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 ޮއފް އިސްލާމިކް އެެފއާޒް މިނިސްޓްރީ

 ާރއްޖެ މާލެ، ިދވެހި   
 

 ޚުުޠބާ  ގެދުވަހު  ހުކުރުވާ  (8282މޭ  82) 6441 َشوَّال 61

 

 ައށް ވަކީލު ކުރުން اهللُ ޙައްޤު ގޮތުގައި 
 

ُُ َّل  ِِل َه ِِّلَّ َأن ّلَّ  َوَأْشَهدُ ، اْلَعاَلِمْيَ ِه َربِّ َاْلَْْمُد لِلّ   َد ْْ َك َلُه، َشرِيْ   اهلُل َو
ُُ َوَرُسولُُه،  اَهُد َأنَّ َسيَِّدنَا ُُمَمَّدً َوَأشْ  ٍد َوَعَلى مَّ ُمَُ  َوَسلِّْم َوبَارِْك َعَلى ُهمَّ َصلِّ للّ  اَ َعْبُد

يِن.ْم لَُ  ْيَ عِ ابِ التَّ وَ  ،اِبهِ حَ صْ أَ آِلِه وَ  َساٍن ََِِل يَ ْوِم الدِّ ْْ  يَ سِ فْ ن َ ُكْم وَ يْ صِ ُأوْ فَ أَمَّا بَ ْعُد:  بِِإ
  1ژی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ژ  َقاَل تَ َعاََل:فَ َقْد  .هِ َوالت َّوَكُِّل َعَليْ  َوى اهللِ قْ ت َ بِ 

ޙައްޤުވެގެްނ  އެކަލާނގެ ިފޔަަވއިއަށެެވ.  اهلل ލަމްަތކުގެވެރިޢާ ރީ ހުދު ޙަމް

 ޅާ އަ ގެ اهلل މުޙަްއމަދުގެފާނީ އަޅު ހެކިވަމެވެ. އިލާހަުކ ނުވާކަމަށް ެއހެްނ ވެވޭ  އަޅުކަމެއް
މުޙައްމަދުގެފާނަާށއި،  ،اهلل މާތްެހކިވަމެވެ. އަޅު ރަސޫލާ ކަމަށް  ،ކަމަށާއި

ނަށް ތަބާީވަހއި ބޭކަލުން ޤިާޔމަތަށް ދާންދެން އެ ،އާލު އަޞްޙާބުންނާއި ގެފާނުގެލޭއެކަ
 !އާީމން !ލައްވާށިއެވެ  ބަރަކާތް ،ސަލާމާއި ،ބަޔަކަށް ޞަލަވާތާއި

 އަށް ތަޤްވާވެރިވާށެވެ! اهلل މާތްގެ އަޅުތަުކންޭނވެ! ތިޔަބައިީމހުްނ  اهلل

ވޮޑިގެންވަނީ ަތޤުވާވެރިންނާ އެކުގައިކަން ތިޔަބައިީމުހްނ  اهلل ހަމަކަށަވަރުން،

 .ދަންނާށެވެ!

ُسْبَحاَنُه  اهللُ ގޮތުގައި  ލޮބުވެތި މުްސލިމް އަޚުންނޭވެ! ވަީކލުކުރުން ޙައްޤު
މަތިެވރި މާްތ ސިފައެކެވެ.  މުުއމިްނ އަޅުތަކުންގެ އަށް ވަކީުލ ކުރުމަކީ،  اََل عَ ت َ وَ 
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ވެ. އެކެ ގެންވާ މީހުންެގ މަތިވެރި ޝަރަފަޔަޤީންކަމުގެ އެްނމެ މަތީ ދަރަޖައެވެ. ކުއްތަންވެ
ނޑިއެވެ. ތައުޙީދުގެ އެންމެ މަީތ ދަރަޖައެވެ. އަޅުކަމުގެ  ހުރިހާ ހެޔޮަކމެއްގެ ތަޅުދަ

 ،އެހާމެ ޮބޑު ޭއގެ އަސަރު ަޙޔާތުގައި ދުންޔަވީ ވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ.ތެރެއިން މަތިވެރި

