ދިރިއުޅުއްވަނީ އުޑުތަކުގައެވެ.

އެންމެ  ]  :މާނައަކީ  ٨الصافات:    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ڇ 

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ  ޖަމާޢަތުން  ކުޅަދާނަވެގެން   މަތިވެރިވެގެންވާ  ޝައިޠާނުންނަށް  އެ  އަޑުއެހުމަކަށް 
 [ .ހުރިހާ ފަރާތަކުން އެ ޝައިޠާނުންނާ ދިމާއަށް ގިނިހިލަ އުއްކަވާނެއެވެނުވެއެވެ. އަދި 

  ڇڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  کڇ  .ވަޙީކުރެއްވިއެވެ  އިލާހުއަދިވެސް އެ

ޖަމާޢައެންމެ  ]  : މާނައަކީ  ٦٩ص:   )ވަޙީގެ ތުމަތިވެރިވެންވާ  ހިނދު  ދެކެވުނު  ވާހަކަ  މެދުގައި  ގެ 

 [.ޛަރިއްޔާއިން އެންގެވި އެއްޗެއް މެނުވީ( ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ

 

 ( ހެކިވެރިން) ادَ هَأشَ الَأ .5

F   ެې   ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  ڇ   .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ

وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
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ވުރެ، އަނިޔާވެރިކަން ޮބޑީ   މީހަކަށް  ދޮގެއް ހެދިއާއި މެދު  هللا]  :މާނައަކީ  ١٨هود:    ڇی  ی  

ހެއްޔެވެ ބުނާނެއެވެ.   ރައްުބގެ  އެއުރެންގެ؟ ކާކު  ހެކިން  އަދި  ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  އެއުރެން  ޙަޟްރަތަށް 
އަނިޔާވެރިންގެ މައްޗަށް ގުހަދައިގެން އުޅުނު މީހުންނަކީ މިތިީބއެވެ. ދަންނާށެވެ!  ރައްާބމެދު ދޮއެއުރެންގެ  

ވަނީ މިއާޔަތުގައި ވެފައިވިދާޅު  އިްބނު ޖަރީރު    ގެ ތަފްސީރުގައިމިއާޔަތު   [.ގެ ލަޢުނަތް ހުއްޓެވެهللا

 ކަމުގައެވެ.ންގެ މާނައަކީ މަލާއިކަތު(ۆئ)ަބޔާންވެގެންވާ 

ٹ  ٹ  ٹ      ٿ  ٹڇ   .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ  F އަދިވެސް  

ތިމަންއިލާހު ]  :މާނައަކީ  ٥١اغفر:    ڇڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ހަމަކަށަވަރުން 

)އެަބހީ:  ދުވަހުގައި  ތެދުވާ  ހެކިންތައް  ޙަޔާތުގައްޔާއި  ދުނިޔޭގެ  އީމާންވިމީހުންނަށް  ރަސޫލުންނަށާއި 

ދެއްވާހުށީމެވެ ނަޞްރު  ދުވަހުގައި(  ކަޘީރު    [.ޤިޔާމަތް  އިްބނު  ތަފްސީރުގައި   މިއާޔަތުގެ 

 ކަމުގައެވެ.ންއެއީ މަލާއިކަތު (ڦވިދާޅުވަނީ )

 

 ޞަ ނަންފުޅުތައް: ފައިވާ ޚާއްވާއް މަލާއިކަތުންނަށް ދެ
 

ދެންގެ  މަލާއިކަތު ޭބކަލުންނަށް  ވަކިވަކި  ތެރެއިން އްވާތެރެއިން  ނަންފުޅުތަކުގެ  ފައިވާ 
އެހެނީ  ނަންފުޅުތަކެވެ.  މަދު  ވަރަށްވެސް  ނިސްބަތުން  ަބޔާންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އަށް މެނުވީ ނޭނގޭ ޭބކަލުންތަކެވެ. F މަލާއިކަތުންނަކީ ނުހަނު ގިނަ، އެޭބކަލުންގެ ޢަދަދު 

ނަންފުޅުތައް މި   ޭބކަލުންނާއި އެޭބކަލުންގެ  ަބއެއްތެރެއިން ަބޔާންވެފައިވާ    އެޭބކަލުންގެ
 ވެ. ނަމެތަނުގައި ޛިކުރުކޮށްލާ

 -    - لي َب َ جَ  .1

' މާނައަކީ  ގެ  އަޅާ(އެވެ.  هللا' )هللاََعبَد'ޖިްބރީލް'  ވަޙީގެ    جبيلََގެ  އަކީ 

 މާތް ޭބކަލެވެ.ތެރެއިން އެންމެ ންގެ މަލާއިކަތާއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ މަލާއިކަތު
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F  .ެވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ 

  : މާނައަކީ   ٩٧ابلقرة:    ڇژ   ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    ڇ

އަށް ޢަދާވާތްތެރިއަކު هللاކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ޖިްބރީލްގެފާނަށް ޢަދާވާތްތެރިއަކު ކަމުގައިވާ މީހަކީ )]
އެކަލޭގެފާނު، ކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގެ މައްޗަށް އެ ޤުރްއާން ގެނެސްދެއްވީ، ކަމުގައިވާ މީހެކެވެ.( އެހެނީ  

 [ .ގެ އިޛްނަފުޅަށެވެهللا

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.   އިލާހު  އެ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ އަދި 

އެއިލާހުގެ  هللا]  :މާނައަކީ   ٩٨ابلقرة:    ڇڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   އާއި 

އެއިލާހުގެ   މީކާއީލުމަލާއިކަތުންނާއި،  ޖިްބރީލްގެފާނާއި،  ޢަދާވާތްތެރިއަކު ރަސޫލުންނަށް،  ގެފާނަށް 
ހަމަކަށަވަރުން   ފަހެ  )ދަންނާށެވެ!(  މީހާ  ކާފިهللاކަމުގައިވާ  ޢަދާވާތްތެރިއީ  ވޮޑިގެންވާ ވެރުންނަށް 

 [ .އިލާހެވެ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.   އިލާހު  އެ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڇ އަދިވެސް 

ތިޔަ  ]  : މާނައަކީ   ٤اتلحريم:    ڇہ  ہ  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ   އަދި 

އީ  هللاދެޭބކަނަބލުން އެކަލޭގެފާނާ ދެކޮޅަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ވާގިވެރިވާނަމަ، ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން،  
އެކަލޭގެފާނުގެ އެހީތެރިވަންތަ އިލާހެވެ. އަދި ޖިްބރީލްގެފާނާއި ޞާލިޙު މުއުމިނުންވެސް މެއެވެ. އަދި 

 [.މަލާއިކަތުންވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އެހީތެރިންކަމުގައި ވެއެވެއެއަށްފަހު، 

މުޚާޠަބު جبيلއެކަލޭގެފާނަށް   ނަންފުޅުތަކުންވެސް  އެހެނިހެން  ތަފާތު  އިތުރުން  ގެ 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 الرُّوحَ؛ 
F  .ެވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ 
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 ٤املعارج:  ڇې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ې  ېڇ 

ޖިްބރީލްގެފާނު،  ]  :މާނައަކީ މަލާއިކަތުންނާއި  ދުވަހެއްގައި  މިންވަރުގެ  އަހަރުގެ  ހާސް  ފަންސާސް 
 [ .އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް އަރާވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڇއަދިވެސް އެ އިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  

