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  124  .................................................................................ުދޢާ ރާ ކު 

ިއީރ ޭރުކާރިއރު  )81 ެއްއާދްނުކުރުމގެ ުކިރްނ  ،ައނިބމީހާ ަކ
  125  .................................................................................ުދޢާ ރާ ކު 

  125  .................................................................ުދޢާ ރާ ުރޅިައުއމްުނ ކު  )82
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ހޭ ަރން ހާ ކު މީުޞބާތްެއޖެހިފިައވާ ީމަހުކ ފިެންއޖެ ީމ )83   125  ..................ުދޢާ  ޖެ

  126  ...............................................................ުދޢާ ރާ ަމޖިީލުހަގިއ ކު  )84

  126  .............................................................ުދޢާ  كَفَّارةަމޖިީލުހގެ  )85
86( "اُهللا غَفَر "މިފަަދއިްނ  "ފަާފުފްއަސވާިށެއެވ! هللا ތިބާައށް "  لَك

ާނީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ    127  ......................................................ުބ
  127  ......................ތިބާައްށ ެހޮޔަކެމްއ ޮކްށީދިފ މީހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ  )87

ޖާލުގެ ިކަބިއްނ މާތް  )88 ަސލާމަތް  هللاެއަކެމްއުކުރމްުނ ަދްއ
ްނަތްއަތއް    127  .....................................................ޮކްށެދްއވާފިަނިވ ަކ

ާނީމހާައްށ هللا )89 ެރްނ ތިބާެދެކ ޯލބިަވމޭ ުބ ކިައ ައުހ ަޓ ައްށ
  128  .......................................................................ޮކްށޭދްނވުީދޢާ 

  128  ................................ތިބާައްށ މަުދލްެއ ީދިފީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ  )90
ަދަރިނެނިގ ީމހާ ަދަރނި ައާދުކާރ ަވގުުތ ަދަރިނިދްނީމހާައްށ  )91

  128  .......................................................................ޮކްށޭދްނވުީދޢާ 

ުކެރވިާދެނަކަމްށ ިބުރްނ ކުާރުދޢާ هللاމާތް  )92   129  ....................ައްށ ަޝީރުކ
93( كاُهللا "باَر "كيތިބާގެ ިކބާަގިއ ަބަރކާތްަލްއވާިށެއެވ!  هللاމާތް  ف

ެނިފމީހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ    129  ......................................މިފަަދއިްނ ުބ

ްނ ަބުދ  )94   130  ..................ފާލެުބލަުމްށ ުނުރިހ ުކާރުދޢާ ޫދިނ ުއުދްއަސއިގެ
ނަދަކްށ ަސވާުރަވމްުނ ުކާރުދޢާ  )95  130  ..............ަސވާީރައަކްށ ުނަވަތ ުއަޅ

  131  ........................................................................ަދުތުރގެ ުދޢާ  )96

  132  .............................ަސަހަރްށ ުނަވަތ ަރަށްށ ަވްނަނުމްނ ުކާރުދޢާ  )97
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  133  ...................................................ުދޢާ ރާ ބާޒާަރްށ ަވްނަނުމްނ ކު  )98
  134  ...............................ުދޢާ ރާ ުހްއެޓްނފުެށމްުނ ކު  ަސވާީރ ަވުރެދަރވެ  )99
  134  ............ަދުތަރްށ ިނުކްނަނީމހާ ޙިާޟުރެވުހްނަނީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ  )100
  134  .........ޤާިއުމެވުހްނަނ ީމހާ ަދުތަރްށ ިނުކްނަނ ީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ  )101
ުއމާިއ ތްަސީބަޙިކުޔން  )102 ުކީބުރކި ިއ ަތ   135  ...............ަދުތުރުކަރުމްނ ދިުއުމަގ
ުތ  )103 ިރާޔ ަދުމަނމުާދ ަވގު ހޭ ުކަރން  )ފިަތްސވާްނ ގާތްުވުމން (ަދުތުރެވ ޖެ

  135  ....................................................................................ުދޢާ 

ެވްސ ޙާލެަތްއަގިއ ަމ  )104 ްނިޒަލަކްށ ަފއިބާ ަދުތެރްއަގިއ ުނަވަތ ެއޫންނ
ހޭ ިހނުދ ކުަރން    136  ...........................................................ުދޢާ ޖެ

  136  .........................ުކރު ިޛްނ ުކރާ ަފއި ެއނުބރިައްނަނުމ އި މަ ަދުތުރ ިނން  )105
ހޭ  ުއފާެވރި ަޚަބެރްއ ުނަވަތ ުނުރެހވޭ  )106 ޖެ ަޚަބެރްއ ިލބޭީމހާ ކުަރްނ

  137  .................................................................................ުކރު ިޛ

ން  rرسول اهللا  )107   138  .................ގަެމްއަޗްށ ަޞލަވާތް ިކެޔުވުމގެ މާތްަކ

  139  ...............................................................ަސލާމް ޢާްއމުކުުރން  )108
ަވިއލާ ިހނުދ އާޭނައްށ ަސލުާމގެ ަޖވާުބދްޭނ  )109 ކާިފަރުކ ަސލާމޮްގ

  140  ................................................................................ޖެހޮޭގތް 

  141  ................ުދޢާ ރާ ާޔިއ ިޙމާުރ ޮގަވިއލާ ިހނުދ ކު ޮގަވިއލާ ިހނުދަގ  ހާ  )110
ނ )111 މްުނ ކު ޭރަގ ްއތާ ޮގވާ ައޑިުއުވ   141  ...................................ުދޢާ ރާ ޑު ުކ
ެނަފއިވާ ީމހާައްށ ތިބާ  )112 ެއމީަހކާ ިދމާައްށ ތިބާ ހުުތުރެއްއެޗްއ ުބ

  142  .......................................................................ޮކްށޭދްނވުީދޢާ 
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ްސިލމާ  )113 ޢިބާާރތް  ،ަތުޢރީފުކުާރިއރު  ައށް މްުސިލަމުކ ައެންއުމ
ތް  ހޮޭގ ޖެ   142  ........................................................................ުކަރްނ

ހޭ ަތުޢރީފުުކާރ ައޑިުއވިްއޖެނަ  ައށް އޭނާ ީމަހުކ  ،މްުސިލަމަކށް  )114 ޖެ ަމ ިކަޔްނ
  143  ...............................................................................ިޢބާާރތް 

ނެދަފިއވާ ީމހާ ަތލިްބާޔ  )115 ާރމްަބ ާރައްށ ިއޙް ަޙްއަޖްށ ުނަވަތ ުޢމް
ތް  ހޮޭގ ޖެ   144  ........................................................................ިކަޔްނ

ުކީބުރިކުޔން  )116 ަމވާ ިހނުދ ަތ ިއަހ   144  .......................ަޙަޖުރލަްއްސަވދާ ައަރ
ިއ ަޙަޖުރލަްއްސަވާދ ެދެމުދ ުރުކުނލަްޔމާީނއާ  )ަޠވާފުުކަރުމްނާދިއރު ( )117

  145  ...............................................................................ުދޢާ ރާ ކު 

  145  ......................................ުދޢާ ރާ ުހްއިޓުހެރ ކު  އާިއ ަމުރވާަމީތަޞފާ  )118
ފާތުްދަވުހ  )119   147  ...............ކުާރުދޢާ  )ަމުހގެ ުނަވަވަނ ުދަވހު ذواحلجة (ަޢަރ
ިއީރގަ  )120 ލަްޙާރުމގެ ަކ   147  ............ުކރު ިޛުކރާ  )މުޒްަދިލފަާގިއ(ިއ ައލްމްަޝަޢުރ
ްނމެ ހަިލ  )121 ުކީބުރިކުޔން ަޖމްާރަތަކްށ ހިލުައކާިއުރ ޮކ ެއުކ ަތ   148  ..........ޮކަޅކާ
ުކގެ ަމްއަޗްށ ުކުރަވިނިވ ައިދ ުއފާ  ުމްނާނިއުއފާވު  )122 ްނަތ ަކ

  148  ............................................................................ިޛުކރު ުކރާ 
ތް  )123 ހޮޭގ ޖެ ްނަތްއުކަރްނ   149  ...................................ުއފާެވރިަކެމްއޖެހޭމީހާ ަކ
ްުނ ަތަނަކްށ ަތެދްއިއޙުސާ  )124 ހޭ ަރން ްސވާީމހާ ކު ަހށިަގނޑ   149  ...........ުދޢާ  ޖެ
ްނީމަހަކްށ ޖިެހާދެނަކަމްށ ިބުރަގްނަނ ީމހާ  )125 ެއމީެހްއގެ ެއްސީފަނ ެއެހ

ތް  ހޮޭގ ޖެ ްނަތްއުކަރްނ   150  ..............................................................ަކ

ްނ  )126 ހޭ ަކިލމަ ިބުރެވރިަކ ޖެ ާސްސވާ ަވގުުތ ިކަޔްނ   150  .......................ިއުޙ
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ހަޭކިލމަ  )127 ޖެ   150  ..................................ަނައމޫްސިފ ަޛަބަޙުކާރިއުރ ިކަޔްނ
ިއ ކު ުނލަފާ ަޝިއޠުާންނގެ  )128     151  ..............ުދޢާ ރާ ަމަކުރ ަރްއުދުކުރަމްށަޓަކ
  152  .................................................ަތުއބާުވން ި ިއްސިތުޣފުާރުކުރމާއ )129
130(  دمحاَنَ اِهللا، اَلْحبسرإِالَّ اُهللا، اَُهللا أَكْب ިމަކިލަމަތްއ ިކުޔުމެގ  ِهللا، الَإِٰله

ން    154  ...............................................................................މާތްަކ

ީނ ިކިހެންއ؟ތްަސީބ rرسول اهللا  )131 ުއްއަވ   159  ................................ަޙކި
އްިނ ިހެމޭނ  )132 ުކގެ ތެެރ ިއްނ ައިދ ޖިާމުޢައަދުބަތ ުކގެ ތެެރ ްނަތްއަތ ެހޮޔަކ

ތްައަތއް   159  ...................................................................ަބެއްއަކްނ
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 دماَلْح لَٰىِهللاع الَمالسالَةُ والصو ،نيبِّ الْعاَلَمبِياَِء  راَألن فرأَش
يومِ الدّينِ.  نهجِه إِلَٰى آله وأَصحاَبِه أَجمعين، ومن ساَر علَٰى والْمرسلين، وعلَٰى

:دعأَماَّ ب  
ދަވާފައިވާ ތަނެކެވެ. ހައްهللا ދުނިޔެއަކީ ޙާލަތްތައް ތަފާތުވާގޮތަށް މާތް

އަދި އެތާނގައި ދިރިއުޅޭ މަޚުލޫޤުންގެ ޙާލަތްތައްވެސް އެކަލާނގެ 
. އެއްވެސް މަޚުލޫޤަކަށް ފުރިހަމަ ފުދުން ތެރިކަމެއް ތަފާތުކުރެއްވިއެވެ

. ފުދިވޮޑިގެންވާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ނުދެއްވަތެ ވެ
. މިހެންކަމުން އަހުރެމެން އެންމެން ނަކީ އެކަލާނގެއަށް އެކަލާނގެއެވެ

. ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހައި  ހުރިހައި ވަގުތެއްގައި ބޭނުންޖެހިފައިވާ ބަޔެކެވެ
މަރުޙަލާތަކެއްގައި އަހުރެމެންގެ ޙަޤީޤީ އެހީތެރިއަކީ އަދި ޙަޤީޤީ 
. އެހެންކަމުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރުން ވަނީ  މަދަދުވެރިއަކީ އެކަލާނގެއެވެ

! އަޅުކަމުގެ އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރައް . އަދިކިއެއްތަ ވާފައެވެ
. މާތް އެކަލާނގެއަށް هللا ޚުލާޞާކަމުގައި ދުޢާކުރުން ވަނީ ލައްވާފައެވެ

. އަދި އަޅުތަކުންކުރާ ދުޢާ ތަކުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަތެދުޢާކުރާ އަޅު ވެ
.  އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އެކަލާނގެވަނީ ވަޢުދުވެ   ވޮޑިގަންނަވާފައެވެ

. ދުޢާކުރުވަރަށްދުޢާކުރުމަކީ  މުގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން މާތް އަޅުކަމެކެވެ
. ފަހެ ވަރަށްގިނަ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘް ތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
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. މާތް  . އެކަލާނގެ هللاދުޢާއަކީ ޒިކުރެކެވެ ގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމެކެވެ
.ތިން އެކަލާނގެ ހަނދުމަކުރައްވަތެމަތިން ހަނދުމަކުރާމީހާގެ މަ އަދި  ވެ

އެކަލާނގެ އެމީހެއްގެ މަތިން ހަނދުމަކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އޭނާގެ 
 .   ބޭނުންތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމެވެ

ނަތުގެ އަލީގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މިކުޑަކުޑަފޮތަކީ ޤުރުއާނާއި ސުން
 . ސަޢީދު ބުނު ޢަލީ ޤަޙްޠާނީ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ދުޢާފޮތެކެވެ

މަށް ސުންނަތްވެގެންވާ ދުޢާތައް މިފޮތުގައި ތަފާތުވަގުތުތަކުގައި ކިޔު
. މިފޮތް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި މިވަނީ  ޝާމިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ
މިފޮތް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ މިފޮތުގައިވާ ދުޢާތަކުގެ މާނަ 
ރަނގަޅަށް އެނގޭގޮތަށެވެ. އަދި ޢަރަބިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ 

. ގެ ތަޚްރީޖުތަކުބޭފުޅުންނަށް ދުޢާ   ހާމަވާގޮތަށެވެ
ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑަށާއި އަދި ދިވެހި އެންމެހައި އަޚުންނާއި 

ޢާތައް އޭގެ މަޤާމުތަކުގައި އުޚުތުންނަށް މިފޮތުގައި މިވާ ދު
.هللا ލާޞްތެރިކަމާއެކު ކިޔަން އާދަކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު މާތްއިޚު   ދެއްވުމެވެ

 
 

                                              
25- 1 1417 .  