ُسْبَحانَُه  اهللُ  ޢަމަލެކެވެ. އުފުލިގެންވާ ޤަދަރު  ދީނުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޝިޢާރެކެވެ. އަދި
ވަޙީ ކުރައްވާފައި  اهللމާތް  ޙާޞިލު ކުރެވޭނޭ މަގެކެވެ. ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ގެ اََل عَ ت َ وَ 

ދެކެ  ކުާރ މީުހން  ވަކީލު ަހމަކަށަވަރުްނ،ާމނައީ: " 2ژڃ  ڃ  چ ڃ ژ  ވެއެވެ.

އަށް ވަކީލު ކުރުމަކީ އަޅުކަމުގެ އަޞްލުތަކުގެ  اهللތް މާއަދި  ".ލޯބިވެވޮޑިެގންވެެތވެ اهلل

 3ژڳ  ڳ  ڱژ  ަވޙީ ކުރަްއވާފައި ވެއެވެ. اهللތް މާ ލެކެވެ.ތެރެއިން އަޞް

 އަޅުކަން ކުރައްވާެށވެ! އަދި އެކަލާނެގއަށް ފަހެ، ކަޭލގެފާނު އެކަލާނގެއަށް މާނައީ: "

އަށް  اهلل ،ވަކީލު ކުރުމަކީއަށް  اهللތް ޙައްޤު ގޮތުގައި މާއަދި  "!ކުރައްވާށެވެ ވަކީލު

ޞްތެރި ެތދުވެރި، މުއުމިނުންެގ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިްނ ފުރިހަމަޔަށް ބަރޯސާާވ، އިޚްލާ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹژ  ވެއެވެ. ކުރައްވާފައިވަޙީ اهللތް މާ ފައެކެވެ.ސި

ާމނައީ:  4ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ

ބިރުވެިތާވ  ަހނދުމަކުރާހިނދު އެއުރެްނގެ ހިތްތައް اهللްނ ވާކަން ކަށަވަރީ، މުއުިމނު"

އެއުރެްނނަށް  ތައްއާޔަތް މީހުްނ ކަމުގައެވެ. އަދި އެކަލާނެގ )ބާވައިލެއްވި(
 ކަމުގައެެވ. އަދި އެއުރެންގެ ވެރި އިުތރުވާ މީހުން ކަން އީާމން ކިޔައިދޭހިނދު، އެއުރެންގެ

   ".ކަމުަގއެވެ ކުރާ މީުހން ވަކީލު ރަސްކަލާނގެއަށް
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 މި ކާއިނާތުގެ ކަންކަން ތަދްބީރު  اهللލޮބުވެތި މުސްިލމް އަޚުންނޭވެ! މާތް 

އެކަލާނގެ ލައްވާފައިވާ ކައުނީ ސުންނަްތތަކާ  ،ހިންގަވަނީ، ވައިއްވަރާ ،ކުރައްވައި
ވެސް ވުމަށްޓަކައި އެކަލާނގެ ލައްވާފައިާވ  ކޮންމެ ަކމެއް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އަްށ  اهللއެ ސަބަބުތަކުގައި ހިުފމަކީ މާތް  ކެއް ވެއެވެ.ތަސަަބބު ދުންޔަވީ

ކަމެެކވެ.  ހިމެނޭ  އެކަލާނގެއަްށ އީމާްނ ވުމުެގ ެތރޭގައި ،ކިޔަމަންތެރިކަްނ އަދާކޮށް

އަށް ބަޯރސާ  ތަޢާލާ اهلل ،ސަބަބު ތަކުގައި ހިފައި ،އެހެންކަމުްނ އަޅާގެ މައްޗަށް އޮތީ

ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމާއެކު ސަބަބުތަްއ  އެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަކީލުކުރުމަކީ .ވުމެވެ 
ިހންމަވައިދެއްވަނީ،  ވުމެވެ. އަދި ކަްނކަންޯރސާބަ ށްރަސްކަލާނގެއަމެދުވެރިކުރައްވާ 

 ެމވެ.ރުހިތުެގ އަޑިން ކަށަވަރުކު ކަން  اهللއަރަހުިށ  ކޮންމެ ަކމަކަށްެމ ުކޅަދުންވަންތަ

ގޮތަކަށް މެނުވީ މި ކާއިނާުތގައި އެއްވެސް ކަމެއް  އިރާދަކުރައްވާއެކަލާނގެ ފަހެ 

 ގެ ާމނައިގައި ވެެއވެ.އްާވފައިވާ ބަސްފުޅެއްވަޙީކުރަ اهللފަެހ ނުހިނާގނެއެވެ. 

