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  ްفضائل الكلمات األربع                             ހަތަރު ކަލިމައިގެ މާތްކަނ 

 މުތަރުޖިމުގެ ަބސް

ّْْدْ مْ حْ ال ْ ْوْ مّْال ْعْ ال ْْب ْرْ ْلِّلَ ْالصَْني، ْالسَْوْ ْةْ ل  ْع ْْمْ ل  ْمْ ن ْي ّْبْن ْ ل  ْع ْوْ ْدْ مَْحْ ا ّْل  ِّ ْْل

ْ أ ْوْ  ْ أ ْْهّْابّْص  ْ عّْج   :دْ عْ اْب ْمَْ.ْأ ْني 

ال ْ މަތިވެރިވެގެންވާ ހަތަރު ކަލިމަ:މި ފޮތަކީ  ْهلّل،ْو  د  احل م  ْهللّا،ْو  ان  ب ح  س 

ْ ْأ ك ب  هللا  ْو  ، ْهللا  ّْإالَ  ِ ކިޔުމުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމާގުޅޭގޮތުން  ّإ

ތަޢާލާ هللا ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ބިން ޢަބްދުލް މުޙްސިން އަލްބަދުރު ޙަފިޡަހު

 ވެ.މި ފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެ األربع"فضائلْاللكامتْ" ލިޔުއްވާފައިވާ

މި ހަތަރު ކަލިމައަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ކުރު، ފަސޭހަ ކަލިމަތަކެއް ނަމަވެސް، 

މަތިވެރި މާނަތަކެއް ދޭހަކޮށްދޭ، އަދި ޘަވާބާ ދަރުމައަށް އެދޭމީހަކަށް 

 މާތްވެ، މަތިވެރިވެގެންވާ ކަލިމަތަކެކެވެ.

ން ދޭހަކޮށްދޭ ފުން މާނައާމެދު ކަލިމަތަކުކިޔުމުގައި، މި  ހަތަރު ކަލިމަމި 

ވިސްނާފިކުރުކޮށްލުމަކީ މި ކަލިމަތައް ކިޔުމުގެ ފައިދާތައް، އެ ކިޔާމީހަކަށް 

 އިތުރުކޮށްދޭނެކަމެކެވެ.

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ފޮތުގެ ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ هللا ދުޢާއަކީ 

އްވުމެވެ. އަދި އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޚުންނަށާއި އުޚްތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެ
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  ްفضائل الكلمات األربع                             ހަތަރު ކަލިމައިގެ މާތްކަނ 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ގިނަގިނައިން އެއިލާހުގެ މަތިން ހަނދުމަކުރާ ބައެއް 

 ކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

ْوْ  ّ ِّ ْل ع ل  ْو  َمد  ح  ْم  ْع ل  ّرك  َب  ْو  ّلم س  ْاللَه َمْو  ل  ص  اّبّهْأ ج  ّعنيو  ْ.أ ص  
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ّْْدْ مْ حْ ال ْ ْالصَْني،ْوْ مّْال ْعْ ال ْْب ْرْ ْلِّلَ ْالسَْوْ ْةْ ل  ْع ْْمْ ل  ْدْ مَْحْ اْمْ ن ْي ْبّْ،ْن ْنيْ لّْسْ رْ مْ ال ْْامّْمْ ْإّْل 

ْع ْوْ  ّْل  ِّ ْ أ ْوْ ْْل ْ أ ْْهّْابّْص  ْ عّْج  ْ:دْ عْ اْب ْمَْ.ْأ ْني 

ވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ هللا ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން ޢިއްޒަތްވަންތަ 

މަތިވެރިކުރެއްވުމަކުން ހަތަރު ކަލިމައެއް ޚާއްޞަކުރައްވާފައެވެ. އަދި 

އެކަލިމަތަކުގެ ހައިބަތު ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަލިމަތަކުގެ ޤަދަރު 

އުފުއްލަވާފައެވެ. އަދި އެކަލިމަތަކުގެ މަތިވެރި މަޤާމު 

ޔާންކުރައްވާފައެވެ. އެހެނިހެން ކަލިމަތަކަށްވުރެ އެކަލިމަތައް ވަނީ ބަ

دْ  ކުރައްވާފައެވެ. އެކަލިމަތަކަކީ:ޚާއްޞަ احل م  ْهللّا،ْو  ان  ب ح  ّْْس  ّْإالَْلِّلَ  ِ ال ّْإ ،ْو 

ْ ْأ ك ب  هللا  ْو  ، މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ މި ހަތަރު ކަލިމައެވެ.  هللا 

ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމާގުޅޭ ނައްޞުތައް  ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި، މި

. އަދި މިފަދަ ނައްޞުތަކުގައި މި ކަން ފުދެއެވެވާރިދުވެފައިވާލެއް ގިނަ

ކަލިމަތައް ކިޔުމާއި، މި ކަލިމަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ޤާއިމުވެ 

ހުންނަމީހަކަށް ލިބޭނޭ ހެޔޮ އަޖުރުތަކުގެ ހެޔޮޚަބަރާއި، މި ކަލިމަތައް 

ކިޔުމުގެ މަތިވެރިކަމުގެ ހެޔޮޚަބަރާއި، މި ކަލިމަތައް ކިޔުމުން ދުނިޔެއާއި 

މިގެންވާ ހެޔޮކަމުގެ ޚަބަރު އައިސްފައިވެއެވެ. މި އާޚިރަތުގައި ލިބޭނޭ ދެ

ކަލިމަތަކުގެ މަތިވެރިކަމާހުރެ، މިކަލިމަތަކުން ލިބޭ ފައިދާތައް 
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ޖުމްލަގޮތެއްގައި އެއްފޮތެއްގައި ޖަމާކުރުމަށް އަހަރެން ބޭނުންވިއެވެ. 

ْ ) މިފޮތަކީ އަޞްލުގައި އަހަރެންގެ ފޮތް ْاأل  ّعيْ ّفقه  ْ وْ ْةّْد  ر(األ  ا  ތުގެ މި ފޮ كْذ 

ގެ އިޛުނަފުޅާއެކު، މި ކަލިމަތަކުގެ ފައިދާތައް هللا ބައެކެވެ. 

މީސްތަކުންނަށް ޢާއްމުކޮށްދީ، މި ކަލިމަތަކުގެ ފައިދާތައް 

 ބައިންގެ ބައެއް އަޚުން އެފޮތުން މިއިތުރުކުރުމުގެގޮތުން، އަހަރެ

ނަގައިގެން ވަކި ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި މި ކަލިމަތަކުގެ މަތިވެރިކަން 

 ވެ.އެކުލަވާލީއެ

މުސްލިމް އަޚާއެވެ! ފަހެ، ތިބާގެ މައްޗަށް ވަނީ މި ކަލިމަތަކުގެ 

މާތްކަމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނުންހިންގުމެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މި 

ކަލިމަތައް ކިޔުމުގެ ހިތްމަތް އާލާކޮށްދީ، ޢަޒުމު ވަރުގަދަ ކޮށްދީ، މި 

 ވެ.ކަލިމަތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް އެހީއެއްގެގޮތުގައިވުމަށެ

އެވެ. އަދި ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް هللاތައުފީޤުދެއްވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ 

ّْبّهْ އެހީތެރިވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތަކީ އެކަލާނގެއެވެ. ّْإالَ ْق َوة  ال  ْو  ل  و  ْح  ال  و 

ْالع ّظمي. ِّلم ْالع 

ގެ هللا ( މި ކަލިމަތަކުގެ މަތިވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި؛ މި ކަލިމަތަކަކީ 1)

 ބޮޑުވެގެންވާ ކަލިމަތައްކަމުގައިވުން ކަންއެންމެ ލޮބުވެތިޙަޟްރަތުގައި 

ޢަންހުގެ ކިބައިން އިމާމް هللا އެވެ. ސަމުރާ ބިން ޖުންދުބް ރަޟިޔަހިމެނެ
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މުސްލިމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا ޞައްލަهللا ސަމުރާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު

بْ )) ޘްކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީ ْْال لَك  مّْْأ ح  ب ٌع،ْالَِلّّْْإل  نَّْبْْي ُض  كْ ْالْ ْأ ر  ّ :ْْأ ِّي  أ ت  ب د 

انْ  ح  ب  دْ ْ،الَِلّْْس  م  ال ح  ّْْو  الْ ْ،لِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْ ْو  "هللا މާނައީ: ((.أ ك ب 

ހަތަރު ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ބަސްތަކަކީ 

ކަލިމައެކެވެ. އެއިގެ ކޮންމެ ކަލިމައަކުން ފެށިނަމަވެސް ތިބާގެ މައްޗަށް 

انْ  ކުށެއްނެތެވެ. )އެއީ( ح  ب  دْ ْ،هللاّْْس  م  ال ح  ّْْو  الْ ْ،لِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْو 

 ْ ދު އައްޠަޔާލިސީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަދި އަބޫ ދާވޫ (1)އެވެ." .أ ك ب 

 ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވަނީ އަންނަނިވި ލަފުޡުންނެވެ.މުސްނަދުގައި މި 

ب عٌْ)) نَْْأ ر  ي ّبّْْمنْ ْه  نَْْاللَك  ّم،ْأ ط  ه  لّن،ّْمنْ ْو  نَْْي ُض  كْ ْالْ ْالق ر  ّ :ّْبأ ِّي  أ ت  ْب د 

انْ  ب ح  دْ ْ،الَِلّْْس  م  ال ح  ّْْو  الْ ْ،لِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْ ْو  މާނައީ: "އެންމެ ((.أ ك ب 

ހެޔޮ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކަލިމައެއް ވެއެވެ. އެ ހަތަރު ކަލިމަ 

އައިސްފައިވަނީ ޤުރުއާނުންނެވެ. އެއިގެ ކޮންމެ ކަލިމައަކުން ފެށިނަމަވެސް 

انْ  ތިބާގެ މައްޗަށް ކުށެއްނެތެވެ. )އެއީ( ح  ب  دْ ْ،الَِلّْْس  م  ال ح  ّْْو  الْ ْ،لِّلَ ْ ْو   ِ ّْإ

هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَْ ْ ْو   (2)އެވެ." .أ ك ب 

                                                            

(1) 2137 

(2) 122 
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هللا ( މި ހަތަރު ކަލިމައިގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ ނަބިއްޔާ ޞައްލ2ަ)

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަނީ އިރު އޭގެ މައްޗަށް އެރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވުރެ 

)އެބަހީ؛ ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހާ އެއްޗަކަށްވުރެ( އެކަލޭގެފާނުގެ 

ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާކަމުގެ ޚަބަރު އަރިހުގައި މި ހަތަރު ކަލިމައިގެ 

ދެއްވާފައެވެ. އިމާމް މުސްލިމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި އަބޫ ހުރައިރާ 

ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްގައިވެއެވެ. އަބޫ هللا ރަޟިޔަ

هللا ޞައްލަهللا ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުهللا ހުރައިރާ ރަޟިޔަ

:ْأل نْ )) ކުރެއްވިއެވެ.ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް انْ ْأ ق ول  ب ح  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ْو 

، ّ الْ ْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْ ْو  بْ ْأ ك ب  َْْأ ح  ّْْمَماّْإل  ل ع ت  هّْْط  ْْع ل ي  س  ((الَشم 

މާނައީ: "އިރު އޭގެ މައްޗަށް އެރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވުރެ )އެބަހީ؛ 

انْ  ވާހާ އެއްޗަކަށްވުރެ(ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި  ح  ب  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ الْ ْلِّلَ ْو 

 ْ  ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْ ْو  މި ފަދައިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ކިޔުން ތިމަން أ ك ب 

 (1)ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ."

( މި ހަތަރު ކަލިމައިގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ އުއްމު ހާނީ ބިންތު އަބީ 3)

ޢަންހާގެ ކިބައިން އަބޫ ޞާލިޙު، އަބޫ ޞާލިޙުގެ هللا ޠާލިބު ރަޟިޔަ

ކިބައިން ޢާޞިމް ބުން ބަހްދަލާ، ޢާޞިމް ބުން ބަހްދަލާގެ މަގުން 

މުސްނަދު އަޙްމަދާއި، އަލްބައިހަޤީ 'ޝުޢަބުލް އީމާން'ގައި ރަނގަޅު 

                                                            

(1) 2695 
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ނަދަކުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްވެއެވެ. އުއްމު ހާނީ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަ

هللا ޞައްލަهللا އެއްފަހަރެއްގައި ތިމަން ކަމަނާގެ ކައިރިން ރަސޫލު

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަޑައިގަތްހިނދު ތިމަން ދެންނެވީމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

ނާ ވެއްޖެއެވެ. ތިމަން ކަމަތިމަން މުސްކުޅިވެ، ގައިގެ ބާރު ދެރަ

ދެއިނދެގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ކަލޭގެފާނު ތިމަން ކަމަނާއަށް އިށީނ

ب ّحي)) އަމުރުކުރައްވާށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ّْمائ ةْ ْالَِلْ ْس 
ةْ  ّبيح  ّدلْ ْف ّإََّن اْت س  ّْْت ع  ق ب ةْ ّْمائ ةْ ْل  ّتّقيَن  اْر  ّّْْمنْ ْت ع  ل  اْح  ّديْو  ،ْو  اّعيل  ْالَِلْ ّْإْس  

ةْ ّْمائ ةْ  ّميد  ّدلْ َْت   ّْْت ع  ّْْمائ ةْ ْل  س  ةْ ْف ر  ج  ْس   ةْ ْم  م  ل ج  ّمّلنيْ ْم  ّبيلّّْْفْْع ل ْي  اَْت   ْس 

، ّيْالَِلّ ك ب  ةْ ّْمائ ةْ ْالَِلْ ْو  ّبري  ّدلْ ْف ّإََّن اْت ك  ّْْت ع  ن ةْ ّْمائ ةْ ْل  ةْ ْب د  ق ََّل  ،ْم  ت ق بََل   ل ِّلْْم  ه  ْو 

،ّْمائ ةْ ْالَِلْ  ْ)الراويْعنْعامص(:ْاب نْ ْق الْ َْت  ّليَل   ل ف  .ْخ  ه  ّسب  :ْأ ح  ْ ْق ال  ل  اْت م  ْم 

 ْ اءّْْب ني  ّضْْالَسم  األ  ر  ال ْْو  ف عْ ْو  ّئذْ ْي ر  م  دْ ْي و  ّلّْْأّل ح  َْع   ّْمث ل  ٌل ّتْ ْأ نْ ّْإالََْْع   ْي أ 

اّْبّمث لّْ އަށް ތަސްބީޙަ هللا ފަހަރު  100މާނައީ: "ކަމަނާ ((ّبهّْْأ ت ي تّْْم 

انْ )އެބަހީ؛  ح  ب  ( ކިޔާށެވެ. ފަހެ، ކަމަނާ އިސްމާޢީލްގެފާނުގެ الَِلّْْس 

ދަރިކޮޅުން ސަތޭކަ އަޅުން މިނިވަންކުރުމާ މިކަމާ )ޘަވާބުގެ ގޮތުން( 

އަށް ޙަމްދުކުރާށެވެ. هللاފަހަރު  100ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ. އަދި ކަމަނާ 

دْ ال ْ)އެބަހީ؛  م  ّْْح  ގެ މަގުގައި هللاކިޔާށެވެ.( ފަހެ، ކަމަނާ  لِّلَ

 އަސްދާނުގޮނޑިއާއި ލަގަންލީހަނގުރާމަކުރާމީހުން އުފުލުމަށްޓަކައި 

ސަތޭކަ އަސް ތައްޔާރުކުރުމާ މިކަމާ )ޘަވާބުގެ ގޮތުން( 

އަށް ތަކްބީރުކިޔާށެވެ. هللاފަހަރު  100ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ. އަދި ކަމަނާ 

ޙަރަމްފުޅަށްގެންދެވޭ ސަތޭކަ ވެވިގެންވާ ގޮތުގައި ފަހެ، ކަމަނާ ޤަބޫލު
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ކަތިލުމާ މިކަމާ )ޘަވާބުގެ ގޮތުން( ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ. އަދި ޖަމަލު 

އަށް ތަހްލީލުކިޔާށެވެ. )ޢާޞިމްގެ ކިބައިން ޙަދީޘް هللاފަހަރު  100ކަމަނާ 

އެކަލޭގެފާނު ރިވާކުރެއްވި ރާވީ( އިބްނު ޚަލަފު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ފަހަރު  100ވިދާޅުވިއެވެ. ) ކަމަށް ތިމަންނައަށް ހީވިއެވެ.ވިވިދާޅު

ތަހްލީލުކުރުން( އުޑާއި ބިމާ ދެމެދުގައިވާތަން )ޘަވާބުން( 

އުފުލޭ )ހެޔޮ  ،ފުރިގެންދާނެއެވެ. ކަމަނާ މިފަދައިން ކިޔައިފި ދުވަހަކު

ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި( ކަމަނާ އެކީފަދައިން ކިޔައިފިމީހެއްގެ ޢަމަލުތައް 

އެއްވެސް މީހެއްގެ ޢަމަލުތައް ކަމަނާގެ ޢަމަލުތަކާ އެއްފަދަވެގެން ، މެނުވީ

އަލްމުންޛިރީ ވިދާޅުވިއެވެ. "އިމާމް އަޙްމަދު ރަނގަޅު  (1)ނުވެއެވެ."

އަދި މި ޙަދީޘްގެ  (2)ސަނަދަކުން މި ޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ."