     މ. 1996ޖޫން  -12
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ްނ.ިޛ   ކުުރކުުރމުގެ މާތްަކ

. I اهللا ¾ ¿    «   ¼  ½  ]  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

ÀZ ) :ހަނދުމަކުރާށެވެ. هللا "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން )١٥٢البقرة
. އަދި  މީހުންތިޔަބައިهللا އޭރުން ތިމަން ހަނދުމަކުރައްވާހުށީމެވެ

. އަދި ތިމަންއަށް ޝުކުރުކުރާهللاމީހުން ތިމަންތިޔަބައި އަށް  هللا ށެވެ
." ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރު   ނުވާށެވެ

 [Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í ÌZ  :އޭ   )٤١(األحزاب"
! ތިޔަބައިމީހުން ގިނަވެގެ ންވާ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

."ހަނދުމަ هللاހަނދުމަކުރުމަކުން    ކުރާށެވެ

 [  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨ §
±Z   :ނާއި ހަނދުމަކުރާ ފިރިހެނުން هللا"ގިނަގިނައިން  )٣٥(األحزاب

ންހެނުން ދަންނައެވެ. ހަނދުމަކުރާ އަ هللاއަދި ގިނަގިނައިން 
ފާފަފުއްސެވުމާއި މަތިވެރިވެގެންވާ އަޖުރު  هللاއެއުރެންނަށްޓަކައި 
".   ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ

 [  ¶  µ   ´  ³   ¾  ½  ¼ »  º  ¹  ¸
  Ã  Â  Á    À  ¿Z   :އަދި ތިބާގެ ނަފުސުގައި   )٢٠٥(األعراف"
ހެނދުނާއި  ،އަދި އަޑު އުފުލުމެއް ނެތި ،މަޑުމޮޅިކަމާ ބިރުވެތިކަމާއެކު

. އަދި ޣާފިލުވި މީހުންގެ  ހަވީރު ތިބާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރާށެވެ
".   ތެރެއިން ތިބާ ނުވާށެވެ



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  17 

"އެމީހަކު ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rهللا رسول اއަދި 
ރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރާމީހާއާއި، އަދި އެމީހަކު ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި 
ރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަނުކުރާމީހާގެ މިސާލަކީ ދިރިހުރި މީހަކާއި 

".   )1(މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މިސާލެވެ

"ތިޔަބައިމީހުންގެ  .ވެޙަދީޘްކުރެއްވިއެ rرسول اهللا އަދިވެސް 
އަދި އި، ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ޠާހިރުކަންބޮޑު 
އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެެ ދަރަޖަތަކުގައި އެންމެ އި، ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާ

މަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އުފުލިގެންވާ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަން ތި
ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަނާއި ރިހި  ވިދާޅުވެދެއްވަން

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ  ހޭދަކުރުމަށް ވުރެވެސް ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެކެވެ
 އެބައިމީހުންގެ ކަރުތައް ކަނޑައި، ތިޔަބައިމީހުން ބައްދަލުކޮށް ޢަދުއްވުންނާ

ހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަރުތައް ކެނޑުމަށްވުރެވެސް އަދި އެބައިމީ
. އާދޭހޭތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެކެވެ ! . ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ

.އަށް ޛިهللا އެއީ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ!    )2(ކުރުކުރުމެވެ

. ޙަދީޘެއްއަދި ޤުދުސީ   rرسول اهللا ގައި އައިސްފައިވެއެވެ
. "ތިމަން I اهللا .ރެއްވިއެވެޙަދީޘްކު ވޮޑިގެންވަނީ هللا ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

                                                           
هللا ވެ. "އެގެއެއްގައި ގައި ރިވާވެގެންވަނީ މިފަދައިންނެ مسلمއަދި رواه البخاري.  )1

ހަނދުމަނުކުރެވޭ ގޭގެ މިސާލަކީ ދިރިހުރިމީހަކާއި هللا ހަނދުމަކުރެވޭ ގެއަކާއި އެގެއެއްގައި 
  މަރުވެފައިވާމީހެއްގެ މިސާލެވެ.

  ه وصححه األلباين.ماج وابن الترمذيرواه  )2
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. އޭނާ هللاގެ އަޅާ ތިމަންهللاތިމަން އާ ދޭތެރޭ ހީކުރާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ
. ވޮޑިގެންވަނީ އޭނާއާ އެކުގަهللا ތިމަން ،ހަނދުމަކުރާ ހިނދުهللا ތިމަން އެވެ

 ،ހަނދުމަކޮށްފިނަމަهللا އޭނާ ތިމަން ،ސަށްފަހެ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފް
. އަދި އޭނާ ޖަމާޢަތެއްގެ هللاންތިމަ ވެސް އޭނާ ހަނދުމަކުރައްވާހުށީމެވެ

އެޖަމާޢަތަށްވުރެ ހެޔޮ ޖަމާޢަތެއްގައި  ،ހަނދުމަކޮށްފިނަމަهللا ތެރޭގައި ތިމަން
. އަދި އޭނާ ތިމަން އާ ކައިވަތަކަށް ކުއްތަން هللاއޭނާ ހަނދުމަކުރައްވާހުށީމެވެ

. އަދި އޭނާއާ މުށަކަށް ކައިރިވެވޮޑި ،هللاތިމަން ،ވެއްޖެނަމަ ގަންނަވާހުށީމެވެ
އޭނާއާ ބޮމައަކަށް هللا ތިމަން ،އާ މުށަކަށް ކުއްތަންވެއްޖެނަމަهللاއޭނާ ތިމަން

. އަދި އޭނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް  ކައިރިވެވޮޑިގަންނަވާހުށީމެވެ
ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާގެ ކައިރިއަށް އެއަށްވުރެ  ،ހިނގާފައި އައިސްފިނަމަ
."ހަލުއިކޮށް ވޮޑިގަންނަވާ   )1(ހުށީމެވެ

ގެ އަރިހުން  عبد اهللا بن بسرރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް 
. އޭ  . ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ ގެ هللاރިވާވެގެންވެއެވެ

! ހަމަކަ ރެމެންގެ މައްޗަށް ށަވަރުން ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އަހުރަސޫލާއެވެ
. ފަހެ އަހުރެން އެކަމެއްގައި ވަރުގަދަޔަށް ހި ފަހައްޓާނޭ ގިނަވެގެންވެއެވެ

                                                           
ގަތުމުގެ އަޅާއާ ކައިރިވެވޮޑި، هللاގައި ފުޅުحديث (މި رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.  )1

هللا މުރާދަކީ އެކަލާނގެ، އަޅާއަށް ޘަވާބު ގިނައިން ދެއްވުމެވެ. އެބަހީ އޭނާ ގިނައިން 
ހަނދުމަކޮށްފިނަމަ އަދި ހެއުޢަމަލާގެން އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވެއްޖެނަމަ އެކަލާނގެ، 

  އޭނާއަށް ގިނައިން ޘަވާބުދެއްވާނެއެވެ.)



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  19 

 . "ތިބާގެ ދޫ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެކަމެއް އަހަރެންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެ
."ކުރުކުރުމުގައި ތެތްކޮށް ބާއްވާއަށް ޛިهللا އަބަދުވެސް    )1(ށެވެ

ގެ ފޮތުން އެންމެ "هللا .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا އަދިވެސް 
. އަދި ކޮންމެ ވެއެވެ އަކުރެއް ކިޔައިފި މީހާއަށް އޭގެސަބަބުން ހެޔޮކަމެއް

. ހެޔޮކަމެއް އަކީ އެންމެ އަކުރެކޭ  Z !]  އޭގެ ދިހަހެޔޮކަން ފަދައެވެ
. އެހެނެއްކަމަކުތިމަންކަލޭގެ .  ފާނު ވިދާޅެއްނުވަމެވެ އަދި އަލިފަކީ އަކުރެކެވެ

". . އަދި މީމަކީ އަކުރެކެވެ    )2(ލާމަކީ އަކުރެކެވެ
ން ކިބައި ގެ عامر بن ةبقْعރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް 

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެއްދުވަހަކު  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އޭރު އަހުރެމެން ވަނީ  . ފަހެ  ةفَّصގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ ގައެވެ

ކޮންމެ ، "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު 
 ގޮސް އެތަނުން އެއްވެސް ފާފައަކާއަށް  قيقعއަށް ނުވަތަ  نحاَطْبދުވަހަކު 

ޖަމަލު ބޮޑު ގޮންގަނޑުލީ ދެ، ނުލައި އަދި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުކަނޑައި
ރެމެން ފަހެ އަހު؟ ހިފައިގެން އައުމަށް ލޯބިކުރަނީ ކާކުހެއްޔެވެ

. އޭ އެދަންނަވައިފީމު ށް ރެމެން އެކަމައަހު !ގެ ރަސޫލާއެވެهللا ވެ
. ލޯބިކުރަމުއެ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ". ވެޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ގެ ފޮތުން هللا، ހެއްޔެވެ؟ އަދި މިސްކިތަށް ގޮސް މިސްކިތަށް ނުދާނަން
އޭނާއަށް  ،އާޔަތް ކިޔަވައިދިނުމާއި ނުވަތަ ދެއާޔަތް ކިޔުންދެ

                                                           
  اين.وصححه األلب هماج وابن الترمذيرواه  )1

  وصححه األلباين. رواه الترمذي )2
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އޭނާއަށް  ،އެދެޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. އަދި ތިންއާޔަތް
. އަދި ހަތަރުއާޔަތް ތިން ޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ހަތަރުޖަމަލަށްވުރެ  ،ބޮޑެވެ

އެޢަދަދުގެ  . އަދި އާޔަތުގެ ޢަދަދު ގިނަވީވަރަކަށްހެޔޮކަން ބޮޑެވެ
".   )1(ޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ

.  rرسول اهللا އަދިވެސް  ގައި "މަޖިލީހެއްޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. އޭނާގެ  މީހާކުރުނުކޮށްފިޛި އަށްهللاއިށީނދެ، އެތާނގައި  ދަންނައެވެ

.ގެ ޙަޟްރަތުން ހިތާމައެއް هللاމައްޗަށް  )  ވެއެވެ އަދި ތަންމަތީގައި (ނިދަން
. އޭނާގެ هللاއޮށޯންނަ ހިނދު،  އަށް ޛިކުރުނުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ

.هللاމައްޗަށްވެސް     )2("ގެ ޙަޟްރަތުން ހިތާމައެއް ވެއެވެ
.  rرسول اهللا އަދިވެސް  ކު ބަޔަ"އެއްވެސް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ކުރުނުކޮށް އަދި އެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާގެ އަށް ޛިهللا މަޖިލީހެއްގައި، 

ންގެ މައްޗަށް ހިތާމައެއް އެބައިމީހު ،މައްޗަށް ޞަލަވާތް ނުކިޔަވައިފިނަމަ
. ފަހެ ހުގައި އެބައިމީހުން ނުއިށީނދެތެމަޖިލީނުވާގޮތަކަށް އެ هللا ވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ވަތެށް ޢަޛާބުދެއްއެބައިމީހުންނަ ،އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ވެ
."ހުންނަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވަތެއެބައިމީ ،އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ   )3(ވެ
.  rرسول اهللا އަދިވެސް  ބަޔަކު  "އެއްވެސްޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 ،އެމަޖިލީހުން ތެދުވާނަމަ ،ކުރުނުކޮށްއަށް ޛިهللا  ،މަޖިލީހެއްގައި
ން ތެދުވާ ޗެއް ކައިރިޑުފަދަ އެއްމަރުވެފައިވާ ހިމާރެއްގެ މަސްގަނ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  وصححه األلباين. رواه أبوداود. )2

  وصححه األلباين.رواه الترمذي  )3
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. އަދި އެބައިމީހުންނަށް އެބައިމީހުން ބަޔަކުކަމުގައި މެނުވީ  ނުވެއެވެ
".   )1(ހިތާމަވެރިކަންހުއްޓެވެ

  

ްނ ކުާރ ްނ ހޭލިައިނިދ -1   ކުުރަތްއ.ިޛގެ
ޙަމްދު "އެންމެހާ  )2("روشالن هيلَإِو ناَتماَأَ ماَ دعب ناَياَحأَ يذالَّ ِهللا دمحلْاَ" )1(

. އެކަލާނގެއީ އަޅަމެން އަށެهللاތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ  ވެ
. އަދި އަޅަމެންނަށް  ،މަށްފަހުމަރުގެންނެވު ދިރުން ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

".    (ކައްވަޅުތަކުން) ތެދުވެގެން ދިޔުންވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ
 لِّى كُلَع وه، ودمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )2(
شقَ ٍءيديرس .اِهللا نَحاَبالْ، وحمد لَّلهلَإِ الَ، واُهللا الَّإِ هكْأَ اُهللا، وبرالَ، و حلَو الَو 
ކަންވެވުން މެނުވީ އަޅު"هللا  )3("يل رفاغْ بِّ، رمِيظعالْ يِّلعالْ اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ

. އެކަލާނގެއީ  ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކުނުވާ އެއްކައުވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. 
. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދު  އެންމެހާ ވެރިކަމެއްވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

. އަދި އެކަލާނގެއީ ވެސްތަޢުރީފެއް ކޮންމެކަމެއްގެ ވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
 . ހުރިހާ ޢައިބަކުން هللا މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين. وأمحد أبوداودرواه  )1

  رواه البخاري. )2

ރުން އޭ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ހޭލެވިއްޖެ މީހާ ހޭލެވުނު ވަގުތު މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. )3
ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވާނެއެވެ. ދެން ކޮންމެ ދުޢާއެއް ކުރިޔަސް އޭނާގެ ދުޢާ هللا އޭނާއަށް މާތް

އެކަލާނގެ އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. ދެން ތެދުވެ ވުޟޫކޮށް ނަމާދުކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު 
  .ه واللفظ له وصححه األلباينماج ابنو بخاريرواه الއެކަލާނގެ ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ. 
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. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް  ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ
. އަދި هللا ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا އަށެވެ
. އަދި އެންމެބޮޑީ ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން . هللا އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ އެވެ

ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ އަދި ނުބައި ވެސްބާރެއްއަދި ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ 
. އޭ ހައްދަވައި ގެ ޙަޟްރަތުهللا މަތިވެރި  ވެސް،ބާރެއް ން މެނުވީ ނުވެއެވެ

   ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!"
 يل نَذأَ، ويحور يلَع در، ويدسج يف ينِفاَعاَ يذالَّ ِهللا دمحلْاَ" )3(
އަށެވެ. هللا "އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ  )1("هرِكْذبِ

އެކަލާނގެއީ މިއަޅާގެ ހަށިގަނޑަށް ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތު ދެއްވައި އަދި މިއަޅާގެ 
 ކުރުކުރުމުގެދެއްވައި އަދި އެކަލާނގެއަށް ޛި އަށްފުރާނަ އަލުން މިއަޅާ

".   ހުއްދަ މިއަޅާއަށް ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ
)4(  [  b     a   ̀  _  ^  ]  \  [      Z  Y

  c*    n   m  l  k  j      i  h  g  f  e
   y  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o *         |  {

  §    ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }*    ¬  «  ª  ©
¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±    °  ¯  ®    ¼    »  º

  ¿  ¾  ½*    Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á
Ï  Î   *      .-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

                                                           
  وصححه األلباين.رواه الترمذي  )1
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   X   _  ^  ]\  [  Z     Y*     f  e  d     c  b  a

  v  u  t  s  r  qp  o  n  m      l  k   j  i  h  g*  

  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x

  µ́   ³  ²  ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©  ¨  §

  º  ¹   ¸  ¶*   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼

Å  Ä  Ã  ÂZ)1( ަކާއި ބިން "ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތ
އި ބުއްދިވެރީންނަށް ހުރި ހެއްދެވުމުގައްޔާއި، އަދި ރޭދުވާ ތަފާތުވުމުގަ

. އެބައިމީހުންނަކީ ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއިހެކި އިށީނދެ  ،ތަކެއްވެއެވެ
އަދި  ،ހަނދުމަކޮށްهللا އަރިމައްޗަށް އޮށޯވެތިބެގެން މާތް  ،ތިބެގެންނާއި

. (އެބައިމީހުން އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމާމެދު ފިކުރުކުރާ މީހު ންނެވެ
.) އޭ އަޅަމެން ހައްދަވައިދަން ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  ނަވަތެވެ

. ކެތި ހައްދަވާފައިވަނީ ބާޠިލުގޮތެއްއިބަރަސްކަލާނގެ މިތަ ގައެއް ނޫނެވެ
ގެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. ފަހެ ނަރަކައި އިބަރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ

! އޭޢަޛާބުން އަޅަމެން ދިންނަވާ ބޮޑުކުރެއްވި  އަޅަމެން ހައްދަވައި ނދޭވެ
! ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެ ނަރަކައަށް ވައްދަވައިފި  ރަސްކަލާކޮ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )200 - 190(آل عمران:  )1
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.  ،މީހާ ފަހެ އިބަރަސްކަލާނގެ އެމީހާ ނިކަމެތިކުރައްވައިފިކަން ކަށަވަރެވެ
. އޭ  އެއްވެސް ފަރާތެއް ދި އަނިޔާވެރިންނަށް މަދަދެއްކުރާނެއަ ނުވެއެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން އީމާންވުމަށް  ވައިއަޅަމެން ހައްދަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
) ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ  ގޮވައިލައްވާ ބޭކަލަކު (ޔަޢުނީ ރަސޫލަކު
 . ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް އިމާންވާށޭ ގޮވައިލައްވާ އަޑު އަޅަމެން އެހީމުއެވެ

. އޭ އަޅަމެން ހައްދަވައިދެން އަޅަމެން އީމާ ޑުކުރެއްވި ބޮ ންވީމުއެވެ
! އަޅަމެންނަށް  ! އަދިއަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަރަސްކަލާކޮ  ވާނދޭވެ