 އެއްވެސް ) ތިޔަބަިއީމހުންނަކަށް ،މެނުވީ އިރާދަކުރެއްވުމުން  اهلل ވެރި ތަކުގެޢާލަމު"

 5".ނޭދެވޭނެތެވެ( ކަމެއް

 اهللމުއުިމނުްނނަކީ އެއްވެސް ޙާލެްއގައި މާތް  ލޮބުވެތި މުްސލިްމ އަޚުންނޭވެ!

ވެސް ނޫނެވެ. އެެހން ފަރާތަކުން މަދަދަށް އެދޭނޭ ބައެއް  ބައެއް ނޭ އަށް ޝަރީކު ކުރާ

މާނައީ:  6ژٿ  ٿ  ٿ  ٿژ  ަވޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. اهللމާްތ . ނޫނެވެ

 ށެވެ. އަދި އަޅަމެން ާވގިރަސްކަލާނގެއަ އިބަހަމައެކަނި ކުރަނީ،  އަޅަމެން އަޅުަކން"

އަށް  اهللމާްތ ." ޙަްއޤު ގޮތުގައި ންނެވެަޙޟްރަތު ރަސްކަލާނގެ  އިބަހަމައެކަިނ  އެދެނީ،
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އެޅުން ަފދަ  ތަވީދު ަރމަލުެޖހުމާއި، ފާލުެބުލމާއި، އަތްބެލުމާއި،ވަކީލުކުރާ މީހަކު 

 ކުރެއްވި ކަެމއްމިންވަރުތަާޢލާ  اهلل އަދި ލުތަކުްނ ދުރުވެ އެއްކިބާވާނެެއވެ.މަޝިރުކުގެ ޢަ

ކަންކަމާ ގުޅުވާ ނަމަ ނަމަ ެއއް  ނެއެވެ.ުކރާޤަބޫލުކަން ިހތުގެ އަޑިން ނުވާނެ މެނުވީ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ  ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. اهللމާތް ނުކިޔާނެއެވެ. 

ކަލޭގެފާނު "މާނައީ:  7ژک  گ  گ  گ   کڑ  ڑ  ک  ک

މެނުވީ، އަޅަމެްނނަކަްށ  ކަމެއް އަޅަމެންނަށް ިލޔުއްވާފައިވާ اهللވިދާޅުވާށެވެ! 

 އެހީތެރިވަންަތ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ފަހެ، އަޅަމެންގެ ނުޖެޭހނެތެވެ. އެކަާލނގެއީ، 

 "!ކުރާހުށިކަމެވެ  ވަކީލު އަށް اهللަހމައެކަނި،  މުއުމިުނން
ނިޔާކުރައްވާފައިާވ  ތަޢާލާ اهللލުކުރުމަކީ ވަކީ ލޮބުވެތި މުްސލިމް އަޚުންނޭވެ! 

ައްށ  اهللސަބަބުތަކުގައި ހިފުމާއެކު  ސަބަބުތަކުގައި ހިފުްނ ނަފީކުރާކަމެއް ޫނނެވެ.

 ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. zަނބިއްޔާ  ަނތީޖާ ބަާޔންކުރައްވަުމން ހެޔޮ ރުމުގެ ވަކީލުކު

ْلُتْم َعَلى اهللِ َلْو أَنَّ ) َر تَ ْدُدوْ ُكْم تَ وَكَّ َّي ْ ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما يَ ْرُزُ  ال َْ ََّ تَ وَكُّ ِِخَاًصا   
َانًاَوتَ ُروْ   ވަކީލުކުރުން ޙައްޤުގޮތުގައި ތިޔަބައިމީުހން އަށް  اهلل" ާމނައީ: 8( ُح بَِ

ރިޒުޤުދެއްވާ ފަދައިން  ތްޕަށް ނި ސޫފާ ސޫނަމަ، ދޫ ކޮށްފި އެކަލާނގެއަށް ވަކީލު 
 (ިތޔަބައިމީުހންނަްށ ރިޒުޤުދެއްވާނެއެވެ. އެ ސޮރުމެްނ ހެނދުުނ )އުދުހިގެން އެކަލާނގެ

ނޑާއެވެ. އަދި ހަވީރު )އެސޮރުމެން ނިދާތަަނށް( އަންަނީނ  އެނބުރި ދަނީ ހުސް ބަ
ނޑުފުރަ    "އިގެންނެވެ.ބަ
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އޭާނެގ ކަމެއްގައި، މުއުިމނުްނނަށް ދިމާވާ ޮކންެމ ލޮބުވެތި މުްސލިްމ އަޚުންނޭވެ! 

މެދު ަބޔަުކ  ަތޢާލާއެވެ. އެހެންކަުމން އޭނާއާ  اهللރަކީ ގަދަކީރިތި ވަންަތ މަދަދުގާ

ކިތަންމެ ރޭވުމެއް ޭރވިޔަސް، އަދި ދުނިޔެ މަތީގައި ކިތަންމެ ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމެއް 

 اهللމާތް ނަމަ، އޭނާއަށް އެކަލާނގެ ފުދިގެންވެއެވެ.  އަށް ވަކީލުކޮށްފި اهللލިބުނަސް 

ާމނަީއ:  9ژى  ائ  ائ  ىې ې  ې  ژ  ވަޙީ ކުރައްވާފައި ެވއެވެ.

 ވަކީލު މީހުން  ކުރާވަކީލު ފުދެއެވެ. اهللކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ! ތިމަންކަލޭގެާފނަްށ "

  !"ކުރާހުށީ އެކަލާނގެއަެށވެ

ައށް ވަކީލުކުރުްނ  هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަަޅމެންީނ އިަބ  ހައްދަވައި

 ބަޔަކު ކަމުގަިއ ލައްވާނދޭވެ! އާީމން  ކުރާވަކީލު ،ޙައްޤު ގޮތުގައި

 ِلْ َوَلُكْم َوِلَكافَِّة اْلُمْمِمِيْيَ َواْلُمْسِلِمْيَ ِمْن  اهللَ  أَقُ ْوُل قَ ْوِلْ َهَذا، َوَأْستَ ْدِفرُ 
ْيمُ  ُكلِّ َذْنٍب َفاْستَ ْدِفُرْوُُ ِِنَُّه ُهَواْلَدُفْورُ  ِْ  .الرَّ

******* 
 ދެވަނަ ޚުޠުބާ

 

َسانِهِ ْمُد لِلّ  َاْلَْ  ْْ َه ، َوَأْشَهُد َأن ّلَّ ِِل  انِهِ َعَلى تَ ْوِفْيِقِه َواْمِتيَ  ، َوالشُّْكرَُلهُ ِه َعَلى ِِ
ُُ َّلَشرِْيَك َلهُ  وَ ِِّلَّ اهللُ  َد ُُ َوَرُسْوُلهُ ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُ ْْ اِعْي ََِِل ِرْضَوانِِه، ، مًَّدا َعْبُد الدَّ

ًرا  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه، َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَسلََّم َتْسِلْيًما ِعَباَد اهلِل! أَمَّابَ ْعُد: فَ َيا  .َكِثي ْ
ُعْوُُ اِت َُّقوا اهللَ    ! تَ َعاََل َوَأِيي ْ
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 ައށް  اهللމާތް  އަޅުތަކުންޭނވެ! ތިޔަބައިމީުހން، ގެ اهللއެއަށްފަހު ދަންނާށެވެ! 