)އެަބހީ:    އި ންނާމަލާއިކަތު]  :މާނައަކީ ٤القدر:    ڇڤ ڤ  ڤ  އެޭބކަލުންގެ   (ޖިްބރީލްގެފާނުރޫޙު 

 [ .ވެރިއިލާހުގެ އިޛްނަފުޅާއެކު، ހުރިހާ އަމުރުފުޅަކާއިގެން އެރޭ ފައިާބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ޖިްބރީލް  އަލްއިމާމް ޤުރްޠުީބ   - عليه السالم  -  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އެއީ 

 12 ".މަށް އިްބނު ޢައްާބސް ވިދާޅުވިއެވެކަ

  َمَ الَأََحَ الرُّو َ  َ؛ي 
 ނަންފުޅުވެސް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.މި 

 ١٩٤  -  ١٩٣الشعراء:    ڇڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ 

ކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގެ މައްޗަށް އެ ޤުރްއާނާއިގެން ފައިާބވަޑައިގެންނެވީ ރޫޙުލް އަމީނެވެ. ]  :މާނައަކީ
 [ .ކުރައްވާ ޭބކަލުންގެ ތެރެއިން ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަތުމަށެވެއެއީ )މީސްތަކުންނަށް( އިންޒާރު  

 ڱ     ڱ  މިއާޔަތުގައި ަބޔާންވެފައިވާ]ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.    އިްބނު ކަޘީރު  

ޖިްބރީލް   السالمއަކީ  މުޙައްމަދު  عليه  ޢައްާބސްއާއި  އިްބނު  އަދި ކަމަށް  ޤަތާދާ  ކަޢުާބއި  ިބން   

  13 .[ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތެވެމިނޫންވެސް ޭބކަލުން 

 

 
 (. 281/  18)  ޤުރްޠުބީތަފްސީރުއް 12
  (. 162/  6) ތަފްސީރު އިބްނު ކަޘީރު 13
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  ََ؛سَ دَ القَ ََحَ الرُّو 
ނަިބއްޔާ ޤުރްއާނާއި  ކީރިތި  ނަންފުޅުވެސް  ސުންނަތުން    މި  ގެ 

 ޘާިބތުވެގެން ވެއެވެ. 

އަދި ]  : މާނައަކީ ٨٧ابلقرة:    ڇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇۇ  ڇ 

ދަރިކަލުން ޢީސާގެފާނަށް ތިމަންއިލާހު ފާޅުވެގެންވާ މުޢުޖިޒާތްތައް ދެއްވީމެވެ. އަދި މަރްޔަމްގެފާނުގެ  
 [ .ޖިްބރީލްގެފާނުގެ( އެހީފުޅުން އެކަލޭގެފާނަށް ގަދަކަން ދެއްވީމެވެއެަބހީ: ރޫޙުލް ޤުދުސްގެ )

އެކަލޭގެފާނަށް  ]ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.    ޠަޙާވީ   ނިސްަބތްކުރެވެނީ  މިފަދައިން 
 14.[ށް ވާތީއެވެއައެކަލޭގެފާނަކީ ވަޙީއާއިގެން ވަޑައިގަންނަވާ މަލާއިކަތާ

 

 - َ- ليَ ائَ كَأي َمَ  .2

އި  ކީވެސް ޤުރްއާނާގެ ނަންފުޅަތެރެއިން މީކާއީލް  ގެ  ތަކުނަންފުޅުމަލާއިކަތުންގެ  

ڱ  ں  ڇވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.    F ވާރިދުވެފައިވާ ނަންފުޅުކެވެ. އެގޮތުން    ސުންނަތުގައި

  ٩٨ابلقرة:    ڇں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ރަސޫލުންނާهللا]  :މާނައަކީ އެއިލާހުގެ  މަލާއިކަތުންނާއި  އެއިލާހުގެ  ޖިްބރީލްގެފާނާއި   އިއާއި 
ރުންނަށް އީ ކާފިهللاމީކާއީލްގެފާނަށް ޢަދާވާތްތެރިއަކު ކަމުގައިވާ މީހާ )ދަންނާށެވެ!( ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  

 [. ވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެވެޢަދާވާތްތެރި

 

 
 (. 315)ޞަފްޙާ:  ޝަރްޙު އަލްޢަޤީދަތުއް ޠަޙާިވއްޔާ -އަބުލް ޢިއްޒު އައްދިމިޝްޤީ  14
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 -  -  َكالَ مَأ .3

  އަކީ ނަރަކައިގެ ަބނޑޭރިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަ ޛިކުރުކުރައްވާ   މާލިކް  

 ٧٧الزخرف:    ڇٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ތަޢާލާ  هللا 

މަރުގެންނެވުމަށް    :މާނައަކީ ތިމަންމެން  މާލިކުގެފާނެވެ!  އޭ  ގޮވާނެއެވެ.  ]އެއުރެން 
ށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާނެއެވެ. ހަމަކަކަލޭގެފާނުގެ ރައްުބގެ ޙަޟްރަތުގައި ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ!  

 ތިޔަަބއިމީހުނަކީ )ޢަޛާުބގައި( ދެމި ތިޭބނޭ ަބޔެކެވެ.[ 

ޤުރްޠުީބ ޖަރީރާއި  އިްބނު  ަބނޑޭރިކަމަށް  ނަރަކައިގެ     އެކަލޭގެފާނަކީ 
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

    ރަސޫލާ  ސް، ކީރިތިވެ  އާއި މާލިކް    މީކާއީލް  
ވިދާޅުވިއެވެ.   ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސަމްރަތު ިބން ޖުންދުްބ  ދެކެރާޖުގެ ރޭގައި  ޢުއިސްރާއާއި މި

ِي يُوقُِد انلَّاَر َمالٌِك  َرأيُت اللَّيْلََة رَجُ   »ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.    ރަސޫލާ   َتيَاِِن قَااَل: اذلَّ
َ
لنَِي أ

يُل َوهَذا ِميََكِئيُل  نَـا ِجْْبِ
َ
 15. «َخاِزُن انلَّاِر، َوأ

މި  :މާނައަކީ )އިސްރާއާއި  އެރޭގައި  އަރިހަށް  ރޭގައި( ޢު]ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ރާޖުގެ 
އަލިފާންގަނޑު  ނަރަކައިގެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ފަހެ  ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ.  ދެޭބކަލުން  ވަޑައިގެންނެވި 

އަދި   ވެ.ވެ. އެއީ އެތަނުގެ ަބނޑޭރިއެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ ޖިްބރީލެރޯކުރައްވާ ޭބކަލަކީ މާލިކެ
 [ވެ.)ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި( މިއީ މީކާއީލެ

 

 

 
 (. 3236) ރަާވހުލް ބުޚާރީ 15
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 -  -  ليَ افَ رَأسَ إ َ .4

ނަމަވެސް،    ގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ޛިކުރުކުރައްވާފައި ނުވިއިސްރާފީލް  

، އެކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަވަނީ ޘާިބތުވެގެން އައިސްފައެވެ. ތުގައިގެ ސުންނަކީރިތި ރަސޫލާ  

ޢާއިޝާ   މުއުމިނީން  އުންމުލް  ރަސޫލާ އެގޮތުން  ކީރިތި  ރިވާވެފައިވާ،  އަރިހުން  ގެ 

