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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
ﻭﺻﺤﺒﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
"ޞައްޙަ ޢަޤީދާ" އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލެވެ .އަދި މިއްލަތުގެ
ދ
ބިންގަލެވެ .ވީމާ އަޅުގަ ނޑު ގަސްތުކުރަނީ މިދަރުސްގެ މައުޟޫއަކީ ޞައްޙަ ޢަޤީ ާ
ކަމުގައި ހެދުމަށެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މޫރިތި ސުންނަތުގެ ޝަރުއީ ދަލީލުތަކުން އެނގިބަޔާންވާ
ނ
ހވުމާއި ،ޤަބޫލުވުންހުރީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާއެއްގެ ދަށު ް
ގޮތުގައި ޢަމަލާއި ބަސް ޞައް ަ
ވ
ކުރެވިއްޖެ ނަމައެވެ .ފަހެ ޢަޤީދާ ޞައްހަކަމުގައި ނުވާނަމަ އޭގެދަށުން ކުރެ ޭ
އ
ޅގަ ި
ގ ވަޙީ ބަސްފު ު
އެންމެހައި ޢަމަލާއި ބަހެއް ބާތިލުވާހުއްޓެވެ .ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ެ
ވެއެވެ         .
]   ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ  [5މާނައީ " :އީމާންވުމަށްފަހު ،ކާފިރު ވެއްޖެމީހާގެ

ޢަމަލުތައް

ހަމަ

ކަށަވަރުން

ބާޠިލުވެއްޖެއެވެ.

އަދި

އާޚިރަތުގައި

އޭނާވާހުށީ

ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ".
އަދިވެސް ވަހީކުރައްވާފައި ވެއެވެ      .

         
]ﺍﻟﺰﻣﺮ  .[65މާނައީ " :އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަށާ ،ކަލޭގެފާނުންގެ ކުރީގެ
ކ
ރަސޫލުންނާއި ނަބީންނަށް ވަޙީކުރެވިފައި ވެއެވެ .ކަލޭގެފާނުންވެސް ޝަރީ ު
ކޮށްފިނަމަ ހަމަ ކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުންގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލުވާހުއްޓެވެ .އަދި
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ކަލޭގެފާނުންވެސް ވާހުށީ ގެއްލި ހަލާކުވީ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ ".ޤުރުއާނުގައިވާ
މިމާނައިގެ އާޔަތްތައް ވަރަށްގިނައެވެ.
ވ
ހަމަކަށަވަރުން ބަޔާންވެގެންވާ ﺍﷲގެ ފޮތާއި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއް ި
ގން
ރަސޫލުލް އަމީނުގެ ސުންނަތް ދަލީލު ކުރާގޮތުގައި ޞައްހަ ޢަޤީދާ ޚުލާޞާވެ ެ
ވަނީ :ﺍﷲއަށް އީމާން ވުމާއި ،އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނާއި ،އެކަލާނގެ ފޮތްތަކާއި،
އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނާއި ،އާޚިރަތްދުވަހާއި ،ޤަދަރުގެ ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައި
މިންވަރަށް އީމާންވުމުގެ މައްޗަށެވެ .މިހަކަންތަކަކީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ އަޞްލެވެ.
ﺍﷲގެ މާތް ފޮތް ބާވާލައްވައި ،މުޙައްމަދު ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ނަބީކަމާއިގެން
ހ
ފޮނުއްވުނީ މިކަންކަމާއިގެންނެވެ .އަދި އީމާންވުން ވާޖިބުވެގެންވާ ޣައިބުގެ އެންމެ ާ
ކ
ކަންތައްތަކާއި ،ﺍﷲއާއި ރަސޫލާ ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަ ީ
މިއަޞްލުގެ

ގޮފިތަކެވެ.

މި

ހަ

އަޞްލުގެ

ދަލީލުތައް

ކީރިތި

އ
ޤުރުއާނާ ި

ފޅު ގައިވެއެވެ    .
ސުންނަތުގައި ވަރަށް ގިނައެވެ .ﺍﷲގެ ވަހީބަސް ު

         
]  ..    ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .[177
ގ
މާނައީ " :ހެޔޮކަމަކީ އިރުމަތީފަރާތަށާއި ހުޅަނގު ފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުން ެ
މޫނުތައް އެނބުރުމެއް ނޫނެވެ .އަދި ކިއެއްތަ! )ހަގީގަތުގައި( ހެޔޮކަމަކީ ﺍﷲއަށާއި،
ނ
އާޚިރަތްދުވަހަށާއި ،މަލާއިކަތުންނަށާއި ،ފޮތްތަކަށާއި ،ނަބީބޭކަލުންނަށް އީމާ ް
ވުމެވެ".
އަދިވެސް ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ     .

         

]  ..      ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  .[285މާނައީ:
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"

ރަސޫލާއާއި

5

މޫމިނުން،

އެކަލޭގެފާނުންގެ

ރައްބުގެ

ޙަޟުރަތުން

އެކަލޭގެފާނުންނަށް ބާވައިލެއްވި ތަކެއްޗަށް އީމާންވެއެވެ .އެ އެންމެން ﺍﷲ އަށާއި،
އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނާއި ،އެކަލާނގެ ފޮތްތަކާ އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށް
ގއި
އީމާންވެއެވެ) .އެމީހުން ބުނެއެވެ (.އަހަރެމެން އެކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ މެދު ަ
ތަފާތެއް ނުކުރަމެވެ" .



އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .














         

]         ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ލ
 [136މާނައީ " :އޭ އީމާންވީ މީސްތަކުންނޭވެ! ﺍﷲ އަށާއި ،އެކަލާނގެ ރަސޫ ާ
އ
އާއި ،އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތާއި ،އޭގެ ކުރީގައި ބާވަ ި
ލެއްވި ފޮތަށް އީމާންވާށެވެ .އަދި ﺍﷲ އަށާއި ،އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނާއި،
އެކަލާނގެ ފޮތްތަކާއި ،އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނާއި ،އާޚިރަތް ދުވަހަށް ކާފަރުވެއްޖެ
މީހާ ،ފަހެ ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ".
އަދިވެސް ﺍﷲ ވަހީކުރައްވާފައި ވެއެވެ      .

             
 ]  ﺍﳊﺞ  [ 70މާނައީ " :ފަހެ ކަލޭގެފާނު ދެނެވަޑައިގެން ނުވަމުހެއްޔެވެ!
ހަމަކަށަވަރުން

އުޑާއި

ބިމުގައިވާހައި

އެއްޗެއް،

ﺍﷲ

ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.

ހ
ހަމަކަށަވަރުން އެތަކެތި ވަނީ ފޮތެއްގައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ﺍﷲއަށް ފަސޭ ަ
ވެގެންވާ ކަމެކެވެ".
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ދަންނައެވެ! މި ހަ އަޞްލުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ ވަރަށްގިނަ ޞައްހަ
ހަދީޘްތައްވެސް ވެއެވެ .އޭގެތެރޭން ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪގެ
އަރިހުން ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ އެކަލޭގެފާނުންގެ ﺻﺤﻴﺢގައި ރިވާކުރައްވައިފައިވާ ހަދީޘް
ވެއެވެ .އޭގައިވެއެވެ .ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ އީމާންކަމާ ބެހޭގޮތުން ނަބީ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺳﻠﻢ އާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު ހަދީސްކުރެއްވިއެވެ )) .ﺃﹶ ﹾﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﷲِ
ﺷﺮﻩ (( މާނައީ" :
ﻭﻣﻼﹶﺋﻜﹶﺘﻪ ﻭﻛﹸﺘﺒﹺﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﺍﻵﺧﺮﹺ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺪﺭﹺ ﺧﻴﺮﹺﻩ ﻭ 
އީމާން ކަމަކީ :ﺍﷲ އާއި ،އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނާއި ،އެކަލާންގެ ފޮތްތަކާއި،
އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނާއި ،އާޚިރަތްދުވަހާއި ،ޤަދަރުގެ ހެޔޮމިންވަރާ ނުބައިމިންވަރަށް
އީމާންވުމެވެ ".މިހަދީޘް ދެޝައިޚުން )އިމާމް އަލް ބުޚާރީ އާއި އިމާމް މުސްލިމު(
އަބޫހުރައިރާގެ އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃގެ ޙައްޤުގައްޔާއި ،އަލުން ދިރުއްވައި ދެވަނަފަހަރަށް ފޮނުއްވުމުގެ
ކަންތައްތަކާއި،

މިނޫންވެސް

ޣައިބުގެ

އެންމެހައި

ކަންތައްތަކާ

ގުޅިގެން

އ
މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އިޢްތިޤާދުކޮށް ކަށަވަރުކުރުން ވާޖިބުވާ ހުރިހާ ކަމެ ް
އަންނާނީ މިހަ އަޞްލުންނެވެ.
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ނ
ރތަމައީ  :ﷲ އަށް އީމާންވު ް
އެންމެ ފު ަ
¨ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ އަށް އީމާންވުމުގެތެރޭގައި ﷲ އީ ޙައްޤު
އިލާހުކަމަށާއި ،އެކަލާނގެ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އެއްވެސް އަޅުކަމެއް ވެވޭ ފަރާތެއް
ނުވާކަމުގައި ޔަގީންކޮށް ،ކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ .އެހެނީ އެކަލާނގެއީ އަޅުތަކުން
އުފައްދަވައި،

އެބައިމީހުނަ◌ަށް

އިހުސާންތެރިވެ

ވޮޑިގަންނަވާ،

އެބައިމީހުނަށް

ނ
ރިޒުޤުދެއްވާ ،އެއުރެންގެ ސިއްރާއި ފައުޅު ދެނެވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެމީހުންގެ ތެރޭ ް
ކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް ޘަވާބު ދެއްވައި ،އުރެދުންތެރިންނަށް އުޤޫބާތް ދެއްވުމަށް
ވ
ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ޘަޤަލައިން )އިންސީންނާ ޖިންނީން( އުފެއްދެ ީ
އެކަލާނގެއަށް

އަޅުކަން

ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .

ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

އަދި

އެކަމަށް

އަމުރުކުރައްވައި

     

            
ދ
 ]      ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ  [ 58 -56މާނައީ " :އަ ި
ތިމަން އިލާހު ޖިންނީންނާއި އިންސީން ހަމައެކަނި ތިމަން އިލާހަށް އަޅުކަން
ކުރުމަށްޓަކާ މެނުވީ ނުހައްދަވަމެވެ .އެމީހުންގެ ކިބައިން ތިމަން އިލާހު ރިޒުގަކަށް
އެދިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަމެވެ .އަދި ތިމަން އިލާހަށް ކާންދިނުމަކަށްވެސް އެއުރެންގެ
ކިބަޔަކުން އެދިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ގިނަގިނައިން ރިޒުޤުދެއްވާ،
ބާރުވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ރަސްކަލާނގެއީ ﷲ އެވެ".
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

އަދިވެސް ﺍﷲ ވަހީކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .

         

         
           

 ]  ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  [ 22- 21މާނައީ " :އޭ
ތިޔަބައިމީހުންގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް

އަޅުކަން

މީސްތަކުންނޭ!

ކުރާށެވެ.

އެކަލާނގެއީ

ތިޔަބައިމީހުންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން ހެއްދެވިރަސްކަލާނގެއެވެ.
އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ .އެކަލާނގެއީ ތިޔަބައިމީހުނަށްޓަކައި
ނ
ބިން ފެތުރިގެންވާ ތަނެއްކަމުގައްޔާއި ،އުޑު ބިނާއެއްކަމުގައި ލައްވައި ،އުޑު ް
ފެންވެއްސަވައި،

އެއިން

ރިޒުގަކަށް

ތިޔަބައިމީހުނަށް

މޭވާ

ދ
ފެޅުއްވެވިރަސްކަލާނގެއެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބެގެން ﷲ އާއި އެއްފަ ަ
އެހެން ފަރާތެއް ނުހަދާށެވެ".
ޤ
ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ރަސޫލުން ފޮނުއްވައި ،ފޮތް ބާވައިލެއްވެވީ މި ހައް ު
ބަޔާންކޮށް،

އެއަށް

ދަޢުވަތު

ދީ،

އެއާ

އިދިކޮޅު

އެއްމެހާ

ކަމަކުން

އިންޛާރުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ   .

         
] ﺍﻟﻨﺤﻞ  [ 36މާނައީ " :އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު ކޮންމެ އުންމަތެއްގައި
ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ) .އެއީ( ﺍﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި ޠާޣޫތާއި )ﷲ ފިޔަވައި
އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި( ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައެވެ".
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

އަދިވެސް ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ވަހީކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .

            
މާނައީ " :އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ކުރީގައި އެއްވެސް ރަސޫލަކު

] ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ [ 25

އެބޭކަލަކަށް

ނުފޮނުއްވަމެވެ.

