
 

ފަރުޟުކުރެއްވި   اهلل سببببببببعبببببببب بببببببب  بببببببب    بببببببب بببببببب ىމީގެ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ.  

މިއުޅެނީ އެއްކަލަ 'މާލޫދު' ކެއްކުމުގައެވެ. ދުވަހަކު ، ފަސްނަމާދު އަޅާފައި

މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ނޭރިކަމުގައިވިޔަސް މާލޫދުކިޔަން ހަރުގެއަށް ދެވެއެވެ. 

ނުވަތަ އެކަމުގެ އުފަލުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކަށާއި ޙަފްލާތަކަށް ކުލަކުލައިގެ 

 ފާޑުފާޑުގެ ހެދުންތަކާއި 'ޓައީ'ތައް އަޅައިގެން ދެވެއެވެ.

އާއި   اهلل، މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ، ފަހެ ކަންހިނގާ ގޮތަކީ މިއީކަމުގައި ވާއިރު
ދެކެ ވާލޯތްބެއްގެ ޮބޑުކަމުން ކަމުގައި   صلى اهلل عبلب ب   سبلب   އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔާ

ގެ اهللޤުރުއާނާއި  ، އެހެންކަމުން ތިބާއަކީ؟ ޤަބޫލު ކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ
ތިބާގެ ، ގެ ސުންނަތަށް ތަބާވާ މުއުމިނެއްތޯ  صببلببى اهلل عببلبب بب   سببلبب   ނަބިއްޔާ

 އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލު ޮކށްލައްވާށެވެ.

  صلى اهلل  سّل  على  ع ِّن  حمّمد  على آل   ص ع   سّل .  احلمد هلل رب ال  ملني.
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09ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ:   

 ހެޔޮކަމަށް މަގުދައްކައިފިމީހާ އެކަން ކުރިމީހާ ފަދައެވެ.

  اهلل    ى

ڃ    ڇ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ             ڦ   ڦ   ڦ  

 [ ١٣]سورة آل عمران:  ڇ  ...ڃ 

اهلل

 ،

  اهلل  بب ب ى

ލިޔުނީ:  އާދަމް ނިާޝން ބިން ޢަލީ އާދަމް 
 އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު  : މުރާޖަޢާކުރީ

 އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން   

 މަނާ 
އްކުން
ވި

 

 މިލިޔުން ބިންމައްޗަށް އެއްލަވާ ނުލައްވާ!، ގެ އިސްމުފުޅު ވާތީاهلل މިލިޔުމުގައި 

 صلى اهلل عل    سل ާއއި ެއއާިލުހެގ ަނބިްއާޔ  اهلل

ައްށ ޯލބުިކާރ ަކުމަގއާިވަނަމ ަޢަމުލ ުކަރްނވޮީގްތ 

 صلى اهلل عل    سل ކީރިތި ުޤުރާއާނއި ަނބްިއާޔ 

 ެގ ުސްނަނުތަގއި ަވނީ ައްނަގާވަފެއެވ. 

 .ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެصلى اهلل عل    سل  ރަސޫލާ 
))ُكلُّ أُمَِّتي يَْدُخُلوَن اْْلَنََّة إيالَّ َمْن َأََب. قَب لُبوا: يَب  َرُسبوَل البلَّب ي  
َََخبَل اْْلَبنَّبَة  َ َمبْن َعَ ب قي َْببَ بْد  َ َمْن يَْأََب؟ قَ َل: َمْن َأطَ َعبيي 
َأََب.(( ]ر اه العخ ري / كت ب: االعت  م ب لكت ب  السبنبة / 

 [.٨٢٧۰ب ب: اإلقتداء بسنن... / رق :
ތެރެއިން  އުންމަތުގެ  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ' " މާނައީ: 

އެހެން   ،ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އިންކާރުކުރި މީހުން ފިޔަވައި
' އެހިނދު  ހުރިހާ އެންމެން ސުވަރުގެ ވަންނަ ހުއްޓެވެ.

