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 ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އެހެނީ އެއިލާހާ: އެއްހަމަ، އެއްފަދަ، ވައްތަރު 

 ގެ ަމޚްލޫޤުންގެ ަމއްޗަށް އެއިލާހު ޤިޔާސެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެއިލާހު 

އެންެމ ޮމޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ އެއިލާހެވެ.    ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސްފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅާއި އެހެން  
 ކީ އެއީއެވެ.ފަރާތައަދި އެންމެ ރަނގަޅު  ބޮޑު ތެދުވެރިކަން އެންެމ އިބަސްބުނުުމގައަދި ަމޚްލޫޤުންނަށް ވުރެ، 

ތެދުވެރި  ރަސޫލުބޭކަލުންނަކީ  އެއިލާހުގެ  އެއަށްފަހުގައި  ދައްކަވާ    ބޭކަލުންތަކެކެވެ.  ދެން  އެބޭކަލުން  އަދި 
 ދައްކާ ީމހުންނާ ޚިލާފަށެވެ. ތައް ތެދުކުރެވޭ ބޭކަލުންތަކެކެވެ. އެއީ އެއިލާހާ ބެހޭގޮތުން ނޭނގޭ ވާހަކަ ވާހަކަފުޅު

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.هللا  އެހެންވެ،

الصافات   َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم  جم هل مل خل حل جل ُّٱ   -   ١80  ]سورة 

١82] 

.  ވޮޑިގެންވެއެވެރައްބު، ހުސްޠާހިރުވެ ގެޢިއްޒަތު ، ރައްބު ކަލޭގެފާނުގެ ކަންތަކުން  ސިފަކުރާ "އެބައިމީހުން ާމނައީ: 
އަށެވެ. هللا  ހުރީޙަްމދު    އަދި  [181].  ހުށްޓެވެ ސަލާމް   ަމއްޗަށް  ންގެރަސޫލުބޭކަލު(  އެންެމހާ)  އަދި  [180]

 "[182] ރައްބަށެވެ. ތަކުގެޢާލަްމ

  ، ރަސޫލުބޭކަލުންނާ ޚިލާފުވި މީހުން އެއިލާހު ކުރެއްވީ   އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅު ހުސްޠާހިރުވަންތަ އެއެއިލާހު،  ފަހެ  
ކަންތަކުންނެވެ. އަދި ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ަމއްޗަށް އެއިލާހު ސަލާމް ލެއްވިއެވެ.   )އެއިލާހަށް ނިސްބަތްކުރާ(  ސިފަކުރާ

    ޢައިބުތަކުން ސަލާަމތްވެފައިވާތީއެވެ. ބަސްފުޅުތައް އުނިކަާމއި ފައިވާއެއީ އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެ

 އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅު ސިފަކުރެއްވުުމގައި އަދި އިސްުމފުޅުތައް ބަޔާންކުރެއްވުުމގައި ވަނީ    އަދި އެއިލާހު
  [1]ަޖމާކުރައްވާފައެވެ.  އި ޘާބިކުރުންކުރުާމނަފީ

 )އެބަހީ: ވަޙީއިން( ރަސޫލުބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ އެއްޗަކުންއަހްލުއްސުންނާ ވަލްަޖާމޢަތުގެ އަހުލުވެރިންނަށް،  ފަހެ  
 ނަބިއްޔުންނާއިއެއްކިބާވުެމއް ނުވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ސީދާވެގެންވާ ތެދުަމގެވެ. އެބަޔަކަށް ނިޢުަމތްދެއްވި  

 ންގެ ަމގެވެ.އަދި ޞާލިޙު ންނާޝަހީދު ންނާއިޞިއްދީޤު

 

 

 
ެއކަށީގެން ނުވާ ކަންކަން   ]1[ ެއިއލާހާ  ސިފަފުޅުތައް  ެއންމެ  ރިވެތި އިސްމުފުޅުތަކާިއ  ެއންމެ    ައދި   ނަފީކުރެްއވުމާެއީއ  މަތިވެރި 

 މެވެ. ްއވުޘާބިތުކުރެ
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 ފުރަތަމަ ބާބު: 

 ލުކުރުން އިސްތިދުލާރުއާނުން ޤުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް ޘާބިތުކުރުމަށް هللا

 

 [2] ތަޢާލާ ސިފަކުރުމުގައި ނަފީއާއި އިޘްބާތު ޖަމާކުރުންهللا އީ: ފުރަތަމަ

 [3] އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅު ސިފަކުރެއްވި ސިފަކުރުން މި ުޖުމލައިގެ  هللا، އިޚްލާޞް ސޫރަތުގައި    އަދި ހަމަކަށަވަރުން
   – އެ ސޫރަތަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތިން ބައި ކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރު ސޫރަތެކެވެ.  -ތެރޭގައި ޝާިމލުވެއެވެ. 