ވަހީކުރައްވާފައި

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

މެނުވީ؛

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު ފިޔަވައި ހައްގުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކުނުވެއެވެ.
އަދި ހަމައެކަނި ތިމަން އިލާހަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރާށެވެ".
އަދިވެސް

ﺍﷲ

ޢައްޒަވަޖައްލަ

ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.





          

 ]          ﻫﻮﺩ  [ 2 -1މާނައީ" :

މިފޮތަކީ ޙިކުމަތްވަންތަ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ އިލާހެއްގެ ހަޟުރަތުން ،އޭގެ އާޔަތްތައް
ފުރިހަމަ

ކުރެވި،

ދެން

ތަފުސީލު

ފޮތެކެވެ.

ކުރެވިފައިވާ

)އޭގައި

އަމުރު

ވެވިގެންވަނީ( ތިޔަބައިމީހުން ﺍﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރާށެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނީ އެކަލާނގެ ހަޟުރަތުން ،ތިޔަބައިމީހުނަށް އިންޒާރު
ދެއްވާ އަދި އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާ ބޭކަލަކީމެވެ".
ށ
ބަޔާންވެދިޔަ މިއަޅުކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ :އަޅުކަމުގެ ގޮތުން އަޅުތަކުންނަ ް
އަމުރުވެވިފައިވާ

ކޮންމެކަމެއްގައިމެ

އެކަނލާގެ

އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ.

އެއީ

ދުއާކުރުމާއި ،ބިރުވެތިވުމާއި ،ދަރުމަޔާއި ޘަވާބާއި ރަހުމަތަށް އުންމީދުކުރުމާއި،
ނަމާދާއި ،ރޯދައާއި ،ކަތިލުމާއި ،ނަދުރު ބުނުންފަދަ އެއްމެހައި ބާވަތެއްގެ އަޅުކަމެއް
އެކަލާނގެއަށް،

ބިރުވެތިކަމާ

މަޑުމޮޅިކަމާއި،

ޘަވާބުގެ

އުއްމީދާއި،

ޢަޛާބަށް

ބިރުވެތިވެ ހުރެގެން ،އެކަލާނގެއަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އެކުގައި ،އެކަލާނގެ
ގަދަކީރިތިވަންތަ ކަމުގެ މައްޗަށް

ނިކަމެތިވެ ހުރެގެން އެކަލާނގެއަށް އެކަނި

އަދާކުރުމެވެ .ކީރިތިޤުރުއާނުގެ ބޮޑުބައެއް ބާވާލެއްވިފައި ވަނީ މި މަތިވެރި އަސްލާއި
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

މެދުގައެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ     .
ހ
 ]       ﺍﻟﺰﻣﺮ  [ 3 – 2މާނައީ " :ފަ ެ
ނ
ﺍﷲ އަށް ދީން ޚާލިޞްކޮށް ކަލޭގެފާނު އަޅުކަން ކުރާށެވެ .ދަންނާށެވެ! ދީ ް
ޚާލިޞްވެގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ".
އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ      .

 .. 

ގ
] ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ  [ 23މާނައީ " :އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ވެރިރަސްކަލާނ ެ

ނިޔާކުރައްވައި ،އަންގަވާފައި ވަނީ ،ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެ މެނުވީ އެހެން
ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ   .

 ]       ﺍﻟﻐﺎﻓﺮ  [ 14މާނައީ" :
ފަހެ

ތިޔަބައިމީހުން

ﷲ

އަށް

ދީން

ޚާލިޞްކޮށްގެންވާ

)އެންމެހާ

ހާލު،

މ
ދެންނެވުންތަކެއް ހަމައެކަނި( އެކަލާނގެއަށް ދަންނަވާށެވެ .އެއީ ކާފަރުން ކިތަން ެ
ނުރުހުނުކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ ".އަދި ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމުގައި މުޢާޛު ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
އަރިހުން

ﻋﻨﻪގެ

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ﺭﺳﻮﻝﹸ

ﺍﷲ

ﺻﻠﻰ

ﺍﷲ

ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺳﻠﻢ

ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " .އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ ﺍﷲގެ ހައްގަކީ އެކަލާނގެއަށް
އަޅުކަންކުރުމާއި ،އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ބައިވެރިނުކުރުމެވެ".
ށ
¨ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި؛ އެކަލާނގެ އަޅުންގެ މައްޗަ ް
ވާޖިބުކުރައްވައި،

ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ

އިސްލާމްދީނުގެ

ޅވެގެންވާ
ފާ ު

ފަސް

ރުކުނަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ .އެއީ :ﷲ ފިޔަވައި ހައްގުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ
އިލާހަކު

ނުވާކަމަށާއި ،ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢއީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމުގައި

ހެކިވުމާއި ،ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމާއި ،ޒަކާތްދިނުމާއި ،ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ހިފުމާއި
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

އަދި ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހާ ކަޢުބަތު ﷲ ގެފުޅަށް ގޮސް ޙައްޖުވުމެވެ .އަދި
މީގެއިތުރުން ޢައިބުތަކުން ޠާހިރުވެގެންވާ ﷲގެ ޝަރީޢަތުގައިވާ އެންމެހައި
ފަރުޟު ތަކަށް އީމާންވާން ޖެހެވެ.
މި ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އަދި އެންމެ މަތިވެރި ރުކުނަކީ؛
ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައެވެ " .ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ "

ހ
މިކަލިމަ ނިޔާކުރަނީ؛ އެންމެ ާ

އަޅުކަމެއް ހަމައެކަނި ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ އަށް ޚާލިޞް ކޮށް ކުރުމާއި ،އެންމެހާ
އަޅުކަމެއް އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ނަފީކުރުމެވެ.
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ގެ މާނައަކީ މިއެވެ .އެބަހީ " ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއް
ވެވޭ އިލާހަކު ނުވެއެވެ ".މިއެވެ .އެހެންވީމާ ،ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަން ކުރެވޭ؛
މަލާއިކަތުންނާއި،

އިންސީންނާއި،

ޖިންނީން

ނުވަތަ

ހ
އެންމެ ާ

އެނޫންވެސް

ތަކެއްޗަކީ ބާތިލު އިލާހުންނެވެ .އަދި އަޅުކަން ކުރުން ހަމައެކަނި ޙައްޤުވެގެންވާ
ފަރާތަކީ ހުސްޠާހިރު ވަންތަ ﷲ އެވެ .އެކަލާނގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ .

         

 ]   ﺍﳊﺞ  [ 62މާނައީ) " :އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރަން
ވއި
ޖެހެނީ( އެއީ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އެއީ ހައްގު ފަރާތެވެ .އެކަލާނގެ ފިޔަ ަ
އެބައިމީހުން ދަންނަވައި އެއުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ އެއީ ބާޠިލު ފަރާތްތަކެވެ".
ކުރީގައި

ބަޔާންވެ

ގޮސްފައިވާ

ފަދައިން،

ހަމަކަށަވަރުން

ﷲ

ލ
ތަޢާ ާ

ޘަޤަލައިން އުފެއްދެވީ މި އަޞްލަށްޓަކައެވެ .އަދި އެ ދެބައިމީހުނަށް އެކަމަށް
އަމުރުކުރައްވައި،

އެކަމަށްޓަކައި

ރަސޫލުން

ފޮނުއްވައި،

އަދި

ފޮތް

ފ
ބާވައިލެއްވިއެވެ .ފަހެ މިކަމާއި މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނައި ،ތަދައްބުރު ކޮށް ި
މީހަކަށް ،މިއަދު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކަށް މި މަތިވެރި

ގ
އަޞްލު ެ

ހަގީގަތް އޮޅި ،އޭގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ﺍﷲ އާއި އެކު އެހެން ފަރާތްތައް

ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

އަޅުކަމުގައި
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އެކަލާނގެއަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ

ބައިވެރިކޮށް،

އެހެން

ހައްގެއް

ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާފައިވާކަން އެނގޭނެއެވެ .ﺍﷲ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﻥ.
¨ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި؛ އެކަލާނގެއީ ޢާލަމްތައް
ހައްދަވައި ،ކާއިނާތުގެ އެއްމެހައި ކަމެއް ތަދުބީރުކުރައްވައި ،އެކަލާނގެ ޢިލްމާއި،
ޤުދުރަތުން ،ކާއިނާތުގައި އެކަލާނގެ ބޭނުންވެ ވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ ކަމެއް،
ބޭނުންވެ ވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ،ހިންގަވާ ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި ކަށަވަރުކޮށް
އަދި

ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.
ރަސްކަލާނގެ

ކަމުގައްޔާއި،

ކަމުގައްޔާއި،

އެކަލާނގެ

ނުވާކަމުގައްޔާއި،

އެކަލާނގެއީ؛

ދުނިޔެއާއި

ހުރިހައި

މތަކެއްގެ
ޢާލަ ް

ފިޔަވައި

އަޅުތަކުންގެ

އެހެން

އާޚިރަތުގެ
ވެރި

ޚާލިގެއް

މަޞްލަހަތައްޓަކައި،

މިލްކުވެރި
ރަސްކަލާނގެ

އަދި

ރައްބެއް

މިދުނިޔޭގައްޔާއި

ފަހު

ދުވަހުގައި ،އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ނަޖާތައްޓަކައި ރަސޫލުން ފޮނުއްވައި ،ފޮތް
ބާވައިލެއްވި
އެއްވެސް

ކަމާއި،
ބައިވެރިއަކު

މިހުރިހައި

ކަމެއްގައި

ނުވާކަމުގައި

އީމާންވެ

އެކަލާނގެ

އެއްކައުވަންތަކޮށް،

ކަށަވަރު

ﺍﷲގެ

ކުރުމެވެ.

އވެ          .
ބަސްފުޅުގައިވެ ެ
ދ
 ]  ﺍﻟﺰﻣﺮ  [ 62މާނައީ " :ﷲ އީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ޚާލިޤެވެ .އަ ި
އެކަލާނގެއީ

ހުރިހާ

އެއްޗެއްގެ

މައްޗަށް

ވަކީލުވެ

)ވެރިވެވޮޑިގެންވާ(

ރަސްކަލާނގެއެވެ".

އަދިވެސް ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

 ]  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ  [ 54މާނައީ " :ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ރައްބަކީ
ﷲ އެވެ .އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިން ހަ ) (6ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެއްދެވި
އށް އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންނެވިއެވެ.
ރަސްކަލާނގެއެވެ .ދެން އެއަށްފަހު ޢަރުޝި ަ
ތ
ރޭއާއި ދުވާލު އެކަތި އަނެކަތި ފޮރުވާގޮތް ހެއްދެވިއެވެ .އަވަސް ގޮތެއްގައި އެކަ ި
އަނެކަތީގެ ފަހުން ތަކުރާރުވަމުން އާދެއެވެ .އަދި އިރު ހަނދާ ތަރިތައް އެކަލާނގެ
އަމުރުފުޅަށް

ކިޔަމަން

ކުރެވިގެން

ވެއެވެ.

ދަންނާށެވެ!

އުފެއްދެވުމާއި،

ކަންތައްތައް ވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ .ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ،ﷲ
ބަރަކާތްތެރިވެ ވޮޑިގެން ވެއެވެ".
¨ ﷲ އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި :ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ،ރަސޫލާގެ އަރިހުން
ސާބިތު ހަދީޘްގައި ވާރިދުވެފައިވާ ،ﷲގެ ރިވެތި އިސްމުފުޅު ތަކާއި ،މަތިވެރި
ސިފަފުޅުތަކަށް

އީމާންވުން

ހިމެނެއެވެ.

އެއީ

އެކަލާނގެ

އ
އިސްމުފުޅުތަކާ ި

އ
ސިފަފުޅުތަކުގެ މާނަ ބަދަލުކުރުމަކާއި ،އަދި ނެތިކުރުމަކާއި ،އެހެން އެއްޗަކާ ި
އ
ވައްތަރު ކުރުމަކާއި ،މިސާލު ޖެހުމަކާ ނުލައި އީމާންވުންމެވެ .އަދި ކިޔެ ް
ލކުރާ މަތިވެރި މާނަ ގަބޫލުކޮށް،
އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް ދަލީ ު
ވާރިދުވެފައި ވާގޮތަށް އީމާންވެ ،އެ ގެންދިޔުމަކީ ވާޖިބެކެވެ .އެއީ ﷲ ޢައްޒަ
ފފުޅެވެ .އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ،އެކަލާނގެ
ވަޖައްލަގެ ޞި ަ
ޙ
މަޚުލޫޤުންކުރެ އެއްވެސް އެއްޗަކާއި ވައްތަރު ކުރުމަކާއި ނުލައި ،އެކަލާނގެ ވަ ީ
ކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިން އެކަލާނގެ ޞިފަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .އެކަލާނގެ ވަޙީ
ކުރައްވައިފައި ވަނީ       

 ]  ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ  [11މާނައީ " :އެކަލާނގެ އާއި އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ގ
ނުވެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ އައްސަވާ ވޮޑިގަންނަވާ ދެކެ ވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނ ެ
އެވެ".
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އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .

 ]         ﺍﻟﻨﺤﻞ  [ 74މާނައީ" :
ޑ
ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް މިސާލު ނުޖަހާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ދެނެވޮ ި
ގަންނަވައެވެ .އަދި ތިޔަބައި މީހުން ނުދަނެ އެވެ".
 oމިއީ ރަސޫލު ﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

ގެ އަޞްހާބުންނާއި،

ގ
އިހުސާނާއެކު އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވެގެން ތިއްބެވި ،އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތު ެ

ޢަޤީދާއެވެ .އަދި ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﹶﺴﻦ ﺍﻷَﺷﻌﺮﹺﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ އެކަލޭގެފާނުންގެ "ﺍﳌﹶﻘﹶﺎﻻﹶﺕ
ﻋﻦ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏﹺ ﺍﳊﹶﺪﻳﺚ ﻭﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﺴﻨﺔ "އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ނަގުލު ކުރައްވާފައިވާ
ޢަޤީދާއަކީވެސް މިއެވެ .އަދި އެނޫންވެސް ޢިލްމުވެރިންނާއި އީމާންތެރިން ނަގުލު
ކުރައްވައި ގެންނަވާފައިވަނީ މި ޢަޤީދާއެވެ.
ހ އާޔަތްތަކާއި
ވފައި ވެއެވެ .ﷲގެ ސިފަފުޅުތަކާބެ ޭ
ﺍﻷَﻭﺯﺍﻋﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ވިދާޅު ެ
ވމުން އެދެބޭފުޅުން
މެދުގައި ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ އާ ﻣﻜﺤﻮﻝ އާއި ސުވާލު ވެ ު
ވިދާޅުވިއެވެ " .އެއާޔަތްތައް އައިސްފައިވާގޮތަށް ގެންދާށެވެ".
ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ

ﺑﻦ

ﻣﺴﻠﻢ

ﺭﲪﻪ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ﺍﷲ

ކއި
ސިފަފުޅުތަ ާ

އ
މެދުގަ ި

ވާރިދުވެފައިވާ ޚަބަރުތަކާއި މެދުގައި ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ އާ ﺍﻷَﻭﺯﺍﻋﻲ އާ ﻟﹶﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ އާ
އަދި ﺳ ﹾﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﱠﻮﺭﹺﻱ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ އާއި ސުވާލު ވެވުމުން ،އެ އެންމެހާ ބޭކަލުން
ވިދާޅުވެފާވަނީ " އެ އައިސްފައިވާ ގޮތަށް ،ގޮތްކިޔުމަކާއި ނުލައި ގެންދާށެވެ".
އަދިވެސް

ﺍﻷَﻭﺯﺍﻋﻲ

ﺭﲪﻪ

ﺍﷲ

ވިދާޅުވިއެވެ.

"

ތިމަންބޭކަލުންނާއި

ތާބިޢީންކުރެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބުނެއުޅެނީ ،ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
ވަނީ ޢަރުޝީގައެވެ .އަދި ސުންނަތުގައި ވާރިދު ވެފައިވާ ސިފަފުޅު ތަކަށްވެސް
އަހަރެމެން އީމާން ވަމުއެވެ".
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚގެ ޝެއިޚް ﺭﹺﺑﹺﻴﻊ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲގެ އަރިހުން

ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀ މިލަފު ާޒމެދު ސުވާލު ވެވުނު ހިނދު ވިދާޅުވިއެވެ )) .ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀُ ﹶﻏﻴﺮ
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ﻒ ﹶﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﹸﻮﻝ ،ﻭﻣﻦ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﹶﺔﹸ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﺒﻼﹶﻍﹸ ﺍﻟﹾﻤﺒﹺﻴﻦ،
ﻣﺠﻬﻮﻝ ،ﻭﺍﻟﹾﻜﹶﻴ 
ﻭﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ . (( މާނައީ " :ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀ " ގެ މާނަ އޮޅިގެނެއް ނުވެއެވެ .އަދި
ތ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންވާ ގޮތް ބުއްދި އަކަށް ނުވިސްނޭނެއެވެ .ރިސާލަ ު
ވަނީ

ﷲގެ

ޙަޟުރަތުންނެވެ.

ރަސޫލާގެ

އަދި

މައްޗަށް

ވަނީ

ސާފުކޮށް

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .އަދި އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ހުރީ ތެދުކޮށް ގަބޫލު ކުރުމެވެ".
އަދި މިކަމާއި މެދު ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ އާ ސުވާލުވެވުމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

)) ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀُ ﻣﻌﻠﹸﻮﻡ ،ﻭﺍﻟﹾﻜﹶﻴﻒ ﻣﺠﻬﻮﻝﹲ ،ﻭﺍﻹِﻳﻤﺎﻥﹸ ﺑﹺﻪ ﻭﺍﺟﹺﺐ ،ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝﹸ ﻋﻨﻪ ﺑﹺﺪﻋﺔﹲ ((.
މާނައީ " :ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀ" ގެ މާނަ އެނގެއެވެ .އެކަމު އިސްތިވާ ވޮޑިގެންނަވާ
ކައިފިއްޔަތަކީ ނޭނގޭ ކަމެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ.
އެކަމާ މެދުގައި ސުވާލު ކުރުމަކީ ބިދުއައެކެވެ ".ދެން އެސުވާލު ކުރި މީހާއަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .ކަލޭތީ ނުބައި މީހެއްކަމުގައި ނޫނީ ތިމަންނާ ނުދެކެމެވެ .ދެން
އަމުރު ކުރައްވައި އެމީހާ މަޖިލީހުން ނެރުއްވައިފިއެވެ.
އަދި ﺃﹸﻡ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹺﻴ ﻦ ﺃﹸﻡ ﺳﻠﹶﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎގެ އަރިހުންވެސް މި މާނަ
ރިވާވެގެން ވެއެވެ.
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ވިދާޅުވިއެވެ)) .ﻧﻌﺮﹺﻑ
ﺭﺑﻨﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﹺﺄﹶﻧﻪ ﻓﹶﻮﻕ ﺳﻤﺎﻭﺍﺗﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﹾﻘﻪ (( މާނައީ:
"އަހަރެމެން އަހަރެމެންގެ ހުސްޠާހިރު ވަންތަ ރައްބާއި މެދުގައި ދަންނަނީ؛
އެކަލާނގެ

އުޑުތަކުގެ

މަތީގައި،

އެކަލާނގެ

ޢަރުޝީގައި،

ގ
އެކަލާނ ެ

ޚަލްގުތަކުންނާއި ވަކިވެވޮޑިގެން ވާކަމެވެ".
ދ
ޢިލްމުވެރި އިމާމުންގެ ބަސްތައް މިބާބުގައި ވަރަށް ގިނައެވެ .މިފަ ަ
އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި އެހުރިހާ އެއްޗެއް ޛިކުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އެހެން
ނަމަވެސް މީގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ބޭފުޅަކު ،މިބާބުގައި
ސުންނަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ލިޔުއްވައިފައިވާ ލިއުންތައް ވިދާޅުވާށެވެ .މިސާލަކަށް

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪގެ "ﺍﻟﺴﻨﺔ" ފޮތާއި ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ގެ "ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ"
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ފޮތާއި ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻼﱠﻟﹶﻜﹶﺎﺋﻲގެ "ﺍﻟﺴﻨﺔ" ފޮތާއި ،ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢގެ "ﺍﻟﺴﻨﺔ"
ފޮތާއި ،ﺣﻤﺎﺓﹸގެ މީހުންނަށް ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ދެއްވި ޖަވާބު ،އެއީ ވަރަށް
މަތިވެރި ،އެހާމެ ފައިދާ ބޮޑު ޖަވާބެކެވެ .އެމަނިކުފާނު އޭގައި ސުންނަތް
ޖަމާއަތުގެ

ޢަޤީދާ

އަހުލުއްސުންނަތުގެ

ވަރަށް
ބޭކަލުން

ސާފުކޮށް
ވިދާޅުވެފައިވާ

ބަޔާން
ބަސްފުޅުގެ

ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
ޞައްޙަ

ކަމާއި،

އެބެއިކަލުންނާ އިދިކޮޅު ބިދުޢަވެރިންގެ ބަސްތައް ބާޠިލު ކުރުމުގެ މައްޗަށް
ވަރަށްގިނަ ބަސްފުޅުތަކާއި ،ޝަރުޢީ އަދި ޢަޤުލީ ދަލީލުތައް ނަގުލުކުރައްވާފައި
ލ
ވެއެވެ .އަދި ހަމަ އެފަދައިން އެބޭފުޅާގެ "ﺍﻟﺘﺪﻣﺮﻳﺔ" އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ޢަޤު ީ
އަދި ނަގުލީ ދަލީލުތަކުން

އަހުލުއްސުންނަ ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ ވަރަށް ފުޅާކޮށް

ބަޔާންކުރައްވައި ،މުޚާލިފުންނާއި ،ޢިލްމުވެރިންކުރެ ހައްގު ހޯދުމަށް ރަނގަޅު
ނިޔަތާއިގެން އެފޮތް ބަލައިފި މީހަކަށް ހައްގު މަޢުރިފާވެ ،ބާޠިލު ފޮހެވިގެން
ދާނޭހެން ރައްދު ދެއްވައިފައި ވެއެވެ.
އިސްމު ފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކުގެ ބާބުގައި އަހުލުއްސުންނަތާއި ޚިލާފު
ލއި
ދ ނަގުލީ ދަލީ ާ
އިޢުތިޤާދު ކުރާ ކޮންމެ މީހަކުމެ ހަމަކަށަވަރުން ޢަޤުލީ އަ ި
މ
ޚިލާފުވާނެއެވެ .އަދި އެމީހުން ސާބިތުކުރާ ކޮންމެ ސިފައަކާއި ،ނަފީކުރާ ކޮން ެ
ނަފީއެއްގައި ދެކޮޅުނުޖެހޭކަން ފާޅުވެއެވެ.
ދެންފަހެ

އަހުލުއްސުންނާ

ވަލްޖަމާޢަތުގެ

އަހުލުވެރިން

ދަންނައެވެ.

އެބައިމީހުން ،ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ އެކަލާނގެ ފޮތާއި ،އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ﳏﻤﺪ
އ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢގެ ޞައްހަ ސުންނަތުގައި އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާއި މެދުގަ ި
ސާބިތު ކުރައްވާފައިވާ އެއްމެހައި ސިފަފުޅެއް ،އެއަށް މިސާލު ޖެހުމަކާއި ނުލައި
ޅތައް ނެތިކުރުމުން
ސާބިތު ކުރެއެވެ .އަދި އެބައިމީހުން އެކަލާނގެ ސިފަފު ު
ބަރީއަވެ ،އެކަލާނގެއާ އެކަލާނގެ ޚަލްގުތަކުންނާއި ވައްތަރު ވުމާއި އެއްގޮތް
ވުމުން އެކަލާނގެ ހުސްތާހިރު ކުރެއެވެ .ފަހެ އެބައިމީހުން ދެކޮޅުނުޖެހުމުން
ސަލާމަތްވެ ކާމިޔާބުވެ ،ހުރިހައި ދަލީލަކަށް ޢަމަލު ކުރެއެވެ .ﺍﷲގެ ރަސޫލުން
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

އެކަމަކާއިގެން ފޮނުއްވި ހައްގު ގޮތުގައި ހިފައި ،އެކަމުގައި ތިމާއަށް ލިބިގެންވާ
އ ﺍﷲ އަށް އިޚުލާޞްތެރިވެއްޖެ
ޢިލްމީ ތަނަވަސްކަން ހޭދަކޮށް ،ހައްގު ހޯދުމުގަ ި

މީހަކަށް ހައްގުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވައި ،އޭނާގެ ހުއްޖަތް ގަދަކުރެއްވުމީ ﺍﷲ

ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃގެ ސުންނަތެވެ .އެކަލާނގެ ވަހީ ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ  .

 ]         ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ [ 18

މާނައީ " :އަދި ކިއެއްތަ! ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ބާތިލުގެ މައްޗަށް ހައްގު
ޖައްސަވަމެވެ .ފަހެ ހައްގު ބާޠިލުނެތިކޮށްލައެވެ .އެހިނދު އެނެތިގެން ދެއެވެ".
އަދިވެސް ވަހީކުރައްވާފައި ވެއެވެ      .

 ]    ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ  [ 33މާނައީ " :އަދި އެބައިމީހުން

ކަލޭގެފާނުގެ ގާތަށް އެއްވެސް މިސާލަކާއިގެން އަތުވައްޖެނަމަ ،ތިމަން ﷲ ޙައްޤު
ގެންނަވައި ،އެއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ތަފްސީރެއް ބާވައިލައްވަމެވެ".
ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ އެބޭފުޅާގެ މަޝްހޫރު ތަފްސީރުގައި    

         

ކ
 ]  ﻳﻮﻧﺲ  [ 3މާނައީ " :ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ރައްބަ ީ
ﷲއެވެ.