 އެކަލާނގެ  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި، އަދި އެންމެ ތަޤްވާވެރިވާށެވެ! އެ ކަލާނގެ އަށް ،ބިރުވެތިވެ
 އަށް ކިޔަމަންަގންނާެށވެ! 

 ވަނީ، ވާިޖބުވެގެން ނޭވެ! އަޅުަގނުޑމެންގެ މައްޗަށްލޮބުވެތި މުސްިލމް އަޚުން

ނޑުެމންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެްއގައި  اهللُ  ވެސް ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން، އަޅުގަ
ނޑުެމންނަްށ އަށް ބަރޯސާވުމެވެ.  اََل عَ ت َ وَ  ُسْبَحانَهُ  މެދުވެރިވެފައި މިާވ މިައދު އަޅުގަ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުްނ އަންގާ އެންުގންތަަކށް ، ނެވެން އޮތީގެ ޙާލަުތްނ އަރައިގަ 21ޑްކޮވި
އަތްދޮވުމާއި، ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުާމއި، ތަންތަނަށް އެްއވެ  ކޮށްގެްނެނވެ.އިޙްތިރާމް 

ައްށ  اهللމާސްކު އެޅުން ފަދަ އިރުޝާދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމާއެކު  ،މާއިނޫޅު

ެގ  اهلل ،ޮކށްދެއްވުން އެދި އަދި މިނުރައްކާތެރި ވަބާއިން ސަާލމަތް ކޮށްގެންނެވެ. ވަކީލު

ުގުޅްނ ވަތަ ރަޙިމުގެ ނު އްފާފައެ ފަހެ، ދަންނަވައިގެްނނެވެ.ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ 
ނޑާލު  ތިންަކަމކުން ސަބަބުންނަމަ، އެދުޢާގެ  ޢާކޮށްފިދު މުސްިލމަކު ަކމަކަށްމެއް ނުވާ ކަ

އްަޙ ޙަދީުޘްނ ގެ ޞަ zނަބިއްާޔ ދެއްވާނެކަން  އެމީހަކަށް ަތޢާލާ  اهلل ،ކަމެއް ކުރެ

 .އިޖާބަކޮށްދެއްވުމެވެ ދުނިޔެމަތީގައިދުޢާ ްއގެ އެމީހެ ކީކަމައްއެ"އެވެ. ވެ ވާރިދު ވެފައި
 އޭނާއަށް ރައްކާ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވުމަށްަޓކައި އެދުޢާގެ ގައިއާޚިރަތް ދުވަހުނުވަތަ 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ  އެއްވަރު ނުބައި ކާކަމަ ކުރި ދުޢާ އެ ނުވަތަ ކޮށްދެއްވުމެވެ.
  10."ކިބައިްނ ފިއްލަވައި ދެއްވުމެވެ ކަމެއް އޭނާގެ

ރަޙުމް ކުރައްވާ  ދަރަޖައަށް  އިންތިހާއަޅުތަކުންނަްށ  އީ اهلل އަުޚންނޭވެ! މުސްލިމް

 ،ސިއްރާއިގިނަކަމާއި،  ގެނިޢުމަތްތަކު ދެއްވާފައިވާ اهلل އަށްއިންސާނާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
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ކުރުަމކީ  ޙިސާބު  އިއެކަްނ ަބލަ ،ކަމުންޮބޑުެގ ފައުޅުގައި އޭނާއަށް ލައްވާ ރަޙުމަތު

ڤ   ڤ  ڦ  ژވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  اهللނޫނެވެ.  ކަމެއްކުޅަދާަނ  ކަށްއިންސާނަ

 ނިޢުމަތް  ގެ اهلل ތިޔަބަިއމީުހންމާނައީ: "   11ژڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ

އް ނުިހމެޭނނެއެވެ. ިނޢުމަތެމީުހންނަކަށް އެ  ތިޔަބައި  ،އުޅުނަސް ކުރަންޢަދަދު ،ހިމަނައި
 ރަސްކަލާނގެއެވެ."ވަންތަ ރަޙީމު ފުއްސަވާ ގިނަގިނަިއން ފާފަ ،އީ اهلل ،ހަމަކަށަވަރުން