! އަދި ހެޔޮލަފާ އަޅަމެންގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ކުށްތައް ޢަފޫކުރައް ވާނދޭވެ
! އޭ އަޅަމެން ހައްދަައިމީހުންނާ އެކުގައި އަޅަމެން މަރުގަން  ނަވާނދޭވެ

! އިބަރަސްކަލާނ ގެ ރަސޫލުންގެ ދޫފުޅު މަތިން ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި  އަޅަމެންނަށް ވަޢުދުކުރެއްވި އެއްޗެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ

! ހަމަކަ ށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އަޅަމެން ނިކަމެތިނުކުރައްވާނދޭވެ
. ދެން މުނުގަންނަވައެއް ޚިލާފުވެވޮޑި އިބަރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅާ އެވެ
) ދުޢާ އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސް ކަލާނގެ އެބައިމީހުންނަށް (އެބައިމީހުންގެ

. ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންކުރެ ނުވަތަ ކުރެއްއިޖާބަ ވިއެވެ
هللا ން ތިމަންޢަމަލުކުރާ މީހެއްގެ ޢަމަލު ހަމަކަށަވަރު އަންހެނުންކުރެ،

ބަޔަކީ އަނެއްބަޔެއްގެ މެވެ. ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެއްގެއްލެނި ނުކުރައްވާހުށީ
. ފަހެ ހިޖުބައިންކި ވި އަދި ރަކޮށް އަދި ގެދޮރުން ނެރެވާ ބަޔެކެވެ

 ޖެހި އަދި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވީގެ މަގުގައި އުނދަގޫތައްهللاތިމަން
هللا މަކަށަވަރުން ތިމަންމީހުންގެ ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ކުށްފާފަތައް ހަ

. އަދި އެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުތައް ހިނގަހިވާހުށީމެޢަފޫކުރައް ނަގއި ވެ
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އެބައިމީހުން هللا ންނަ ސުވަރުގެތަކަށް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންހު
. އެއީ  ވެ. ޙަޟްރަތުންވާ ސަވާބެއްގެ ގޮތުގައެގެ هللاވައްދަވާހުށީމެވެ

ކާފިރުވި މީސްތަކުން ރަށްރަށުގައި އެގޮތް މިގޮތަށް އެއުޅޭއުޅުން ކަލޭގެފާނު 
. (އެބަހީ އެމީހުން އެއު ޅޭއުޅުން އެއީ) ހެއްލުންތެރިކުރިޔަ ނުދޭހުށިކަމެވެ

. ދެން އެބައިމީހުންގެ ނިމުންވާ ތަނަކީ ޑަ އަރާމެކެވަގުތީ ކުޑަކު ވެ
! އެކަމަކު އެބައިމީހުންގެ  . އެ ތަންމަތީގެ ހުރި ނުބައިކަމާއެވެ ނަރަކައެވެ

ށްޓަކައި އެތަންތާނގެ ދަށުން ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތަޤުވާވެރިވި މީހުންނަ
. އެތާނގައި އެމީހުން ންނަ ސުވަރުގެތައާރުތައް ހިނގަހިގައި ހު އް ވެއެވެ
. އެއީ  ވެ. ންވާ މެހުމާންދާރީއެއްގެ ގޮތުގައެގެ ޙަޟްރަތުهللاދެމިތިބޭނެތެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ ތަކެތި ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް މާ ހެޔޮވެގެން ވެއެވެ. هللا
އަށާއި، هللا އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުލުކިތާބީންގެ ތެރެއިން 

ޤުރުއާނަށާއި، އަދި އެބައިމީހުންނަށް  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު
 ،ވެގެންވާ ޙާލުއަށް މަޑުމޮޅިهللا ، ބާވައިލެއްވުނު ތައުރާތަށާއި، އިންޖީލަށް
. އެބައިމީހުން  ގެ އާޔަތްތައް ކުޑަކުޑަ އަގަކަށް هللاއީމާންވާ މީހުންވެއެވެ

. އެބައިމީހުންގެވިއްކަ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން  އެއްނުލައެވެ
.ގެ އައެބައިމީހުން އީ هللاވަރުން ހަމަކަށަ ޖުރު އެބައިމީހުންނަށް ހުއްޓެވެ

އަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އޭ އީމާންވެއްޖެ  ޙިސާބުބެއްލެވުން
. އަދި ދުޝްމިނުންނާ  ! ތިޔަބައިމީހުން ކެތްކުރާށެވެ މީސްތަކުންނޭވެ
. އަދި ދުޝްމިނުން  ކުރިމަތިލައި ހަނގުރާމަކުރާއިރު ކެތްކުރާށެވެ

. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ށް އަތުވެދާނެކަމަށް ތައްޔާހަނގުރާމައަ އަށް هللاރުވާށެވެ
. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބުލިބޭތަޤުވާވެރި ."ވާށެވެ   ތޯއެވެ
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  ުދޢާ.ރާ ހުެދްނލިާއުރ ކު  -2
 الَو ينم لٍوح رِيغَ نم هينِقَزر) وبوا (الثَّٰهذَ ينِساَكَ يذالَّ ِهللا دمحلْاَ" )5(
. هللا "އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ  )1("ةوقُ އަށެވެ

. އަދި މިއަޅާގެ އެކަލާނގެއީ މިހެދުން މިއަޅާ ލެއްވެވި ރަސް ކަލާނގެއެވެ
".   އެއްވެސް ބާރަކާނުލައި މި ހެދުން މިއަޅާއަށް ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

ުދްނލާއިުރ ކު  -3   ުދޢާ.ރާ އާެހ
، هلَ عنِص ماَ رِيخو هرِيخ نم كلُأَس، أَهينِتوسكَ تنأَ دمحالْ كلَ مهللَّاَ" )6(
أَوعبِ ذُوك من رِّشه وماَ رِّش نِصلَ عބޮޑުކުރެއްވި "އޭ ހައްދަވައި  )2("ه

! އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ޙަ އަށެވެ. هللاއްޤުވެގެންވަނީ އިބަރަސްކަލާކޮ
. މިހެދުމުގައިވާ ހެޔޮކަމާއި އަދި هللاއިބަ އްވެވީހެދުން މިއަޅާ ލެމި އެވެ

މިއަޅާ އެކަމަކަށްޓަކައި މިހެދުން އުފެއްދެވުނުކަމުގެ ހެޔޮކަން ދެއްވުމަށްއެދި 
. އަދި މިހެދުމުގައިވާ ނުބައިކަމަކާ އަދި  ގެ ޙަޟްރަތުންهللاއިބަ ދަންނަވަމެވެ

އެކަމަކަށްޓަކައި މިހެދުން އުފެއްދެވުނުކަމުގެ ނުބައިކަމުން 
 ދަންނަވަމެވެ. ގެ ޙަޟްރަތުންهللاމިއަޅާ އިބައެދި ކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށްއްރަ

".   ދަންނަވަމެވެ
  
  
  

                                                           
  رواه أهل السنن إالّ النسائي. وذكره األلباين يف إرواء الغليل. )1

  وصححه األلباين.أخرجه أبو داود  )2
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ުދމްެއލާ ީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ. -4   އާެހ
)7( "تبلي اُهللاو فلخي ىلَعاَت")އަދި  )1 . ޢާލާ އޭގެ ތަهللا "ތިބާ އެ ބާކުރެއެވެ

."ބަދަލު އަލުން ދެއްވަތެ   ވެ
)8( "لْابس جديدا، وعش حميدا، ومت هِشياد")އަދި  )2 . "އާހެދުންލާށެވެ

. އަދި ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައި  ޙަމްދުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭށެވެ
.   "މަރުވާށެވެ

  

ހޭ ަޔން ލާ ަވގުުތ ިކިއހުެދްނ ބަ  -5   ަކިލަމ. ޖެ
." ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން މިހެދުން"هللا  )3("اِهللا مِسبِ" )9(   ބައިލަމެވެ
  

  ުދޢާ.ރާ ފާޚާާނައްށ ަވްނަނމުްނ ކު  -6
ގެ هللاމާތް" )4("ثئباَخالْو ثبخالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ ] اِهللا مِسبِ [" )10(

! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭހައްދަވައި . އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެ
 ނާއި ނުބައިވެގެންވާ އަންހެންނުބައިވެގެންވާ ފިރިހެންޝައިޠާނުން

ގެ هللاކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަޝައިޠާނުންގެ 
  ."ޙަޟުރަތަށް ދަންނަވަމެވެ

                                                           
  وصححه األلباين. أخرجه أبو داود )1

  رواه ابن ماجه والبغوي. )2

  وصححه األلباين.رواه الترمذي  )3

.ރިވާކުރެއްވި  منصور بن سعيد ބުރެކެޓުގެ ތެރޭގައި އެވަނީرواه البخاري ومسلم.  )4   ލަފްޒެކެވެ



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  28 

  

  ުދޢާ.ރާ ފާޚާާނިއްނ ުނކުްނަނމްުނ ކު  -7

! މިއަޅާ "އޭ ހައްދަވައި  )1("كانرفْغُ" )11( ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި  އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން

.   "ދަންނަވަމެވެ
  

  ކުުރ.ިޛޫޟކުަރްނ ފުެށމުގެ ކުިރްނ ކުރާ ވު  -8
.""هللا  )2("اِهللا مِسبِ" )12(   ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެ
  

  ުދޢާ.ރާ ވޫުޟޮކްށ ިނިމގްެނ ކު  -9

 هدبا عدمحم نَّأَ دهشأَو هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ن الَّأَ دهشأَ" )13(
ورسلُوމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް "هللا  )3("ه

. އަދި އެކަލާނގެއީ އެއްކައުވަންތަ  އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ
. އަދި  . އަދި އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ އިލާހެވެ

އިލާހުގެ އަޅާކަމަށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާކަމަށްވެސް މުޙައްމަދުގެފާނީ އެ
".   މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ

                                                           
  .والليلة اليوم عمل يفرواه أهل السنن إالّ النسائي. أخرجه  )1
  أبو داود و ابن ماجه وذكره األلباين يف إرواء الغليل. رواه )2

  .مسلمرواه  )3
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"އޭ ހައްދަވައި  )1("نيرِهِّطَتمالْ نم ينِلْعاجو نيابِوالت نم ينِلْعاج مهللَّاَ" )14(
! ތައުބާވާ މީސްތަކުންނާއި ޠާހިރުވާ މީސްތަކުންގެ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

   މިއަޅާ ލައްވާނދޭވެ!" ތެރެއިން
)15( "سحاَبناللَّ كهم بِوحمدأَك ،شهإِ ن الَّأَ دأَ الَّإِ ٰلهنأَت ،ستغفرك أَوتوب 
! އޭ ހައްދަވައި ގެ ހުސްޠާهللا"އިބަ )2("كيلَإِ ބޮޑުކުރެއްވި ހިރުވަންތަކަމާއެވެ

! އަދި އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް އިބަ އަށް هللاރަސްކަލާކޮ
. އިބަ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ

. މިއަޅާ އިބަ ގެ هللاއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ
. އަދި އިބަ އަށް هللاޙަޟްރަތުން ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

.   "މިއަޅާ ތައުބާވަމެވެ
  

   ކުުރ.ިޛކުރާ ގިެއްނ ުނކުްނަނިއުރ  - 10
ގެ "هللا  )3("اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَ، وى اِهللالَع تلْكَّو، تاِهللا مِسبِ" )16(

. އަހުރެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ނިކުންނަމެވެ
. އަދި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް هللا އާ ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ هللاއިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ނުބަ
".   ނުވެއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه الترمذي  )1

  . وذكره األلباين يف إرواء الغليل.والليلة اليوم عمل يفرواه النسائي  )2

  وصححه األلباين.. أبو داود و الترمذي رواه )3
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 و، أَملظْأَ و، أَلَّزأُ و، أَلَّزِأَ و، أَلَّضأُ و، أَلَّضأَ نْأَ كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )17(
! ބޮޑު"އޭ ހައްދަވައި  )1("يلَع لَهجي و، أَلَهجأَ و، أَملَظْأُ ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

މިއަޅާ މަގުފުރެދުމުންނާއި މިއަޅާ މަގުފުރައްދައިލެވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ 
ޙައްޤުމަގުން ކައްސައިލުމުންނާއި މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން ކައްސުވައިލެވުމުން 
ނުވަތަ މިއަޅާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމާއި މިއަޅާގެ މައްޗަށް 

ން ނުވަތަ މިއަޅާ މީހަކާ ދޭތެރޭ އެހެންމީހަކު އަނިޔާވެރިވުމު
ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި މިއަޅާއާ ދޭތެރޭ އެހެންމީހަކު 
ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ 

.   "އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ
  

  ކުުރ.ިޛގަެއްށ ަވްނަނއިުރ ކުރާ  - 11

ގެ "هللا  )2("ناَلْكَّوت ناَبِّر ى اِهللالَع، وناَجرخ اِهللا مِسبِ، وناَجلَو اِهللا مِسبِ" )18(
. އަދި  ގެ އިސްމުފުޅުގެ هللا އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު އަޅަމެން ވަނީމުއެވެ
. އަދި އަޅަމެން  ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވައި ބަރަކާތާއެކު އަޅަމެން ނުކުތީމުއެވެ

."ންމެހާ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކުރީމުއެއެ އާ އަޅަމެންގެهللا (ދެން ގޭގެ  ވެ
.   )އަހުލުވެރިންނަށް ސަލާމްކުރާށެވެ

  
  
  
  
  

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أهل السنن.  )1

  أخرجه أبو داود وحسن إسناده ابن باز. )2
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  ުދޢާ.ރާ މްިސިކަތްށ ާދއިުރ ކު  - 12
 يفا، ورون يعمس يفا، ورون ينِساَل يفا ورون يبِلْقَ يف لْعاج مهللَّاَ" )19(
برِصي نورا، ومفَ نوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يمنِيي نورا، وعن ماَشلي 
نورا، ومماَأَ نمي نورا، ومن لْخفي نورا، واجلْع في ِسفْني نورأَا، وعظم لي 
نورا، وعّظم لي نورا، واجلْع لي نوراا، وجنِلْعي نوللَّا، اَرهأَ معنِطي نوا، ر
واجلْع في عبِصي نورا، وفلَ يحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شرِعي نوا، ر
وفي برِشي نو1("ار( ]َللَّاهم اجلْع لي نورا فقَ يرِبي، ونورا في ظاَعمي[)2(  

]زِونِدي نورزِا، ونِدي نورزِا، ونِدي نو[  )3( ]اروهب لي نورلَا عى نއޭ  )4(]رٍو"
! މިއަޅާގެ ހިތުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ހައްދަވައި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި މިއަޅާގެ އެހުމުގައި  އަދި މިއަޅާގެ ދުލުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ފެނުމުގައި (ލޮލުގައި)  ) ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ (ކަންފަތުގައި
! އަދި  ! އަދި މިއަޅާގެ މަތިން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ކަނާތްފަރާތުން  މިއަޅާގެ ތިރިން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުން ނޫރެއްލައްވާ ! އަދި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ ނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ފަހަތުން  މިއަޅާގެ ކުރިމަތިން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ ނަފްނޫރެއް ! އަދި ލައްވާނދޭވެ ސުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه الترمذي. )2

  وصححه األلباين.البخاري يف األدب املفرد.  أخرجه )3

  ذكره ابن حجر يف فتح الباري )4
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! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް  މިއަޅާއަށް ނޫރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއްލައްވާ ! އަދި މިއަޅާ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނދޭވެ ނދޭވެ

! އޭ ހައްދަވައި ނޫރެއްކަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މުގައި ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ގޮހޮރުގައި  މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ދެއްވާނދޭވެ
! އަދި  ! އަދި މިއަޅާގެ މަހުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ އިސްތަށީގައި  މިއަޅާގެ ލޭގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
 ! ! އަދި މިއަޅާގެ ހަމުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ އޭ [ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