އޭ   ގެ ރަސޫލާއެވެ. اهللޞަޙާބީ ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. '
ކާކު  ފަހެ  ކުރަނީ  އިންކާރު  ވަނުމަށް  ސުވަރުގެ 

 صبببببببلبببببببى اهلل عبببببببلببببببب ببببببب   سبببببببلببببببب ދެން ރަސޫލާ  ؟' ހެއްޔެވެ

ކިޔަމަންތެރިވި  ކަލޭގެފާނަށް  ތިމަން  ' ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. 
ވަންނަ ސުވަރުގެ  އަދި   މީހަކު  ހުއްޓެވެ. 

ފަހެ   ) ދަންނައެވެ. ( މީހާ  އުރެދިއްޖެ  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
 ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ އިންކާރުކޮށްފިއެވެ.'"

ކުުރނ     ީޢުދ މީލުާދ ފަާހަގ
 ރަބީޢުލް އައްވަލް  21



 

 احلمد هلل  ال الة  السالم على رسول اهلل  على آل   ص ع  أمج ني.

 صلى اهلل عل    سل 

))...َ إييَّ ُكْ  َ حُمَْدثَ تي اْْلُُموري  َْإينَّ ُكلَّ حُمَْدثَبة  بيبْدَعبةو  َ إينَّ ُكبلَّ بيبْدَعبة  
َضبباَللَببة.(( ]ر اه أبببو َاَ   صببهه   صببب بب بب  اْللببعبب ق   م ببكببب ة 

  [٣٦١امل  ب ح رق :

އަލަށް އުފެއްދޭ ، މާނައީ: "...އަދި ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް

ފަހެ  ރައްކާތެރިވާށެވެ.  ތިޔަބައިމީހުން  ކަންތައްތަކަށް 

ކޮންމެ  އަދި  ބިދުޢައެކެވެ.  ކަމަކީ  އާ  ކޮންމެ  ހަމަކަށަވަރުން 

 ބިދުޢަ އަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ."

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ   4ވަނަ ޤަރުނުގައި )ޙިޖްރީން    01ކޮންމެއަކަސް މިކަމަކީ މީލާދީން  

ފާޠިމީން  ކަމުގައިވާ  ދައުލަތެއް  ޝިޔަޢީ  އޮތް  މިޞްރުގައި  ޤަރުނުގައި( 

އަދި   ،އެމީހުންނަކީ މަހުދީން ކަމަށް ދަޢުވާޮކށް، ފަށާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެމީހުން

ކަމަށް  ބައެއް  ތިބި  މަގުފުރެދިފައި  އަހުލުވެރީންނަކީ  ޖަމާޢަތުގެ  ސުންނަތް 

ގެ اهللއެމީހުން  ، ޙުކުމް ކުރިއެވެ. މިޝިޔަޢީންގެ ނުބައިކަން ހުރި މިންވަރަކީ

ގެ ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އަބޫ   صبببببببلبببببببى اهلل عبببببببلببببببب ببببببب   سبببببببلببببببب ނަބިއްޔާ  

އަދި މިނޫންވެސް ވަރަށް   رضي اهلل عنه ޢާއިޝާ  ، ޢުމަރުގެފާނާއި، ބަކުރުގެފާނާއި

ބުނެ ކަމުގައި  ކާފަރުން  އެބޭކަލުންނަށް ނިސްބަތްޮކށް   ،ގިނަ ޞަޙާބީންނަކީ 

އެއްޗެހި ކިޔައި ހަދާފައިވެއެވެ. އަދި މިޞްރުގެ މީހުން ، ދޮގު ބުހުތާނުހަދައި

މިބައިމީހުންގެ  އަދިވެސް  ކުރުވިއެވެ.  މަނާ  ކުރުމުން  ނަމާދު  ތަރާވީޙް 

ނުބައިކަން ހުރި މިންވަރު ނިމުނީކީއެއް ނޫނެވެ. މިފާޠިމީންގެ ދުވަސްވަރު 

ކުއްތާއާއި މަރުވެފައިވާ)މުޅަ( ޖަނަވާރުގެ މަސް ، މިޞްރު މީހުން ބުޅަލާއި

ކައި  މަސްވެސް  ޅަދަރީންގެ  އެމީހުންގެ  ނުވިތާކަށް  އަދި  އުޅުނެވެ.  ކައި 

 .އުޅުނުކަމުގައި ވިއެވެ

 ، ،

، صلى اهلل عل    سل 

صلى اهلل عل    سل 

عل   السالم

 

111   222   333   

އުފަންވެވަޑައިގަތީ   صبببلبببى اهلل عبببلببب ببب   سبببلببب ދަންނާށެވެ. ރަސޫލާ  

ސީދާ ކޮން ދުވަހެއްގައި ކަމެއް ސާފުޮކށް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.  