هللا ސަނަދު ރަނގަޅުކަމަށް އަލްޢައްލާމާ އަލްއަލްބާނީ ރަޙިމަހު

 (3)ޙުކުމްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ކަލިމަތައް ކިޔުމުން ލިބޭ މަތިވެރިވެގެންވާ ޘަވާބާމެދު 

ފަހަރު ތަސްބީޙަ  100އަށް هللاވިސްނަވާލައްވާށެވެ. ފަހެ، މީހަކު 

انْ ކިޔައިފިކަމުގައި ވާނަމަ )އެބަހީ؛  ح  ب  ސަތޭކަ ފަހަރު  الَِلّْْس 

ކިޔައިފިނަމަ( އިސްމާޢީލްގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުން ސަތޭކަ އަޅުން 

މިނިވަންކުރުމާ ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ. މި ޙަދީޘްގައި އިސްމާޢީލްގެފާނުގެ 

                                                            

(1) 6344612 

(2) 2409 

(3) 3303 
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ދަރިފަސްކޮޅު ޚާއްޞަކުރައްވާފައި އެވަނީ، ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ 

ގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުކަމުގައި ނަސަބުގެގޮތުން ޝަރަފުވެރިވެގެންވަނީ އެކަލޭ

ފަހަރު ޙަމްދުކޮށްފިނަމަ )އެބަހީ؛  100އަށް هللاވާތީއެވެ. އަދި މީހަކު 

دْ ސަތޭކަ ފަހަރު  م  ّْْال ح   އަސްދާނުގޮނޑިއާއި ލަގަންލީކިޔައިފިނަމަ(،  لِّلَ

ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރާ މުޖާހިދުން އުފުލުމަށްޓަކައި هللا)އެބަހީ؛ 

އަށްޓަކައި ހޭދަކުރިހާ هللا( ސަތޭކަ އަސް އަސްދާނުގޮނޑިއާއި ލަގަންލީ

ފަހަރު ތަކްބީރު  100އަށް هللاޘަވާބު އެމީހަކަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މީހަކު 

ْ ْهللاْ ކިޔައިފިނަމަ )އެބަހީ؛ ސަތޭކަ ފަހަރު  ކިޔައިފިނަމަ(،  أ ك ب 

ހޭދަކުރިހާ  ޙަރަމްފުޅަށްގެންދެވޭ ސަތޭކަ ޖަމަލުޤަބޫލުވެވިގެންވާ ގޮތުގައި 

ފަހަރު ތަހްލީލު  100އަށް هللاކަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މީހަކު ޘަވާބު އެމީހަ

ْ ْالْ ކިޔައިފިނަމަ )އެބަހީ؛ ސަތޭކަ ފަހަރު   ِ ކިޔައިފިނަމަ(، އުޑާއި  الَِلْ ّْإالَّْْإ

ބިމާ ދެމެދުގައިވާތަން )ޘަވާބުން( ފުރިގެންދާނެއެވެ. އެމީހާ މި ކަލިމަތައް 

ތެރޭގައި( އެމީހާ ކިޔައިފި ދުވަހަކު، އުފުލޭ )ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ 

އެކީފަދައިން ކިޔައިފިމީހެއްގެ ޢަމަލުތައް މެނުވީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ 

 ޢަމަލުތައް އެމީހާގެ ޢަމަލުތަކާ އެއްފަދަވެގެން ނުވެއެވެ.

( މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ މި ކަލިމަތަކަކީ ފާފަތައް ފުހެލާ 4)

ނަން އައްތިރުމިޛީގައާއި، ކަލިމަތަކެކެވެ. މުސްނަދު ޢަޙްމަދުގައާއި، ސު

ޢާޞް އަލްބުން ޢަމްރު ބުން هللا މުސްތަދްރަކު އަލްޙާކިމްގައި ޢަބްދު

ބުން ޢަމްރު هللا ޢަންހުމާގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ޢަބްދުهللا ރަޟިޔަ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް هللا ޞައްލަهللا ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު
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ا)) ކުރެއްވިއެވެ. ْْم  ّضْْع ل  لٌْْاأل  ر  ج  :ْر  ْ ْال ْْي ق ول   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ،ْو  ْأ ك ب  

انْ  ب ح  س  ،ْو  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ ال ْْلِّلَ لْ ْو  و  ال ْْح  ّْْإالَْْ،َّبهللّّْْإالَْْق َوةْ ْو  ت  ف ر  ن هْ ْك  ْع 

ن وب هْ  ل وْ ْكْذ  ْْو  ن ت  ْ ْا  ب دّّْْمنْ ْأ ك ث  رّْْز  ْ ْال ْْ" މާނައީ: ((ال ب ح   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْو 

، انْ ْأ ك ب   ب ح  س  ،ْو  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ ال ْْلِّلَ لْ ْو  و  ال ْْح  މިފަދައިން َّبهللّّْْإالَْْق َوةْ ْو 

އެމީހެއްގެ  ،ފިމީހެއްގެ ފާފަތައް ކަނޑުގެ ފޮނުހާ ގިނަވިނަމަވެސްއިކިޔަ

ފާފަތައް ފުއްސަވައިނުދެއްވާނެ އެއްވެސް މީހަކު މި ބިންމަތީގައިނުވެއެވެ." 

މި ޙަދީޘަކީ ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘެއްކަމުގައި އައްތިރުމިޛީ 

ޙުކުމްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އަލްޙާކިމް މި ޙަދީޘް ޞައްޙަކުރައްވައެވެ. 

ޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި އަދި މި ޙުކުމަށް އައްޛަހަބީ އެއްބަސްވެވަ

އަލްއަލްބާނީ މި ޙަދީޘަކީ ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘެއްކަމުގައި 

 (1)ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ޙަދީޘްގައި ފުއްސެވޭނެކަމަށް އެވާ ފާފަތަކަކީ ކުދި ފާފަތަކެވެ. އެއީ 

ޢަންހުގެ ކިބައިން هللا ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ

هللا ގައިވާ ފަދައިންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލުރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘް

ْ)) ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާކަމުގައިވެއެވެ.هللا ޞައްލަ ات  ْالَصل و 

، س  م  ةْ ْال خ  ع  م  ال ج  ْْو  ّة،ّْإل  ع  م  انْ ْال ج  ض  م  ر  ْْو  ،ّْإل  ان  ض  م  اتٌْْر  ك ف ر  اْم  ْب ي َن  نَْْم 

                                                            

(1) 2158،2103460

15035636
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ا ت ن بْ ّْإكْذ  މާނައީ: "ފަރުޟު ފަސްނަމާދާއި، އެއްހުކުރުން ((ال ك ب ائّرْ ْاج 

އަނެއް ހުކުރާއި، އަދި އެއް ރަމަޟާންމަހުން އަނެއް ރަމަޟާންމަހަކީ، 

ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވާނަމަ އެދެމެދުގައި ކުރެވޭ ފާފަތަކުގެ 

މި ޙަދީޘްގައި ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުން އެވަނީ ބޮޑެތި  (1)ކައްފާރާއެކެވެ."

ރުހެލިވުމާ މަތިކުރައްވާފައެވެ. އެހެނީ، ބޮޑެތި ފާފަތަކަށް ފާފަތަކުން ދު

 ފުއްސެވުން ލިބޭހުށީ ތައުބާވުމުންނެވެ.

ގައި އިމާމް ތިރުމިޛީއާއި އެނޫން ބޭކަލުން ހަމަ މި ޙަދީޘްގެ މި މާނައި

ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަނަސް ބުން މާލިކު ރަޟިޔަ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ފަތްތައް هللا ޞައްލަهللا ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު

ހިކިފައިވާ ގަހެއްގެ ކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަމުން، އެކަލޭގެފާނުގެ 

އަސާކޮޅުން އެގަހުގައި ޖެއްސެވިއެވެ. އެހިނދު އެގަހުގެ ފަތްތައް 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا ޞައްލަهللا ބުރަބުރައިގެން ދިޔައެވެ. ދެން ރަސޫލު

دْ ّْإنَْ)) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. م  ،ْال ح  ّ انْ ْلِّلَ ب ح  س  ،ْو  ال ْْالَِلّ ْ ْو   ِ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ

هللاْ  ،ْو  اّقط ْأ ك ب   ن وّبّْْمنْ ْل ت س  ب دّْْكْذ  ْ ْال ع  اق ط َْك  ْْت س  ق  ر  ّذهّْْو  ةّْْه  ر  ((الَشج 

دْ  މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން م  ،ْال ح  ّ انْ ْلِّلَ ب ح  س  ،ْو  ال ْْالَِلّ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْو 

 ْ މި ގަހުގެ ފަތްތައް ފައިބައިގެން  ،)ކިޔައިފި( އަޅެއްގެ ފާފަތައްأ ك ب 

                                                            

(1) 233
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ޓެވެ." އަލްއަލްބާނީ މި ޙަދީޘަކީ ޙަސަން ދިޔަފައިން ފައިބައިގެންދާ ހުށް

 (1)ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެއެވެ.

( މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ މި ކަލިމަތަކަކީ ސުވަރުގޭގެ 5)

ބުން މަސްޢޫދު هللا ގަސްތައް އެކަލިމަތަކަކުންވާ ކަލިމަތަކެވެ. ޢަބްދު

هللا ޢަންހުގެ ކިބައިން ތިރުމިޛީ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޢަބްދުهللا ރަޟިޔަ

ން ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ކިބައިهللا ބުން މަސްޢޫދު ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

ْ))ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  اّهميْ ْل ّقيت  ْ ّْإب ر  َل  ْل ي 

ّيْ  :ِّْب،ْأ ْس  َمدْ ْيْ ْف ق ال  ح  ْْأ َمت كْ ْأ ق رّئْ ْم  ،ّْمّن  م  ْ ْالَسل  ه  ّب  أ خ  نَةْ ْأ نَْْو  ْال ج 

ي ب ةْ  ب ّة،ْط  ب ةْ ْالُّت   اّء،ْع ذ  أ ََّن اْال م  اٌن،ْو  ه اّْقيع  اس  انْ ّْغر  ب ح  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ ْلِّلَ

ال ْ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْ ْو  ގެން އިމާނައީ: "ތިމަންކަލޭގެފާނާ((أ ك ب 

އިސްރާކުރެވުނު ރޭގައި ތިމަންކަލޭގެފާނާ އިބްރާހީމްގެފާނު 

. އޭ ބައްދަލުވެވަޑައިގަތެވެ. އެ ހިނދު އިބްރާހީމްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

މުޙައްމަދެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް 

ސަލާމް ދަންނަވާ ދެއްވާށެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ސުވަރުގެއަކީ 

ފަސްގަނޑު ހެޔޮ، ފެން މީރު ތަނެއްކަމުގެ ޚަބަރު ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ 

 ފެން ރަނގަޅު ތަނަވަސްމީހުންނަށް ދެއްވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެތަނަކީ 

                                                            

(1)35331601 
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انْ  ބިންތަކެކެވެ. އެތަނުގެ ގަސްތަކަކީ ح  ب  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ ال ْْلِّلَ ْ ْو   ِ ّْإالَّْْإ

هللاْ ْ،هللاْ  ْ ْو  މި ޙަދީޘްގެ ސަނަދުގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން  (1)އެވެ."أ ك ب 

އިސްޙާޤް އޭ ކިޔާ )ޟަޢީފް( ރާވީއެއް ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަބޫ 

ބުން ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ هللا އައްޔޫބުލް އަންޞާރީއާއި ޢަބްދު

 ދެ ޙަދީޘުން މި ޙަދީޘަށް ބާރު ލިބެއެވެ.

انْ  އެއީ ބިމުގައި އަޑިކޮށްވާ ގެ ގިނަގޮތެވެ.  ق اع ْއަކީ  الّقيع 

ހަމަހަމަވެގެންވާ ތަނަވަސް ބިމަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. އަދި އެ ބިމަކީ 

ވާރޭފެން އެބިމަކަށް ޖަމާވެ، އެ ފެން ހިފަހައްޓައިދީ ގަސްތައް 

އާރޯކަމާއެކު ފަޅާ ބިމެކެވެ. މިފަދައިން އިބްނުލް އަޘީރު އެކަލޭގެފާނުގެ 

 (2)ކުރައްވާފައިވެއެވެ.'އައްނިހާޔާ' އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ބަޔާން

އެފަދަ ބިމުގައި ހަލުވިކަމާއެކު  މި ޙަދީޘްގެ މުރާދަކީ؛ ދުނިޔޭގައިވާ

ގަސްތައް ފަޅައިގެން އަންނަ ފަދައިން މި ކަލިމަތަކުން ސުވަރުގޭގައި 

ހަލުވިކަމާއެކު ގަސްތައް ފަޅައިގެން އަންނަ ވާހަކައެވެ. އަޅާ މިކަލިމަތައް 

                                                            

(1) 3462

105 

(2) 4132 
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ކުރެވޭ ޢަދަދަކަށް އެ އަޅަކަށްޓަކައި  ތަކުރާރުކުރާހިނދު، އެ ތަކުރާރު

 ސުވަރުގޭގައި ގަސްތައް ފަޅައިގެން އަންނާނެއެވެ.

( މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ އިސްލާމްކަމުގައި ދިގު ޢުމުރެއް 6)

ތަކްބީރާއި، ތަސްބީޙަޔާއި، ތަހްލީލާއި، ތަޙްމީދު ކިޔުން އިތުރުކުރި ، ލިބި

މަތިވެރިވެގެންވާ މީހަކުނުވެއެވެ. އިމާމް ޙަޟްރަތުގައި هللا މީހަކަށްވުރެ 

هللا އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ޢަބްދު 'َعلْاليومْوالليَل'އަޙްމަދާއި، އަންނަސާއީ 

ޢަންހުގެ ކިބައިން ރަނގަޅު ސަނަދަކުން هللا ބުން ޝައްދާދު ރަޟިޔަ

ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބަނޫ ޢުޛްރާ ދަރިކޮޅުގެ ތިން މީހަކު ނަބިއްޔާ 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހަށް އައިސް އިސްލާމްވިއެވެ. ފަހެ هللا ޞައްލަ

نْ ))ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  ޢަލައިހިވަސައްލަމަهللا ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ْم 

؟(( ّفّنّْيم  'މި ބައިމީހުން ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވާނީ ކޮން ބޭކަލެއްތޯއެވެ؟'  ي ك 

ބުން ޝައްދާދު هللا ޠަލްޙަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 'ތިމަންނައެވެ.' ޢަބްދު

ވިދާޅުވިއެވެ. އެބައިމީހުން ޠަލްޙަތުގެފާނުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ހަނގުރާމައަށް هللا އްޔާ ޞައްލަވަނިކޮށް، ނަބި

ލަޝްކަރެއް ފޮނުއްވިއެވެ. އެ ލަޝްކަރުގެ ތެރޭގައި އެއިގެން އެކަކު 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا ނުކުމެ ޝަހީދުވިއެވެ. އޭގެފަހުން ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

ހަނގުރާމައަށް އެހެން ލަޝްކަރެއް ފޮނުއްވިއެވެ. އެ ލަޝްކަރުގެ ތެރޭގައި 
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ނުކުމެ ޝަހީދުވިއެވެ. އަދި ތިންވަނަ މީހާ އެނދުމަތީ  ދެވަނަމީހާއެއިގެން 

 އޮވެ މަރުވިއެވެ.

ޠަލްޙަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށަށް އެއައި ތިން 

މީހުން ސުވަރުގޭގައި ވަނިކޮށް )ހުވަފެނުގައި( ދެކުނީމެވެ. އެގޮތުން 

ކުރީގައި ވަނިކޮށް  އެނދުމަތީ އޮވެ މަރުވިމީހާ އެ ތިން މީހުންގެ

ދެކުނީމެވެ. އަދި ފަހުން ޝަހީދުވިމީހާ އެމީހާގެ ފަހަތުގައި ވަނިކޮށް 

ދެކުނީމެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަހީދުވިމީހާ ފަހަތުގައި ވަނިކޮށް 

 ،ދެކުނީމެވެ. މި ހުވަފެނާމެދު ތިމަން ކަންބޮޑުވީމެވެ. ދެން ތިމަން

ރިހަށްގޮސް މި ހުވަފެނުގެ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަهللا ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا ޞައްލަهللا ވާހަކަ ކިޔައިދިނީމެވެ. އެހިނދު ރަސޫލު

ا))ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  م  ت ْْو  ،ّْمنْ  أ ن ك ر  ّل  ْْكْذ  دٌْْل ي س  لْ ْأ ح  ْالَِلّّْْعن دْ ْأ ف ض 

ّمنْ ّْمنْ  ؤ  َمرْ ْم  مّّْْفْْي ع  ل  س  ّ ّبيّحهّْْاْل  ّبرّيهّّْْلت س  ت ك  ((ْو  َت  ّليِّلّ "އެކަމާމެދުގައި  و 

ތިބާ ނުރުހުންތެރިވަނީ ކޮންކަމަކާ ހެއްޔެވެ؟ އިސްލާމްކަމުގެ ދުވަސްތައް 

ތަސްބީޙަކިޔުމުގައްޔާއި، ތަކްބީރު ކިޔުމުގައްޔާއި، ތަހްލީލުކިޔުމުގައި 
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ގެ ޙަޟްރަތުގައި މަތިވެރިވެގެންވާ އެކަކުވެސް هللاހޭދަކުރި މީހަކަށްވުރެ 

 (1)ނުވެއެވެ."

ވެރިވެގެންވާ ޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށްދެނީ އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ދިގުވެ، މި މަތި

މަތިން ހަނދުމަކުރުމުގައި هللا އަދި އެމީހެއްގެ ދޫ ، ޢަމަލުތައް ހެޔޮވެގެންވި

 އަބަދުވެސް ތެތްކޮށް ބޭއްވި މީހެއްގެ މަތިވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަމަށެވެ.

ވަނީ މި هللا ( މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ ހަމަކަށަވަރުން 7)

ކަލިމަތައް އިޚްތިޔާރުކުރައްވައި، އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް މި ކަލިމަތައް 

އަށް ޛިކުރުކޮށްފިނަމަ هللاޚާއްޞަކޮށްދެއްވަވާފައެވެ. މި ކަލިމަތަކުން 

މަތިވެރިވެގެންވާ ހެޔޮ ޖަޒާއާއި، ގިނަގުނަވެގެންވާ ޘަވާބު ދެއްވައެވެ. 