 [4 - ١ ]سورة اإلخالص  َّ  ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن  يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

  އިލާހަށް  އެ  ަމޚްލޫޤުން  އެންެމހާ(  އެއީ)[  1. ]އެވެ هللا  އެއްކައުވަންތަ  އެއީ.  ވިދާޅުވާށެވެ  ކަލޭގެފާނު"  ާމނައީ:  
 ،ލިބިވޮޑިގެންވާ  ޞިފަފުޅުތައް  ފުރިހަަމ  ،ނުވާ  ޖެހިވޮޑިގެން   ބޭނުން  ަމޚްލޫޤަކަށް  އެއްވެސް  އަދި  ބޭނުންެޖހިގެންވާ
  އެއިލާހުވެސް  އަދި[  3].  އިލާހެވެ  ނުވާ  އުފަންވެގެން  ދަރިކަލަކު(  އެއީ)[ 2] .އެވެ هللا  ސާހިބުވަންތަ

 ["4] .ނުވެއެވެ ފަރާތެއް އެއްވެސް  ހަަމ ހަަމވެގެންވާ ކުފޫ އެއިލާހާ އަދި .ނުވެއެވެ އުފަންވެވޮޑިގެން

ސިފަކުރެއްވި ސިފަކުރުންވެސް ެމއެވެ. އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅު    އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ އެންމެ ަމތިވެރި އާޔަތުގައި
 އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

مس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث   هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ  خس

 خل  حل  مكجل لك  خك جكحك مق حق مف حفخف  جف  مغ جغ  مع جع  مظ حط خضمض حض جض  مص  خص  حص

 [  2٥٥]سورة البقرة   َّ هل مل

އީ، އެއިލާހު ފިޔަވާ އަޅުކަން ޙައްޤުވާ އެހެން އިލާހަކު ނުވާ ފަރާތެވެ. )އެއީ( ދިރިދެިމވޮޑިގެންވާ، هللا “ާމނައީ:  
އެއިލާހަކަށް  ލެއްޕެވުެމއްވެސް  އަވަހާރަފުޅު  އަދި  އައުެމއް  އަވަހާރަފުޅު  އިލާހެވެ.  ޤާއިުމވެވޮޑިގެންވާ  ދާއިަމށް 

އުޑުތަކުގައި އެއިލާހުގެ  ނުވެއެވެ.  އެއިލާހަށެވެ.  ިމލްކުވެގެންވަނީ  އެއްޗެއް  ވާހާ  ބިުމގައި  އަދި  އެއްޗަކާ  ވާހާ   
ޝަފާޢަތްތެރި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި  ނުލާ  ހެއްޔެ  ޮކން  ވެވޭނީއިޛުނަފުޅާ  )އެބަހީ: އެއިލާހުގެ ވެފަރާތަކަށް   !

އެބައިީމހުންގެ ކުރިން    ޙަޟްރަތުގައި ޝަފާޢަތްތެރި ނުވެވޭނެއެވެ.(އެއިލާހުގެ  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  އިޛުނަފުޅާ ނުލާ  
ވާހާ ކަމަކާއި، އެބައިީމހުންގެ ފަހުން ވާނޭހާ ކަެމއްވެސް އެއިލާހު    ކުރިން( އިސްވެގޮސްފައި  ަމޚްލޫޤުންގެ)އެބަހީ:  

 
 . ސުރުޚީތަކެކެވެ ޝަރަޙައިގަިއވާ   ައލްފަުއޒާނުގެ  ޞާލިޙު  ފަޟީލަތުްއޝައިޚް ސުރުޚީތަކަކީ  މިވާ   މިފޮތުގަިއ ]2[
"އެވަނީ  އިޝާރާތްކުރަްއވާފަިއ  މިތަނުގަިއ ]3[   ައދި   ސިފަކުރެްއވުމުގަިއ  ޛާތުފުޅު   ެއިއލާހުގެ   ވަނީ   ެއިއލާހު   ައދި : 

 .  ޖުމްލައަށެވެ  މި " . ޖަމާކުރަްއވާފަެއވެ   ޘާިބކުރުން ނަފީކުރުމާިއ  ބަޔާންކުރެްއވުމުގަިއ އިސްމުފުޅުތަްއ
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އިރާދަކުރެއްވި ތެރެއިން  އެއިލާހުގެ ޢިލްުމފުޅުގެ  އެބައިީމހުންނަކަށް    ފިޔަވާ  މިންވަރެއް  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި 
ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ. އެ އުޑުތަކާއި ބިން    ވުރެށް  އެނގިގެނެއް ނުވެއެވެ. އެއިލާހުގެ ކުރުސިކޮޅު، އުޑުތަކާއި ބިަމ

އެންެމ ާމތް    ،ކުޑަވެސް ބުރަކަެމއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއީ އެންެމ ަމތިވެރިގައި އެއިލާހަށް  ވުުމއްރައްކާތެރި ކުރެ
 ."އިލާހެވެ

 

 

 

 

 