މުސްލިމް ައޚުންޭނވެ! މައިމީހާ، އޭނާެގ ުތއްތު ދަރިފުޅަށް ރަޙުމްކުރާވަރަށް ވުރެ 

ިމ  އޯގާވެރިވެ ވޮޑިގަންނަވައެވެ. އަޅުތަކުްނގެ މައްޗަށް ތަޢާާލ އެކަލާނގެ اهللމާ ބޮޑަށް، 

ްއމުެވ، ެގ ރަޙުމަތްފުޅު ަވނީ، އެންމެހަިއ އަޅުތަކުްނގެ މައްޗަށް ޢާ اهللދުނިޔޭގައި 

އެ ތަކެތީްނ  ވަނީ، އުފައްދަވާފައި اهلل ވާހާ އެއްޗެއް، ބިމުގައި ޝާމިލްވެގެްނނެވެ. އުޑުތަކާއި

ގެ ރަޙުމަތްފުޅު ުނވާނަމަ މިުދނިޔެމަތީަގއި  اهلل ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ. ފައިދާ އިންސާނުން

 ވެސް  ފެންފޮދެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ބޯނޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ޭނވާ ވެސް ނުލެޭވނެއެެވ.

 އެއްވެސް ީމހަކަށް ޝިފާއެއް ވެސް ނުލިޭބނެއެވެ.  ަނމަ، ބަލިވެްއޖެ ނުލިބޭނެއެވެ.

ތަޤްވާވެރިވާށެވެ! ބިރުވެތިވެ އަށް  اهللމާތް ައޚުންޭނވެ!  މުސްލިމް
މުޞީބާތަށް ކެތްތެރިވެ  !ކުރިމަތިވެފައިވާ މި މުޞީބާތުގެ ވަގުތުަގއި ކެތްތެރިވާށެވެ

ތަނަވަސް ރަޙްމަތުްނ  اهللނިޢްމަތަށް ޝުކުރުވެރިވާ އަޅުންނަށް އިތުރު ކޮށްދެއްވާނެއެވެ. 
ނާޑނުލާެށވެ! މާޔޫސް ނުވާށެެވ! ރަޙްމަތެއް ނުވާ މުޞީބާތެއް އެކަލާނގެ  އުންމީދު ކަ

ރައްވާެނއެވެ. އަޅުތަކުންނަށް ޝުކުރުވެރިވާށެވެ! އަޅުތަކުންނަށް ޝުކުރުެވރި މެދުވެރި ނުކު
ބަލިމަޑުކަްނ ތަޙައްމަލު ކުރަމުްނާދ  ޝުކުރުވެރި ނުވާނެއެވެ.އަށް  اهللނުވާ މީހާ 

 ދުޢާ  އަށް اهلل އެންމެހާ ައޚުްނނާއި އުޚްތުންނަށް އަވަްސ ޝިފާއެއް ދެއްވުން އެދި
އަޅުތަކުަނށް ބަލިމަޑުކަމުގެ މިވަގުތުގައި ގެ ހަިތާޔރެވެ. މުއުމިުނން ،ދަންވާށެވެ! ދުޢާ އަކީ
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ގެ ަތނަވަްސ  اهللއަޅުތަކުްނަނށް ރަޙުުމ ކުރާ މީހުްނނަށް   އޯގާތެރިވެ، ރަޙުމު ުކރާށެވެ!
ރަޙުމަތްފުޅު ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އެކަާލނެގ އަންގަވާފައި ވެއެވެ. 

 ِف  نْ مَ  ُكمْ حَُ ِض يَ رْ رْ اأْلَ  ِف َمْن  اوْ حَُ رْ اِ ) ަޙދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. z اهللރަސޫލު 
ބިމުގައިވާ މީހުްނނަްށ ތިޔަބައިީމހުްނ ރަުޙމްކުރާށެވެ! އެއިރުން "މާނައީ:  12(اءِ السَّمَ 

  "ވެ.ތެނެލައްވާ ތިޔަބައިމީުހންނަށް ަރޙުމަތް  ރަޙްމާނުވަންަތ އިލާހު
މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަާވތް ކިޔެވުމަްށ  ލޮބުވެތި މުސްިލމް އަޚުންނޭވެ!