އެއްވެސް މީހަކު ، ވިސްނާލުމުންވެސް އެނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ

އެމީހެއްގެ އުފަންދުވަސް ، އެމީހެއްގެ ލޯބިވާ މީހަކު މަރުވުމުން

، ފާހަގަޮކށް ނޫޅޭ ކަމެވެ. އެހެން އެކަން ކުރާކަމުގައި ވާނަމަ

ކީކޭތޯއެވެ ؟ ދެން ތިޔަބޭފުޅުން އެފަދަ މީހަކާމެދު ވިދާޅުވާނީ 

ސާފުޮކށް  ޑުމެންނަށް  އަޅުގަނ ވިސްނާލާއިރު  ދުވަހާމެދު  މި 

 صبببببببببببلبببببببببببى اهلل عبببببببببببلببببببببببب ببببببببببب   سبببببببببببلببببببببببب ފެންނަންއޮތީ ރަސޫލާ  

ރަބީޢުލް  އާދެ  މިދުވަހުގައިކަމެވެ.  އަވާހާރަވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 

 .ވަނަ ދުވަހުގައިކަމެވެ 01އައްވަލްމަހުގެ 
އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި   صببببلببببى اهلل عببببلبببب بببب   سببببلبببب   ފަހެ ރަސޫލާ

އަހަރު( ވަންދެން އެކަލޭގެފާނުގެ   411ޤަރުނު )   4ފަހުން  

ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެކެ 

ކުރައްވާފައިވާ  އަޞްޙާބުން  އާލުންނާއި  ލޯބިފުޅުވި  ނިހާޔަތަށް 

އޭގެ އަދި  ހެޔޮ   ކަމެއްނޫނެވެ.  އެންމެ  ވަޑައިގަތް  ފަހުން 

ތާބިޢީންގެ  އަތުބާޢުއް  ތާބިޢީންނާއި  ކަމުގައިވާ  ދެޤަރުނު 

ޒަމާނުގައިވެސް އެކަން ޮކށްފައެއް ނެތެވެ. އުންމަތުގެ އެންމެ 

، މާލިކް، މަޝްހޫރު ހަތަރު އިމާމުން )އިމާމް އަބޫ ޙަނީފާ

ވެސް ޙަންބަލް(  ބިން  އަޙުމަދު  އަދި  އެދުވަސް   ،ޝާފިޢީ 

ސަލަފުންގެ  އަދި  ނުވެއެވެ.  ކުރައްވާފައެއް  ފާހަގަ 

 .ޢިލްމުވެރިންވެސް މިކަން ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ

އެދުވަހު  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  މީލާދު  ޢީދު 

ކިޔެވެލިތަކުގައި  ކިޔެވެމުންދާ  ޮގތުގައި  މައުލޫދުގެ 

ހުރުމުން ޢިބާރާތްތައް  ބިދުޢަގެ  ހަމަ   ،ޝިރުކާއި 

މަގުފުރެދިފައިވާ  އެބައިމީހުންނަކީ  ހަޤީޤަތުގައިވެސް 

 ބައެއްކަން  ޘާބިތުވެއެވެ.

ބަޔަކު  ނުބައި  މިފަދަ  ދަންނާށެވެ.  އެހެންކަމުން 
އާ ބެހޭގޮތުން   صبببلبببى اهلل عبببلببب ببب   سبببلببب   ގެ ނަބިއްޔާاهلل

ވީމާ ވަކި ؟ ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރާނެހެން ހީވޭތޯއެވެ
މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ، އަޅުގަނޑުމެން
 ؟ ހުއްދަވާނެތޯއެވެ