! މިއަޅާއަށްޓަކައި މިއަޅާގެ ކައްވަޅުގައި  ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! ! އަދި މިއަޅާގެ ކަށީގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ އަދި [ ]ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް މިއަޅާއަށް ނޫރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާ ނދޭވެ
! ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ  ]އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

  ]!އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއްގެ މައްޗަށް ނޫރެއް ދެއްވާނދޭވެ[
  

  .ުދޢާ ރާ މްިސިކަތްށ ަވްނަނމުްނ ކު  - 13

 نطاَيالش ن، ممِيدقَالْ هنِطاَلْس، ومِيرِكَالْ ههِجوبِ، ومِيظعالْ اِهللابِ ذُوعأَ" )20(
جِالر1("مِي(  ]ِباِهللا مِسو ،ةُالَالص[)2( ]والَالسم لَعى رساِهللا لِو[)للَّ"اَ )3هافْ متح 

                                                           
  وصححه األلباين. أبو داود رواه )1

  رواه ابن السني وحسنه األلباين. )2

  وصححه األلباين. أبو داود رواه )3
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لأَ يبواب رحمتއަދި އެކަލާނގެ  ގެ ޙަޟްރަތުންهللا "މަތިވެރި މާތް  )1("ك
އިސްވެވޮޑިގެންވާ ބާރު މެދުވެރިކޮށް  މާތް ވަޖުހުފުޅާއި، އެކަލާނގެ

ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް 
."  މިއަޅާ .هللا [އެދެމެވެ هللا އަދި  ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެ

. "އޭ ހައްދަވައި  ]ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްހުއްޓެވެ
! އިބަބޮޑުކުރެއްވި  ކޮޅުތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި ގެ ރަޙުމަތުގެ ދޮރުهللاރަސްކަލާކޮ

  ވައިދެއްވާނދޭވެ!"ހުޅު
  

  ުދޢާ.ރާ މްިސިކުތްނ ިނކުްނަނމްުނ ކު  - 14
 نم كلُأَسي أَنِّإِ مهللَّ، اَاِهللا لِوسى رلَع مالَالسو ةُالَالصو اِهللا مِسبِ" )21(
ގެ އިސްމުފުޅުގެ "هللا  )2("مِيجِالر نطاَيالش نم ينِمصاع مهللَّ، اَكلضفَ

. އަދި  ތާއި ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާهللا ބަރަކާތުން ނިކުންނަމެވެ
. އޭ ހައްދަވައި  ! ހަމަކަށަވަރުން ސަލާމްހުއްޓެވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އެދި  މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން ދެއްވުމަށް

                                                           
 يل حتافْور لي ذُنوبِي "اَللَّهم اغْفގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވަނީ  ابن ماجهއަދި   رواه مسلم. )1
! މިއަޅާގެ ފާފަތައް މިފަދައިންނެވެ.  "كتمحر ابوبأَ (އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި  ގެ ރަޙުމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި هللاއިބަމިއަޅާއަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނދޭވެ
!   ސް ޞައްޙަ ކަމުގައި އަލްބާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި މިރިވާޔަތްވެ) ހުޅުއްވައިދެއްވާނދޭވެ

 اعصمنِي اَللَّهمތައް ބައްލަވާށެވެ. އިތުރަށް އައިސްފައިވަނީ    تعليق ގެ دعاءއިސްވެދިޔަ  )2
نم طاَنيمِ الشجِيماجه ابنމިއީ  الر .   ގައި އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ
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! ރަޙުދަންނަ . އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ މަތުން ވަމެވެ
  ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

  

ްނީގގެ  - 15   ކުުރަތްއ.ިޛަބ

)22( الَةلَى الصع يح (. حي علَى  އަދި (ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ
.) މިދެކަލިމަ ފިޔަވައި (ކާމިޔާބު ހޯދު الْفَالَحِ މަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ
. މިދެކަލިމައިގެ  ދެންހުރި ހުރިހާ ކަލިމައެއް ބަންގިދޭމީހާ ކިޔާގޮތަށް ކިޔާށެވެ

(ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ  الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّبِاِهللاބަދަލުގައި 
ރަތުންމެނުވީ ގެ ޙަޟުهللاމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް ބާރެއްވެސް އަދި ހެޔޮކަ

(. . ނުވެއެވެ   )1(ކިޔާށެވެ
މުމަށްފަހު އަންނަނިވި ކިޔައި ނި ه إِالَّ اُهللاأَشهد أَنْ الَ إِٰل ބަންގިދޭމީހާ )23(

.ދުޢާ ކުރާ    )2(ށެވެ
"أَ ناَأَوشهإِ ن الَّأَ داُهللا الَّإِ ٰله وحدالَ ه رِشيلَ كه نَّأَو محمدا عبده ورسلُوه ،
رضياِهللابِ ت رببِا، ومحمد رسالًواِإلبِ، ومِالَس دމެނުވީ "هللا  )3("ناًي

އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށާއި، 
އެކަލާނގެއީ އެއްކައުވަންތަ އިލާހުކަމަށާއި، އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް 

. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ޝަރީކަކުނުވާކަމަށް މިއަޅާވެސް  ހެކިވަމެވެ
މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް 

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه ابن خزمية. )2

  واه مسلم.ر )3
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 . އީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާނގެކަމަށާއި އަދި هللاހެކިވަމެވެ
މުޙައްމަދުގެފާނީ ރަސޫލާކަމަށާއި އަދި އިސްލާމްދީނަކީ ދީންކަމަށް އަހުރެން 

".   ރުހިއްޖައީމެވެ
ގެ  rرسول اهللا "ބަންގިދޭމީހާގެ ބަންގިއަށް ޖަވާބުދީ ނިމުމަށްފަހު  )24(

".  )1(މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވާށެވެ
   

)25( .  ةالَالص، وةامالت ةوعالد هٰهذ بر مهللَّاَ" ދެން އަންނަނިވި ދުޢާކުރާށެވެ
 ،هتدعو يذا الَّدومحم ماًقاَم هثْعاب، وةَلَيضفَالْو ةَلَيسوا الْدمحم ، آتةمئقاَالْ
"އޭ މިފުރިހަމަ ގޮވާލުމާއި، މިޤާއިމުވާ ނަމާދުގެ  )2("]دعاَيمالْ فلخت الَ كنإِ[

! މުޙައްމަދުގެފާނަށް ވަސީލަތާއި  މަތިވެރިކަން )3(ވެރިރަސްކަލާކޮ
ޙަމްދު ލިބިގެންވާ  ،އްވިވަޢުދުކުރެ އެކަލޭގެފާނަށްهللا ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އިބަ

 ! ވަޢުދާ هللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ[މަޤާމަށް އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވާނދޭވެ
.ނުގަންނަވަމުއެއެއް ވޮޑި ޚިލާފުވެ    "]ވެ

. ޤަމަތާ ދޭތެރޭގައި އަމިއްލަ ނަފް "ބަންގިއާއި )26( ސަށް ދުޢާކުރާށެވެ
) އަނބުރައިހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތުގައި ކުރާދުޢާ (އިޖާބަނުކޮ  ށް

."ފޮނުވައިނުލެވޭނެތެ   )4(ވެ
                                                           

  رواه مسلم. )1

އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ  بيهقياإلمام ރެކެޓް ތެރޭގައި އެވަނީ އަދި ބުرواه البخاري.  )2
  وحسن إسناده ابن باز.ޢިބާރަތެކެވެ. 

"އެއީ ސުވަރުގޭގެ މަޤާމަކަށް ކިޔާ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ވަސީލަތާ ބެހޭގޮތުން  )3
. ނެއްކުންކުރެ އެންމެ އަޅަކަށް މެނުވީ  އެ  މަޤާމު  އެކަށީގެންގެ އަޅުތަهللا ނަމެކެވެ.  ނުވެއެވެ

  މީދުކުރަމެވެ."ކަލޭގެފާނު ކަމުގައި ވުމަށް އުންއަދި އެ އަޅާއަކީ ތިމަން
  وذكره األلباين يف إرواء الغليل.. وأمحد وأبوداود الترمذيرواه  )4
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16 - ُءعاَد االسާަނމުާދ ަފާށ ުދޢ ( حتاَفْت(.  
، بِرِغمالْو قِرِشمالْ نيب تدعباَ ماَكَ يياَطاَخ نيبو ينِيب دعباَ مهللَّاَ" )27(
 ينِلِْساغْ مهللَّ، اَسِنالد نم ضيباَأل بوى الثَّقَّني ماَ، كَيياَطاَخ نم ينِقّن مهللَّاَ
من ياَطاَخجِلْالثَّ، بِي ِءماَالْو الْوبرބޮޑުކުރެއްވި "އޭ ހައްދަވައި  )1("د

! އިރުއަރާ ފަރާތާއި، އިރުއޮއްސޭ ފަރާތާ ދެމެދު އިބަ هللا ރަސްކަލާކޮ
ދުރުކުރެއްވި ފަދައިން މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކާ ދެމެދު 

! އޭ ހައްދަވައި ދެއްވާދުރުކޮށް ! ހުދުފޭރާން ނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ހަޑިމިލައިން ސާފުކުރެވޭ ފަދައިން މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކުން މިއަޅާ 

! އޭ ހައްދަވައި  ! ސުނޯއާއިސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ  ،ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
  ގަނޑުފެނުން މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތައް ދޮވެދެއްވާނދޭވެ!" ،ފެނާއި

)28( "سحاَبناللَّ كهم بِوحمدكو ،باَترك اسمكو ،لَعاَتى جدكإِ الَ، وٰله 
! އޭ ހައްދަވައި ގެ ހުސްޠާهللا"އިބަ )2("كريغَ ބޮޑުކުރެއްވި ހިރުވަންތަކަމާއެވެ

! އިބަ އަށް އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. هللاރަސްކަލާކޮ
! އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ގެ އިސްމުފުهللاއިބަ ޅުގެ ބަރަކާތްތެރިކަމާއެވެ

! އަދި  ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން  هللاއިބަމާތްކަމުގެ އަރަހުށިކަމާއެވެ
".   ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

)29( "وجهت وهِجي لَّلذطَفَ ير ماَالسوات اَألورض نِحفاًي ناَأَ ماَو من 
 ، الَنيملَعاَالْ بِّر ِهللا يتماَم، ويياَحم، ويكسن، ويتالَص نَّ، إِنيكرِشمالْ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  لباين.وصححه األأهل السنن.  أخرجه )2
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رِشيلَ كه بِوٰذلأُ كمرت ناَأَو مالْ نمسلميللَّ. اَنهأَ منالْ تملإِ الَ كأَ الَّإِ ٰلهنت .
 هنإِ عاًيمج يبِونذُ يل رفاغْفَ يبِنذَبِ تفْرتاعو يِسفْن تملَظَ، كدبع ناَأَو يبِّر تنأَ
 الَّإِ هاَنِسحَأل يدهي الَ قِالَخاَأل نِسحَأل ينِداه. وتنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَ
، كيدعسو كيب، لَتنأَ الَّإِ هاَئَيِّس ينِّع فرِصي ، الَهاَئَيِّس ينِّع فرِاص، وتنأَ
الْوخيلُّكُ ربِ هيديكو ،الشلَ ريلَإِ سيك ،،كإِلَيو أَناَ بِك باَتكْرت ولَعاَتيت ،
"އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި  )1("كيلَإِ بوتأَو كرفغتسأَ

މިއަޅާގެ ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ،ލުޢަޤީދާތަކުން އެއްކިބާވެހުރެބާޠި ،ފަރާތަށް
. އަދި މިއަޅާ މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން ނުވަމެވެ.  މޫނު ކުރިމަތިކުރަމެވެ

މިއަޅާގެ  ،މިއަޅާގެ ޤުރުބާނާއި ،ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާގެ ނަމާދާއި
هللا ގެ ވެރި ވޮޑިގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުމިއަޅާގެ މަރުވުން މިލްކުވެ، ދިރިހުރުމާއި

. މިއަޅާއަށް  . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ އަށެވެ
. އަދި  މިއަޅާވަނީ މުސްލިމުންގެ  އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ

. އޭ  ! އިބަހައްދަވައި ތެރެއިންނެވެ (ޙަޤީޤީ) އީ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. .)(އެބަހީ ރަސްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ރަސްކަލާއެވެ މެނުވީ هللا އިބަ އެވެ

 . އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
. އަދި މިއަޅާއީ އިބަهللاއިބަ ގެ هللاއީ މިއަޅާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ
. މިއަޅާގެ ނަފްއަޅަ . އަދި މިއަޅާގެ މިއަޅާ އަނިޔާވެރިވީމެސަށް ކީމެވެ ވެ

. ފާފަތަކަށް މިއަ  ފަހެ މިއަޅާގެ ހުރިހައި ފާފައެއްޅާ އިޢުތިރާފުވެއްޖައީމެވެ
ފިޔަވައި ފާފަތައް هللا މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ

. އަދި ރިވެތި  ފުއްސަވާދެއްވާނެ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
                                                           

  أخرجه مسلم. )1
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! ލާޤަށްއަޚު ފިޔަވައި އެފަދަ ރިވެތި هللا ބައި މިއަޅާއަށް މަގުދައްކަވާނދޭވެ
. އަދި ނުބައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާ ލާޤަކަށް މަގުދެއްކޭނެއަޚު ތެއް ނުވެއެވެ
! އިބައަޚު ފިޔަވައި އެފަދަ هللا ލާޤު މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

ނުބައި އަޚުލާޤެއް މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުކުރެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް 
. މިއަޅާ އިބަ . އަދި އިބަهللاނުވެއެވެ ގެ هللاގެ ގޮވައިލުންތަކަށް ޙާޟިރުވަމެވެ

. އަދި އެންމެހާ ހެޔޮކަމެއްވަނީ އިބަގޮވަ ގެ هللاއިލުންތަކަށް އިޖާބަދެމެވެ
. އަދި ނުބައި އެއްވެސްކަމެއް އިބަ ގެ ޙަޟްރަތަށް هللاދެއަތްޕުޅުގައެވެ

. މިއަޅާ ދިރިހުރުންވަނީ އިބަ ގެ هللاނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެ
. އަދި  ގެ هللاއެނބުރި ރުޖޫޢަވުންވަނީ އިބަމިއަޅާ ބާރުފުޅާއެކުގައެވެ

. ޙަޟްރަތަށެ . މާތްވެ މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވަމުއެهللا އިބަވެ  ގެهللاއިބަވެ
. އަދި މިއަޅާ މިއަޅާ ޙަޟްރަތަށް  ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

." ގެهللاއިބަ     ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމެވެ
، ضِراَألو اتوماَالس رطفاَ لَيافرسإِ، ولَيئكاَيم، ولَيائربجِ بر مهللَّاَ" )30(

 ينِدها . نَوفُلتخي هيف اوانكَ ماَيف كدباَع نيب مكُحت تن، أَةدهاَالشو بِيغالْ ملعاَ
ماَل اختلف فيه مالْ ننِذْإِبِ قِّحإِ كنك تهدي من ىلَإِ ُءشاَت صراط مستق1("مٍي( 

! ޖިބްރީލާއި، މީކާއީލާއިބޮޑުކުރެ"އޭ ހައްދަވައި  ލާއި، އްވި ރަސްކަލާކޮ
! އުޑުތަކާއިބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެ އްދެވި އިސްރާފީލްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

! ފެންނަހައި ކަންތަކާއި ނުފެންނަހައި ކަން ތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ
! އިބަ ގެ އަޅުތަކުންގެ މެދުގައި ހިނގާ هللاއިބަ ،އީهللاރަސްކަލާކޮ

. އިބަކުގައި ޙުކުމްކުރައްދެބަސްވުންތަ ގެ هللاވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
                                                           

  أخرجه مسلم. )1
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ނަފުޅާއެކު، ޙައްޤުގެތެރެއިން އެކަންކަމާމެދު ދެބަސްވެވިފައިވާ އިޛު
! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ هللا ކަންތައްތަކަށް މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ
".   އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވަމުއެވެ

ا، ريثكَ ِهللا دمحالْا، وريبِكَ ربكْأَ ُهللا، اَريبِكَ ربكْأَ ُهللا، اَريبِكَ ربكْأَ ُهللاَ" )31(
الْوحمد كَ ِهللاثيرالْا، وحمد كَ ِهللاثيرا، وساِهللا نَحاَب كْبةًر أَوصމިފަދައިން " الًي)

. هللاީ ވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑ"ބޮޑުވެގެންތިންފަހަރު ކިޔާށެވެ.)  އެވެ
.هللا ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީ ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން  އެވެ

.هللا އެންމެބޮޑީ  އަދި ގިނަވެގެންވާ ޙަމްދަކުން އެންމެހާ ޙަމްދެއް އެވެ
.هللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ   އަދި ގިނަވެގެންވާ ޙަމްދަކުން އެންމެހާ ޙަމްދެއް އަށެވެ
.هللاނީ ލިބިވޮޑިގެންވަ  އަދި ގިނަވެގެންވާ ޙަމްދަކުން އެންމެހާ ޙަމްދެއް އަށެވެ

.هللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ގެ هللاއި ހަވީރު އަދި ހެނދުނާ އަށެވެ
(. ." (ދެންކިޔާށެވެ  نم اِهللابِ ذُوعأَ" ހުސްޠާހިރުވަންތަކަން ބަޔާންކުރަމެވެ

الشطاَينم :ن فْنخهو ،فْنثهو ،هزِمބައިންނާއި، ޝައިޠާނާ "ޝައިޠާނާގެ ކި" ه
އޭނާ )، އަނގައިން ފުމުމުންނާއި (ޔަޢުނީ އޭނާގެ ކިބުރުވެރި ކަމުންނާއި

އޭނާ ކޮށްޓުމުން )، ކުޅުޖެހުމުންނާއި (ޔަޢުނީ އޭނާގެ ސިޙުރުވެރިކަމުންނާއި
) ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ގެ هللا (ޔަޢުނީ އޭނާގެ ވަސްވާހުން

".    )1(ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ
                                                           

هللا މާތްެ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. ގ مسلم އަދި. وأمحد ابن ماجهو  أخرجه أبو داود )1
. އެއްފަހަރަކު އަހުރެމެން  ابن عمر ރުއްސުންލެއްވި އާއެކު ނަމާދުކުރަނިކޮށް  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

މިފަދައިން  ِهللا كَثيرا وسبحاَنَ اِهللا بكْرةً وأَصيالًبِيرا والْحمد اُهللا أَكْبر كَމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު 
"މިވެނި އެވެނި ކަލިމަތަކެއް ކީ މީހަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟" . ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ކީހިނދު 
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ރޭގަނޑު ތެދުވެ ވަޑައިގެން ދަމުނަމާދު ކުރައްވާއިރު   rرسول اهللا  )32(
.  اإلستفتاح دعاء( ) ވިދާޅުވާކަމުގައި ވިއެވެ  رون تنأَ دمحالْ كلَ مهللَّاَ"ގައި

ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِينلَ، والْ كحمأَ دنيِّقَ تم ماَالسوات اَألوضِر ومن 
فهِين، ]لَوالْ كحمأَ دنت رب ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِين[ ]لَوالْ كحمد 
 اتوماَالس كلم تنأَ دمحالْ كلَو[ ]نهِيف نمو ضِراَألو اتوماَالس كلْم كلَ
اَألوضِر ومن فهِين[ ]لَوالْ كحمأَ[ ]دنالْ تحقو ،وعدالْ كحققَ، ولُوالْ كحق ،
وقاَلؤالْ كحقالْ، وجةُن حقو ،النار حقو ،بِالنينَو حقو ،محمد ى اُهللالَّص لَعيه 
ولّسم حقو ،السةُاع حللَّاَ[ ]قهلَ مأَ كلَسمتو ،لَعيك تلْكَّوتبِ، وك آمنت ،
لَإِويأَ كنبتبِ، وخاَ كصمتلَإِ، ويكَحاَ كماغْ، فَتفر لقَ ماَ يدمتماَ، و 
 ]تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ رخّؤمالْ تنأَ، ومدّقَمالْ تنأَ[ ]تنلَعأَ ماَ، وتررسأَ ماَ، وترخأَ
ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! "އޭ ހައްދަވައި  )1("]تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ يهِٰلإِ تنأَ[

. هللاއެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އަށެވެ
.  ބިމާއި އަދި އެތަންތާނގައި ވައިހައި، އީ އުޑުތަކާއިهللاއިބަ ބައެއްގެ ނޫރެވެ

އަށެވެ. هللاވަނީ ހަމައެކަނި އިބައަދި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެން
ވައިހައި ބައެއް އީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި އަދި އެތަންތާނގައި هللاއިބަ

މުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި އެންމެހާ ބެލެހެއްޓެވު
.هللاޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އީ هللاއިބަ އަށެވެ

                                                                                                                               
! އެކަލިމަތައްهللا މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ. އޭ  . ގެ ރަސޫލާ އެވެ  ކީ އަޅުގަނޑެވެ

"އެކަލިމަތަކުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ޢަޖާއިބުވެވަޑައިގެންފީމެވެ. އެކަލިމަތަކަށްޓަކައި  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
   އުޑުގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވިއްޖެއެވެ."

  رواه البخاري ومسلم. )1
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ބައެއްގެ  ވައިހައިތާނގައި އުޑުތަކާއި، ބިމާއި އަދި އެތަން
. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ

އީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރިކަން هللاއަށެވެ. އިބަهللاހަމައެކަނި އިބަ
. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް  ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

އުޑުތަކާއި ބިމުގެ  އީهللا. އިބައަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ
. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ރަސްވަންތައިލާހެވެ
. އިބަهللاހަމައެކަނި އިބަ ގެ هللاއީ ޙައްޤެވެ. އަދި އިބަهللاއަށެވެ

. އަދި އިބަ ގެ ވަޙީބަސްފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެ. هللاވަޢުދުފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެ
. އަދި އާ ބައްދަލުވުމީވެސް ޙައްޤެهللاއަދި އިބަ . އަދި ސުވަރުގެ ޙައްޤެވެ ވެ

. އަދި މުޙައްމަދު  . އަދި ނަބިއްޔުން ޙައްޤެވެ ޙައްޤެވެ.  rނަރަކަ ޙައްޤެވެ
. އޭ ހައްދަވައި އަދި ޤިޔާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މަތްދުވަސް ޙައްޤެވެ

. އަދި هللاމިއަޅާ ހަމައެކަނި އިބަ އަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ
. އަދި މިއަޅާ އާ هللاހަމައެކަނި އިބަ މިއަޅާގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ
. އަދި ހަމައެކަނި އިބަهللاހަމައެކަނި އިބަ ގެ هللاއަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ

.) އަދި  . (ޔަޢުނީ ތައުބާ ވެއްޖައީމެވެ ޙަޟްރަތަށް މިއަޅާ ރުޖޫޢަވެއްޖައީމެވެ
. އަދިهللاހަމައެކަނި އިބަ ) އިދިކޮޅުހެދީމެވެ  ގެ މަދަދާއެކު (ދުޝްމިނުންނާ

އްވުމަށް އެދި ހަމައެކަނި އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ޙުކުމްކުރެ
. ފަހެ މިއަޅާގެ އިސްވެދިޔަހައި  އަކާއި ފަސްވެކުރިހައިފާފަ ދެންނެވީމެވެ

! އަދި މިއަޅާ ސިއްރުންކުރި ފާފަތަކާއި  ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ
! (ހެޔޮކަންތަކުގައި މީސް ތަކުން) ފާޅުގައިކުރި ފާފަތައްވެސް ފުއްސަވާނދޭވެ

. އަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް هللاއިސްކުރައްވާ ފަރާތަކީ އިބަ އެވެ
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. އިބަهللاއިބަ . އިބަهللاއެވެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން هللا އީ މިއަޅާގެ އިލާހެވެ
".   ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

  

ިއ ކު  - 17   ުދޢާ.ރާ ުރކުޫޢަގ
)33( "سنَحاَب بِرالْ يعظمِي")މަދުވެގެން( )1 ( "މިއަޅާ  ތިންފަހަރު

   ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ!"هللاބޮޑުކުރެއްވި މަތިވެރި ހައްދަވައި
)34( "سحاَبناللَّ كهم رناَب بِوحمداللَّ كهاغْ مفر لي")ގެ هللا"އިބަ )2

! އޭ ހައްދަވައިހުސްޠާ ! އޭ  ހިރުވަންތަކަމާއެވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބައަޅަ  އަށްهللاމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

. އޭ ހައްދަވައި ! މިއަޅާއަށް ފާފަ  ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
     ފުއްސަވާނދޭވެ!"

)35( "سبوقُح ،دوسر ،الْ بالَمكَئة والرحِو")ހުރިހާ އުނި  އީ"އެކަލާނގެ )3
. ހުރިހާ ޢައިބަކުން ކަކުސިފަތަ ން ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި،  ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
." ޖިބްރީލުގެ ވެރި   ރަސްކަލާނގެއެވެ

، يعمس كلَ عشخ تملَسأَ كلَ، وتنآم كبِ، وتعكَر كلَ مهللَّاَ" )36(
وبرِصيو ،مّخيو ،ظْعميو ،عبِصيماَ، و اسبِ لَّقَتقَ هدمއޭ ހައްދަވައި )4("ي" 

                                                           
  أهل السنن. وأمحد. أخرجه )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  رواه مسلم و أبو داود. )3

  رواه مسلم. واألربعة إالّ ابن ماجه. )4
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! މިއަޅާ . އަދި މިއަޅާهللاއިބަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ  އަށް ރުކޫޢުކޮށްފީމެވެ
. އަދި މިއަޅާهللاއިބަ އަށް ބޯލަނބައި هللاއިބަ އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ

. ގެ އިވުމާއި، މިއަޅާގެ ފެނުމާއި، މިއަޅާގެ މިއަޅާ ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ
ސިކުނޑިއާއި، މިއަޅާގެ ކައްޓާއި، މިއަޅާގެ ގޮހޮރާއި، އަދި މިއަޅާގެ 

) ވަނީ   އަށްهللاއިބަފައިތިލަ އުފުއްލައިދިން އެއްޗެއް (އެބަހީ ޖިސްމު
".    މަޑުމޮޅިވެ ނިކަމެތިވެގެންނެވެ

)37( "سنَحاَب ذالْ يجبروتالْ، وكُلَموت ،الْوكِءياَرِبالْ، وظَعمة")1( 
"ގަދަފަދަކަމާއި، ވެރިކަމާއި، ބޮޑުކަމާއި، މަތިވެރިކަމުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ 

  ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!"
  

  ުދޢާ.ރާ ުރކުޫޢްނ ެތުދވާިއުރ ކު  - 18
)38( "سماُهللا ع لمن حمده")އެކަނލާގެއަށް ޙަމްދުކުރާމީހާގެ  ،ލާތަޢާ هللا" )2

.ވޮޑިގެން އިއައްސަވަ ،އަޑު    "ފިއެވެ
)39( "رناَب لَوالْ كحمدح ،ما كَدثيباًيِّا طَر باَمكاًر فيه")އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި " )3

! ގިނަވެގެން  ކުންވެގެންވާ، ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ ޙަމްދަވެތިރި، ވާރަސްކަލާކޮ
.ލިބިވޮޑިގެން ޙަމްދު އަށްهللاއިބަ    "ވެއެވެ
)40( "َءلْم ماَالسوات واَأل َءلْمضِر ماَو بينماَهو ،ماَ َءلْم ئْشت من شٍءي 
بعدأَه .ِءناَالثَّ لَه الْومجأَد ،حالْ لَقاَ ماَ قعبدلَ ناَلُّكُ، وك عبللَّ، اَدهنِماَ الَ مع ماَل 

                                                           
  أبو داود والنسائي وأمحد. وإسناده حسن. رواه )1

  رواه البخاري. )2

  رواه البخاري. )3
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 އޭ" )1("دجالْ كنم دّجا الْذَ عفَني الَ، وتعنم ماَل يطعم الَ، وتيطَعأَ
! އުޑުތަކާއި، ބޮޑުކުރެއްވިއި ހައްދަވަ  އެދެމެދުގައި ބިމާއި، ރަސްކަލާކޮ

 އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاއެއްޗަކާއި އަދި އެއަށްފަހުވެސް އިބަ އިހައިވަ
. އޭ އެންމެހާهللاއިބަ އިފުރަ ރިވެތި  އަށް ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
! އަޅަކު ކާއި، އެންމެހާނާއަސަ ދަންނަވާނެ  މަތިވެރިކަމެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

. އަދި އަޅަމެން އެންމެންނީއެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ ބަހަކީ މިއީ ގެ هللاއިބަ އެވެ
. އޭ ! އި ބޮޑުކުރެއްވިއި ހައްދަވަ އަޅުންނީމުއެވެ ދެއްވާ  هللاބަރަސްކަލާކޮ
. އަދި އިބަ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ އެއްޗެއް  މަނާކުރެއްވި هللاފަރާތެއް ނުވެއެވެ

. އަދިމެވޭމެދޭނެ އެހެންފަރާތެއްވެސް ނު އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް  އެވެ
ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން 

ވެ. ނުކޮށްދޭނެތެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންއިބަރަސްކަލާނގެ 
.)ޞާލިޙުޢަ ކޮށްދޭނީ(ހަމައެކަނި ފައިދާ   "މަލެވެ

  

  ުދޢާ.ރާ ަސޖިާދަގިއ ކު  - 19
)41( "سنَحاَب بِّراَأل يٰىلَع" ( އި މިއަޅާ ހައްދަވަ" )2((މަދުވެގެން ތިންފަހަރު

   !"ވަންތަކަމާއެވެ ސްޠާހިރުމަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ހު ،ބޮޑުކުރެއްވި
)42( "سحاَبناللَّ كهم رناَب بِوحمداللَّ كهاغْ مفر لي")ގެ هللا"އިބަ )3

! އޭ ހައްދަވައިހުސްޠާ ! އޭ  ހިރުވަންތަކަމާއެވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  أهل السنن وأمحد. أخرجه )2

  رواه البخاري ومسلم. )3
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! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަ އަށް هللاއަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
. އޭ ހައްދަވައިލިބިވޮޑި ! މިއަޅާއަށް ފާފަ  ގެންވެއެވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

   ފުއްސަވާނދޭވެ!"
)43( "سبوقُح ،دوسر ،الْ بالَمكَئة والرحِو")އީ ހުރިހާ އެކަލާނގެ" )1

. ހުރިހާ ސިފަތައުނި ކަކުން ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އެކަލާނގެއީ  ޢައިބަކުން ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

." ވެރިންނާއި، ޖިބްރީލުގެ މަލާއިކަތު    ރަސްކަލާނގެއެވެ
 يذلَّل يهِجو دج، ستملَسأَ كلَ، وتنآم كبِو ،تدجسلَك  مهللَّاَ" )44(
قَلَخهو ،صورهو ،شق سمعه وبصرهباَ، ترأَ اُهللا كحسخاَالْ نلقيއޭ" )2("ن 

! މިއަޅާ  އިހައްދަވަ އަށް هللاއިބަހަމައެކަނި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި މިއަޅާ ސަޖިދަ . هللاއިބަހަމައެކަނި ކޮށްފީމެވެ އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ

ޖައީމެވެ. ވެއްންކިޔަމަ ނބައިއަށް ބޯލަهللاއިބަހަމައެކަނި އަދި މިއަޅާ 
އެމޫނުގެ އިވުމާއި،  އި،އެމޫނު ބުރުސޫރަކުރައްވަ އި،މިއަޅާގެ މޫނުހައްދަވަ

. މިއަޅާގެ މޫނު ސަޖިދަކޮށް ށްފެނުން ހާމަކޮށްދެއްވި ފަރާތަ ގެ هللاފިއެވެ
ޚަލްޤުކުރައްވާ  އިއެންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވަ ކަލާނގެއީއެ !މަތިވެރިކަމާއެވެ