މްގެ މުސްތަދްރަކުގައި ޞައްޙަ އިމާމް އަޙްމަދުގެ މުސްނަދުގައާއި، އަލްޙާކި

ޢަންހުމާގެ هللا ސަނަދަކުން އަބޫ ހުރައިރާއާއި އަބޫ ސަޢީދު ރަޟިޔަ

هللا ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްގައިވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު

ف ىْالَِلْ ّْإنَْ)) ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.هللا ޞައްލަ ط  ّْمنْ ْاص 

مّْ ب ًعا:ْال لَك   انْ ْأ ر  ب ح  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ ال ْْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ،ْو  نْ ْأ ك ب   ْف م 

: انْ ْق ال  ب ح  ،ْس  ْ ْالَِلْ ْك ت بْ ْالَِلّ ّينْ ِْ  ن ًة،ّْعْش  س  طَْأ وْ ْح  ن هْ ْح  ّينْ ْع  ّْعْش 

ي ئ ًة، نْ ْس  م  :ْو  ،ْالَِلْ ْق ال  .ْف ّمث لْ ْأ ك ب   ّل  نْ ْكْذ  م  :ْو  ْ ْال ْْق ال   ِ ،ّْإالَّْْإ ْف ّمث لْ ْالَِل 

. ّل  نْ ْكْذ  م  :ْو  دْ ْق ال  م  ّْْال ح  ب ْْلِّلَ ال ّمنيْ ْر  ْْن ف ّسّه،ّْقب لّّْْمنْ ْال ع  ّتب ت  ْ ْك  ث ونْ ِْ  ْث ل 
                                                            

(1) 11636

10674654 
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ن ًة، س  طَْْح  ح  ن هْ ْو  ث ونْ ْع  ي ئ ًة((ْث ل  މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ބަސްތަކުގެ س 

انْ  ޚާއްޞަކުރެއްވިއެވެ. )އެއީ(هللا ތެރެއިން ހަތަރު ބަހެއް  ح  ب  ،ْس  ْالَِلّ

دْ  م  ال ح  ،ْو  ّ ال ْْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْ ْو  މި ހަތަރު ކަލިމައެވެ. ފަހެ، أ ك ب 

انْ މީހަކު  ح  ب  ވިހި ހެޔޮކަން هللا ކިޔައިފިކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހަކަށް  الَِلّْْس 

ْ ْهللاْ ލިޔުއްވައެވެ. ނުވަތަ ވިހި ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ. އަދި   أ ك ب 

ْ ْال ْކިޔައިފިކަމުގައިވާނަމަ، ހަމައެފަދަ ހެޔޮކަން ދެއްވައެވެ. އަދި އަދި   ِ ّْإ

ކިޔައިފިކަމުގައިވާނަމަ، ހަމައެފަދަ ހެޔޮކަން ދެއްވައެވެ. އަދި  هللاْ ّْإالَْ

دْ މީހެއްގެ ހިތްނިޔަތް އެކަމަކަށް ޚާލިޞްކޮށްގެން  م  ّْْال ح  ب ْْلِّلَ ال ّمنيْ ْر   ال ع 

ކިޔައިފިކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހަކަށް ތިރީސް ހެޔޮކަން ލިޔުއްވެވޭނެތެވެ. 

 (1)ވޭނެތެވެ."އަދި ތިރީސް ފާފަ އެމީހާގެ ކިބައިން ފުއްސެ

މި ހަތަރު ކަލިމައިގެ އިތުރަށް ހިތްނިޔަތް އެކަމަކަށް ޚާލިޞްކޮށްގެން 

دْ ޙަމްދުކޮށްފިނަމަ )އެބަހީ؛  م  ّْْال ح  ب ْْلِّلَ ال ّمنيْ ْر  ކިޔައިފިކަމުގައިވާނަމަ(  ال ع 

ޘަވާބު އިތުރުވެގެންވެއެވެ. އެހެނީ، ޢާއްމުގޮތެއްގައި ޙަމްދުކޮށް އުޅެނީ 

ފަހު، ނުވަތަ ނިޢުމަތެއް ލިބުންފަދަ ސަބަބުތަކާހުރެއެވެ. ކައިބޮއެ ނިމުމަށް

ފަހެ، މިފަދައިން ޙަމްދުކުރަނީ އެލިބުނު ނިޢުމަތެއްގެ ބަދަލުގައާއި، އެ 

ލިބުނު ނިޢުމަތް އިތުރުކޮށްދެއްވައި އަލުން ދެއްވުމަށް އެދޭ ޙާލުގައެވެ. 

ޔަތުގައި މިއާޚިލާފަށް އެފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިނުވަނީސް ޙަމްދުކުރުމުގެ ނި

 އަށް ޙަމްދުކުރުމަކީ ޘަވާބު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.هللا

                                                            

(1) 23021512

1718 
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( މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ މި ކަލިމަތަކަކީ މި ކަލިމަތައް 8)

ކިޔާ މީހަކު ނަރަކައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ އައްޑަނައެކެވެ. އަދި އެމީހާގެ 

ށްޓަކައި އެމީހާގެ ކުރިމަތިން އަތުވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްކުރުމަ

ކުރިމަތީގައިވާނެ ކަލިމަތަކެކެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި މި ކަލިމަތައް ކިޔާމީހާ 

ޓެވެ. ތައް ވާ ހުށްނަރަކައިން މިންޖުކޮށްދޭ ސަބަބެއްކަމުގައި މި ކަލިމަ

އަދި މި ކަލިމަތަކަކީ ދެމިހުންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ  ތަކެވެ. އާދެ،މަތިވެރިވެގެންވާ ޞާލިޙު ޢަމަލު

ْالَصاّلح ات" )އެބަހީ؛ ދެމިހުންނަނިވި ޞާލިޙު  އެވެ. "الب اّقي ات 

َعلْاليومْ'ޢަމަލުތަކެވެ.( އަލްޙާކިމްގެ މުސްތަދްރަކުގައާއި، އަންނަސާއީ 

އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައާއި، އެނޫންވެސް ބޭކަލުން އަބޫ ހުރައިރާ  'والليَل

ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްގައިވެއެވެ. އަބޫ هللا ރަޟިޔަ

واْ:ف ق الْ ))ހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ذ  ْ ْخ  نَت ك  ْق ل ن اْ،((ج  ولْ ْيْ : س  ،ْر  ّْمنْ ْالَِلّ

ْق دْ  وٍّ ؟،ْع د  ُض   ْف ق الْ ْح  ْب ْ: ْ ))ال ، نَت ك  ْج  ْق ول واْالنَاّر،ّْمنْ ْل  انْ : ب ح  ،ْس  ْالَِلّ

دْ  م  ال ح  ،ْو  ّ الْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالّْإ ْ ْو  ّتنيْ ْف ّإََّن نَْْ،أ ك ب  مْ ْي أ  ةّْْي و  ،ْْال ّقي ام  ن ّجي ات  م 

ق دَْ نَْوم  ه  ْو  ، ات  ْْم  ((.ْال ب اّقي ات  ات  هللا ޞައްލަهللا މާނައީ: "ރަސޫލު الَصاّلح 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. 'ތިޔަބައިމީހުންގެ އައްޑަނަތައް 

ގެ ރަސޫލާއެވެ! އައިސްފައިވާ هللاހިފާށެވެ!' ތިމަންމެން ދެންނެވީމެވެ. އޭ 

ޢަދުއްވުންނާ ދެކޮޅަށް ތޯއެވެ؟ އެހިނދު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. 'ނޫނެކެވެ. 

މުގެ އައްޑަނައިގައި ހިފާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ނަރަކައިން ސަލާމަތްވު

انْ  ح  ب  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ الْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالّْإ ،ْو  ކިޔާށެވެ. ފަހެ،  أ ك ب  
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ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެ ކަލިމަތައް ނަޖާކޮށްދެނިވި ކަލިމަތަކެއްގެ 

ގޮތުގައްޔާއި، ކުރިމަތިން އަތުވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި 

ޓެވެ. އަދި މަތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ހުށްއެމީހާގެ ކުރިމަތީގައިވާނެ ކަލި

ْال ْ'އެ ކަލިމަތަކަކީ  ْْب اّقي ات  ات  އެވެ. )އެބަހީ؛ ދެމިހުންނަނިވި  'الَصاّلح 

 ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކެވެ.("

އަލްޙާކިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މިއީ އިމާމް މުސްލިމްގެ ޝަރުޠުތަކާ 

އެއްގޮތް، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތުގައި ގެންނަވާފައިނުވާ ޞައްޙަ 

 ޙަދީޘެކެވެ." އަލްޙާކިމްގެ މިބަސްފުޅާ އައްޛަހަބީ

މި ޙަދީޘް هللا އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި އަލްއަލްބާނީ ރަޙިމަހު

 (1)ޞައްޙަ ކުރައްވައެވެ.

ކުރީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ޘަވާބާ ދަރުމައިގެ އިތުރަށް މި ޙަދީޘްގައި 

ْ'މިކަލިމަތަކަކީ  ْْال ب اّقي ات  ات  )އެބަހީ؛ ދެމިހުންނަނިވި ޞާލިޙު  'الَصاّلح 

ތަޢާލާ ވަޙީ هللا ޢަމަލުތައް( ކަމުގައި ޞިފަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ٌْ))ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ري  ْخ  ات  ْالَصاّلح  ال ب اّقي ات  ْرْ ْو  ٌّْعند  ري  خ  ْو  اًَب ْث و  ْب ك 

ًلْ ْأ م  ْالكهف: ْ)سورة ޞާލިޙު އަދި ދެމިހުންނަނިވި މާނައީ: " (46((

ގޮތުން ޘަވާބުގެ ގައި ޙަޟްރަތުގެ ރައްބުއް، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިތަޢަމަލު

 ".މާހެޔޮކަން ބޮޑުމެއެވެ މާހެޔޮކަން ބޮޑެވެ. އަދި އެދޭ އެދުމެއްގެ ގޮތުން

                                                            

(1) 1541

62123214 
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'ْ ދަންނައެވެ. އެއީ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެ  'ال ب اّقي ات 

ޢަމަލުތަކުގެ ޘަވާބު ލިބުން ދެމިހުންނަނިވި، އަދި އެ ޢަމަލުތަކުގެ ޖަޒާ 

ލިބުން ދާއިމުވެގެންވާ ޢަމަލުތަކެވެ. މިއީ އަޅަކު އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭނެ 

 އެދުމެވެ. އަދި އެއީ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ޘަވާބެވެ.

މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ ރަޙްމާންވަންތަ އިލާހުގެ  ( މި ކަލިމަތަކުގ9ެ)

 ދިޔުން ހިމެނެއެވެ.ޢަރުޝިކޮޅު ވަށައިގެން މި ކަލިމަތައް ދައުރުކުރަމުން 

އަދި މި ކަލިމަތައް ދައުރުވަމުންދާއިރު މާމުއިކުޅަނދުރުން އިވޭ ވައްތަރުގެ 

މި  އަޑެއް ހުންނާނެއެވެ. އެ އަޑަކީ މި ކަލިމަތައް ކިޔެވި މީހުންގެ މަތިން

ކަލިމަތައް ހަނދުމަކުރާ އަޑެވެ. އިމާމް އަޙްމަދުގެ މުސްނަދުގައާއި، 

ސުނަން އިބްނު މާޖާގައާއި، އަލްޙާކިމްގެ މުސްތަދުރަކުގައި އަންނުޢުމާން 

ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްގައިވެއެވެ. هللا ބުން ބަޝީރު ރަޟިޔަ

ّْمَماّْإنَْ))އެވެ. ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިهللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު

ونْ  ك ر  لّّْْمنْ ْت ذ  ل  ّبيحْ ْالَِلّْْج  الََّت ّليلْ ْالتَس  ّميدْ ْو  التَح  ّطف نْ ْو  لْ ْي ن ع  و  ّشْْح  ْال ع ر 

ّويْ ْل ه نَْ ّويْ ْد  لّْْك د  ك رْ ْالنَح  اّحِّب ا،ْت ذ  اّْبص  بْ ْأ م  ّ ْ ُْي  ك  د  ْ ْي ك ونْ ْأ نْ ْأ ح  ْال ْْأ وْ ِْ 

الْ  ْ ْي ز  نْ ِْ  ك رْ ْم  މާނައީ: "ތަސްބީޙައާއި، ތަހްލީލާއި، ތަޙްމީދު  ((ّبهّْْي ذ 

މަތިން ޛިކުރުކުރާމީހުންގެ ޛިކުރުތައް ޢަރުޝިކޮޅު هللا ކިޔައިގެން 

ވަށައިގެން ދައުރުކުރަމުން ދާނެއެވެ. )އެ ޛިކުރުތައް ދައުރުވަމުންދާއިރު( 

ހުންނާނެއެވެ. އަޑެއްގެގޮތުގައި މާމުއިކުޅަނދުރުން އިވޭ ވައްތަރުގެ އަޑެއް 

އެ އަޑަކީ ޛިކުރުތައް ކިޔެވި މީހުންގެ މަތިން އެ ޛިކުރުތައް ހަނދުމަކުރާ 

އަޑެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ މަތިން ހަނދުމަކުރާނެ، 
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ނުވަތަ ހަނދުމަކުރުމުގައި ފިލައިނުދާނެ ކަމަކަމަށް ތިޔަބައިމީހުންކުރެ 

 "؟މީހަކު ލޯބިނުކުރާނެ ހެއްޔެވެ

އިބްނު މާޖާ'ގައި އަލްބޫޞީރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މި ޙަދީޘްގެ  'ޒަވާއިދު

ސަނަދު ޞައްޙައެވެ. މި ޙަދީޘްގެ ރާވީންނަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ 

 (1)ރާވީންތަކެކެވެ. އަދި އަލްޙާކިމް މި ޙަދީޘް ޞައްޙަކުރައްވައެވެ."

މި ކަލިމަތައް ކިޔެވުމުން ލިބޭނޭ މަތިވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަން މި ޙަދީޘުން 

އަންގައިދެއެވެ. އެއީ މި ހަތަރު ކަލިމަ ޢަރުޝިކޮޅު ވަށައިގެން 

ދައުރުކުރަމުން ދާނެއެވެ. އަދި މި ކަލިމަތަކުން ޛިކުރުކުރިމީހުންގެ 

މަތިން، މި ކަލިމަތައް ހަނދުމަކުރާ އަޑު މާމުއިކުޅަނދުރުން އިވޭ 

އްތަރުގެ އަޑާ އެއްފަދަވާނެއެވެ. މިފަދައިން އެމީހާގެ މަތިން ވަ

ހަނދުމަކުރާނޭ ކަލިމަތަކެއްކަމުގައި މި ކަލިމަތައް ވުމަކީ، މި ކަލިމަތަކުން 

ޛިކުރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދޭކަމެކެވެ. މިގޮތަށް އެމީހާގެ މަތިން 

ޙަދީޘްގެ ފަހުބައިގައި ހަނދުމަކުރާނޭ ކަލިމަތަކެއްވުމުގެ މުހިއްމުކަމާހުރެ 

ا))އެވަނީ  بْ ْأ م  ّ ْ ُْي  ك  د  ْ ْي ك ونْ ْأ نْ ْأ ح  الْ ْال ْْأ وْ ِْ  ْ ْي ز  نْ ِْ  ك رْ ْم  (( ّبهّْْي ذ 

"ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ މަތިން ހަނދުމަކުރާނެ، ނުވަތަ 

ހަނދުމަކުރުމުގައި ފިލައިނުދާނެ ކަމަކަމަށް ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު 

 ކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟" މި ފަދައިން ޙަދީޘް ކުރައްވާފައެވެ.ލޯބިނު

                                                            

(1) 4268،2713809

1503 
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هللا ( މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ ނަބިއްޔާ ޞައްލ10ަ)

ޢަލަހިވަސައްލަމަ ވަނީ މި ކަލިމަތަކަކީ މީޒާނުގައި ބަރުވެގެންވާނެ 

އޭ  'َعلْاليومْوالليَل'ކަލިމަތަކެއްކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާފައެވެ. އަންނަސާއީ 

ކިޔުނު ފޮތުގައާއި، އިބްނު ޙިއްބާން އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައާއި، 

ޢަންހުގެ هللا އަލްޙާކިމާއި އެނޫންވެސް ބޭކަލުން އަބޫ ސަލްމާ ރަޟިޔަ

ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްގައިވެއެވެ. އަބޫ ސަލްމާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މަން ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވަނިކޮށް ތިهللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު

ْْب خْ ))އެހީމެވެ.  ْْ–ب خ  س  ِّْب م  ّْبي ّدّه ار  أ ش  اْ-و  انْ ّْفْْأ ث ق ل ه نَْْم  ب ح  اّن:ْس  ْال ّمزي 

، دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ الْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالّْإ ْ ْو  ل  ال و  ،ْو  َّفْْالَصاّلحْ ْأ ك ب   ءّْْي ت و  ر  ّْلل م 

ّّلّْ س  ((.ْال م  ه  ت ّسب  : "ބަޔާންކުރައްވަން އުޅުއްވާ ފަސްކަމުގެ މާނައީ ف ي ح 

މަތިވެރިކަން ބަޔާންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން 

انْ އިޝާރާތްކުރެއްވިއެވެ. )އަދި ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.(  ح  ب  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ْو 

، ّ الْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالّْإ ،ْو  މުސްލިމު  ، )މި ހަތަރު ކަލިމަ( އާއި أ ك ب  

މީހެއްގެ ޞާލިޙު ދަރިއެއް މަރުވުމުން އެމީހާ އެކަމަށް ކެތްތެރިވުން 

މީޒާނުގައި ކިހާ ބަރުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ!" އަލްޙާކިމް މި ޙަދީޘް ޞައްޙަ 

ކުރައްވައެވެ. އަދި އައްޛަހަބީވެސް އެކަމަށް 

ބާރުދޭ ޙަދީޘެއް އަލްބައްޒާރު  މި ޙަދީޘަށް (1)އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޢަންހުގެ ކިބައިން هللا އެކަލޭގެފާނުގެ މުސްނަދުގައި ޘައުބާން ރަޟިޔަ

                                                            

(1) 650

31143381511،512 
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ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޙަދީޘްގެ ސަނަދު ރަނގަޅުކަމުގައި 

 (1)އަލްބައްޒާރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދަންނައެވެ. މިއީ ކަމަކާމެދު   ((ب خْ ْب خْ ))މި ޙަދީޘްގައިވާ 

ޢަޖައިބުވުމުންނާއި، އެކަމެއްގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

 ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ކަލިމައެކެވެ.

( މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ އަޅަކު މި ކަލިމަތަކުގެ 11)

هللا ޔަތެރެއިން ކިޔާ ކޮންމެ ކަލިމައަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. އަބޫ ޛައްރު ރަޟި

ޢަންހުގެ ކިބައިން އިމާމް މުސްލިމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި 

ًساْأ نَْރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.  اّبّْْمنْ َْن  ْصل-ْالنَّبْ ْأ ص  

ولْ ْيْ ْ:-وسّلْعليهْهللاْصل-ّْللنَّبْ ْق ال واْ-وسّلْعليهْهللا س  بْ ْالَِلّْْر  ه  ْكْذ 
لْ  ث ورّْْأ ه  وّر،َّبألْ ْال  ل ونْ ْج  ْ ْي ص  ،َْك  ِل  ونْ ْن ص  وم  ي ص  ْ ْو  ،َْك  وم  َدق ونْ ْن ص  ي ت ص  ْو 

ولّْ اّلهّمْ ّْبف ض  و  ْأ م  .ْ ل ي س  ْ))أ و  : ع لْ ْق دْ ْق ال  ْ ْالَِلْ ْج  اْل ك  ،ْم  ْ ّْإنَْْت َصَدق ون  ّْبك 
ةْ  ّبيح  ق ًة،ْت س  د  ْ ْص  ك  ةْ ْو  ق ٌة،ْت ك ّبري  د  ْ ْص  ك  ةْ ْو  ّميد  ق ٌة،َْت   د  ْ ْص  ك  ْ ْو  َْت  ّليَل 

ق ٌة، د  رٌْْص  أ م  وّفْْو  ر  ع  ق ٌة،َّْبل م  د  َّن  ىىٌْْص  ن ك رْ ْع نْ ْو  ق ٌة،ْم  د  ّّفْْص  عّْْو  ْ ْب ض  ّدك  ْأ ح 

)) ق ة  د  ولْ ْيْ ْق ال وا:.ْص  س  َنْ ْأ ي أ ّتْْالَِلّْْر  د  ت هْ ْأ ح  ه و  ي ك ونْ ْش  ْ ْو  ٌر؟ّْفْي اِْ  :ْْأ ج  ق ال 

 ْ أ ي ت  ه اْل وْ ْ))أ ر  ع  ض  امْ ّّْفْْو  ر  نْ ْح  هّْْأ ا  ٌر،ّْفْي اْع ل ي  ّلْ ّْوز  اْف ك ذ  ه اّْإكْذ  ع  ض  ّّْفْْو 

نْ ْال ح ل لّْ ْ ْا  ٌر((.ِْ  هللا މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ ޞައްލަ أ ج 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނަބިއްޔާ 

                                                            

(1) 493072 
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ށް ދެންނެވިއެވެ. ހެޔޮ ދަރުމަތަކާގެން ޢަލައިހިވަސައްލަމައަهللا ޞައްލަ

މުދާވެރިން ކުރިއަރައި ހިނގައްޖެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ނަމާދުކުރާ ފަދައިން 

އެމީހުންވެސް ނަމާދުކުރެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ރޯދަހިފާ ފަދައިން 

އެމީހުންވެސް ރޯދަހިފައެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މުދަލުން އިތުރުވާ ތަކެތިން 

ދަޤާތް ދެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެމީހުން ޞަ

"ތިޔަބައިމީހުން އެތަކެތިން ޞަދަޤާތް ދޭނެ ތަކެތި، ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

ލެއްވި ކަމުގައި ނުވޭހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ތަސްބީޙައަކީ هللا މާތް

انْ )އެބަހީ:  ح  ب  ރަކީ ކިޔުމަކީ( ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ތަކްބީ الَِلّْْس 

ْ ْهللاْ )އެބަހީ:  ކިޔުމަކީ( ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ތަޙްމީދަކީ  أ ك ب 

دْ )އެބަހީ:  م  ّْْال ح  ކިޔުމަކީ( ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ތަހްލީލަކީ  لِّلَ

ْ ْال)އެބަހީ:   ِ ކިޔުމަކީ( ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ހެޔޮކަމަކަށް  هللاْ ّْإالّْإ

އަމުރުކުރުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ނުބައިކަމެއް މަނާކުރުމަކީ 

ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު އޭނާގެ ޙަލާލު 

އަނބިމީހާއާއެކުގައި ޖިމާޢުވުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ." އެބޭކަލުން 

ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު ގެ ރަސޫލާއެވެ! އަهللاދެންނެވިއެވެ. އޭ 

އޭނާގެ ޝަހްވަތްތެރިކަން ގެނެސްގަންނަ އިރު، އެކަމުގައި އޭނާއަށް ހެޔޮ 

ދަރުމަ ވާނެތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "އެމީހާގެ އެ 

އެދުންވެރިކަން ޙަރާމް ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެމީހާގެ މައްޗަށް 

މީހުންނަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، އެމީހާ އެ ފާފަވާނެކަމުގައި ތިޔަބައި
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އެދުންވެރިކަން ޙަލާލު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެމީހާއަށް ހަމަ 

 (1)ޓެވެ."އެފަދައިން ހެޔޮ ދަރުމަ ލިބޭ ހުށް

ފަޤީރު ބޭކަލުން ހީފުޅުކުރެއްވީ މުދަލުން މެނުވީ ޞަދަޤާތް ނުކުރެވޭނެ 

ން ޞަދަޤާތްކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެނީ، އެބޭކަލުން ވަނީ މުދަލު

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا ނުކުޅެދިފައެވެ. ފަހެ، ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

އެބޭކަލުންނަށް ޚަބަރު އެ ދެއްވަވަނީ، ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކާއި، 

هللا އިޙްސާންތެރިކަމަކީ ޞަދަޤާތެއްކަމުގައެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

ރަތަމަވެސް ޢަލައިހިވަސައްލަމަ މިކަންކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގައި އެންމެ ފު

انْ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެވަނީ  ح  ب  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ الْلِّلَ ْ ْو   ِ ْ،هللاْ ّْإالّْإ

هللاْ  ،ْو   މި ހަތަރު ކަލިމައެވެ. أ ك ب  

هللا ( މި ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި؛ ނަބިއްޔާ ޞައްލ12ަ)

ނޭނގޭމީހުންނަށް ޤުރުއާނުގެ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަނީ ނަމާދުގައި ކިޔަވަން 

ންނައި ދެއްވަވާފައެވެ. އަބޫ ގަނބަދަލުގައި ކިޔުމަށް މި ކަލިމަތައް އު

ދާއި، އަންނަސާއީއާއި، އައްދާރަޤުޠުނީއާއި އެނޫންވެސް ބޭކަލުން ދާވޫ

ޢަންހުމާގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އިބްނު އަބީ އައުފާ ރަޟިޔަ

اءْ  لٌْْج  ج  ْْر  ْْ-وسّلْعليهْهللاْصل-ْالنَّبْ ّْإل  :ّْإّن  ت ّطيعْ ْالْ ْف ق ال  ذْ ْأ نْ ْأ س  ْلخ 

لنّّْْمنْ  ي ئًاْال ق ر  ّنْْش  ل م  اْف ع  زّئ ّّنْْم  ّْمن هْ ُْي   .: :ْق ال  انْ ْ))ق ل  ح  ب  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ْو 

، ّ الْ ْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ،ْو  الْ ْأ ك ب   لْ ْو  و  الْ ْح  ((ّْإالَْْق َوةْ ْو  َّْبلَِلّ .: ْيْ ْق ال 

                                                            

(1) 1006 
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ولْ  س  اْالَِلّْْر  ذ  ّْْه  لَْْع زَْْلِّلَ ج  اْو  :ّْل،ْف م  ّّنْْاللَه مَْْ))ق ّل:ْق ال  ْح   ق ّّنْْار  ز  ار  ْو 

ع اّفّّنْ ّدّّن((ْو  اه  ْو  ،ْف ل َما. اْق الْ ْق ام  ك ذ  ولْ ْف ق الْ ّْبي ّدهّْْه  س  ْهللاْصل-ْالَِلّْْر 