އެކަލާނގެއީ

އުޑުތަކާއި

ބިން

ހަ

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ހެއްދެވި

ރަސްކަލާނގެއެވެ .ދެން ޢަރުޝިއަށް އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންނެވިއެވެ ".ﷲގެ
މދުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިބާބުގައި ވަރަށްފައިދާ ހުރި ބަސް
މިވަޙީބަސްފުޅާ ެ
ލ
ކޮޅެއް ޛިކުރު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އޭގެ ފައިދާގެ ބޮޑުކަމުން މިތާގައި ނަގު ު
ކޮށްލުމީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވެފައިވާ

ބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ " :ﻟﻠﻨﺎﺱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻊ

ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(
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ﺑﺴﻄﻬﺎ މިމަގާމުގައި މީހުންގެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ވެއެވެ .މީ އެވާހަކަތައް

ތަފުސީލު ކުރުމުގެ މަގާމެއްއްނޫނެވެ .ﻭﺇﳕﺎ ﻧﺴﻠﻚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ
ޛހަބުގައެވެ .އެއީ
ﺍﻟﺼﺎﱀ މިތަނުގައި އަހަރެމެން ހިނގާނީ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަ ު
އ
ﻣﺎﻟﻚ އާއި ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ އާއި ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ އާއި ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ އާއި ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ އާ ި
ދ
ﺃﲪﺪ އާއި ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ އާއި ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ އަ ި
އެނޫންވެސް މުސްލިމުންގެ ކުރިއާއި ފަހުގެ އިމާމުންގެ ގޮތެވެ )) .(( .ﻭﻫﻮ
ﺇﻣﺮﺍﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﻻ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ ،އެގޮތަކީ ﷲގެ
ސިފަތަކުގެ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާން ނުކޮށް )ފާޑު ކިޔުމަކާއި( ،މަޚުލޫގުންނާއި
ވައްތަރު ކުރުމަކާއި ،ނެތިކުރުމާއި ނުލައި އެސިފަތައް އައިސްފައިވާ ގޮތަށް

ގެންދިޔުމެވެ) .އެޤަބޫލުކުރުމެވެ (.ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﳌﺸﺒﻬﲔ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻦ
ﺍﷲ ،ﺍﷲ އާއި އެކަލާނގެ މަޚުލޫގުންނާއި ވައްތަރުކުރާ މީހުންގެ ވިސްނުމަށް
ސިފަފުޅުތަކުގެ ބޭރުފުށުގެ މާނައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނޭގޮތަކީ އެކަލާނގެ

އެކަންކަމުން ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވާ ކަންކަމެވެ .ސިފަފުޅުތައް ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ
ލގުތަކުން ކުރެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެކަލާނގެ އާއި
ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ،ފަހެ ﺍﷲގެ ޚަ ް
ދ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ ،އަ ި
ވައްތަރު ނުވާހުއްޓެވެ .ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻴﻲﺀ
އ
އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ އައްސަވަ ި

ވޮޑިގަންނަވާ ،ބައްލަވައި ވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ އެވެ .ﺑﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ :އަދި ކިޔެއް ކަންއޮތީ
އންނެވެ .އޭގެތެރެއިން އިމާމު ބުޚާރީގެ އުސްތާޛު
އިމާމުން ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދަ ި
ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ )) .ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﷲ ﲞﻠﻘﻪ ﻛﻔﺮ ،ﷲގެ

ޚަލްގަކާއި އެކަލާނގެއާއި ވައްތަރުކޮށްފި މީހާ ކާފަރު ވެއްޖެއެވެ .ﻭﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﻣﺎ
ﻭﺻﻒ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ،އަދި ﷲ އެކަލާނގެ ނަފްސު ޞިފަކުރައްވާފައިވާ
ސިފަތަކަށް އިންކާރު ކޮށްފި މީހާވެސް ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރު ވެއްޖެ އެވެ .ﻭﻟﻴﺲ
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ،އަދި ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ
ޞިފަ

އެކަލާނގެ

ނަފްސު

ޚަބަރުގައި

ވާރިދުވެފައިވާ

ކުރައްވާފައިވާ

ކުރެއްވުމުގައި އެކަލާނގެ

އާއި

އެކަލާނގެ މަޚުލޫގުންނާއި އެއްގޮތްވުމެއް ނުވެއެވެ .ﻓﻤﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ
ﺑﻪ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻖ ﲜﻼﻝ ﺍﷲ ،ﻭﻧﻔﻲ ﻋﻦ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﺪﻯ" .ފަހެ ޞަރީޙަ އާޔަތްތަކާއި ،ޞައްހަ
ޞފަފުޅުތައް،
ި

އެކަލާނގެ

ޖަލާލުވަންތަ

ކަމާއި

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ސާބިތުކޮށް ،އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅުން އެންމެހައި އުނި ސިފައެއް
ނަފީކޮށް ،ދުރުކޮށްފި މީހާ ހަމަކަށަވަރުން ހިދާޔަތުގެ މަގު ހިނގައިފިއެވެ".
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ދެވަނައީ :މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން
މަލާއިކަތުންނަށް

އީމާންވުން

ވަނީ؛

އެކުލެވިގެން

އިޖުމާލީކޮށާއި

ނ
ތަފްޞީލުކޮށެވެ .އެބޭކަލުންނަކީ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަ ް
އުފައްދަވައިފައިވާ

ގަތުމަށްޓަކައި

ބައެކެވެ.

އެކަލާނގެ

ނ
އެބޭކަލު ް

ކ
ސިފަކުރައްވައިފައިވަނީ އެއީ މާތް ،އަޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ .އެއިން ބޭކަލަ ު
ބަސްބުނުމުގައި

އެކަލާނގެއަށްވުރެ

އިސްނުވާނެއެވެ.

އަދި

އެބޭކަލުން

އަމަލުކުރައްވާނީ އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅާއި އެއްގޮތައްކަމުގައި މުސްލިމުން އީމާންވާން

ޖެހޭނެއެވެ          .
]       ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  [ 28މާނައި" :
އެބޭކަލުން

ކުރާކަންތައްތަކާއި

ކުރާނޭ

އެއްމެހާ

ކަންތައްތަކެއް

އެކަލާނގެ

އ
ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ .އަދި އެބެއިކަލުން އެކަލާނގެ ރުއްސަވައިފި އަޅަކާއި މެދުގަ ި
މެނުވީ ޝަފާޢަތްތެރި ނުވާނެއެވެ◌ެ .އަދި އެބެއިކަލުން ވަނީ އެކަލާނގެ އަޛާބަށް
ބިރުވެތިވެގެންނެވެ".
ޝ
އެބެއިކަލުން ވަރަށް ގިނަ ބައިތަކަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ޢަރު ި
ގ
ވލުވެގެންވާ ބަޔަކު ވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައި ެ
އުފުލުމާއި ހަ ާ
ދޮރުވާނުން ވެއެވެ .އަދި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވައި ރައްކައު ކުރުމަށް
ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ބަޔަކު ވެއެވެ.
ގން އަހަރެމެން އީމާންވާންޖެހެނީ؛ އެބޭކަލުންކުރެ ﷲ އާއި
ތަފްޞީލުގެ މަ ު
އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ،އެބޭކަލުންގެ ނަންތައް ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ބޭބޭކަލުންނަށެވެ.
އޭގެތެރެއިން ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ އާއި ﻣﻴﻜﹶﺎﺋﻴﻞﹸ އާއި ނަރަކާގެ ދޮރުވާނު ﻣﺎﻟﻚ އާއި އަދި ﺇﹺﺳﺮﺍﻓﻴﻞﹸ
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ގ
ތާޅަފިލި ފުންމެވުމާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަލާއިކަތާ އަށް އީމާންވުމެވެ .އެބޭފުޅާ ެ
ވާހަކަ ޞައްޙަ ހަދީސުގައި އައިސްފައި ވެއެވެ .އަދި ޞަޙީޙުގައި ޢާއިޝާ ﺭﺿﻲ
ﺍﷲُ ﻋﻨﻬﺎގެ އަރިހުން ސާބިތުވެފައި ވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ނަބީ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

ހަދީސްކުރެއްވިއެވެ )) .ﺧﻠ ﹶﻘﺖ ﺍ ﹶﳌﻼﹶﺋﻜﹶﺔﹸ ﻣﻦ ﻧﻮﺭﹴ ،ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﹾﺠﺎﻥﱡ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﹺﺝﹴ
ﺻﻒ ﹶﻟﻜﹸﻢ (( މާނައީ " :މަލާއިކަތުން
ﻣﻦ ﻧﺎﺭﹴ ،ﻭﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻣﻤﺎ ﻭ 
އުފެއްދިފައިވަނީ

ނޫރުންނެވެ.

އަލިފާނުންނެވެ.

އަދި

ﺁﺩﻡ

އަދި
ﻋﻠﹶﻴﻪ

ޖިންނީން
ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ

އުފެއްދިފައި

އުފެއްދެވިފައިވަނީ

ވަނީ

އަނގުރު

ށ
ތިޔަބައިމީހުނަ ް

މ
ސިފަކޮށްދެވިފައި ވާގޮތަށެވެ) ".އެބަހީ މަށިންނެވެ (.މިހަދީސް ނެރުއްވީ މުސްލި ް
ހހުގައެވެ.
އެބޭފުޅާގެ ޞަ ީ
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ތިންވަނައީ :ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމެވެ.
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމަކީ؛ ހަމަ ކަށަވަރުން ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ގ ބަޔާންކުރައްވައި ،ހައްގަށް ދަޢުވަތު ދިނުމަށްޓަކައި އެކަލާނގެ
ﻭﺗﻌﺎﱃ ހައް ު
ގ
ނަބީންނާއި ރަސޫލުންގެ މައްޗަ ފޮތް ބާވައިލެއްވި ކަމުގައި އީމާންވުމެވެ .އެކަލާނ ެ

ވަހީ ކުރެއްވިއެވެ       .

 ]      ﺍﳊﺪﻳﺪ  [25މާނައީ" :
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ،ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ރަސޫލުން ބަޔާންވެގެން
ލ
ހުރި )ހެކިތަކާއި އެކު( ފޮނުއްވީމެވެ .އަދި އެބޭކަލުންނާއި އެކުގައި ފޮތާއި )އަދު ު
އިންސާފުގެ( ތިލަފަތް ބާވައިލެއްވީމެވެ .އެއީ

އިންސާފާއި އެކުގައި މީސްތަކުން

ޤާއިމުވެ ތިބުމަށްޓަކައެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .

       

 ] ..        ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

ގ
 [213މާނައީ" :މީސްތަކުން ވީ އެއް އުންމަތެއް ކަމުގައެވެ .ދެންފަހެ އުފާވެރިކަމު ެ
ޚަބަރުދޭ ބަޔެއް ކަމުގައްޔާއި ،އިންޛާރުދޭ ބަޔެއް ކަމުގައި ﷲ ނަބީން ފޮނުއްވިއެވެ.
އަދި

އެބެއިކަލުންނާއި

މީސްތަކުން

އެކުގައި

ވ
ދެބަސްވެފައި ާ

ކުރުމަށްޓަކައެވެ".

ހައްގާއި
ކަންތަކުގައި

އެކު

ފޮތް

ބާވައިލެއްވިއެވެ.

އެއުރެންގެ

މެދުގައި

އ
އެ ީ
ހުކުން
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ތަފްސީލުގެ މަގުން ފޮތްތަކަށް އީމާން ވުމަކީ؛ މާތް ﷲ އެފޮތްތަކުގެ ނަން
އ
ކިޔުއްވައި ،އަންގަވާފައިވާ ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމެވެ .އެފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތައުރާތާ ި
އިންޖީލާއި ޒަބޫރު އަދި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިމެނެއެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އޭގެތެރެއިން އެއްމެ މާތް އަދި ފޮތްތައް ޚަތިމު ކުރެއްވި
ގ
ފޮތެވެ .އަދި އޭގެ ކުރީގެ ހުރިހައި ފޮތެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރާ ،އަދި އެއީ ހައް ު
ތެދުކަމުގައި ހެކިދޭ ފޮތެކެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އެކު ،ރަސޫލާގެ އަރިހުން ޞައްހަ
ޅ
މަގުން ސާބިތުވެފައިވާ ސުންނަތަށް ތަބާވެ ،އޭގައިވާގޮތަށް ހުކުމް ކުރުމަކީ މު ި
ލ
އުންމަތުގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ވާ ވާޖިބެކެވެ .އެހެނީ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،އެކަލާނގެ ރަސޫ ާ
މުހަންމަދު

ﺻﻠﻰ

ﺍﷲ

ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺳﻠﻢ

ރަސޫލެއްކަމުގައި

ފޮނުއްވެވީ

އ
އެއްމެހަ ި

އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ ގާތަށެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުންގެ މައްޗަށް މިޤުރުއާން
ބާވައިލެއްވެވީ އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި އެއާއި އެއްގޮތަށް ހުކުމް ކުރުމަށްޓަކައެވެ.
އަދި އެފޮތް ލައްވާފައިވަނީ ހިތްތަކުގެ ފަރުވާއެއް ކަމުގައްޔާއި ،ހުރިހައި ކަމެއް
ބަޔާންކޮށްދޭ

ފޮތެއް

ކަމުގައްޔާއި

އަދި

މުއުމިނުންނަށް

ހުރި

ހިދާޔަތަކާއި◌ި

ރަހުމަތެއްކަމުގައެވެ .ﷲ ވަހީކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .

ދ
 ]      ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  [ 155މާނައީ " :އަ ި
މިފޮތަކީ

ތިމަން

ރަސްކަލާނގެ

ބާވައިލެއްވި

ބަރަކާތްތެރި

ފޮތެކެވެ.

ފަހެ

ތ
ތިޔަބައިމީހުން އެއަށް ތަބާވާށެވެ .އަދި ބިރުވެތިވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުނަށް ރަހުމަ ް
ލެއްވޭތޯއެވެ".
އަދިވެސް ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ     .

މނައީ:
 ]       ﺍﻟﻨﺤﻞ ާ [ 89

" އަދި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުންގެ މައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެއްވީމެވެ.

ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ހުރިހައި

ކަމެ

ބަޔާންކޮށްދޭ
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ފޮތެއް

ކަމުގައްޔާއި،

ހިދާޔަތާއި

ރަހުމަތާއި،

މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރުދޭ ފޮތެއް ކަމުގައެވެ".

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .

        
           

       

އ
 ]  اﻷﻋﺮاف  [158މާނައީ " :ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ޭ
މީސްތަކުންނޭވެ! ހަމަކަށްވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނީ ތިޔަ އެއްމެހައި މީހުންގެ ގާތަށް

ފޮނުވިގެންވާ اﷲގެ ރަސޫލާއެވެ .އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން
ކ
ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ .އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ހައްގުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އިލާހަ ު
ނުވެއެވެ .އެއީ ދިރުއްވާ ،އަދި މަރުގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން
اﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ،އުއްމިއްޔަ ނަބިއްޔާއަށް އީމާންވާށެވެ .އެކަލޭގެފާނީ
ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ކަލިފުޅުމަތަކަށް އީމާންވާ ނަބިއްޔާއެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން
އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކައެވެ ".މިމާނައިގައި
ވާ އާޔަތްތައް ވަރަށް ގިނަގުނައެވެ.
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ހަތަރުވަނައީ :ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުން

ރަސޫލުބެއިކަލުންނަށް

އީމާންވުމުގައިވެސް

ޖުމްލަކޮށާއި

ށ
ތަފްސީލުކޮ ް

އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް
އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވުމަށާއި ،އިންޛާރު ކުރެއްވުމަށާއި ،ހައްގަށް ދައުވަތު
ހ
ދެއްވުމަށްޓަކައި ރަސޫލުންނާއި ނަބީން ފޮނުއްވެވި ކަމުގައި އީމާންވާންޖެހެއެވެ .ފަ ެ
އެބެއިކަލުންނަށް

އިޖާބަދީފި

މީހަކު

ނަޞީބުލިބި

ކާމިޔާބު

ވެއްޖެއެވެ.

އަދި

ދ
އެބެއިކަލުންނާއި ދެކޮޅުވެރި ވެއްޖެ މީހާ މަލާމާތާއި ހަލާކު ލިބިގަނެފިއެވެ .އަ ި
އެބޭކަލުންކުރެ އެންމެ ފަހުން ފޮނުވުނު ،އެއްމެ މަތިވެރި ބޭކަލަކީ އަހަރެމެންގެ
ނަބިއްޔާ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ އެވެ .اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ
ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ        :
ދ
އ ި
 ]     ﺍﻟﻨﺤﻞ  [36މާނައީަ " :

ވ.
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކޮންމެ އުއްމަތެއްގައި ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެ ެ
ހ
މ ާ
އެއީ اﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށާއި ،ޠާޣޫތާއި )ﷲ މެނުވީ އަޅުކަން ކުރެވޭ އެން ެ
ފަރާތްތަކަކާއި( ދުރުހެލި ވުމަށްޓަކައެވެ".
އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ     .

 ]        ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  [165މާނައީ" :

އެބޭކަލުން ފޮނުވިގެންވަނީ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާ އަދި އިންޛާރު ކުރައްވާ

ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

26

ގ
ރަސޫލުންތަކެއް ކަމުގައެވެ .އެއީ ރަސޫލުންނަށް ފަހުގައި މީސްތަކުންނަށް ،اﷲ ެ
މައްޗަށް ހުއްޖަތެއް ނުވުމަށްޓަކައެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ     .

 ]         ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ [40
ޕ
މާނައީ " :މުޙައްމަދު އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ފިރިހެނުންކުރެ އެކެއްގެވެސް ބައް ަ

ކަމުގައި ނުވެއެވެ .އަދި ކިޔެއްތަ! އެއީ اﷲ ގެ ރަސޫލާ އަދި ނަބީކަން ޚަތިމު
ކުރެއްވި ނަބިއްޔާއެވެ".
އަދި އެބެއިކަލުން ކުރެ اﷲ އެބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ
ބެއިކަލުންނާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ އަރިހުން އެބޭކަލުންގެ ނަން ސާބިތުވެފައިވާ
އ
ބެއިކަލުންނަށް ،ވަކިވަކިން ތަފްސީލުގެ މަގުން އަހަރެމެން އީމާން ވާންޖެހެއެވެ .އެ ީ
މ ފަދަ އެހެންވެސް
ނޫޙާއި ،ހޫދާއި ،ޞާލިޙާއި ،އިބުރާހީމު އަލައިހިމުއްސަލާ ު
ލއްވި
އެއްމެހައި ބެއިކަލުންނާއި އަދި މަތިވެރި ޞަލާތާއި އެއްމެ ތޯހިރު ސަލާމު ެ
އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާ މުހަންމަދެވެ.
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ފަސްވަނައީ :އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމެވެ.
އާޚިރަތްދުވަހަށް

އީމާންވުމުގެ

ތެރޭގައި

މަރުވުމަށްފަހުގައި

ވާނެ

އ
ކަންތައްތަކާއި މެދުގައި اﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދެއްވައިފައިވާ އެންމެހަ ި
ޚަބަރެއް ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުން ހިމެނެއެވެ .މިސާލަކަށް :ޤަބުރުގެ ފިތުނަ އާއި
އެތަނުގެ ޢަޛާބާއި ޘަވާބާއި ،އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ގަދަފަދަކަމާއި،
ގ
ޞިރާޠުމަގާއި ،މީޒާނާއި ،ހިސާބު ބެއްލެވުމާއި ،ޖަޒާ ދެއްވުމާއި ،މީސްތަކުން ެ
ވ
ކުރިމަތީގައި އެމީހުންގެ ފަތް ފެތުރުމާއި ،އޭގެތެރެއިން ކަނާއަތަށް ފަތް ދެ ޭ
މީހުންނާއި

އަނެއްބައެއްގެ

ވާތަށް

ނުވަތަ

ފުރަގަހުން

ފަތް

ލިބޭ

އ
ކަމުގަ ި

ޔ
އީމާންވުމެވެ .އަދި އެދުވަހަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެންގެ ނަބިއް ާ
ހއުޟަށް ވާރިދު ވުމާއި މެދުގައި އީމާން ވުމާއި،
މުހަންމަދު ސައްލަ اﷲގެ ަ
ސުވަރުގެ އާއި ނަރަކަ އަށް އީމާން ވުމާއި ،އަދި މުއުމިނުންނަށް އެމީހުންގެ
ހ
ވެރިރަސްކަލާނގެ ދީދާރުވެ ،ފެނުމާއި އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންނަށް ބަސްވަ ީ
ކުރައްވާނެކަމުގައި އީމާން ވުން ފަދަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައްޔާއި ރަސޫލާގެ މޫރިތި
ސުންނަތުން

ޞައްޙަކޮށް

ސާބިތުވެފައިވާ

އެއްމެހާ

ކަމެއް

ކަށަވަރުކުރުން

ހިމެނެއެވެ .ފަހެ اﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ބަޔާން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް
މިހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް އީމާން ވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ.
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ނ
ހަވަނައީ :ޤަދަރަށް އީމާންވު ް
ޤަދަރަށް އީމާންވުމުގައި ހަތަރު ކަމަކަށް އީމާންވުން އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.
އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ހަމަކަށަވަރުން ވެނިމިފައިވާ އެންމެހާ ކަމަކާއި،
ވާނޭ ހުރިހާ ކަމެއް اﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ .އަދި އެކަލާނގެ
ދ
އަޅުތަކުންގެ އެންމެހައި ޙާލަތެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަމާއި ،އަ ި
އެބައިމީހުންގެ ރިޒުގާއި އަޖަލާއި އެއުރެންގެ ޢަމަލުތައް ފަދަ އެބައިމީހުންގެ
އެއްމެހައި ކަމެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަމާއި ،އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް
އެކަލާނގެ އަށް ސިއްރުވެގެން ނުވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ގަބޫލު ކުރުމެވެ .އެކަލާނގެ

ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ ]        .ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ[115 ،
މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން اﷲ އީ ހުރިހާ ކަމެއް ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ

އެވެ ".އަދިވެސް اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .
]            ﺳﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﺁﻳﺔ [12 :މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ދަތުމަށްޓަކައެވެ) .އެބަހީ :ﷲ
ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ އުޑާއި ބިމާ ބާލެއްވިތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގުމަށްޓަކައި
އުނގަންނަވައިދެއްވިއެވެ( .ހަމަކަށަވަރުން اﷲ އީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ މައްޗަށް
ކުޅަދުން ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން اﷲ ހުރިހައި އެއްޗަކާއި
ހޠާ ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ).ފުރިހަމައަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ"(.
ބެހޭ ޢިލްމު އި ާ
ވ
ދެވަނަ ކަމަކީ :اﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކަނޑައަޅުއްވައި ނިންމަވައިފައި ާ
އެއްމެހައި

ކަންތައްތަކެއް

ލިޔުއްވައިފައި ވާކަމުގައި

އީމާންވުމެވެ.

އެކަލާނގެ

ވަޙީކުރައްވާފައި ވަނީ         :
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]   ﺳﻮﺭﺓ ﻕ ،ﺁﻳﺔ [4 :މާނައީ" :ޔަޤީނުންވެސް ބިން އިންސާނުންގެ
)ހަށިގަނޑުން( އުނިކުރާ މިންވަރު ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވަމެވެ .އަދި
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަޟުރަތުގައި )މިހުރިހާކަމެއް( ރައްކާ ކުރެވިފައިވާ ފޮތެއް
ވެއެވެ".
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ    .

އ
]    ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ ،ﺁﻳﺔ [12 :މާނައީ " :އަދި ހުރިހައި އެއްޗެ ް
ބަޔާންވެގެންވާ

ފޮތެއްގައި

ތިމަން

ރަސްކަލާނގެ

ލިޔުއްވީމެވެ".

ސ
ވ ް
އަދި ެ

ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ         .
]             ﺳﻮﺭﺓ

އ
ޑ ި
ﺍﳊﺞ ،ﺁﻳﺔ [70 :މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ނުދަންނަމުހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން އު ާ
އ
ބިމުގައިވާ ތަކެއްޗާއި ކަންތައް اﷲ ދެނެވޮޑި ގަންނަވައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެހުރިހަ ި
އެއްޗެއް ވަނީ ފޮތެއްގައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެއީ اﷲ އަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ".
ހ ވަތަޢާލާގެ ތަންފީޛުވެގެންވާ އިރާދަފުޅަށް
ތިންވަނަ ކަމަކީ :اﷲ ސުބުޙާނަ ޫ
ގ
އީމާންވުމެވެ .ފަހެ اﷲ އިރާދަކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް ވާނެއެވެ .އަދި އެކަލާނ ެ
ޙ
އިރާދަ ނުކުރައްވައިފި އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެއެވެ .މިކަމާއި މެދު އެކަލާނގެ ވަ ީ
ކުރައްވަނީ]        :ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ ،ﺁﻳﺔ [18 :މާނައީ" :
ސ
ހަމަކަށަވަރުން اﷲ ބޭނުންވެ ވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވައެވެ ".އަދިވެ ް
اﷲ ޢައްޒަ ވަޖައްލަ

ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ      .

ގ
]      ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ ،ﺁﻳﺔ [82 :މާނައީ " :އެކަލާނ ެ
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ކަމަކަށް އިރާދަ ކުރައްވައިފިނަމަ ހަމައެކަނި އެކަމެއް ވާށޭ ވަޙީކުރެވުމުން އެކަމެއް
ވެދެއެވެ" .އަދިވެސް ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ      .