.    "ފަރާތެވެ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه مسلم. )2
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)45( "سنَحاَب ذالْ يجبروتالْ، وكُلَموتالْ، وكِءياَرِبالْ، وظَعمة")1( 
ގެ "ގަދަފަދަކަމާއި، ވެރިކަމާއި، ބޮޑުކަމާއި، މަތިވެރިކަމުގެ ވެރިރަސްކަލާނ

   ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!"
 )2("هرسو هتينِالَعو ،هرآخو هلَوأَ، وهلَّجِو هقَّ، دهلَّكُ يبِنذَ يل رفاغْ مهللَّاَ" )46(
! މިއަޅާގެ ހުރިހާއި ހައްދަވަ އޭ"  އެއްފާފަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އޭގެ ކުދިފާފަތަކާއި ބޮޑެ . އަދި ފުރަތަމަ ފުއްސަވާނދޭވެ ތިފާފަތަކެވެ
. ފާޅުވެގެންވާ ފާފައާއި ސިއްރުވެ  ފާފައާއި އެންމެފަހުގެ ފާފައެވެ

.    "ވަންހަނާވެގެންވާ ފާފައެވެ
 ذُوعأَو ،كتبوقُع نم كتفاَعاَمبِ، وكطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )47(
 އޭ" )3("كِسفْٰى نلَع تينثْأَ ماَكَ تنأَ ،كيلَع ًءاَنثَ يصحأُ ، الَكنم كبِ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބައި ހައްދަވަ ގެ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ ކޯފާއިން هللاއިބަ ،މުގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްރުހިވޮޑިގަތު

. އަދި އިބަ  ގެގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
ތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ގެ ޢުޤޫބާތުން ރައްކާهللاއިބަ ،ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށް

 . ނުވަތަ  ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުންهللاއިބައަދި އެދިދަންނަވަމެވެ
. هللاތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަރައްކާ ންعذاب ގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ
 ދަދުނުކުރެވޭހައިމިއަޅާއަށް އަ ރީފާއި ޘަނާއަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ތަޢުهللاއިބަ

                                                           
  وصححه األلباين.أبو داود والنسائي وأمحد  رواه )1

  رواه مسلم. )2

  رواه مسلم. )3
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ތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި ޒާގެ އަމިއްލަ هللاއީ އިބަهللا. އިބަގިނައެވެ
.އިލާހެއިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިންގެވާ ފަދަ   "ވެ

  

ިޖަދ ެދމުެދަގއި ިއނެދ ކު  - 20   ުދޢާ.ރާ ދަެސ

)48( "اغْ بِّرفر لي اغْ بِّرفر لي")ބޮޑުކުރެއްވި އި މިއަޅާ ހައްދަވަ" )1
! މި ! މިއަޅާ ހައްދަވައަޅާއަށް ފާރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި  އިފަފުއްސަވާނދޭވެ

!    "ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ
، ينِقْزار، وينِفعاَ، وينِرباج، وينِداه، وينِمحار، ويل رفاغْ مهللَّاَ" )49(
وفَارنِعމިއަޅާއަށް ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްއި އޭ ހައްދަވަ" )2("ي ! ކަލާކޮ

. އަދި ލައްވާ އަދި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް !ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ ނދޭވެ
! އަދި މިއަ މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތް ޅާގެ އުނިކަންތައް ދައްކަވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާއަށް ފުރިހަމަ ފޫބައްދަ . އަދި ދެއް  عافيةވާނދޭވެ ވާނދޭވެ
. އަދި މިއަޅާ މަތިދެއްވާނދޭމިއަޅާއަށް ރިޒުޤު .ވެ    "ވެރިކުރައްވާނދޭވެ

  

  ުދޢާ.ރާ ިތލާވުަތގެ ަސިޖާދަގިއ ކު  - 21

)50( "سجد وهِجي لَّلذي قَلَخهو ،شق سمعه وبصربِ هحوله قُووتاُهللاه كاربفَت ، 
نيقالالْخ نسމިއަޅާގެ  ފުޅުންކަމާއި، ބާރުވަންތަންއެފަރާތެއްގެ ކުޅަދު" )3("أَح

މިއަޅާގެ  ށްކުރެއްވި ފަރާތަމައި ފެނުން ހާއިވުމާ މޫނުގެއެ ،އިހައްދަވަ މޫނު
                                                           

  أبو داود. رواه )1

  وصححه األلباين.أهل السنن إالّ النسائي  أخرجه )2

  رواه الترمذي وأمحد واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب )3
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. ފަހެ އެސަޖިދަކޮށްފި މޫނު އެއީ އެންމެ  !ގެ މަތިވެރިކަމާއެވެهللاވެ
. އިރިވެތިކޮށް ހައްދަވަ    "ޚަލްޤުކުރައްވާ ފަރާތެވެ

 كدنع يل هاَلْعاجا، ورزوِ هاَي بِنِّع عضا، ورجأَ كدنع هاَبِ يل بتاكْ مهللَّاَ" )51(
އި ހައްދަވަ އޭ" )1("داود كدبع نم هاَتلْبقَت ماَكَ ينِّم هاَلْبقَتا، ورخذُ

! މިއަޅާއަށް   ގެهللاގެ ސަބަބުން އިބައިސަޖިދަމިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި ޔުޙަޟްރަތުގައި އަޖުރެއް ލި ން ގެ ސަބަބުއިސަޖިދަމިއްވާނދޭވެ

 ،ޙަޟްރަތުގައި ގެهللاއަދި އިބަ !ފުއްސަވާނދޭވެ އެއްފާފަ ކިބައިން މިއަޅާގެ
ސަޖިދަ މިކަމުގައި ޢަމަލެއްރައްކާކުރެވިފައިވާ ހެޔޮފަހަށް  މިއަޅާއަށްޓަކައި
 ދުގެފާނުގެ ކިބައިންވޫއަޅާ ކަމުގައިވާ ދާ ގެهللاއިބައަދި  !ވެލައްވާނދޭ
 މިސަޖިދަ އިންވެސްޤަބޫލުކުރެއްވިފަދައިން މިއަޅާގެ ކިބަ މިސަޖިދަ

.   "ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ
  

22 - التشައްއަތޙިްއާޔތު ( ده(.  
 ةُمحرو يبِالن هاَيأَ كيلَع مالَ، الستباَيِّـالطَّ، واتولَالص، وِهللا اتيحلتاَ" )52( 

 اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ن الَّأَ دهش. أَنيحاللصا اِهللا دباَٰى علَعو ناَيلَع مالَ، السهاتكَربو اِهللا
أَوشهنَّأَ د محمدا عبده ورسلُوތަކާއިއަޅުކަން ންކުރެވޭ އެންމެހާލުދު" )2("ه ،

 އަޅުކަންތަކާއި އަދި މުދަލުންކުރެވޭ އެންމެހާ އެންމެހާ ހަށިގަނޑުން ކުރެވޭ
. އޭނަބިއްޔާއެވެއަهللا ވޮޑިގެންވަނީމިލްކުވެ  އަޅުކަންތައް ކަލޭގެފާނަށް  !ށެވެ
.، މަތާއިގެ ރަޙުهللا، އިސަލާމާ ގެ هللاއަޅަމެންނަށާއި ދި އަ ބަރަކާތްހުއްޓެވެ

                                                           
  رواه الترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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. އެންމެހާ ޞާލިޙު އަޅުންނަށް ސަލާމްހުއް  ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަން هللاޓެވެ
ހެކިވަމެވެ.  އަޅާމިނުވާކަމަށް  ވެސް އިލާހަކުއްޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެ

 ވެސްރަސޫލާކަމަށް އެކަލާނގެ އިފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއަދި މުޙައްމަދުގެ
. މިއަޅާ   "ހެކިވަމެވެ

  

ަޞަލވާތް   ގެ ަމްއަޗށް   rرسول اهللا ގެ ަފުހްނ  تشهد - 23
  ިކެޔުވން 

ٰى لَعو مياهربٰى إِلَع تيلَّص ماَ، كَدمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع لِّص مهللَّاَ" )53(
 ماَكَ دمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع كرِباَ مهللَّ، اَديجِم ديمح كن، إِمياهربإِ لِآ
އި ހައްދަވަ އޭ" )1("ديجِم ديمح كن، إِمياهربإِ ٰى آلِلَعو مياهربٰى إِلَع تكْرباَ
! އިބްރާހީމުބޮޑު ގެފާނުގެ އާލުންގެ އިބްރާހީމު އިނާގެފާކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އި ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާ ޞަލަވާތްލެއްވި هللاމައްޗަށް އިބަ
ޞަލަވާތްލައްވާނދޭވެ!  ވެސްމުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް

ކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް އީ ހުރިހާ ޙަމްދަهللاރުން އިބަހަމަކަށަވަ
. އޭ ހައްދަވަލިބިވޮޑިގެން ! ޑުބޮ އިވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
هللا އިބަގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބްރާހީމު ގެފާނާއި،އިބްރާހީމު

ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ  ބަރަކާތްލެއްވި
! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ވެސްމައްޗަށް އީ ހުރިހާ هللاބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

.ޙަމްދަކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލި    "ބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                           
  رواه البخاري. )1
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 ٰى آلِلَع تيلَّص ماَ، كَهتيرِّذُو هاجِوزٰى أَلَعو دمحٰى ملَع لِّص مهللَّاَ" )54(
 ٰى آلِلَع تكْرباَ ماَ، كَهتيرِّذُو هاجِوزٰى أَلَعو دمحٰى ملَع كرِباَ. ومياهربإِ
ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އި ހައްދަވަ އޭ" )1("ديجِم ديمح كن. إِمياهربإِ

ފަދައިން  ޞަލަވާތްލެއްވި هللاގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބަމުއިބްރާހީ
އަދި  އި،ބަލުންނާނކަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި އި،މުޙައްމަދުގެފާނާ

! އަދި ވާތްޞަލަ ވެސްއެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށް ލައްވާނދޭވެ
ފަދައިން  ބަރަކާތްލެއްވިهللا އިބަމައްޗަށް  ގެގެފާނުގެ އާލުންއިބްރާހީމު

އަދި އި ކަބަލުންނާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި އި،މުޙައްމަދުގެފާނާ
ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!  ވެސްދަރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށްއެކަލޭގެފާނުގެ 
 މާތްކަމެއް އެންމެހާ ކާއިޙަމްދަ އީ އެންމެހާهللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ

  ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
  

ކިުރްނ ކު ގެ  تشهد - 24   ުދޢާ.ރާ ފުަހްނ ަސލާމިްދުނމުގެ
 ةنتف نم، ومنهج ابِذَع نم، ورِبقَالْ ابِذَع نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )55(
އި ހައްދަވަ އޭ" )2("الِجالد حِيِسمالْ ةنتف رِّش نم، وتماَمالْو ياَحمالْ

! ޒާބުން އަގެ އިބުންނާއި ނަރަކަޛާއަކަށްވަޅުގެ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
 ށްގެ ޙަޟްރަތަهللاއިބަ ހަމަށަވަރުން މިއަޅާއެދި  ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

. އަދި ދިރި  މާއި މަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކައުތެރިހުރުދަންނަވަމެވެ

                                                           
  ގެ ލަފްޒެވެ. مسلمއަދި މިއީ  رواه البخاري ومسلم. )1

  ގެ ލަފްޒެވެ. مسلمއަދި މިއީ  رواه البخاري ومسلم. )2
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. އަދި މަސީޙުއްދައްޖާލުގެ ފިތުނައިގެ  ވެސްދެއްވުމަށްކޮށް އެދި ދަންނަވަމެވެ
. ވެސްކޮށްދެއްވުމަށް ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރި    "އެދި ދަންނަވަމެވެ

 حِيِسمالْ ةنتف نم كبِ ذُوعأَ، ورِبقَالْ ابِذَع نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )56(
الدالِجأَ، وعبِ ذُوك من فتنالْ ةمياَح الْوماَمللَّ. اَتهنِّإِ مأَ يعبِ ذُوك مالْ نمِثَأْم 
الْومغއި ހައްދަވަ އޭ" )1("مِر! ބުން ޛާއަކަށްވަޅުގެ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 ށްގެ ޙަޟްރަތަهللاއިބަ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާވުމަށް އެދި އްރައްކައުތެރިކޮށްދެ
.ދަ  ތެރިއުއްދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ރައްކައަދި މަސީޙު ންނަވަމެވެ

. އަދި  ށްގެ ޙަޟްރަތަهللاއެދި އިބަ ވެސްކޮށްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
އެދި  ވެސްދިރިއުޅުމާއި މަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

. އަދި ފާފަކުރުމުންނާއި  ށްގެ ޙަޟްރަތަهللاއިބަ ދަންނަވަމެވެ
ގެ هللاއެދި އިބަ ވެސްކޮށްދެއްވުމަށް ވުމުން ރައްކައުތެރިދަރަނިވެރި
. ށްޙަޟްރަތަ    "ދަންނަވަމެވެ

 رفاغْ، فَتنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَا، وريثكَ ماًلْظُ يِسفْن تملَظَ ينِّإِ مهللَّاَ" )57(
لي مغفةًر من عندك وارحنِمإِ ينأَ كنالْ تفُغور الرحيއި ހައްދަވަ އޭ" )2("م

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ މިއަޅާގެ އަމިއްލަ  ،ލާކޮ
. އަދި އިބަވީމެއަނިޔާވެރި ވެރިވުމަކުންގިނަވެގެންވާ އަނިޔާ ށްސަނަފް  هللاވެ
.  ފާފަ އިފިޔަވަ  ފަހެފުއްސަވާނެ އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
 !ދޭވެނންވާ ފާފަފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާގެ ޙަޟްރަތުهللاއިބަ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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އީ هللاއިބަހަމަކަށަވަރުން  !ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ އަދި މިއަޅާއަށް އޯގާވެރިވެ
.    "ފާފަފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

 ماَ، وتنلَعأَ ماَ، وتررسأَ ماَ، وترخأَ ماَ، وتمدقَ ماَ يل رفاغْ مهللَّاَ" )58(
 )1("تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ رخّؤمالْ تنأَ، ومدّقَمالْ تنأَ ،ينِّم هبِ ملَعأَ تنأَ ماَ، وتفْرسأَ
! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ އިސްވެދިޔަހަބޮޑުކުރެއި ހައްދަވަ އޭ  އިއްވި ރަސްކަލާކޮ
 މިއަޅާ ސިއްރުންއަދި  !ވެފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭ ހައިކުރިކާއި ފަސްވެއަފާފަ
އަދި މިއަޅާ  !ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ އިކުރިހަ އިކާއި ފާޅުގައަފާފަ އިކުރިހަ

އަދި  !އްސަވާނދޭވެފުމިއަޅާއަށް  ވެސްވަރަށް ކޮށްފައިވާ ފާފަ ހައްދުފަހަނަޅާ
ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ފާފަވެސް  هللاބޮޑަށް އިބަ އެއީ ފާފައެއްކަން މިއަޅާއަށްވުރެ

) އިސްކުރައްވާ  !އްސަވާނދޭވެމިއަޅާއަށް ފު (ހެޔޮކަންތަކުގައި މީސްތަކުން
. އަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އިބަهللاފަރާތަކީ އިބަ .هللاއެވެ  هللاއިބަ އެވެ

.އްއަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެ އިފިޔަވަ    ވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
އި ހައްދަވަ އޭ" )2("كتدباَع نِسحو ،كرِكْش، وكرِكْٰى ذلَع ينِّعأَ مهللَّاَ" )59(

! އިބަ އަށް هللاއިބަ، އިކުރުކުރުމާޛިއަށް هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
މައްޗަށް  ރިވެތިކޮށް އަޅުކަންކުރުމުގެ އަށްهللاއަދި އިބަ ކުރުމާއިޝުކުރު