  ިލައިލ ޤިޔާމުއް  ނަންފުޅު   ގައިޢާންމުކޮށް  އިސްރާފީލްގެ  ދުޢާގައި  ކުރައްވާ 

އެ جَ   :ދުޢާއަކީ  ޛިކުރުކުރައްވައެވެ.  رَبَّ  َماَواِت »اللُهمَّ  السَّ فَاِطَر  اِفيَل،  َوإِْْسَ َوِميََكِئيَل،  اِئيَل،  ْْبَ
نَْت ََتُْكُم بنَْيَ ِعبَاِدَك ِفيَما ََكنُوا ِفيِه ََيْتَِلُفوَن، اْهِدِِن  

َ
َهاَدةِ، أ رِْض، ََعلَِم الَْغيِْب َوالشَّ

َ
لَِما اْختُِلَف  َواأْل

اٍط ُمْستَِقيٍم« ِفيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنَِك، ِإنََّك َتْهِدي مَ   16  .ْن تََشاُء ِإََل ِِصَ

ރައްުބ! هللاއޭ  ]  :މާނައަކީ ވެރި  އިސްރާފީލްގެ  މީކާއީލާއި  އިސްވެދިޔަ    !ޖިްބރީލާއި 
ކަންތަކާއި ފެންނަކަންތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ   ޣައިުބގައިވާ  !ނުލާ އުޑުތަކާއި ިބންތައް ހެއްދެވި އިލާހު  މިޘާލަކާ
މައްޗަށް   !އިލާހު ކަންތަކުގެ  އުޅުނު  ޚިލާފުވެގެން  އެަބއިމީހުން  މެދުގައި  އަޅުތަކުންގެ  އިލާހުގެ  އިަބ 

ނީ އިަބ އިލާހެވެ. އިަބ އިލާހުގެ އިޛުނަފުޅާއެކު އެަބއިމީހުން އެ ޚިލާފުވި ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނިޔާކުރައްވަ
ދައްކަވާނދޭވެޙައްޤުގޮތަށް   އަޅަކަށް   !ހިދާޔަތު  އިރާދަކުރައްވައިފި  ހަމަކަށަވަރުން  އިލާއީ  އިަބ 

 [.ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް މަގުދައްކަވާ އިލާހެވެ

އިސްރާފީލް   މަލާއިކަތަކީ  ފުންމަވާ  ޤުރްޠުީބ  ކަމަށް    ތާޅަފިލި  އަލްއިމާމް 

ިވެއެވެ.، އެކަލޭގެފާނުގެ ތަފްސީރުގައި، އިޖްމާޢު ނަޤުލުކުރައްވާފައ  

 -  - ي َكَ نَ الرََوكَأن َمَ  ال .5

އަދިނަކީރު ކުރެވޭ    ،މުންކަރު      ކައްވަޅުގައި  މަލާއިކަތުންނަކީ  ދެ  މި 
އެޭބކަލުންގެ ވާހަކަ ޞަރީޙަކޮށް   ގައިވަނީސުވާލުތައް ކުރައްވާ ދެ މަލާއިކަތުންނެވެ. ޞައްޙަ ސުންނަތު

 ގައިވެއެވެ. އަންނަނިވި ޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ަބޔާންވެފައެވެ. އެގޮތުން ތިރްމިޛީ 
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ހުރައިރާއަޫބ      ާރަސޫލ ރިވާވެފައިވެއެވެ.  އަރިހުން   ގެ 

َحُدُكمْ  -إَِذا قُِْبَ الَميُِّت  »ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. 
َ
ْو قَاَل أ

َ
َحِدِهَما   - أ

َ
ْزَرقَاِن ُيَقاُل أِل

َ
ْسوََداِن أ

َ
تَاُه َملَََكِن أ

َ
أ

 17.  «الـُمنَْكُر َولِْْلَخِر انلَِّكرُي 

ވަޅުލު]  :މާނައަކީ މީހަކު )މާއެކު  މައްޔިތާ  ތިޔަަބއިމީހުންކުރެ  ޙަދީޘްކުރެއްވީ  ނުވަތަ 
ހިނދު އޭގެ  (ވަޅުލެވޭ  އަންނާނެއެވެ.  ގާތަށް  އޭނާގެ  މަލާއިކަތުން  ދެ  ނޫކުލައިގެ  ތެރެއިން   ކަޅު 

 [.އެވެކިޔެއޭ  ނަކީރުންއެއްޭބކަލަކަށް އަލްމުންކަރު އަދި އަނެއްޭބކަލަކަށް އަ

 

 -  -  َتوَ ارَ تَومَأوَ ارَ هَأ .6

ٱ  ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.    F ހާރޫތާއި މާރޫތުގެ ވާހަކަ ަބޔާންކުރައްވާ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ١٠٢ابلقرة:  ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ

ވެރިކަމުގެ  ]  :މާނައަކީ ކިޔައަދި ސުލައިމާނުގެފާނުގެ  ވައި ޒަމާނުގައި ޝައިޠާނުންތައް 
ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ރުވެއުޅުނު ތަކެއްޗަށް އެއުރެން ތަާބވިއެވެ. ސުލައިމާނުގެފާނު ކާފި

ރުވިއެވެ. އެއުރެން މީސްތަކުންނަށް ސިޙުރު އުނގަންނައި ދިނުމުންނެވެ. އަދި އެ ޝައިޠާނުންތައް ކާފި
ތާއި ދެ ޭބކަލުންގެ މައްޗަށް ާބވައިލެއްވި ތަކެއްޗަށްވެސް )އެއުރެން ތަާބވިއެވެ.( ާބިބލްގައިވާ ހާރޫތާއި މާރޫ

މެދުވެރިކުރައްވާފައިވާ(  ގޮތުން  ެބއްލެވުމުގެ  މިންވަރެއް  )އީމާންކަންހުރި  ކަށަވަރީ  ވާކަން  ތިމަންމެން 
ކާފި ދަސްކޮށްގެން(  )އެ  ފަހެ  ކަމުގައޭ،  )ނަޞޭޙައިމްތިޙާނެއް  ވިދާޅުވެފައި  ނުވާށޭ  ދެއްވުމަށް ރު  ތް 

 [.ފަހުގައި( މެނުވީ، އެއްވެސް މީހަކަށް އެ ދެ ޭބކަލުން އުނގަންނަވައެއް ނުދެއްވައެވެ

 
 (. 3560(، ޞަޙީޙުއް ތަރުޣީބު ވައްތަރުހީބު ލިލްއަލްބާނީ ) 1071) ރަާވހުއް ތިރްމިޛީ 17
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އައްޠަަބރީ   ޖަރީރު  ފޮނުއްފައިވަނީ  ވިދާޅުވެ  އިްބނު   F  ވުނީއެދޭެބކަލުން 

  ްމީސްތަކުނ ފުޅާއެކު  އިޛުނަ  މީސްތަކުންނަށް  ގެ  އަދި  އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. 
 އިންޛާރުދެއްވާފައި މެނުވީ އެޭބކަލުން އެކަން ކުރައްވާފައި ނުވެއެވެ.

 

 ليَ ائَ رأَزَ عَ  .7

ވެއެވެ. ޢިޒްރާއީލަ މަޝްހޫރުވެފައި  މެދުގައި  މީސްތަކުގެ  މައުތުކަމަށް  މަލަކުލް  ކީ 

ކީރިތި   ނަން،  މި  ޙަޤީޤަތަކީ  ނަިބއްޔާ  ރްއާނުގަޤުނަމަވެސް  އަދި  ގެ އިވެސް 
ސުންނަތުންވެސް ޘާިބތުވެފައި ނެތްކަމެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތް ފިޔަވާ ދެން އެހެން މަގުތަކުން 

 ސް އެއީ ޙުއްޖަތެއް ކަމުގައި ނުފުދޭނެއެވެ.ވާރިދުވެފައި ވީނަމަވެ

 

 -  -  دعَ الرَ  .8

އަކީ    ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ަބއެއް ޭބކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، އައްރަޢްދު  
ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިްބނު ތައިމިއްޔާ  އުޑުގައިވާ ވިލާތަކުގެ ކަންކަން ތަދުީބރުކުރައްވާ މަލާއިކަތެވެ.  