]    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ ،ﺁﻳﺔ [29 :މާނައީ" :ޢާލަމްތަކުގެވެރި
ރަސްކަލާނގެ اﷲ އިރާދަ ކުރައްވާކަމެއް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުނަކަށް ނޭދެވޭހުއްޓެވެ".
ހ
ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ވުޖޫދުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗިއްސަކީ اﷲ ސުބުޙާނަ ޫ

ޤ ކުރައްވާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ .އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ޚާލިޤަކު ނުވެއެވެ.
ވަތަޢާލާ ޚަލް ު
އަދި އެކަލާނގެ ނޫނީ އެހެން ރައްބަކު)ވެރި ރަސްކަލަކު( ނުވާކަމުގައި އީމާންވުމެވެ.
اﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ         .

އ
ޗ ް
]   ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ ،ﺁﻳﺔ [62 :މާނިޢީ " :اﷲ އީ ހުރިހާ އެއް ެ

އުފެއްދެވި ރަސްކަލާނގެ އެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި އެއްޗެއްގެ ވެރި
ރަސްކަލާނގެއެވެ ".އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ  .

           
]            ﺳﻮﺭﺓ

ﻓﺎﻃﺮ ،ﺁﻳﺔ [3 :މާނައީ " :އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހުރި اﷲގެ
ނިޢުމަތްތައް ހަނދުމަ ކުރާށެވެ .اﷲ ފިޔަވައި އުޑުންނާއި ބިމުން ތިޔަބައިމީހުނަށް
ވ
ރިޒުޤުދެއްވާ ޚާލިޤަކު ވޭހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ހައްގުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެ ޭ
ވ
ނ ެ
އިލާހަކު ނުވެއެވެ .ފަހެ )ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަން ބަޔާ ް
ފާޅުވުމަށްފަހު ތައުޙީދުގެ މަގުން( އެނބުރި ދަނީ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟"
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ޤަދަރަށް އީމާންވުމުގައި މިހަތަރު ކަންތަކަށް އީމާންވުމަކީ އަހުލުއްސުންނާ
ރ
ވަލްޖަމާއަތުގެ އަގީދާއެވެ .އެއީ ބިދުޢަވެރިންކުރެ މިއިން ބައެއް ކަންތަކަށް އިންކާ ު
ކުރާ މީހުންނާއި ޚިލާފަށެވެ.
اﷲ އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި؛ އީމާންކަމަކީ ބަހާއި ޢަމަލު ކަމުގައްޔާއި،

¨

އ
ކިޔަމަންގަތުމާއި ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުމުން އީމާންކަން އިތުރުވެ ،އުރެދުމާއި ނުބަ ި
ކަންތައްތަކުން އީމާންކަން އުނިވާކަމުގައި ކަށަވަރުކޮށް ޔަގީން ކުރަން ޖެހެއެވެ.
އަދި ޝިރުކާއި ކުފުރަށް ވުރެ ކުޑަ އުރެދުމަކުން ،ޒިނޭއާއި ވައްކަމާއި ރިބާ
ކެއުމާއި

ދ
މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި ،މައިންބަފައިންނަށް އުރެދުން ފަ ަ

އެހެންވެސް ބޮޑު ފާފައަކުން އެކަން ހުއްދަ ކަމުގައި ނުދެކޭހައި ހިނދަކު އެއްވެސް
މުސްލިމަކު ކާފަރު ކޮށް ،ދީނުން ބޭރެކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި
ގަބޫލުކޮށް ،އިޢުތިޤާދު ކުރުން ހިމެނެއެވެ .اﷲ ވަހީކުރައްވައިފައި ވަނީ  :

           
ގ
] ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺁﻳﺔ [116 :މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމު ެ

ފާފަ

اﷲ

ނުފުއްސަވާނެތެވެ،

އަދި

ކޮންމެ

އެނޫން

ފާފައެއް

ގ
އެކަލާނ ެ

އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވާނެތެވެ".
ލމްގެ ހަދީޘުން މުތަވާތިރުކޮށް
¨ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައް ަ
ސާބިތުވެގެން ވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
މިންވަރު ]ރެވި އޮށްޓަރެއްގެ މިންވަރު[

ގ
އެމީހެއްގެ ހިތުގައި ޚަރުދަލު އޮށެއް ެ
ސ اﷲ
އީމާންކަން ހުރި މީހާވެ ް

ނަރަކައިން ނެރުއްވައި ސުވަރުގެއަށް ވައްދަވާނެތެވެ.
¨ އަދިވެސް اﷲ އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި؛ اﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވުމާއި،
اﷲ އަށްޓަކައި ރުޅިވެއުޅުމާއި ،اﷲ އަށްޓަކައި ގުޅުން ބެހެއްޓުމާއި ،اﷲ އަށްޓައި
ވ
ޢަދާވާތްތެރިވުން ހިމެނެއެވެ .ފަހެ އެއް މުއުމިނަކު އަނެއް މުއުމިނަކަށް ލޯބި ެ
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ތ
ގާތްކަން ބަހައްޓައި ،ކާފަރުންނަށް ރުޅި އަރައި އަދި އެމީހުނާއި ޢަދާވާ ް
ލ
ސ ާ
ތެރިވުމެވެ .އެހެންކަމުން މިއުންމަތުގެ މުއުމިނުންކުރެ އެއްމެ އިސްބަޔަކީ ރަ ޫ
ލއިހި ވަސައްލަމްގެ އަޞްހާބުންނެވެ.
ޞައްލަﷲ ޢަ ަ
ސންނާ ވަލްޖަމާޢަތުގެ މީހުން އެބޭކަލުން ދެކެ ލޯބިވެއެވެ.
ފަހެ އަހުލުއް ު
އަދި

ގާތްކަން

އެބައިމީހުންނާއި

އަދި

ބަހައްޓައެވެ.

އެބެއިކަލުންނީ

އ
ނަބީބެއިކަލުންނަށް ފަހުގައި އެންމެ މާތް މީހުންކަމުގައި އިޢުތިޤާދު ކުރެއެވެ .އެ ީ

ރަސޫލާ ޞައް ަލﷲ ޢަލައި ިހ ވަސައްލަމް ެގ ބަސްފުޅަށް ޓަކައެވެ )) .ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﹸﺮﻭﻥ
ކ
ﻗﹶﺮﻧﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﹸﻮﻧﻬﻢ ﺛﹸ ﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻠﹸﻮﻧ ﻬﻢ (( މާނައީ " :އެންމެ ހެޔޮ ގަރުނަ ީ
ނ
ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ޤަރުނެވެ .ދެން އެއާއި ޖެހިގެން އަންނަ މީހުންނެވެ .ދެ ް
އެއާއި

ޖެހިގެން

އަންނަ

މީހުންނެވެ".

މިހަދީސްގެ

އ
ޞައްހަކަމާއިމެދުގަ ި

އިއްތިފާޤުވެފައި ވެއެވެ.
އަދި އެބެއިކަލުންކުރެ އެންމެ މާތް ބެއިކަލަކީ އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤު ކަމާއި،
އެއަށް ފަހު ޢުމަރުލް ފާރޫޤު ކަމާއި ،ދެން ޢުޘްމާނު ޛުއްނޫރައިނި ކަމާއި ،ދެން
ޢަލީ އަލްމުރުތަޟާ  -ރަޟިޔަ اﷲ ޢަންހުމް އަޖުމައީން  -ކަމުގައި ސުންނަތުގެ
އަހުލުވެރިން އިޢުތިޤާދު ކުރެއެވެ .އަދި އެބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރި
ޚަބަރު

ލިބިފައިވާ

ދިހަ

ބޭކަލުންނެވެ.

ދެން

ބާކީ

އަޞްހާބު

ބޭކަލުންނެވެ.

ހަމައެފަދައިން ޞަހާބީންގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން އެބައިމީހުންގެ ދޫ
ރައްކައު ކުރެއެވެ .އަދި އެކަންކަމުގައި އެބެއިކަލުންނީ މުޖުތަހިދުން )ހައްގު
ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބައެއް( ކަމުގައި އެމީހުން އިޢުތިޤާދު ކުރެއެވެ.
އޭގެތެރެއިން އިޖުތިހާދުގައި ރަނގަޅު )ހައްގު ގޮތަށް ފޯރި(

ބޭފުޅުންނަށް ދެއަޖުރު

ލިބޭހުއްޓެވެ .އަދި އިޖުތިހާދުގައި ކުށްކުރެވުނު ބޭފުޅަކަށް ނަމަވެސް އެއްއަޖުރު
އލަމްގެ
ލިބޭހުއްޓެވެ .އަދި ސުންނަތުގެ މީހުން ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސަ ް
އަހުލުބައިތުންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީ މީހުންނަށް ލޯބިކުރެއެވެ .އަދި
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ހ
އެބެއިކަލުންނާއި މުވާލާތު ކުރެއެވެ .އަދި އެމީހުން ރަސޫލު اﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ި
ވަސައްލަމްގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން އުންމަހާތުލް މުއުމިނީން އަށް ގާތްކަން
ހ
ޢން ު
ބަހައްޓައެވެ .އަދި އެ އެއްމެހައި ބޭކަލުންނާއި ބޭކަނބަލުންނަށް ރަޟިޔަ اﷲ ަ
ކިޔައެވެ.
އަދި އަހުލުއްސުންނަތު ވަލްޖަމާޢަތުގެ މީހުން ރާފިޟީންގެ ގޮތްތަކުން
ބަރީއަ ވެއެވެ .އެބައިމީހުންނީ ރަސޫލު ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢގ◌ެ

އަޞްހާބުންނަށް

ތ ކިޔައި ،އެކަލޭގެފާނުންގެ އަހުލުބައިތުންނާއި މެދު
ރުޅި އަރައި ،ހަޑިއެއްޗެ ި
ހައްދުފަހަނަ

އަޅައި،

އެބެއިކަލުންނަށް

اﷲ

ޢައްޒަ

ވަޖައްލަ

ވ
ދެއްވައިފައި ާ

މަޤާމަށްވުރެ މަތިކުރާ މީހުންނެވެ .ހަމައެފަދައިން އަހުލުބައިތުންނަށް ބަހާއި ޢަމަލުން
އުދަނގޫކުރާ ނާޞިބީންގެ މަގުންވެސް އެބޭކަލުން ބަރީއަވެގެންވެއެވެ.
ހ ވަސައްލަމަ
اﷲ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުހަންމަދު ޞައްލަ اﷲ އަލައި ި
އެކަންކަމައިގެން ފޮނުއްވި ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު މިގެނައި ކުރު
ބަސް ކޮޅުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހުރިހައި ވާހަކައަކީ އެއީ )ނަރަކައިން( ސަލާމަތްވާނެ
ޖަމާޢަތްކަމުގައިވާ އަހުލުއްސުންނަތު ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާއެވެ .އެބައިމީހުންނާއި

މެދުގައި ނަބީ ޞައް ަލ اﷲ އަ ަލހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘްކުރައްވައިފައި ވަނީ؛ ))ﻻﹶ ﺗﺰﺍﻝﹸ
ﷲ
ﻃﺎﹶﺋﻔﹶﺔﹲ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳊﹶﻖ ﻣﻨﺼﻮ ﺭﺓﹲ ،ﻻﹶ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺬﹶﳍﹶﻢ ﺣﱴ ﻳﺄﹾﺗﻲ ﺃﹶﻣﺮ ﺍ ِ
ގ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ((މިފަދައިންނެވެ .މިބަސްފުޅުގެ މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެ ފާނުންގެ އުންމަތު ެ
ދ
ބަޔަކު އަބަދުވެސް ހައްގުގައި ނަޞްރުލިބިގެންވާ ހާލުގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ .އަ ި
އެބައިމީހުންނާއި އިދިކޮޅުވެއްޖެ

ބަޔަކަށް އެއުރެންނަކަށް

އެއްވެސް

ގެއްލުމެއް

ނުދެވޭނެއެވެ .اﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅު އަތުވެއްޖައުމާއި ޖެހެންދެން
އެބައިމީހުން އެހެން ތިބޭނެއެވެ".
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އަދި ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެ ފާނު ހަދީސް ކުރެއްވި

އެވެ )) .ﺍﻓﹾﺘﺮﻗﹶﺖ ﺍﻟﹾﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﹺﺣﺪﻯ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﹶﺔﹰ ،ﻭﺍﻓﹾﺘﺮﻗﹶﺖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﹾﻨﺘﻴ ﹺﻦ
ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﹶﺔﹰ ،ﻭﺳﺘﻔﹾﺘﺮﹺﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷُﻣﺔﹸ ﻋﻠ ﻰ ﺛﹶﻼﹶﺙ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻓﺮﻗﹶﺔﹰ ،ﻛﹸﻠﱡﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺇﹺﻻﱠ
ﻭﺍﺣﺪﺓﹲ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔﹸ :ﻣﻦ ﻫﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ؟ ﻗﺎﹶﻝﹶ :ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﹾﻞﹺ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻲ (( މާނައީ " :ޔަހޫދީން ހަތްދިހަ އެއް ބަޔަށް ބައިބައި ވިޔެވެ .އަދި
ނަސާރާއިން ހަތްދިހަ ދެބަޔަށް ބައިބައި ވިއެވެ .އަދި މިއުންމަތް ހަތްދިހަ ތިންބަޔަށް
ބައިބައިވާނެއެވެ .އޭގެތެރެއިން އެންމެބައެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހައި ބައެއް ވާހުށީ
ނަރަކައިގައެވެ .ދެންފަހެ އަޞްހާބު ބެއިކަލުން ދެންނެވިއެވެ .އެއީ ކޮންބައެއް
ތޯއެވެ؟

އެކަލޭގެފާނު

އެއީ

ހަދީސްކުރެއްވިއެވެ.