!ކުރައްމިއަޅާއަށް މަދަދު    "ވާނދޭވެ
 نْأَ نم كبِ ذُوعأَ، ونِبجالْ نم كبِ ذُوعأَ، ولِخبالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )60(
 އޭ" )3("رِبقَالْ ابِذَعو ياَنالد ةنتف نم كبِ ذُوعأَ، ورِمعالْ لِذَرٰى أَلَإِ درأُ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  وصححه األلباين. أبو داود والنسائي رواه )2

  رواه البخاري. )3
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! ބަޚީލުކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އި ހައްދަވަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި  ށްގެ ޙަޟްރަތަهللاއިބަން މިއަޅާ ހަމަކަށަވަރުއެދި  ދަންނަވަމެވެ

ގެ هللاއިބަ މިއަޅާއެދި  ވެސްފިނޑިކަމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް
. އަދި ށްޙަޟްރަތަ  ހިސާބަށް އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރާ ދަންނަވަމެވެ

) (މީސްތަކުންނަށް މިއަޅާގެ ބުރައުފުލަންޖެހޭ އުމުރާ މިއަޅާ  ހިސާބަށް
 ށްގެ ޙަޟްރަތަهللاއެދި އިބަ ވެސްމަށްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމުން ރައްވާޞިލުވު

. އަދި ދުނިޔޭގެ ފިތުނައިންނާއި، ކަށްވަޅުގެ  ބުން ޛާއަދަންނަވަމެވެ
. ށްގެ ޙަޟްރަތަهللاއެދި އިބަ ވެސްރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް    "ދަންނަވަމެވެ

އި ހައްދަވަ އޭ" )1("ارِلنا نم كبِ ذُوعأَو ةَنجالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )61(
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ގެ ޙަޟްރަތުން هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި އިބަ އަށްސުވަރުގެ ގެ ޙަޟްރަތުން ނަރަކައިން هللاއެދިދަންނަވަމެވެ
. ވެސްވުމަށްއްކޮށްދެ ރައްކައުތެރި    "އެދި ދަންނަވަމެވެ

ا ريخ ةَياَحالْ تملع ماَ ينِيِحأَ قِلْخٰى الْلَع كتردقُو بيغالْ كملْعبِ مهللَّاَ" )62(
لي وتنِفَّوذَإِ يا علمالْ تةَفاَو خيرا لللَّ، اَيهنِّإِ مأَ يلُأَسك خشيتك ي الْفغبِي 
وهاَالشدةأَ، ولُأَسكَ كلالْ ةَمقِّح فضاَالرِّ ي الْوغبِض، أَولُأَسقَالْ كصد ي الْفغٰى ن
رِقْفَالْوأَ، ولُأَسك نعالَ ماًي يفَندأَ، ولُأَسقُ كةَر عالَ نٍي تقَنطعأَ، ولُأَسضاَالرِّ ك بعد 
 كهِجو ٰىلَإِ رِظَالن ةَذَّلَ كلُأَسأَ، وتومالْ دعب شِيعالْ درب كلُأَسأَ، وِءضاَالقَ
والشولَإِ ققاَٰى لئك فغَ يرِي ضاَءر مضرة الَو فتنة ملَّضللَّ، اَةهم زِا بِـَّنيِّزينة 
! އި އޭ ހައްދަވަ" )2("نيدتهم اةًده ناَلْعاجو نماَياِإل ބޮޑުކުރައްވި ރަސްކަލާކޮ

                                                           
  وصححه األلباين. وابن ماجه أبو داود رواه )1

  وصححه األلباين. ئي وأمحدالنسا رواه )2
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ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ މައްޗަށް ، އިކަމުންނާ ޣައިބު ދެނެވޮޑިގެންވާ هللاއިބަ
ގެ ޙަޟްރަތުން هللا(މިއަޅާ އިބަ ވޮޑިގެންވާކަމުން ވެކުޅަދުންވަންތަ

 ( މިއަޅާއަށްޓަކައި ހެޔޮވެގެންވާކަމަށް  ހުރުންމިއަޅާގެ ދިރިމިދަންނަވަނީ
އަދި  !ވެހިނދަކު މިއަޅާ ދިރިލަހައްޓަވާނދޭ އިދެނެވޮޑިގެންވާހަ هللاއިބަ
 ،ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ هللاހެޔޮވެގެންވާކަމަށް އިބަމިއަޅާއަށްޓަކައި  ވުންމަރު

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  އިއޭހައްދަވަ !ވެމިއަޅާގެ މަރުގަންނަވާނދޭ
ށް ބިރުވެތިވާ އަهللاއި ޙާޟިރުގައި އިބަބުގައާހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާއީ ޣައި

. އަދި هللاމީހެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި އިބަ ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
ބަސްބުނުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުމަށް  ގައާއި ނުރުހުމުގައި ޙައްޤުރުހުމު

. އަދި މުއްސަهللاއެދި އިބަ ދިކަމުގައާއި ނގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاވުމަށް އެދި އިބައްފަޤީރުކަމުގައި މެދުމިންވަރެއް ދެ

. އަދި ނެތިދިއުމެއްނުވާ ނިޢުމަތެއް ދެއްވުމަށް އެދި ގެ هللاއިބަ ދަންނަވަމެވެ
ފިނިކަންދޭ  ލަށްއަދި މެދުކެނޑުމެއްނުވާ ލޮ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.

) ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއެއްޗެއް (ހިތްހަމަޖެހުމެއް
. އަދި ފައިސަލާއަށްފަހުމެދަންނަވަ ) ރުހޭމީހެއްކަމުގައި މިންވަރުފުޅަށް( ވެ

އަދި މަރުވުމަށް ފަހު  .ވެމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަهللاލެއްވުމަށް އެދި އިބަ
. މެޙަޟްރަތުން ދަންނަވަގެ هللاދިރިއުޅުމެއް ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ އަރާމު ވެ
އި މަގުފުރެދޭ ކަހަލަ ފިތުނައަކާ ނުލަ ލީފަކާއި،ގެއްލުންދެނިވި ތަކު އަދި
އާ ބައްދަލުކުރުމުގެ هللاފުޅަށް ބެލުމުގެ ފޮނިކަމާއި، އިބަދީދާރުގެ هللاއިބަ

. އޭ މެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަهللاއެދި އިބަޝައުޤުވެރިކަން ދެއްވުމަށް  ވެ
! އީމާންކަމުގެ ޒީނަތުން އަޅަމެން  އިހައްދަވަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
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ތެދުމަގު ، އިތެދުމަގުދައްކާ ބަޔަކު ކަމުގައްޔާ އަދި !ޒީނަތްތެރިކުރައްވާނދޭވެ
!    "ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ

لَم يلد ولَم  يذالَّ دمالص دحاَأل داحوالْ كنأَبِ ُهللاأَ ياَ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )63(
 )1("ميحالر روفُغالْ تنأَ كنإِ يبِونذُ يل رفغت نْيولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد، أَ

! އޭ އި ހައްދަވަ އޭ" އީ އެފަރާތަކަށް هللاއިބަ هللا!ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ބަފަޔަކު އަދި ދަރިއަކުނުވާ އަދި އެފަރާތަކާ އެއްފަދަ އެހެންއެއްވެސް 

އެފަރާތް އެހެން ، އެކަހެރިވެވޮޑިގެންވާ އެއްކައުވަންތަ،، ފަރާތެއްނުވާ
ކުން ތައެހެންފަރާތް ށްއެފަރާތަ، ވޮޑިގެންނުވާވެފަރާތަކަށް ކަމަކަށް ބޭނުން

. ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާ ގެ هللاތެވެ
މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް  މެދުވެރިކޮށް ފުޅުޙަޟްރަތުން މިބަސް
. ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިނައިން އީ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ އެދި ދަންނަވަމެވެ

.    "އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ
، كلَ كيرِش الَ كدحو تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ دمحلْا كلَ نَّأَبِ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )64(
 مويـقَ ياَ يح ، ياَامِركْاِإلو لِالَجا الْذَ ياَ ضِراَألو اتوماَالس عيدب ، ياَانُنمالْ
ރެއްވި ބޮޑުކުއި ހައްދަވައޭ " )2("ارِالن نم كبِ ذُوعأَو ةَنجالْ كلُأَسأَ ينِّإِ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ތައް ފުޅުގެ ޙަޟްރަތުން މިބަސްهللاރަސްކަލާކޮ
. ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހާ ޙަމްދާއި  މެދުވެރިކޮށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

. އިބަهللاތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އިބަ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން  هللاއަށެވެ
. އިބަޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެ އެއްކައުވަންތަ  އީهللاއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.النسائي بلفظه وأمحد  أخرجه )1

  وصححه األلباين.رواه أهل السنن  )2
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. އިބަ . އިބަهللاއިލާހެވެ އީ هللاއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ
. އޭވެވޮޑިގެތެރިސާންޙުނައިން އިގިނަގި  އުޑުތަކާއި ބިން ންވާ ފަރާތެވެ

ވެރިކަމާއި ތިނެތުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ! އޭ މަ
 ! ކަންކަމެއް  އޭ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އެންމެހާމާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާހިންގުމުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެން  ،ވާ ރަސްކަލާކޮ

އަދި . ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاސުވަރުގެ ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاނަރަކައިން ސަލާމަތްކޮށްދެވުމަށް އެދި އިބަ

.    "ދަންނަވަމެވެ
 دمالص دحاَأل تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ اُهللا تنأَ كنأَ دهشأَ ينِّأَبِ كلُأَسأَ ينِإِ مهللَّاَ" )65(
ބޮޑުކުރެއްވި އި އޭ ހައްދަވަ" )1("دحا أَوفُكُ هن لَّكُي ملَو دلَوي ملَو دلي ملَ يذالَّ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ތައް ފުޅުރަތުން މިބަސްގެ ޙަޟްهللاރަސްކަލާކޮ
. ހަމަކަށަވަރުން  ކަމަށް މިއަޅާ هللا ،އީهللاއިބަމެދުވެރިކޮށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

. އިބަ އެއްވެސް  ން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންވެވުއަޅުކަން އިފިޔަވަهللا ހެކިވަމެވެ
. އިބަ އީ އެފަރާތަކަށް ބަފަޔަކު އަދި ދަރިއަކުނުވާ އަދި هللاއިލާހަކު ނުވެއެވެ

އެފަރާތް ، އެއްވެސް ފަރާތެއްނުވާ އެއްކައުވަންތަ ދަ އެހެންއެފަރާތަކާ އެއްފަ
 ށްއެފަރާތަ، އެހެންފަރާތަކަށް ކަމަކަށް ބޭނުންވެވޮޑިގެންނުވާ

.   "އެހެންފަރާތްތަކުން ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެވެ
  
  
  

                                                           
  وصححه األلباين.أبو داود و الترمذي وابن ماجه وأمحد  رواه )1
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  ކުުރަތްއ.ިޛމުާދްނ ަސލާމިްދުނަމްށފުަހ ކުރާ ނަ  - 25
)(ތިންފަހަ اَهللا رفغتسأَ" )66( ا ذَ ياَ تكْرباَ، تمالَالس كنم، ومالَالس تنأَ مهللَّاَ ރު
ށް ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަهللا ،"މިއަޅާ )1("امِركْاِإلو لِالَجالْ

. އޭ ހައްދަވައި  ! އިބައެދިދަންނަވަމެވެ އީ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ هللاވަނީ އިބަސަލާމަތްކަންދޭ ފަރާތެވެ. އަދި ސަލާމަތްތެރިކަން

! އިބަ . އޭ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ هللا ޙަޟްރަތުންނެވެ
."، މާތްވެ   މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ

 لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )67(
شقَ ٍءيديللَّ، اَرهنِماَ الَ مع أَ ماَلطَعيتالَ، و معطي ماَل منعتالَ، و يفَنا الْذَ عجّد 
منالْ كجމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް "هللا  )2("د

. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ އިލާހަކުނުވެއެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް  އެކަލާނގެއަށެވެ
 .  ބޮޑުކުރެއްވިއި ހައްދަވަ އޭކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

! އި . އަދި  ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ هللاބަރަސްކަލާކޮ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
. އަދިމެވޭމެއް ދޭނެ އެހެންފަރާތެއްވެސް ނުއެއްޗެ މަނާކުރެއްވި هللاބައި  އެވެ

އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން 

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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 އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ 
 . .) ކީ ޞާލިޙުއެއްޗަ ދޭކޮށް(ހަމައެކަނި ފައިދާނުކޮށްދޭނެއެވެ    " ޢަމަލެވެ

 لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَ، وكلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )68(
شقَ ٍءيديالَر . حلَو قُ الَوإِ ، الَاِهللابِ الَّإِ ةَواُهللا الَّإِ ٰلهالَ، و نعبإِ  الَّإِ  ديلَ ،اهه  
النعةُم لَوفَالْ هلُض لَوالْ ُءناَالثَّ هحسإِ ، الَناُهللا الَّإِ ٰله مخلصيلَ نه ّالدين لَورِكَ وه 
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް "هللا  )1("نَورفكاَالْ

. އެކަލާ . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ ނގެއަށް އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް  އެކަލާނގެއަށެވެ

. ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއް  ވެސްކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ هللا ،ގެ ބާރެއްވެސްއަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމު

 . މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا ނުވެއެވެ
. އަދި އަޅަމެން އެކަލާނގެއަށް މެނުވީ އަޅުކަމެއް  އިލާހަކުނުވެއެވެ
. ނިޢުމަތާއި، ދަރުމައާއި، ރިވެތި ސަނާ ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ނުކުރަމުއެވެ

. ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللا ށެވެ
. އަދި ކާފިރުން ކިތަންމެ ނުރުހުނު  އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

 އަޅަމެންނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަމާއި ދީން ޚާލިޞްކުރާ، ކަމުގައިވިޔަސް
."  މީހުންނީމުއެ    ވެ

  

                                                           
  رواه مسلم. )1
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)69( "سالْاِهللا نَحاَب ،حمد كْأَ ، اُهللاِهللابر )(  ކޮންމެކަލިމައެއް ތެއްތިރީސްފަހަރު
 ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ
! އެންމެހާ ޙަމްދެއް "هللا )1("ريدقَ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

. އެންމެބޮޑީ هللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ  . هللاއަށެވެ ނުވީ އަޅުކަންވެވުން މެهللا އެވެ
. އެކަލާނގެ  ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
. ހުރިހާ  . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ އެއްކައުވަންތައެވެ
. އަދި  ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް 
  ރަސްކަލާނގެއެވެ."    