   ްުބރަވެލައްވަނީ މި ަބހަށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ދަލީލަކީ ތިރްމިޛީއާއި އެހެންވެސް ަބއެއް ޭބކަލުނ
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އައްރަޢްދާއި ެބހޭގޮތުން ސުވާލުވެވުމުން    ރިވާޔަތެވެ.  އަންނަނިވިރިވާކުރައްވާފައިވާ،  

 18 [.ވިފައިވާ މަލާއިކަތެވެއެއީ މަލާއިކަތުންގެ ތެރެއިން ވިލާތަކުގެ ކަންކަމާއި ހަވާލުކުރެ"

 
 

 
 (. 1872، ސިލްސިލާ އައްޞަޙީޙާ ލިލް އަލްބާނީ )(3117)ރަާވހުއް ތިރްމިޛީ  18
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 ފާޡީްނގެ ވަ ަމލާއިކަތު
 

F ްވޮޑިގަންނަވާ އިލާހެއް ނޫނެވެ. ކަންކަން  ވެއަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޭބނުނ
ންނެވުމަށް އެއިލާހުވަނީ ރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނެޙަތަދުީބރު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެއިލާހުގެ މަލާއިތުން  

 އަށް ނުހަނު ފަސޭހަ ކަންތައްތަކެކެވެ. F ކަމަކީވެސް  ހުރިހާ އެ އިރާދަކުރައްވާފައެވެ.

 މައިގަނޑު ދެ ަބޔަކަށް ެބހިގެންވެއެވެ.  މަލާއިކަތުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ަބޔަކީ ކުރެއްވުމެވެ.   :ފުރަތަމަ  ކަންކަން  ގުޅުންހުރި  ކަންކަމާއި  ޢާންމު  ކައުނުގެ 
ތަންތަނުގަ  ދެމުދުގައިވާ  އެ  ިބމާއި  އުޑުތަކާއި  ޭބކަލުން  ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ   އިމިކަންކަމާއި 

 އް ކުރައްވައެވެ. މަސައްކަތްޕުޅުތަ

. މިކަމަށް އާދަމުގެ ދަރީންގެ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚާއްޞަ ކަންކަމެވެ  :ަބޔަކީ  ދެވަނަ
ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޭބކަލުން ކުރައްވާކަމަކީ އިންސާނުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގަތުމާއި އެަބއިމީހުންގެ މަރު 

 ހިތްޕެވުމާއި އެަބއިމީހުން ރައްކާތެރިކުރުން ފަދަ، އެއިލާހުގެ އަމުރުފުޅުތައް ތަންފީޛުކުރުމެވެ. 

 

 :  ކުރެއްވުން މަސައްކަތްޕުޅުތައްކައުނުގެ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި 
 

ތަން ދެމެދުގައިވާ  އެ  ިބމާއި  ކުރެއްވުމަށް    ތަނުގެއުޑާއި  ވަނީ  F ކަންކަން 
 މަލާއިކަތުންނަށް ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.

 

 ؛ޢަރުޝިކޮޅު އުފެއްލުވުން

F ެއުފު  ގ އެކަން އްލެވުމަށް  އަރުޝިކޮޅު  ތިއްަބވައެވެ.  މަލާއިކަތުން 

  ٧اغفر:    ڇۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇڇ ަބޔާންކުރައްވާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  
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 ރައްަބށްޢަރުޝިކޮޅު އުފުލައްވާ މަލާއިކަތުންނާއި އޭގެ ވަށައިގެންވާ މަލާއިކަތުން އެއުރެންގެ  ]  :މާނައަކީ
 [.ޙަމްދާއެކު ތަސްީބޙަ ދަންނަވައެވެ

ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڇ   އަދިވެސް 

]އަދި މަލާއިކަތުން، އެ އުޑުގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިއްަބވާނެއެވެ. އެ ދުވަހުން   :މާނައަކީ   ١٧احلاقة:    ڇک

 [ . އަރުޝިކޮޅު، އެއުރެންގެ މަތީގައި އުފުއްލަވާނެއެވެ. އަށް މަލާއިކަތުންނެވެ ރައްުބގެ ކަލޭގެފާނުގެ

 

 ؛ނޑޭރިކަންސުވަރުޭގެގ ބަ

F     ުދޮށުގައިވަޙީކުރައްވާފައިވާ ަބސްފުޅުގައިވާ ފަދައިން ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅ  
ތިއްަބވާނެއެވެ. މަލާއިކަތުން  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ަބޔާންކުރައްވާ    އެތަނަށް   ތަޢާލާهللا އެކަން 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈڇ   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި ]  :މާނައަކީ  ٧٣الزمر:    ڇۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

ތަޤުވާވެރިވި މީހުން ަބއިަބޔަށް ސުވަރުގެއާ ދިމާއަށް )މާތްކޮށް ހިތުމާއިއެކު( ލަވައި   ރައްަބށްއެއުރެންގެ  
އެތާނގެ ހިނދު،  އާދެވޭ  އެއުރެންނަށް  ކައިރިއަށް  ސުވަރުގޭގެ  އެ  އަދި  ދޮރުތައް   ގެންދަވާނެއެވެ. 

ތިޔަަބއިމީހުންގެ  ވިދާޅުވާނެއެވެ.  އެއުރެންނަށް  ަބނޑޭރިން  އެތާނގެ  އަދި  ހުންނާނެއެވެ.  ހުޅުއްވާފައި 
މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެ. ތިޔަަބއިމީހުން ރަނގަޅަށް އުޅެފީމުއެވެ. ފަހެ އެ ސުވަރުގޭގައި ދެމި ތިެބނިވި 

 [ .ގޮތުގައި ތިޔަަބއިމީހުން އެތަނަށް ވަންނާނެއެވެ

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް ވަނުމަށް ދާ ހިނދު އެތަނުގެ ދޮރުކޮޅު ދޮށުގައި  
ތަމަ ދޮރުކޮޅު ހުންނަވާ މަލާއިކަތާ އެ މީހުންގެ އިސްތިޤުާބލުގައި ހުންނަވާނެއެވެ. އެޭބކަލަކު އެންމެ ފުރަ

 ވެންނެވުމަށެވެ. ރަސޫލާ      ހުޅުއްވައިދެއްވާނީ މި އުންމަތުގެ ނަިބއްޔާ
ٌد،  »ޘްކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  ޙަދީ قُوُل: حُمَمَّ

َ
نَْت؟ فَأ

َ
ْستْفِتُح، َفيَُقوُل اْْلَاِزُن: َمْن أ

َ
آِِت بَاَب اْْلَنَِّة يَْوَم الِْقيَاَمِة فَأ

َحٍد َقبْلََك 
َ
ْفتَُح أِل

َ
ِمْرُت اَل أ

ُ
ތިމަންކަލޭގެފާނު ސުވަރުގޭގެ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން  ]  :މާނައަކީ  19  «َفيَُقوُل: بَِك أ