ތިމަންކަލޭގެފާނާއި

އ
ގ ި
ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އަޞްހާބުން މިތިބި ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުންނެވެ ".މިއީ އޭ ަ
ފއި ،އަދި އޭގެމަތީގައި ސާބިތުވެ ،އެއާއި އިދިކޮޅު ކަންތައްތަކުން
ގަދައަޅައި ހި ަ
ރައްކާތެރިވެ ތިބުން ވާޖިބުގެންވާ ޢަޤީދާ އެވެ.
¨ ދެންފަހެ މިޢަޤީދާއިން އިންހިރާފުވެ ފައިކައްސައިލައި ،މިއާއި އިދިކޮޅަށް
ހިނގާ މީހުންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައިތަކެކެވެ.
o

މިބައިތަކުގެ

ތެރޭގައި

ބުދާއި،

ފޮޓޯއާއި،

މަލާއިކަތުންނާއި،

ދ
ވަލީވެރިންނާއި ،ޖިންނިއާއި ،ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ،ހިލަޔާއި އެނޫންވެސް އެފަ ަ
ގ
އެއްޗިއްސަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުން ވެއެވެ .ފަހެ މިބައިމީހުންނީ ރަސޫލުން ެ
ސ
ދަޢުވަތަށް އިޖާބަ ނުދޭ މީހުންނެވެ .އަދި ކިޔެއްތަ! ޤުރައިޝުންނާއި އެނޫންވެ ް
އެހެން ޢަރަބި އެކި ވަންހަތަކުން ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އާއި
ނނެވެ.
ދކޮޅުހެދި މީހު ް
މެދުގައި ކަންތައްކުރި ގޮތަށް އެބެއިކަލުންނާއި ޚިލާފުވެ ،އި ި
އެބައިމީހުން

އެމީހުން

އަޅުކަންކުރާ

ފަރާތްތަކުން

ހާޖަތްތައް

ފުއްދުމަށާއި،

ބަލިމީހުންނަށް ޝިފާ ދެއްވުމަށް އެދުމާއި ،ދުޝްމަނުންގެ މައްޗަށް ނަޞްރު
ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުމާއި އަދި އެފަރާތްތަކަށް ކަތިލައި ،ނަދުރުބުނެ ހެދިއެވެ.
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އ
ދެންފަހެ ރަސޫލު اﷲ ޞައްލަ اﷲ އެކަންކަމާ އިންކާރު ކުރައްވައި ،އެންމެހަ ި
އަޅުކަމެއް އެއްކައުވަންތަ اﷲ އަށް ޚާލިޞް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމުން އެކަމާއި
ހައިރާންވެ ،އިދިކޮޅުވެ ގަތެވެ .އަދި ބުންޏެވެ      .

]     ﺳﻮﺭﺓ ﺹ ،ﺁﻳﺔ [5 :މާނައީ " :އެކަލޭގެފާނު
ހުރިހައި އިލާހެއް އެއްމެ އިލާހެއްކަމުގައި ހައްދަވަނީ ހެއްޔެވެ! ހަމަކަށަވަރުން މީ
ޟރަތަށް
ވަރަށް ޢަޖައިބު ކަމެކެވެ ".ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުނަށް اﷲގެ ހަ ު
ގޮވައިލެއްވުމާއި ،ޝިރުކު ކުރުމުން އިންޛާރު ދެއްވުމާއި ،އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ
ދަޢުވަތުގެ ހަގީގަތް އެބައިމީހުނަށް ޝަރަޙަ ކޮށްދެއްވަމުގައި އޭގެތެރެއިން اﷲ
ތެދުމަގު ދެއްކެވި ބަޔަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި ،ފައުޖު ފައުޖަށް

ދނަށް
اﷲ ގެ ީ

މީސްތަކުން ވަދެއްޖައުމަށް ދާންދެން ދެމިހުންނެވިއެވެ .ފަހެ اﷲ ގެ ރަސޫލާ އާއި
އެކަލޭގެފާނުންގެ އަޞްހާބުންނާއި ،އެބެއިކަލުންގެ އިހުސާނާއި އެކު ތަބާވެގެން
ތިއްބެވި ތާބިޢީންގެ ކިބައިން ކެނޑި ނޭޅި ދެމުންދިޔަ ދަޢުވަތާއި ،ދިގު ޖިހާދަކަށް
ތ
ފަހު اﷲގެ ދީން ހުރިހައި ދީންތަކެއްގެ މައްޗަށް ގަދަވިއެވެ .ދެން އަނެއްކާ ހާލަ ު
ބަދަލުވެ ،ގިނަ މީހުންގެ މައްޗަށް ޖާހިލުކަން ބޮޑުވެ ގިނަބަޔަކު ޖާހިލިއްޔަ ދީނަށް
އެނބުރި އައީއެވެ .އެއީ ނަބީބޭކަލުންނާއި ،ވަލީވެރިންނާއި މެދުގައި ޣުލުއްވު
ގ
ކުރުމާއި ،އެބެއިކަލުންނަށް ދެންނެވުމާއި ،އެހީއަށް އެދި ގޮވުން ފަދަ ޝިރުކު ެ
ބާވަތްތަކުންނެވެ .ﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ ގެ މާނަ ޢަރަބި މުޝްރިކުންނަށް އިނގޭ
ވަރަށްވެސް ދަނެގަތް ފަދައިންއެބައިމީހުނަށް ނޭންގެއެވެ .ﻓﺎﷲ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﻥ.
ނުބުއްވަތުގެ

ޒަމާނާއި

ދުރުވުމާއި،

ޖާހިލުކަން

ބޮޑުވުމުގެ

ސަބަބުން

ޝިރުކުގެ ބާވަތްތައް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިޒަމާނާއި ޖެހެންދެން ފެތުރެމުން ވަނީ
އައިސްފައެވެ.
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ފަހުގެ މިމީހުނަށް އަރައިފައިވާ އޮޅުމަކީ ހަމަ ކުރީގެ މީހުންގެވެސް
އޮޅުމެވެ .އެއީ އެބައި މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި      
]ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ،ﺁﻳﺔ [ 18 :މާނައީ" :އެފަރާތްތަކަކީ اﷲގެ ޙަޟުރަތުގައި އަހަރެމެންގެ
ޝަފާޢަތެރިންނެވެ" ]          .ﺳﻮﺭﺓ
ށ
ﺍﻟﺰﻣﺮ ،ﺁﻳﺔ [ 3 :މާނައީ" :ތިމަންމެން اﷲ އާއި ގާތްވުމަށްޓަކައި މެނުވީ އެފަރާތްތަކަ ް
އަޅުކަން ނުކުރަމުއެވެ" .މިއެވެ.
އ
ހަމަ ޔަޤީނުން اﷲ ވަނީ މިޝުބުހަ ބާޠިލު ކުރައްވައި އެކަލާނގެ ފިޔަވަ ި
އެހެން

ކޮންމެ

ފަރާތަކަށް

ހަމަކަށަވަރުން

އަޅުކަންކުރިނަމަވެސް

ކ
އެމީހަ ު

ނ
ޔ ް
އެކަލާނގެއާއި ޝަރީކު ކޮށްފިކަމާއި އަދި ކާފަރުވެއްޖެ ކަމުގައި އަންގަވައި ބަ ާ
ކުރައްވައިފައި

ވެއެވެ.





މިގޮތުން


އެކަލާނގެ




ވަހީކުރައްވައިފައި




ވެއެވެ.







]      ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ،ﺁﻳﺔ [18 :މާނައީ:
" އަދި އެބައިމީހުން اﷲ ފިޔަވައި އެބައިމީހުނަށް ގެއްލުމެއް އަދި ފައިދާއެއް ނުދޭ
ފަރާތްތަކަކަށް

އަޅުކަން

ކުރެއެވެ.

އަދި

ބުނެއެވެ.

މިފަރާތްތަކަކީ

اﷲ

ގެ

ގ
ޙަޟުރަތުގައި އަހަރެމެންގެ ޝަފާޢަތްތެރިންނެވެ ".ފަހެ މިބަސް އެބައިމީހުން ެ
މައްޗަށް ރައްދު ކުރައްވަމުން اﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ     :

          

]  ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ،ﺁﻳﺔ  [18މާނައީ ":ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .އުޑުތަކާއި

ބިމުގައި اﷲ ދެނެވޮޑިގެން ނުވާ ކަންތައްތަކެއް ތިޔަބައި މީހުން އެކަލާނގެއަށް
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ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(

ބުނެދެނީހެއްޔެވެ! އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ .އަދި އެބައިމީހުން
ޝަރީކު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަލާނގެ މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެން ވެއެވެ".
ޅ
މި އާޔަތްތަކުގައި اﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފު ު
ފިޔަވައި

ނަބީބޭކަލުންނާއި

ވަލީވެރިންނާއި

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

އެހެނިހެން

ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އަޅުކަމަކީ އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ ޝިރުކެއް ކަމުގައި އެވަނީ
ބަޔާންކުރައްވައި ފައެވެ .އެއީ އެކަން ކުރާ މީހުން އެއަށް އެހެން ނަމެއް ކިޔައިގެން
އުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ  .

          

ނ
] ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ ،ﺁﻳﺔ [ 3 :މާނައީ  " :އަދި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ފިޔަވައި އެހެ ް
ފަރާތްތަކަކީ މަދަދުދޭ ގާތް ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ހަދައިގެން އުޅޭ މީހުން )ބުނެއެވެ(.
ތިމަންމެން اﷲ އާއި ކުށްތަން ވުމަށްޓަކައި މެނުވީ އެފަރާތްތަކަށް އަޅުކަމެއް
ނުކުރަމެވެ" .ދެންފަހެ اﷲ އެބައިމީހުނަށް ރައްދު ދެއްވައި ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
             
]      ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ ،ﺁﻳﺔ[3 :

މާނައީ" :

ހަމަކަށަވަރުން اﷲ އެބައިމީހުން އެކަމަކައިމެދުގައި ދެބަސްވެ އުޅޭ ކަންތަކުގައި
އެއުރެންގެ

މެދުގައި

ހުކުމް

ކުރައްވާނެއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

اﷲ

ދޮގުވެރި

ކާފަރުންނަށް ތެދުމަގެއް ނުދައްކަވާނެތެވެ".
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަތާތްތަކަށް ދުޢާކުރުމާއި،
އ
ބިރުވެތި ވުމާއި ،އުންމީދު ކުރުމާއި ،މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާ ި
ވ.
ޝަރީކު ކުރުން ކަމުގައި މި އާޔަތުގައި އެކަލާނގެ އެވަނީ ބަޔާންކުރައްވައި ފައެ ެ