ْ))أ َماْ-وسّلْعليه اْ: ذ  لْ ْف ق دْ ْه  هْ ْم  ((ّْمنْ ْي د  ّ ري  މާނައީ: ނަބިއްޔާ  .ال خ 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހަށް މީހަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ. هللا ޞައްލަ

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންނައަށް ޤުރުއާނުން ބައެއް ލިބުމަށް ވަނީ 

ނުކުޅެދިފައެވެ. )އެބަހީ؛ ޤުރުއާނުން އެއްވެސް ވަރެއް 

އެވެ.( ފަހެ، އޭގެ ބަދަލުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާ ހިތުދަސްވެފައިނުވެ

ގަންނަވައި ދެއްވާށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނއެއްފަދަ ކަމެއް ތިމަންނައަށް އު

انْ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. " ب ح  ،ْس  دْ ْالَِلّ م  ال ح  ،ْو  ّ الْ ْلِّلَ ْ ْو   ِ هللاْ ْ،هللاْ ّْإالَّْْإ ْو 

، الْ ْأ ك ب   لْ ْو  و  الْ ْح  މި ފަދައިން ތިބާ ކިޔާށެވެ." އެމީހަކު  َّبلَِلّّْْإالَْْق َوةْ ْو 

އަށްވާ )ޛިކުރު( ތަކެކެވެ. هللاގެ ރަސޫލާއެވެ! މިއީ هللاދެންނެވިއެވެ. އޭ 

ތިމަންނައަށް )ވާ ދުޢާތައް( ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް 

ّّنْْاللَه مَْކުރެއްވިއެވެ. " ْح   ق ّّنْْار  ز  ار  ع اّفّّنْْو  ّدّّنْْو  اه  هللا! )އޭ  و 

ންނައަށް ރަޙްމަތް ލައްވާނދޭވެ! އަދި ތިމަންނައަށް ރިޒްޤު ތިމަ

ދެއްވާނދޭވެ! އަދި ތިމަންނަށް ޢާފިޔަތު ދެއްވާނދޭވެ! އަދި ތިމަންނައަށް 

ހިދާޔަތް ދައްކަވާނދޭވެ!( މިފަދައިން ތިބާ ކިޔާށެވެ." އެމީހާ ތެދުވެގެން 

ޗެއް ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަތްޕުޅުން އެއްهللا ޞައްލަهللا ދިޔުމުން ރަސޫލު

ގިނަކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "މި މީހާ ދަންނައެވެ! 

 (1)ފަހެ، މި މީހާގެ ދެއަތް ހެޔޮކަމުން ފުރާލައިފިއެވެ."

                                                            

(1) 8322143
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ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ އަބުއް ޠައްޔިބު ޢަޡީމް އާބާދީ ސުނަނު 

ވާ ފޮތުގައި އައްދާރަޤުޠުނީއަށް މުހިއްމު ނުކުތާތައް އިތުރުކުރައްވާފައި

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މި ޙަދީޘްގެ ސަނަދު ޞައްޙައެވެ." އަދި އަލްއަލްބާނީ 

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މި ޙަދީޘްގެ ސަނަދު ޙަސަން ދަރަޖައަށް هللا ރަޙިމަހު

 (1)ފޯރައެވެ."

ބަޔާންވެ މިދިޔައީ މި ހަތަރު ކަލިމައިގެ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަމާބެހޭގޮތުން 

ވެގެންވާ ބައެއް ޙަދީޘްތަކެވެ. މި ކަލިމަތަކުން ލިބޭ ސުންނަތުގައި ވާރިދު

މަތިވެރިކަމާމެދު މީހަކު ވިސްނާފިކުރުކޮށްލައިފިނަމަ، މި ކަލިމަތަކުގެ 

މަތިވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަން އެނގޭނެއެވެ. މިކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ މި 

ކަލިމަތަކުގެ މާތްކަމުގެ ބޮޑުކަމެވެ. އަދި މި ކަލިމަތަކުގެ ހައިބަތުގެ 

ރިކަމެކެވެ. އަދި މި ކަލިމަތަކުގެ ފައިދާތަކުގެ ގިނަގުނަކަމެވެ. އަދި މަތިވެ

މުއުމިނުއަޅާ ކިޔުމަށް މާބޮޑު އުނދަގުލެއްނެތް ކަލިމަތަކެއްކަމެވެ. މި 

ކަލިމަތަކަށް މިހާ ގިނަގުނަ ޘަވާބާއި މަތިވެރިކަން ލިބުމުގެ ސިއްރު މޮޅަށް 

ރަކަ ވަތަޢާލާގެ ތަބާهللا އެވެ. މިކަމުގެ ސިއްރަކީ؛ هللاދެނެވޮޑިގެންވަނީ 

އެންމެހާ އިސްމުފުޅެއް މި ހަތަރު ކަލިމައިގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވާތީކަމުގައި 

انْ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފަހެ،  ح  ب  ގެ  الَِلّْْس 

ފަދަ އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވުމާގުޅޭ  السلم""އަދި  "القدوس"ތެރޭގައި 

دْ އަދި  އިސްމުފުޅުތައް ޝާމިލުވެއެވެ. م  ّْْال ح  ގައި މި ކަލިމައި  لِّلَ

                                                                                                                                

1313،314 
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އަށް އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައްޔާއި هللاމަތިވެރިވެގެންވާ 

ޞިފަފުޅުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަކަން ލިބިވޮޑިގެންވާކަން 

ْ ْهللاْ ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ. އަދި  ގައި އެކަލާނގެ މި ކަލިމައި أ ك ب 

މިލުވެގެންވެއެވެ. އެއިލާހަށް ބޮޑުވަންތަކަމާއި، މަތިވެރިވަންތަކަން ޝާ

ލިބިވޮޑިގެންވާ ޙަމްދާއި ޘަނާ އެއްވެސް މީހަކަށް ޢަދަދުނުކުރެވޭނެއެވެ. 

އެކަލާނގެއީ މިފަދަ މަތިވެރި ކަލާނގެއަކަށްވާއިރު، އެކަލާނގެ ފިޔަވައި 

 (1)ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭނެ އެއްވެސް އިލާހެއް ނުވާނެއެވެ.

انْ ފަހެ، ތަސްބީޙައަކީ )އެބަހީ:  ح  ب  އާ هللاކިޔުމަކީ(   هللاّْْس 

އެކަށީގެންނުވާ ހުރިހާ އުނި ޞިފަތަކުން އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުކުރުމެވެ. 

دْ އަދި ތަޙްމީދަކީ )އެބަހީ:  م  ّْْال ح  ކިޔުމަކީ( އެކަލާނގެ  لِّلَ

އިސްމުފުޅުތަކުގައްޔާއި، ޞިފަފުޅުތަކުއްގައްޔާއި، އެކަލާނގެ ކުރައްވާ 

ކަން ނިސްބަތްކުރުމެވެ. އަދި ތަހްލީލަކީ ކަންކަމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ

ْ ْال)އެބަހީ:   ِ ކިޔުމަކީ( އެކަލާނގެއަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި،  هللاْ ّْإالّْإ

ނގެއަށް ޝަރީކަކުވުމުން އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކުރުމާއި، އެކަލާ

ْ ْهللاْ ކުރުމެވެ. އަދި ތަކްބީރަކީ )އެބަހީ: އަބަރީ ކިޔުމަކީ( އެކަލާނގެ  أ ك ب 

ވެރިކަން އެކަލާނގެއަށް ސާބިތުކުރުމެވެ. އަދި އެކަލާނގެއަށްވުރެ ބޮޑު މަތި

 އެއްޗެއް ނުވާކަން ސާބިތުކުރުމެވެ.

                                                            

(1) 40 
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  ްفضائل الكلمات األربع                             ހަތަރު ކަލިމައިގެ މާތްކަނ 

މިއީ ކިހާ މަތިވެރި، ހައިބަތު ހުރި، ގިނަ ބޮޑެތި ހެޔޮކަންތަކެއް 

އެކުލެވިފައިވާ ކަލިމަތަކެއް ތޯއެވެ! މި ކަލިމަތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ 

އަށް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކަލިމަތައް هللا ތައުފީޤް ދެއްވުން އެދި 

މި ކަލިމަތަކުގެ އަހުލުވެރިން ކަމުގައި އަޅަމެން ލެއްވުން  ،ކިޔާއުޅޭ

އެދިވެސް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކަލިމަތައް ކިޔުމުގައި އަޅަމެންގެ 

ދޫތައް ތެތްކަންމަތީ ބޭއްވުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުން އެދިވެސް ދުޢާ 

އެކަލާނގެއީ އެކަމުގެ ވެރި، އެކަންކަމަށް ކުޅަދުންވަންތަ  ދަންނަވަމެވެ.

  ކަލާނގެއެވެ.

ْْع ّْلْمسْ وْ ْْهللاْ َلْصْ وْ  ْع ْوْ ْدْ مَْحْ اْمْ ن ْي ْبّْْن ْل  ّْل  ِّ ْ أ ْوْ ْْل ْ أ ْْهّْابّْص   ني.عّْج 
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