 
 (. (197)  - 333) ރަާވހު މުސްލިމް 19
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ދޮށަށް ވަޑައިގެން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުށީމެވެ. ފަހެ އެތަނުގެ ަބނޑޭރި    ދޮރުކޮޅު
ޭބކަލެއްތޯއެވެ  ޔައީތި  .ވިދާޅުވާނެއެވެ މުޙައްމަދު؟ ކޮން  ވިދާޅުވާ ގެފާނުދެން  ތިމަންކަލޭގެފާނު   ކަމަށް 

އެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުވެވިގެންވަނީ ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން އެހެން ހުށީމެވެ. އެޭބކަލަކު ވިދާޅުވާނެ
 [.އެއްވެސް ޭބކަލަކަށް ނުހުޅުވުމަށެވެ

 

 ؛ބަނޑޭރިކަން ނަރަކައިެގ

F  ެަބނޑޭރިންގ ނަރަކައިގެ  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  މީހުންނަށް  އުރެދުނު  އަށް 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ڇ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ.    F ވާހަކަ ަބޔާންކުރައްވާ  

އީމާންވެއްޖެ ]  :މާނައަކީ ٦اتلحريم:    ڇۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى އޭ 

އަމިއްލަ   ތިޔަަބއިމީހުންގެ  ނަރަކައިން މީސްތަކުންނޭވެ!  އަހުލުވެރިން  ތިޔަަބއިމީހުންގެ  ނަފްސުތަކާއި 
މައްޗަށް  ނަރަކައިގެ  އެ  ހިލައެވެ.  މީހުންނާއި  ދަރަކީ،  ނަރަކައިގެ  އެ  ސަލާމަތްކުރާށެވެ! 

 [ .)ަބނޑޭރިންކަމުގައި( ހަރުކަށި އަދި ގަދަފަދަ މަލާއިކަތުން ވެއެވެ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.    F   އެވެ.   مالك  ނަރަކައިގެ ަބނޑޭރިއަކީ  

އެއުރެން ގޮވާނެއެވެ. ]  :މާނައަކީ   ٧٧الزخرف:    ڇٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڇ 

ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ!   ރައްުބގެއޭ މާލިކުގެފާނެވެ! ތިމަންމެން މަރުގެންނެވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ  
 [ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަަބއިމީހުންނީ )ޢަޛާުބގައި( ދެމިތިޭބނެ ަބޔެކެވެ

 

 ؛އާ ުގޅުން ހުރި ކަންކަންވިލާތަކާއި ިވއްސާރަ

F    ަڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ޙީވ  

( އަދި 1)  ގަންދެއްވާ ވަޙީކުރައްވަމެވެ.ސަފުސަފަށް ތިއްަބވާ މަލާއިކަތުން  ]  :މާނައަކީ   ٢  -  ١الصافات:  
 [(2ގަންދެއްވާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ) އުރެދުންތަކުން މީސްތަކުން ދުރުކުރައްވާ މަލާއިކަތުން
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' ٻ'   އި އެވާފަރާތްޕުޅުން ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތުގައި މި އާޔަތުގަގެ    މުޖާހިދު

ތިއްަބވާ ގެ  F އަކީ   ގެންދިޔުމަށް  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ވިލާގަނޑުތައް  އަމުރުފުޅަށް، 

 20  މަލާއިކަތުންނެވެ.

 

 ؛ ކަންކަންފަރުބަދަތަކުެގ
ފަރުބަދަތަކުގެ މަލާއިކަތާގެ ޚަަބރު ޞައްޙަމަގުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ. އެގޮތުން ުބޚާރީއާއި 

ދަތުރު ޠާއިފުގެ  ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ޒަމުސްލިމް  ލިިބވަޑައިގެންނެވި  ހިތާމައިގައި ޚަފުޅުން  މްތަކާއި 

ރަސޫލާ   މަގުމަތީގައި  ވަޑައިގެންނެވި  މައްކާއަށް  ޖިްބރީލު  އެނުބރި  ގެފާނު އަށް 
ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  ކަލޭގެފާނަށް هللا މާތް  ]  ފެނިވަޑައިގަތެވެ.  މީހުން  ޤައުމުގެ  ކަލޭގެފާނުގެ 

ަބސްރައްދުކުރިަބސްތައް   ކަލޭގެފާނުގެ  އެމީހުން  އަދި  ވޮޑިގެންފިއެވެ.  ފުޅުތަކަށް އަޑުއައްސަވާ 
ރުަބދަތަކުގެ މަލާއިކަތާ ފޮނުއްވިއެވެ. އެއީ ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފަهللا ރައްދުދިންގޮތްވެސް މެއެވެ. މާތް  

 21  [.ކުރެއްވުމަށެވެގޮތަށް އެަބއިމީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރައްވާ 

 

 ؛ތާޅަފިލި ފުންމެވުން
މިއީ ޤިޔާމަތުގެ އެންމެ ޮބޑެތި އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. 

މަލާއިކަތާ،   ހުންނަވާ  އެކަމަށް F މިކަމަށްޓަކައި  ދާންދެން  އައުމަށް  އަމުރުފުޅު  ގެ 

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.   F ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން ހުންނަވާނެއެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ  

 ١٠١املؤمنون:  ڇې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   ۇئ   ڇ

 
 (. 3/  7) އިބްނު ކަޘީރު 20

 (. (247) -  37( އަދި މުސްލިމް )2313ރަާވހުލް ބުޚާރީ )  21
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]ފަހެ، ތާޅަފިލި ފުމެލައްވައިފި ހިނދު، ފަހެ އެއުރެންގެ މެދުގައި އެދުވަހަކުން    :މާނައަކީ
ކަންތަ ކިަބއިން  އަނެކެއްގެ  އެކަކު  އަދި  ނޯންނާނެއެވެ.  ސުވާލެއްވެސް  އްތަނަސަުބތަކެއް  އެދި  ކަށް 

 [ .ނުމެކުރާނެއެވެ

ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  :މާނައަކީ  ٢٠ق:    ڇڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڇ   އަދިވެސް 

)ކާފި  އެއީ  ފުމެލައްވާނެއެވެ.  ތާޅަފިލި  ދިރުއްވުމަށް(  އަންނަ ])އަލުން  ވަޢީދު  ޢަޛާުބގެ(  ރުންނަށް 
 [ ދުވަހެވެ.

 

 

 : ންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ރިއާދަމުގެ ދަ
 

ދަރި ގުޅުއާދަމުގެ  ކުރެއްވުމަށް  ންންނާ  ކަންކަން  ަބއެއް  ވަނީ  F ހުރި 

 ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.ލާއިކަތުންނަށް މަ

 

F ު؛ޮގތުަގިއވުން  ރަސޫލުންެގވާ އި ތަކުންެގ މެދުަގއާއި އަޅ 

F  ްކަރާމާތ މުޢުޖިޒާތްތަކާއި  ތަފާތު  ަބޔާންކޮށްދެއްވުމާއި  ދީން  ގެ 

 ދެއްކެވުމަށްޓަކާ މަލާއިކަތުން އިންސާނުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

 

 ؛ވަޙީއާއިގެން ވަޑައިގަތުން
ނަިބއްޔުންނާއި އްވަވާ އިޚްތިޔާރުކުރައްވާފައިވާ  މިއީ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހޮ

 ރަސޫލު ޭބކަލުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން އެއިލާހުގެ ަބސްފުޅުތައް އިއްވެވުމެވެ.