ޞައް ޙަ ޢަޤީދާ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(
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އަދި އެބައިމީހުންގެ ކަލާނގެތައް އެމީހުން اﷲ އާއި ގާތް ކޮށްދޭނެ ކަމުގައި އެމީހުން
ބުނާ ބަސް ދޮގުކުރައްވައިފައެވެ.
ލވާތް ލެއްވި ރަސޫލުން ގެންނެވި ކަންތަކާއި ޚިލާފު،
¨ ސަލާމާއި ޞަ ަ
ޞައްހަ ޢަޤީދާ އާއި އިދިކޮޅު ،ކުފުރު ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރޭގައި :މިޒަމާނުގެ މުލްހިދުން
ކފުރަށް ގޮވާ މީހުން
ސ އިލްހާދާއި ު
ކުރެ މާރކްސް ،އަދި ލެނިން ފަދަ އެހެންވެ ް
ދެކޭގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ .އެއީ އިޝްތިރާކިއްޔަތު ،ނުވަތަ ޝުޔޫއިއްޔަތު ،ނުވަތަ
ބަޢުޘިއްޔަތު ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ނަމެއްކީކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ .ފަހެ މިފަދަ
މުލްހިދުންގެ އުޞޫލު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަލަކު ވޮޑިގެން ނުވާ ކަމާއި،
ހަޔާތަކީ މާއްދާއެއްކަން ހިމެނެއެވެ .އަދި އެބައިމީހުންގެ އުޞޫލުގެ ތެރޭގައި
ދެވަނަފަހަރަށް ދިރުވުމާއި ،ސުވަރުގެ އާއި ނަރަކަ ވާކަމަށް އިންކާރު ކުރުމާއި،
ހުރިހައި ދީންތަކަކަށް ކާފަރުވުން ހިމެނެއެވެ .އަދި އެބައިމީހުންގެ ފޮތްތައް ކިޔައި،
އެމީހުންގެ ގޮތްތައް ބަލައިފި މީހަކަށް މިކަން ޔަގީން ވާނެއެވެ .ޝައްކެއްނެއްގޮތުގައި
ގ
މިޢަޤީދާ އަކީ ހުރިހައި ސަމާވީ ދީންތަކަކާއި އިދިކޮޅު ޢަޤީދާ އެކެވެ .އަދި އޭ ެ
އަހުލުވެރިން ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައި އެއްމެ ނުބައި ނަތީޖާއަށް ފޯރުކޮށްދެނިވި
ޢަޤީދާ އެކެވެ.
އަދިވެސް ހައްގާއި އިދިކޮޅު ބައެއް ޢަޤީދާގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބާޠީނީން
ނ
ނާއި ބައެއް ޞޫފީން ދެކޭގޮތް ހިމެނެއެވެ .އެމީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެބައިމީހު ް
ވަލީވެރިންކަމުގައި ކިޔައި އުޅޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ކައުނުގެ ކަންކަން ތަދުބީރު
އ
ކުރުމުގައްޔާއި ޢާލަމުގައި ތަސައްރުފު ކުރުމުގައި اﷲ އާއި ބައިވެރިވާ ބައެ ް
ދ
ފ ަ
ކަމުގައެވެ .އެމީހުން އެފަރާތްތަކަށް އަޤުޠާބު ،އައުތާދު ،އަދި އަޣުވާޘު މި ަ
އެކިއެކި ނަންތައް އަމިއްލައަށް ހަދައިގެން ކިޔައެވެ .މިއީ اﷲގެ ރުބޫބިއްޔަތުގައި
އ
ކުރެވޭ އެއްމެ ނުބައި ޝިރުކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ .އަދި މި ީ
ޖާހިލިއްޔަތުގައި ޢަރަބިން ކޮށް އުޅުނު ޝިރުކަށް ވުރެވެސް ނުބައި ޝިރުކެކެވެ.
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އެހެނީ ޢަރަބި ކާފަރުން ރުބޫބިއްޔަތުގައި ޝިރުކެއް ނުކުރެ އެވެ .އަދި ކިޔެއް
އެމީހުން

ޝިރުކު

ކުރީ

އަޅުކަމުގައެވެ.

އަދި

އެމީހުން

ޝިރުކު

ކުރަނީ

ށ
ހލުގައި އެކަންޏެވެ .ދެންފަހެ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި اﷲ އަ ް
ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ާ
އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އެކުގައި އަޅުކަން ކުރެއެވެ .اﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ .
          

]      ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ ،ﺁﻳﺔ [29 :މާނައީ" :

އެބައިމީހުން ދޯންޏަށް )ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދަކަށް( ސަވާރު ވެއްޖެ ނަމަ اﷲ
އ
އަށް އަޅުކަން ޚާލިޞްކޮށް ދުޢާ ކުރެއެވެ .ފަހެ އެބައިމީހުން ސަލާމަތްކުރައްވަ ި
އެއްގަމަށް އާދެވުމުން ޝިރުކު ކުރަން ފަށައެވެ" .އެބައިމީހުން ރުބޫބިއްޔަތުގައި اﷲ
އެއްކައު ވަންތަ ކަމުގައި އިޢުތިރާފު ވެއެވެ .اﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ  .
]      ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ ،ﺁﻳﺔ [87 :މާނައީ" :
މ
އަދި ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުން އުފެއްދެވީ ކާކުތޯ އެއުރެންނާއި ސުވާލު ކޮށްފި ނަ ަ
އެމީހުން ބުނާނެއެވެ .اﷲ އެވެ" .އަދި ވެސް ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ  .

        
         

)          ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ’ ﺍﻵﻳﺔ
ނ
 (31މާނައީ " ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައި މީހުންނަށް އުޑުންނާއި ބިމު ް
ކ
ރިޒުޤު ދެއްވަނީ ކޮން ފަރާތެއްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިވުމާއި ފެނުމުގެ މިލްކުވެރިޔަ ީ
އ
ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަދި މަރުވެފައިވާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭން ދިރި ހުރި އެއްޗެއް ނެރުއްވަ ި
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ދިރޭ އެއްޗެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ އެއްޗެތި ނެރުއްވަނީ ކޮންފަރާތެއް ހެއްޔެވެ؟
ހ
އަދި އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ހިންގަވާ ފަރާތަކީ ކޮންފަރާތެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަ ެ
ނ
ފ ު
އެބައި މީހުން ނިކަން އަވަހަށް އެއީ اﷲ އޭ ބުނާނެއެވެ .ދެންފަހެ ކަލޭގެ ާ
ވިދާޅުވާށެވެ .ތިޔަބައި މީހުން ބިރު ނުގަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟" އަދި މި މާނައިގައި
އާޔަތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.
ފަހުގެ މުޝްރިކުން ދަންނައެވެ! ފަހެ އެބައިމީހުން ކުރީގެ މުޝްރިކުންނަށް
ވުރެ ޝިރުކުގައި ދެގޮތަކުން އިތުރުކުރިއެވެ.
އެއްގޮތަކީ ފަހުގެ ބައެއްމީހުން ރުބޫބިއްޔަތުގައި ޝިރުކު ކުރެއެވެ.
ދެވަނައީ؛ އެމީހުން ތަނަވަސް ކަމާއި ،ދަތި ހާލުގައިވެސް ޝިރުކު ކުރުއެވެ.
މިބައިމީހުންގެ

ގާތުގައި

އުޅޭމީހުންނަށާއި،

އެމީހުންގެ

ކަންތައްތައް

ފެންނަ

މީހުންނަށް މިކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ .އެގޮތުން މިޞުރުގައިވާ ﺣﺴﲔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ އާއި ބަދަވީގެ ޤަބުރާއި ،ޢަދަނުގައި ވާ ޢައިދަރޫސް ގެ ޤަބުރާއި ،ޔަމަނުގައި ވާ
ޚ
ހާދީ ގެ ޤަބުރާއި ،ޝާމުގައި ވާ އިބުނު ޢަރަބީގެ ޤަބުރާއި ،ޢިރާގުގައިވާ ޝެއި ް
ޢަބުދުލްޤާދިރު ޖީލާނީގެ ގަބުރާއި މިނޫންވެސް މަޝްހޫރުކަންލިބިގެންވާ ޤަބުރުތަކުގެ
ކައިރީގައި

މީސްތަކުން

ކުރަމުންދާ

ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ

ޢަމަލުތައް

ދެކިއްޖެ

ޒ
މީހަކަން މިކަންކަން ރަގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ .އަދި މިބައިމީހުން اﷲ އައް ަ
ވަޖައްލައަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ވަރަށްގިނަ ހައްގުތައް ގަބުރުތަކަށް އަނބުރާފައިވެއެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަންތައްތައް އިންކާރު ކޮށް ،މާތް اﷲ
އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރީގެ ރަސޫލުން
އެކަންކަމައިގެން
ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ!!

ފޮނުއްވި ތައުހީދުގެ ހަޤީގަތް އަންގައިދެނީ މަދުމީހެކެވެ .ﻓﺈﻧﺎ ﷲ
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ މާތް ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް
ދެއްވައި،

ހެޔޮވިސްނުން

އެމީހުންގެ

ތެދުމަގަށް

ތެރޭގައި

ގޮވާ

ނ
މީހު ް

އިތުރުކުރައްވައި ،މުސްލިމުންގެ ވެރިންނަށާއި އިލްމުވެރިންނަށް މިނުބައި ޝިރުކާއި
ހަނގުރާމަކޮށް އެކަންކަން ބިމުން ފޮހެލުމުގެ ތައުފީގު ދެއްވާށިއެވެ .އެކަލާނގެއީ
އައްސަވާ ވޮޑިންނަވާ ގާތުގައި ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ދ އާއި
¨ އަދިވެސް އަސްމާއު ވައްޞިފާތުގެ ބާބުގައި ޞައްޙަ ޢަޤީ ާ
އިދިކޮޅު ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދުޢަވެރިންކުރެ ޖަހުމީންނާއި ،މުޢުތަޒިލީންނާއި ،اﷲ
ވަތަޢާލާގެ

ސުބުޙާނަހޫ

ކިބައިން

އެކަލާނގެއަށް

މ
ފުރިހަ ަ

ޚާއްޞަވެގެންވާ

ޞިފަފުޅުތައް ނަފީ ކޮށް ،އިންކާރު ކޮށް ،ވުޖޫދުގައި ނުވާ ތަކެއްޗާއި ،ޖަމާދާތާއި،
މުސްތަހީލު ޞިފަތަކުން އެކަލާނގެ ޞިފަކުރުމުގައި އެބައިމީހުންނާއި އެއްގޮތަށް
މީހުންގެ

ހިނގާ

ޢަޤީދާތައް

ހިމެނެއެވެ.

އެބައިމީހުންގެ

اﷲ

ބަސްތަކުން

ހުސްތޯހިރުވެ ،މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ.
o

އަދި

ބައެއްސިފަތައް

މީގެ
ނަފީކޮށް

ތެރެއަށް

ވަންނަ

އަނެއްބައި

މީހުންގެ

ޞިފަތައް

ތެރޭގައި

ސާބިތު

اﷲ

ގ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ެ

ކުރާމީހުން

ވެއެވެ.

މިސާލަކަށް ޢަޝްޢަރީންނެވެ .އެބައިމީހުން ސާބިތު ކުރި ޞިފަތަކުގެ ސަބަބުން
ފތައް ސާބިތު ކުރަން
އެބައިމީހުން ނަފީކޮށް އަދި އޭގެ ދަލީލުތައް ތައުވީލު ކުރި ޞި ަ
ދ
އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ .ފަހެ މިގޮތުން މިބައިމީހުން ސަމްޢީ އަ ި
އ ޚިލާފުވެފައި ވެއެވެ .އަދި މިމައްސަލައިގައި ބަޔާންވެގެން ހުރި
ލލާ ި
ޢަޤުލީ ދަ ީ
ދެކޮޅުނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވެއެވެ.
ލއްސުންނަ ވަލްޖަމާއަތުގެ މީހުން ދަންނައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
ދެންފަހެ އަހު ު
އެބައިމީހުން اﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ އެކަލާނގެ
އ
ޛާތުފުޅަށްޓަކައި ސާބިތު ކުރައްވާފައިވާ އެންމެހައި އިސްމުފުޅަކާއި ސިފަފުޅެ ް
ގ
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ސާބިތުކުރެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެ އާއި އެކަލާނ ެ
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އ
ޚަލްގުތަކުންނާއި އެއްގޮތް ވުމުން އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ތޯހިރު ކުރެއެވެ .އެ ީ
ޞިފަފުޅުތައް ނައްތައިލުމުން ބަރީއަވާގޮތަށެވެ .މިގޮތުން މިބައިމީހުން އެކަލާނގެ
ބދަލު ކުރުމަކާއި
ސިފަފުޅުތައް ަ
ޢަމަލުކުރެއެވެ.

އަދި

އިންކާރު ކުރުމަކާނުލައި ،ހުރިހައި ދަލީލުތަކަކަށް

އެހެންމީހުން

ވެއްޓިފައިވާ

ދެކޮޅުނުޖެހުމުގެ

ތެރެއިން

މިބައިމީހުން ސަލާމަތްވެގެންވެއެވެ .ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ނަޖާތާއި ނަޞީބު ހުރި
މަގަކީ މިއެވެ .އަދި މިއުންމަތުގެ ސަލަފުންނާ އިމާމުން ހިންގަވާފައިވާ ޞިރާތުލް
މުސްތަޤީމަކީ މިއެވެ .ދެންފަހެ މިއުންމަތުގެ ކުރީކޮޅު ރަނގަޅުވި ގޮތަށް ނޫނީ
މިއުންމަތުގެ ފަހުކޮޅޮ ރަނގަޅު ނުވާ ހުއްޓެވެ .އެއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް
ތަބާވުމާއި ،އެދެއެއްޗާއި އިދިކޮޅު އެންމެހައި ތަކެއްޗެއް ދޫކޮށްލުމެވެ.

ﻭﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺧﻴﺮﹺ ﺧﻠﹾﻘ ﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﹺﻌ ﻬﻢ ﺑﹺﹺﺈﺣﺴﺎﻥ
ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ.