ڄ  ڄ  ڄ  ژވެއެވެ.  ވަޙީކުރައްވާފައި َوتَ َعاََل  ُسْبَحانَهُ  اهللُ  އަމުރުކުރައްވައި

للّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى اَ  13ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڄ   ڃ  ڃ
ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُُمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِِبْ َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِِبْ َراِهْيَم، َوبَارِْك َعَلى 
ْيٌد  ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُُمَمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى ِِبْ َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِِبْ َراِهْيَم، ِِنََّك حَِ

 َمَِْيٌد، 

 އިސްލާމް  ވި އަޅަމެންގެ ވެިރ ރަސްކަލާކޮ! އަޅަެމންނަކީބޮޑުކުރެއް އިހައްދަވަ
ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!  ބަޔަކު ފަރުވާތެރިވާ ކަންކަމަށް  ދީނުގެ އެ އަދި ލޯބިކުރާ، ދީނަށް

 ައމަންައމާންކަމާއި، ިސޔާދަތާއި، ގެވަޠަން، ދެެކ ލޯިބވާ އަޅަމެންނަީކ އަޅަެމްނގެ ވަަޠން
 ބަޔަކު ކަުމގައި  މަސައްކަތްކުރާ ،މަށްތެރިކުރުރައްކާމިނިވަންަކން ިހމާަޔތްކޮށް 

 ލައްވާނދޭވެ! 
 އެންމެހައި  ،ނުރައްކަލާއި ވައިރަހުގެ ކޮރޯނާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  އިހައްދަވަ

 ރައްކާތެރި ،އިންސާނިއްޔަތު މުޅި ،ރާއްޖެއާއި އަޅަމެންގެ ،ބަލިމަޑުކަމުން ،ރޯގާތަކާއި

 ސަރުކާރުން  ،ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް ދީބު މި ބަލިތަކުން އެފަދަ !ކުރައްވާނދޭވެ
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 ބަލިމަޑުކަުމން މި ،ލައްވައި ބަރަކާތް ފިޔަވަޅުތަކުގައި ހަރުދަނާ ގެންދަވާ  އަޅުއްވަމުން

އަދި މި ބަލިމަުޑކަމުން އިންާސނިްއޔަތު  !ކުރައްވާނދޭވެ ސަާލމަތް  އަޅަމެން
 މި ސަލާމަތްކުރަން މަަސއްކަތްކުރާ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ!

 ހީނަރުކަން އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާީޢ އަދި ކުރިމަތިވަުމްނދާ އަށް ރާއްޖެ  ގުޅިެގން ކަމާ

 ރިްޒޤު އަޅަމެްނނަށް އްވާނދޭވެ!އިތުރުކުރަ ވަސީލަތްތައް ބަރަކާތުގެ ރޯދި ،ފިއްލަވައި

  ލައްވާނދޭވެ! ބަރަކާތް ގައިރިޒްޤު އެ ،ތަނަވަސްކޮށްދެއްވައި
 ތައް ދީނާއި ދުިނޔޭގެ ކަންތައް އިސްލާމްބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  އިހައްދަވަ

 ށް ވެރީންނަރަްސކަލާނގެ ިޚޔާރު ކުރައްވައިފައިވާ  އިޞްލާޙުގެ މަުގން ިހންގެވުމަށް އިބަ 
ތައުފީޤު ދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންެގ ތެރެއިން މަރުވެ ގޮސްފައިާވ  ،ނަޞްރާއި ،ހިދާޔަތާއި
  ލައްވާނދޭވެ! ރަޙްމަތް ފުއްސަވައި، ފާފަ ގެން ދިރިތިބީ ،މީހުްނނާއި

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ ِعَباَد اهلل!

   !َوأَِقِم الصَََّلةَ   ، 14 ژڈ  ژ  ژ  ڈڌ   ڎ  ڎ
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