 



37 
 

 ؛ގާތަށް ވަޑައިގަތުން ގެރަސޫލުން ފިޔަވާ ދެން ތިިބ އިންސާނުން ންނާއިއްޔުނަިބ
އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ަބއެއް މީހުންގެ ގާތަށް މަލާއިކަތުން ފައިާބ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

، ން ޢީސާގެފާނު ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަަބރު ދެއްވުމަށްޓަކާ ޖިްބރީލް  އެގޮތު
މީހާއާއި   ޖެހިފައިވާ  ަބރަޞްަބލި  އަދި  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އަރިހަށް  )ަބއްޔެއްގެ މަރްޔަމްގެފާނުގެ 

އިމްތިޙާނު ކުރެއްވުމަށްޓަކާ   އެަބއިމީހުން،  މީހާގެ ގާތަށާއި ލޯފަން މީހާގެ ގާތަށްސަަބބުން( ތަލަވެފައިވާ  
ދެއްވުމަށްވެސް    ކުމަލާއިކަތަ ޢަޛާުބ  މީހުންނަށް  ަބއެއް  އިތުރުންވެސް  މީގެ  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 މަލާއިކަތުން ފައިާބވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 

 ؛ން އިންސާނާ ކުރާ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވު
އިކަތުން ތިއްަބވާކަމަށާއި އެޭބކަލުން  އިންސާނާ ކުރާ އެންމެހާ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވާ މަލާ

ލިޔުއްވާކަން ޢަމަލުތައް  ނުަބއި  ޢަމަލުތަކާއި  ހެޔޮ  ކުރާ  އިންސާނާ  ޤުރްއާނުގަ ކީ  އެ  އި ރީތި 

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. F އެގޮތުން  ވާފައިވެއެވެ.ަބޔާންކުރައް

 ٨٠الزخرف:  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڇ 

އެއުރެންގެ ]  :މާނައަކީ ވާހަކަތަކާއި  ސިއްރު  އެއުރެންގެ  ހީކުރަނީ،  އެއުރެން  ނުވަތަ 
އެހެނަކުން ނޫނެވެ. )އައްސަވާ  ؟ ސިއްރު ސައްލާތައް ތިމަންއިލާހު އައްސަވާވޮޑިގެން ނުވާކަމަށް ހެއްޔެވެ

މަލާއިކަތުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ތިމަންއިލާހު  ގާތަށް  އެއުރެންގެ  އަދި  އެކަންތައް ވޮޑިގެންވަމެވެ.(   
  [.ލިޔުއްވައެވެ

ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ڇ   އަދިވެސް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ކޮންމެ އިންސާނަކުމެ، އޭނާ ކުރި ޢަމަލު އޭނާގެ ]  :މާނައަކީ  ١٣اإلْساء:    ڇہ   ھ  ھ  ھ

ތިމަން ދުވަހުން،    ކަރުގައި  ޤިޔާމަތް  އަދި  އެޅުއްވީމެވެ.  ފޮތެއް އިލާހު  އެމީހަކަށް  ތިމަންއިލާހު 
 [.އުޅާލެވިގެންވާ ޙާލު އޭނާ ދެކޭނެއެވެނެރުއްވާހުށީމެވެ. އެ ފޮތް ނި
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ވަނީ އާދަމުގެ ދަރީން ކުރާ F އަހުލުއް ސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާއަކީ،  
ލައްވާފަ މަލާއިކަތުން  ލިޔުއްވުމަށްޓަކާ  ވާހަކަތައް  އެންމެހާ  ދައްކާ  ޢަމަލުތަކާއި  އިކަން އެންމެހާ 

 ޤަޫބލުރުކުރުމެވެ.

 

 ؛ކާތެރިކުރުންއިންސާނާ ރައް

F   ްވަންތަ އިލާހެވެ. އަދި  މާންރަޙްރަޙުމްކުރައްވާ  އަކީ އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންނަށ
ރަޙީވަކިން   މުއުމިނުންނަށް  ދަރިންގެ  މުޚާއްޞަކޮށް  އާދަމުގެ  އެގޮތުން  އިލާހެވެ.  މާޔަތުގައި ޙިވަންތަ 

 މަލާއިކަތުން ލައްވާފައިވެއެވެ. 

F   ެ٤الطارق:    ڇڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڇ .  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ 

މަލާއިކަތަ]  :މާނައަކީ ރައްކާތެރިވާނޭ  މައްޗަށް  ނަފްސެއްގެ  އެ  ނަފްސެއް،  ނެތިއެއް ކު  އެއްވެސް 
 [ .ނުވެއެވެ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެއިލާހު  ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڇ .  އަދިވެސް 

، އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެވޮޑިގެންވާ އަދި އެ އިލާހީ]  :މާނައަކީ  ٦١األنعام:    ڇڦ

 [ .ރައްކާތެރިކުރައްވަނިވި މަލާއިކަތުން ފޮނުއްވައެވެއިލާހެވެ. އެ އިލާހު ތިޔަަބއިމީހުންގެ މައްޗަށް 

 

 ؛އިންސާނާެގ ކަންކަން ތަދުބީރުކުރުން
 މަޝްހޫރު ޙަދީޘްފުޅެއްގައި ވެއެވެ.ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ،  އިްބނު މަސްޢޫދު  

ْربَِعنَي يَْوًما، ُثمَّ يَُكوُن َعلََقًة ِمثَْل َذلَِك، ُثمَّ يَُكونُ »
َ
ِه أ مِّ

ُ
َحَدُكْم ُُيَْمُع َخلُْقُه ِِف َبْطِن أ

َ
 ُمْضَغًة إِنَّ أ

ِرزْ  بَِكتِْب  ََكَِماٍت:  ْربَِع 
َ
بِأ َويُْؤَمُر  وَح،  الرُّ ِفيِه  َفيَنُفُخ  الَملَُك،  ِإَْلِه  يُرَْسُل  ُثمَّ  َذلَِك.  َوأَجِلِه، ِمثَْل  قِِه، 

ْم َسِعيدٌ َوعَ 
َ
 22 « َمِلِه، وََشِِقٌّ أ

 
 (. (2643)  - 1) އަދި މުސްލިމް (3208) ރަާވހުލް ބުޚާރީ 22
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ކު، އޭނާގެ މަންމަގެ ަބނޑުގައި )ރަޙިމުގައި( ]ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަަބއިމީހުންކުރެ )ކޮންމެ( މީހަ  :މާނައަކީ
އެކުލެވިގެން ޚަލްޤު  އޭނާގެ  ގޮތުގައި(  )މަނިތިއްކެއްގެ  ވަންދެން  ދުވަސް  އެއަށްފަހު ސާޅީސް  ދެއެވެ. 

ލޭކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި އެހާ ދުވަހެވެ. އެއަށްފަހު މަސްކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި އެހާ ދުވަހެވެ. އެއަށްފަހު   ގަނޑު
މަލާއިކަތަކު ފޮނުއްވޭނެއެވެ. އަދި އޭގައި ފުރާނަ އަޅުއްވާނެއެވެ. އަދި އެ މަލާއިކަތާއަށް ހަތަރުކަމެއް 

ލާއި ޢަމަލާއި އަާބއްޖަވެރިއަކު ކަމުގައި )ލިޔުއްވުމަށް( އަމުރުކުރެއްވޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ރިޒްޤާއި އަޖަ
  ވުމަށް ނުވަތަ ާބއްޖަވެރިއަކު ކަމުގައި ވުމަށެވެ.[

 

 ؛ޕެވުން އްއިންސާނާެގ ފުރާނަ ހި

ހިނދު،   ހަމަވާ  އަޖަލު  ފުރާނަ F އިންސާނާގެ  އޭނާގެ  އިޛުނަފުޅާއެކު  ގެ 
ނަިބއްޔާ   މާތް  ޤުރްއާނާއި  ކީރިތި  ވަޑައިގަންނާވާކަން،  ގާތަށް  އޭނާގެ  މަލާއިކަތަކު  ހިތްޕެވުމަށް 

.ެގެ ޠާހިރު ސުންނަތުން ޘާިބތުވެއެވ   

F   .ެىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ڇ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ

ތިޔަަބއިމީހުންގެ   ނުކަލޭގެފާ]  :މާނައަކީ  ١١السجدة:    ڇيئ  جب  حب  خب    ވިދާޅުވާށެވެ! 

ތިޔަ މައުތު  މަލަކުލް  ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ  ދެން ަބއިމީހުންގެ  މަރުހިއްޕެވުން  ހިއްޕަވާނެއެވެ.  މަރު 
 [.ތިޔަަބއިމީހުން ރުޖޫޢަ ކުރައްވާހުށީމެވެ. ތިޔަަބއިމީހުންގެ ވެރިއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڇ  ރެއްވިއެވެ.އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކު

، އަދި އެއިލާހީ ]  :މާނައަކީ   ٦١األنعام:    ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

މައްޗަށް  ތިޔަަބއިމީހުންގެ  އެއިލާހު  އިލާހެވެ.  ގަދަވެވޮޑިގެންވާ  މައްޗަށް  އަޅުތަކުންގެ  އެއިލާހުގެ 
ފޮ މަލާއިކަތުން  މަރު ނުރައްކާތެރިކުރައްވާ  ގާތަށް  މީހެއްގެ  ތެރެއިން  ތިޔަަބއިމީހުންގެ  އްވައެވެ. 

އަތުވެއްޖެނަމަ، އެހިނދު ތިމަންއިލާހު ފޮނުއްވާ މަލާއިކަތުން އެމީހެއްގެ ފުރާނަ ހިއްޕަވައެވެ. އެޭބކަލުން 
 [ .ވާނެއެވެފަރުވާކުޑަ ނުކުރައް)އެކަމުގައި( 
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އެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާ   ޕަވަނީ މަލަކުލް މައުތުއްއިންސާނާގެ ފުރާނަ ހި
 މަރުވާ ވަޤުތު މަލާއިކަތުންގެ ޖަމާޢަތެއް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ އިސްވެ ދިޔަ އާޔަތެވެ.

 

 ؛ަގއި ކުރެވޭ ސުވާލުތައް ކުރެްއވުންބަރުޒަޚުެގ ޢާލަމު

މަރުވުމަށް ޢާލަމުގައި    އިންސާނާ  ަބރުޒަޚުގެ   F  އިސުވާލުކުރެއްވުމަށްޓަކަފަހުގައި، 

  ުދެ މަލާއިކަތުން ފޮނުއްވައެވެ. އެއީ ނަކީރުއާއި މުންކަރ    .ެއެވ 

ކާފި ނުވަތަ  މުނާފިޤެއް  ވިޔަސް،  ދެ  މުއުމިނެއްކަމުގައި  އެ  ވިޔަސް،  ރެއްކަމުގައި 
 ދީނާ އަދި ނަިބއްޔާއާ ެބހޭގޮތުން ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ.  އިމަލާއިކަތުން ވަޑައިގެން އޭނާގެ ރައްާބ

އެގޮތުން މުއުމިނެއްކަމުގައި ވާނަމަ އެމީހަކު ފުރިހަމައަށް ޖަވާުބ ދޭނެކަން ަބޔާންކުރައްވާ 

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ނަިބއްޔާ 

َي اهلُل. َفيَُقواَلِن هَلُ: َما    َويَأِتيِه َملَََكِن، َفيُْجِلَسانِِه َفيَُقواَلِن هَلُ: َمن َربَُّك؟ َفيَُقوُل:» َربِـّ
الرَُّجُل   َهَذا  َما  هَلُ:  َفيَُقواَلِن  ِديِنـَي اإلِْساَلُم.  َفيَُقوُل:  ُهَو ِدينَُك؟  َفيَُقوُل:  قَال:  فِـيُكْم؟  ي بُِعَث  ِ اذلَّ

 23 «وُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِه وََسلَّمَ رَسُ 

ވަޅު ]  :މާނައަކީ މީހާ  ވަޑައިގެން )މުއުމިނު  މަލާއިކަތުން  ދެ  ގާތަށް(  އޭނާގެ  ލުމުން 
އޭނާ ؟ ތިާބގެ ރައްަބކީ ކޮން ފަރާތެއް ހެއްޔެވެ  .އިށީންނަވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ

އެވެ. ދެން އެޭބކަލުން ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ. ތިާބގެ ދީނަކީ ކޮާބ هللاބުނާނެއެވެ. ތިމަންނަގެ ރައްަބކީ  
ޭބކަލުން ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ.   ދީނެވެ. ދެން އެ  ނާ ބުނާނެއެވެ. ތިމަންނަގެ ދީނަކީ އިސްލާމުއޭ؟ ހެއްޔެވެ

ގެ ރަސޫލާ هللا އެއީ  އޭނާ ބުނާނެއެވެ.  ؟ ން ޭބކަލެއް ހެއްޔެވެކޮ   މި ޭބކަލަކީތިާބގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނު

 .[ އެވެَصىلَّ اهلُل َعلَيِه وََسلََّم 

 
 (. 131މިޝްކާތުލް މަޞާބީޙު ލިލްއަލްބާނީ ) (،18534) އަދި އަޙްމަދު( 4753)ދާވޫދު  ރަާވހު އަބީ 23
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ރެއްކަމުގައި ވާނަމަ އެމީހަކަށް ޖަވާުބ ނުދެވޭނެއެވެ. އޭނާގެ ގާތަށް  އަދި އެމީހަކީ ކާފި
ނަިބއްޔާ   ަބޔާންކުރައްވާ  ޖަވާުބތައް  ދޭނެ  އޭނާ  ސުވާލުކުރެއްވުމުން  ވަޑައިގެން  މަލާއިކަތުން 

  .ެَهاهْ  َويَأِتيِه َملَََكِن، َفيُْجِلَسانِِه َفيَُقواَلِن هَلُ: َمن َربَُّك؟ َفيَُقوُل »  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ :
هَلُ: َما َهَذا الرَّجُ  ْدِري. َفيَُقواَلِن 

َ
أ َهاهْ، اَل  ْدِري. َفيَُقواَلِن هَلُ: َما ِدينَُك؟ َفيَُقوُل: َهاهْ 

َ
أ ي َهاهْ، اَل  ِ ُل اذلَّ

ْدِري 
َ
 24 « بُِعَث فِـيُكْم؟: َفيَُقوُل: َهاهْ َهاهْ، اَل أ

އޭނާގެ  ])ކާފި  :މާނައަކީ ވަޅުލުމުން  ވަޑައިގެން ރުމީހާ  މަލާއިކަތުން  ދެ  ގާތަށް( 
އޭނާ ؟ ތިާބގެ ރައްަބކީ ކޮން ފަރާތެއް ހެއްޔެވެ  .އިށީންނަވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ

ބުނާނެއެވެ. ހާހް ހާހް! ތިމަންނައަކަށް ނޭނގެއެވެ. ދެން އެޭބކަލުން ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ. ތިާބގެ ދީނަކީ 
ހެއްޔެވެ ުބ؟ ކޮާބ  އެޭބކަލުން އޭނާ  ދެން  ނޭނގެއެވެ.  ތިމަންނައަކަށް  ހާހް!  ހާހް  ނާނެއެވެ. 

އޭނާ ބުނާނެއެވެ. ؟ ކޮން ޭބކަލެއް ހެއްޔެވެ   މި ޭބކަލަކީތިާބގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނުސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ.  

 [.ހާހް ހާހް! ތިމަންނައަކަށް ނޭނގެއެވެ

ސުންނާ ޢަޤީދާއަކީ    އަހުލުއް  ކަމަށް ަބރުޒަޚުވަލްޖަމާޢަތުގެ  ޙަޤީޤަތެއް  ޢާލަމަކީ  ގެ 
އީމާންވުމެވެ. އަދި އެތަނުގައި ޢަޛާާބއި ނިޢުމަތްތައް ވާކަން ޤަޫބލުކުރުމެވެ. މުއުމިނުންނަށް އެތަނަކީ 

ޅުތަކުގެ ވަނަރަކައިގެ އަނދަރުންނަށް އެތަނަކީ  ޗާއެކެވެ. އަދި ކާފިގީސުވަރުގޭގެ ަބގީޗާތަކުގެ ތެރެއިން ަބ
 ތެރެއިން އަނދަވަޅެކެވެ.

މަލާއިކަތުން އިންސާނުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ކުރައްވާ ަބއެއް    ވެގެން ދިޔައީ މި ަބޔާން

ގާތަށް،  ކަންކަމެވެ.   އިންސާނުންގެ  މަލާއިކަތުން  ކަންކަމުގައި  ތަފާތު  ގެ F މިނޫނަސް 

ޘާިބތުވެ ވަޑައިގަންނަވާކަން  ނަިބއްޔާ  އިޛްނަފުޅާއެކު  އެގޮތުން  ސަލާމް އެވެ.  އަށް 
ނޯޓުކުރެއްވުމާ ނަންތައް  މީހުންގެ  ޙާޟިރުވާ  ނަމާދަށް  ހުކުރު  ޢިލްމީ   އަދި  ރައްދުކުރެއްވުމާއި، 

 ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. މަޖިލިސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން 

 

 
 (. 131މިޝްކާތުލް މަޞާބީޙު ލިލްއަލްބާނީ ) (،18534( އަދި އަޙްމަދު )4753ރަާވހު އަބީ ދާވޫދު ) 24
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 ތުްނގެ ޢަދަދުަމލާއިކަ
 

ދެނެވޮޑިގެންވަނީ    ހަމައެކަނިމަލާއިކަތުންނަކީ ނުހަނު ގިނަ ަބޔެކެވެ. އެޭބކަލުންގެ ޢަދަދު،  

ލިިބވޮޑިގެންވާ   ޢިލްމެއް  މަޚުލޫޤުން   އެވެ.F ހުރިހާ  އެންމެހާ  އޭެބކަލުންނާއި  އެއީ 

 ވެ.ޚަލްޤުކުރެއްވި، ކާއިނާތުގެ ވެރި އިލާހެ

ޢަދަ ުބނެއެޭބކަލުންގެ  ވަރެއްކަމަށް  މިވެނި  ފިރުޤާތަކުގެ   ދަކީ  ިބދުޢަވެރި  އުންމަތުގެ 
ަބހެވެ.   ވަލްޖަމާޢަތުގެ  ކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙައްޤު ަބހަކީ އަހުލުއް ސުންނާއަހުލުވެރިން ވާހަ

 އިލާހުގެ ަބސްފުޅު ފުދެއެވެ. އF ެދަލީލަކަށް  އެއީ އިސްވެ ަބޔާންކުރެވުނު ަބހެވެ. މިކަމުގެ  
 ؛ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

  ٣١املدثر:    ڇژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳڇ 

]އަދި ނަރަކައިގެ ަބނޑޭރިން ކަމުގައި ތިމަންއިލާހުގެ މަލާއިކަތުން މެނުވީ ނުލައްވަމެވެ. އަދި   :މާނައަކީ
 [ .ރުވި މީހުންނަށް އިމްތިޙާނެއްކަމުގައި މެނުވީ އެ މަލާއިކަތުންގެ ޢަދަދު ނުލައްވަމެވެކާފި

 ؛އެއަށްފަހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

ވެރިއިލާހުގެ    :މާނައަކީ ٣١املدثر:    ڇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ڇ  ކަލޭގެފާނުގެ  ]އަދި 

 [ .މެނުވީ ދެނެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ އިލާހުލަޝްކަރުގެ ޢަދަދު، އެ

ރަސޫލާ   ކީރިތި  މިގެ  އަދި  ށް ޅުތަކަޙަދީޘްފު  ރާޖުގެޢުއިސްރާއާއި 

ޙަދީޘްފުޅު   ރަސޫލާ  ޢަދަދުގެ ގިނަކަން ޘާިބތުވެގެން ދެއެވެ.    އެޭބކަލުންގެ ަބލާލުމުން  

يَل، َفَقاَل: َهَذا ابَليُْت الـَمْعُموُر، يَُصِّلِّ ِفيِه ُُكَّ  »  ކުރެއްވިއެވެ. لُْت ِجْْبِ
َ
فَُرفَِع ِِل ابَليُْت الـَمْعُموُر، فََسأ

لَْف َملٍَك، ِإَذا َخَرُجوا لَـْم 
َ
 25  « َيُعوُدوا ِإَْلِه آِخَر َما َعلَيِهمْ يَوم ٍ َسبُْعوَن أ

 
 (. 3207) ރަާވހުލް ބުޚާރީ 25
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ގޮތަށް ]ތިމަންކަލޭގެފާނަ  :މާނައަކީ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ  މަޢުމޫރު   ށް   ަބއިތުލް 
މެވެ. ދެންނެވީތިމަންކަލޭގެފާނު ސުވާލު  ގެ އަރިހުގައިގެފާނުޖިްބރީލްއެތަނާ ެބހޭގޮތުން    ފަހެ  އުފުއްލެވުނެވެ.

ަބއިތުލް މަޢުމޫރެވެ. އެތަނުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަތްދިހަ   އެއީއެހިނދު ޖިްބރީލްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  
ފަހު އެޭބކަލަކު ދެން ދުވަހަކުވެސް    ހާސް މަލާއިކަތުން ނަމާދުކުރައްވައެވެ. އެތަނުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް

 [ . އެތަނަށް ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ

 އްއެތަން ޚަލްޤުކުރެއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ކިތަ  F ފަހެ،  
 ގެވަޑައިގަންނަވާނެ ތޯއެވެ! ޝައްކެއްވެސް ނެތި ކަށަވަރުވާ ކަމަކީ އެޭބކަލުންޭބކަލުން އެތަނަށް ވަދެ

އެޭބކަލުން   ފަރާތަކީ  ދެނެވޮޑިގެންވާ  މޮޅަށް  އެންމެ  ފަރާތްކަމެވެ.ޚަލްޤުކުރެއްޢަދަދު  އެޭބކަލުންގެ   ވި 
 ޢަދަދުގެ ގިނަކަން ދޭހަވާ މިފަދަ އެތައް ދަލީލުތަކެއް ވެއެވެ. 
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