)70( # " !              [  $  #  "  !*  '  &  *  

,  +   *  )  *   2  1  0  /  . Z   ޭއ)"
. އެއީ  !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ . هللاމުޙައްމަދުގެފާނެވެ هللا އެވެ

 . . އެކަهللاއެއްކައުވަންތައެވެ ލާނގެއަށް އީ ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއާ  . އަދި ބަފައިކަލަކު ނުމެވޭމެއެވެ ދަރިކަލަކު ނުވެއެވެ

".   އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
v # " !             [  7  6  5  4*    <  ;   :  9*  

B  A  @  ?   >  *   H   G  F  E  D *        K  J

                                                           
ށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާގެ ކުދިފާފަތައް ކުރުކޮ"ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން މިޛި )1

رواه ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ. އެއީ އެފާފަތައް ކަނޑުގެ ފޮނުހައި ގިނަވިކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ." 
  مسلم.
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N  M  LZ  ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. "(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވ (!
ހެނދުނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން، އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ހުރިހާ 
މަޚްލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ 

އެރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ނުބައިކަމުން  ،އަނދިރިކަން ވެރިވާ ހިނދު
) ގޮށްތަކަށް ފުމޭ  ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. އަދި (ގޮށްތައްޖަހައި އެ

) ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް  އަންހެނުންގެ (އެބަހީ ސިހުރުވެރިންގެ
. އަދި ހަސަދަވެރިޔާ ހަސަދަވެރިވާ ހިނދު އޭނާގެ ނުބައިކަމުން  ،އެދެމެވެ

".    ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

v # " !       [  S  R   Q  P*  V  U  *  

Y   X  *    \  [ ̂  ]  *    c  b  a   `

  d*                   h  g  fZ        ( "(އޭ  )1((ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު
. !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ  މުޙައްމަދުގެފާނެވެ

ގެ (هللا ،ތްތަކަށް ވަސްވާސްލައިދޭތެރެއިން މީސްތަކުންގެ ހި
) ފަހަތަށް އެނބުރިދާޛި ވަސްވާހުގެވެރި ޝައިޠާނާގެ  ،ކުރުކުރެވޭހިނދު

މީސްތަކުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ  ،ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް
.  ރަސްވަންތަ އެކަލާނގެއީ މީސްތަކުންގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ

."ނގެރަސްކަލާ . މީސްތަކުންގެ އިލާހެވެ   އެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.أبو داود والنسائي  رواه )1
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)71(  [¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s    ¥
  º¹  ¸  ¶   µ   ́ ³  ²±   °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©̈   §     ¦

  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »       É  ÈÇ  Æ    Å  Ä  ÃÂ
Ê Í ÌË  Î ÏZ (  ،އީ"هللا )1((ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު

އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް 
. އެކަލާ ނގެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް އިލާހަކުނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. ތާއްޔާޖެހުމެއްވެސް އަދި ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަ ލާނގެއެވެ
. އުޑުތަކާއި ނުނެއް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެން ނިންޖެއްވެސް ވެއެވެ

. އެކަލާނގެ މިލްކުވެގެންއެއްޗެއް ބިމުގައި ވާހައި  ވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
ޒުނަފުޅާނުލައި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އި

އެބައިމީހުންގެ  ކަމަކާއިއެބައިމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ވާހައި ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ 
ކަމެއް (އެބަހީ އިސްވެދިޔަހާ ކަމަކާއި ފަހުން ވާނޭހާ ފަހަތުގައި ވާހައި 

. އަދި އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅުގެ  ) އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ ކަމެއް
އެބައިމީހުންނަކަށް ލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް މެނުވީ ތެރެއިން އެކަ
. އެކަލާނގެ ކުރުސިކޮޅު (އެކަލާނގެ ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ ނޭނގޭނެތެ ވެ

. އަދި އުޑުތަކާއި  ) އުޑުތަކާއި ބިމަށްވުރެ ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ ގޮނޑިކޮޅު
ބުރަކަމެއް  އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި

                                                           
ން ނޫން "ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު މިއާޔަތް ކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާ މަރުވު )1

رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة وابن އިތުރުކަމެއް އޭނާ ސުވަރުގެ ވަނުން މަނާއެއްނުކުރެއެވެ." 
  وصححه األلباين.السني 
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. އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ މާތްވެވޮޑިގެންވާ ނުވެ އެވެ
".   ރަސްކަލާނގެއެވެ

 تيميو ييِحي دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )72(
وهو لِّٰى كُلَع شقَ ٍءيديމަޣްރިބުނަމާދާއި ފަތިސް" ر)(  )1(ނަމާދަށްފަހު ދިހަފަހަރު

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް "هللا 
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ އިލާހަކުނުވެއެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ

. އެކަލާނގެއެކަލާ . އަދި މަރުއްވަތެ ނގެއަށެވެ . އަދި ދިރުއްވަތެވެ ވެ
އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ 

".    ރަސްކަލާނގެއެވެ
(ފަތިސްނަމާދުން  "الًبقَتم الًمع، وباًيِّطَ قاًزرِ، وعاًفناَ ماًلْع كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )73(

( !އި ހައްދަވަ "އޭ )2(ސަލާމްދިނުމަށްފަހު  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ ޙަޟްރަތުން ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ

ގެންވާ ޢަމަލެއް ދެއްވުމަށް ވެގެންވާ ރިޒްޤަކާއި، ޤަބޫލުކުރެވިޙަލާލު
".   އެދިދަންނަވަމެވެ

  

  ިއްސިތޚާާރަނމުާދގެ ުދޢާ. - 26
. ރުއްސުންލެއްވި ޖާهللا މާތް )74(  rرسول اهللا ބިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފަދައިން އެންމެހާ  އަހުރެމެންނަށް ޤުރުއާނުން ސޫރަތް އުނގަންނައިދެއްވާ
                                                           

  رواه الترمذي وأمحد. )1

  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه وغريه  )2



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  63 

ވެ. ހުރެމެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވަތެކަންކަމުގައި އިސްތިޚާރާކުރަން އަ
. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކަމެއްކުރުމަށް ކުރައްވަތެحديث  ވެ

.  ،މަގަސްތުކޮށްފިނަ ފަރުޟުނަމާދު ފިޔަވައި ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރާށެވެ
".  كلُأَسأَ، وكتردقُبِ كردقْتسأَ، وكملْعبِ كريختسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"  ދެން ކިޔާށެވެ

مفَ نضلالْ كعظإِ، فَمِينك قْتدر قْأَ الَودرو ،تلَعمأَ الَ، ولَعمأَ، ونت الَّعم 
(ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްގެ  رما اَألٰهذَ نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِ مهللَّ، اَبِويغالْ

 يشعاَمو ينِيد يف يل ريخ ނަންގަންނާށެވެ. ނުވަތަ އެކަން ހިތަށްއަރުވާށެވެ.)
عاَوقأَ ةُبرِماقْفَ يدره لي وسِّيره لثُ يرِباَ مك لي فيهكُ نْإِ، ونت تلَعا ٰهذَ نَّأَ م
 رش (ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ. ނުވަތަ އެކަން ހިތަށްއަރުވާށެވެ.) رماَأل
لي في دنِيي وعاَمشي عاَوقأَ ةُبرِمفَ يفْرِاصه نِّعي ونِفْرِاصي عنه اقْودر لالْ يخير 
حثُ نَكاَ ثُيأَ مرنِضبِ يއޭ ހައްދަވައި  )1("ه" ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ގެ هللاގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިބަهللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ
. އަދި އިބަ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ هللاޙަޟްރަތުން ހެޔޮކަންތަކަށް އެދެމެވެ

. އަދި ދެއްވުމަށް އެދެ ދާނަކަންގެ ޙަޟްރަތުން ކުޅަهللاޒަރިއްޔާއިން އިބަ މެވެ
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތަކަމުން ދެއްވުމަށް އެދެގެ މާތް ދަރުމަވަންهللاއިބަ މެވެ
ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތައެވެ. އަދި މިއަޅާ هللا އިބަ

. އަދި އިބަ . އަދި هللا ނުކުޅެދިގެންވަމެވެ ހުރިހާ ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވަމުއެވެ
. އަދި އިބަ އީ ޣައިބުގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް هللاމިއަޅާ ނުދަންނަމެވެ

. އޭ ހައްދަވައި މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެން ބޮޑުކުރެއްވި ވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                           
  رواه البخاري. )1
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! ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ  .......ރަސްކަލާކޮ
ގޮތުން މިއަޅާއަށް  މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެ، ދިރިއުޅުމާއި

ކަންތައް މިއަޅާއަށް ފަހެ މި، ވޮޑިގެންވަނީނަމަދެނެهللا ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި އިބަ
! އަދި މި  ކަންތައް މިއަޅާއަށްމިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! ދެން މި ކަމުގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ
މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި،  .......އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ

هللا ތަކުގެ ނަތީޖާގެގޮތުން މިއަޅާއަށް ނުބައިކަމެއް ކަމުގައި އިބަމިއަޅާގެ ކަން
އް ކަންތަނީނަމަ ފަހެ މިއަޅާގެ ކިބައިން މިދެނެވޮޑިގެންވަ

! އަދި މި ! އަދި ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ ކަންތަކުން މިއަޅާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
މިއަޅާއަށް  މެތަނެއްގައި ވީނަމަވެސްއެއީ ކޮން ،ހެޔޮކަންތައް
  ށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އެކަމަށް މިއަޅާ ރުއްސަވާނދޭވެ!"މިންވަރުކޮ

ގެ ޙަޟްރަތުން އިސްތިޚާރާކޮށް އަދި މުއުމިނު هللاޚާލިޤުވަންތަ 
މަޚްލޫޤުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އޭނާގެ ކަންތައް ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއެކު 

. ވިސްނައިގެން ކޮށްފިމީހާ ) އެއްވެސް ހިތާމައެއް ނުވެއެވެ އަށް (އެކަމުގައި
. هللا ރުން މާތްހަމަކަށަވަ =  <  ?@  B  A   ]ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

  J  I  H  G  FE  D  CZ )1(  ާއަދި ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނ"
. ފަހެ ކަލޭގެފާނު ކަމަކަށް ޢަޒުމުކުރައްވައިފިނަމަ ފަހެ  މަޝްވަރާކުރައްވާށެވެ

."هللا   އަށް ވަކީލުކުރައްވާށެވެ
  
  
  

                                                           
  .159آل عمران: سورة  )1
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  ކުުރަތްއ.ިޛހެނުދާނިއ ަހވީުރގެ  - 27

{އެންމެހާ  )1(.هدعب يبِن الَ نٰى ملَع مالَالسو ةُالَالص، وهدحو ِهللا دمحلْاَ
. އެކަލާނގެ هللاޙަމްދުތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ މާތް އަށެވެ

. އަދި އެނަބިއްޔާއަށްފަހު އެއްވެސް ނަބިއްޔަކުނުވާ  އެއްކައުވަންތައެވެ
.}ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްހު   އްޓެވެ

zy  x   w   v  u  t  s  }  |  ]   أَعوذُ بِاِهللا من الشيطاَن الرجِيمِ )75(
  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }
  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ   ́  ³

  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ           ÅZ  )2(           )71  ިގައ
  މާނަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ.)

                                                           
 rرسول اهللا ސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަهللا މާތް )1

ކުރުކުރާ އަށް ޛިهللاދާންދެން  "ފަތިސްނަމާދުން ފެށިގެން އިރުއަރައިފުމަށް .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ބަޔަކާއެކު ތިމަންކަލޭގެފާނު އިށީނދެވަޑައިގަތުން، އިސްމާޢީލުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން ހަތަރުއަޅުން  

ފެށިގެން  ންކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ. އަދި ޢަޞުރުނަމާދުންމިނިވަންކުރުމަށްވުރެ ތިމަ
 ކުރުކުރާ ބަޔަކާއެކު ތިމަންކަލޭގެފާނު އިށީނދެއަށް ޛިهللاދާންދެން  އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް

މިނިވަންކުރުމަށްވުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑެވެ." ވަޑައިގަތުންވެސް، ހަތަރުއަޅުން 
  حسنه األلباين.و أبو داود رواه

ހަވީރުވަންދެން ޖިންނީންގެ ކިބައިން  ،"މިއާޔަތް ހެނދުނު ކިޔައިފިމީހާ. 255سورة البقرة  )2
ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހަވީރު ކިޔައިފިމީހާ ހެނދުންވަންދެން ޖިންނީންގެ ކިބައިން 

  ب والترهيب.وصححه األلباين يف صحيح الترغيأخرجه احلاكم ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ." 
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)76( # " !              [  $  #  "  !*  '  &  *  

,  +   *  )  *    2  1  0  /  .   Z      
v  !# "             [  7  6  5  4*    <  ;   :  9*  

B  A  @  ?   >  *   H   G  F  E  D *        K  J

N  M  LZ    
v # " !       [  S  R   Q  P*V  U  *  

Y   X  *   ̂  ]  \  [  *    c  b  a   `

  d*   h  g  fZ )1(  )7  ެގައި މާނަ އިސްވ 
  ހިނގައްޖެއެވެ.)

 كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَِهللا دمحالْو ِهللا كلْمالْ حبصأَو ناَحبصأَ" )77(
ا ٰهذَ يف ماَ ريخ كلُأَسأَ بِّ، رريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ
 بِّ، رهدعب ماَ رِّشو مِويا الْٰهذَ يف ماَ رِّش نم كبِ ذُوعأَو ،هدعب ماَ ريخو مِويالْ
 ابٍذَعو ارِي النف ابٍذَع نم كبِ ذُوعأَ بِّ، ررِبكالْ ِءوس، ولِسكَالْ نم كبِ ذُوعأَ
قَي الْفއަދި އެންމެހާ ވެރިކަމެއް  )2("رِب . "އަޅަމެން ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ
. (ނުވަތަ އެންމެހާ ވެރިކަމެއް هللا އަށް هللاއަށްޓަކައި ހެނދުންކޮށްފިއެވެ

.) އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއްވަނީ  . هللاމިލްކުވެއްޖެއެވެ މެނުވީ هللا އަށެވެ
ޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ. އަ

                                                           
"މިތިންސޫރަތް ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. އެކަން އޭނާއަށް  )1

  وصححه األلباين.والترمذي  أخرجه أبو داودހުރިހައި ކަމަކުން ފުދޭނެއެވެ." 

  رواه مسلم. )2
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. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު  އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ނުވެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް  އެކަލާނގެއަށެވެ

. އޭ ހައްދަވައި ންވަންތަވެވޮޑިގެންކުޅަދު އްވި ބޮޑުކުރެވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
! މިއަދުގައި ވާހައި  ޔޮކަމަކާއި މިއަދަށްފަހުގައި ވާހައިހެ ރަސްކަލާކޮ

. ގެ ޙަޟްރަތުން ދަهللاހެޔޮކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަ ންނަވަމެވެ
 ވާހައި މަކުންނާއި މިއަދަށްފަހުގައިނުބައިކަ އަދި މިއަދުގައި ވާހައި
ގެ هللاއެދި މިއަޅާ އިބަ ވެސްކޮށްދެއްވުމަށް ނުބައިކަމަކުން ރައްކާތެރި

. އޭ ހައްދަވައި ޙަޟް ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ރަތުން ދަންނަވަމެވެ
ކަންނެތްކަމާއި މުސްކުޅިކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 

. އޭ ހަގެ ޙަޟްهللاމިއަޅާ އިބަ ބޮޑުކުރެއްވި އްދަވައި ރަތުން ދަންނަވަމެވެ
! ނަރަކައިގެ އަޛާބުންނާއި ކަށްވަޅުގެ އަޛާރަސްކަލާ ބުން ކޮ

."  هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަ    ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
(  اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَِهللا دمحالْو ِهللا كلْمالْ "أَمسيناَ وأَمسى (ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ

وحدالَ ه رِشيلَ كلَه ،الْ هلْمك لَوالْ هحمد وهو لِّٰى كُلَع شقَ ٍءيديربِّ، ر 
 هٰهذَ يف ماَ رِّش نم كبِ ذُوعأَو هاَدعب ماَ ريخواللَّيلَة  هٰهذَ يف ماَ ريخ كلُأَسأَ

لَةاللَّي وماَ رِّش بعهاَدأَ بِّ، رعبِ ذُوك مكَالْ نلِسو ،سالْ ِءوكرِبأَ بِّ، رعبِ ذُوك 
من ابٍذَع فارِي الن وابٍذَع قَي الْفއަދި  )1("رِب . "އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ

. (ނުވަތަ އެންމެހާ هللاއެންމެހާ ވެރިކަމެއް  އަށްޓަކައި ހަވީރުކޮށްފިއެވެ
. هللا.) އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއްވަނީ އަށް މިލްކުވެއްޖެއެވެهللاވެރިކަމެއް  އަށެވެ

                                                           
  رواه مسلم. )1
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މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا 
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ އިލާހަކުނުވެއެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ

 . އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެއަށެވެ
. އޭ ހައްދަވައި ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެން ރެއްވި ބޮޑުކުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

! މިރޭގައި ވާހައި  ޔޮކަމަކާއި މިރެއަށްފަހުގައި ވާހައިހެ ރަސްކަލާކޮ
. ގެ ޙަޟްރަތުން هللاހެޔޮކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަ ދަންނަވަމެވެ

 ހުގައި ވާހައިނުބައިކަމަކުންނާއި މިރެއަށްފަ އި ވާހައިއަދި މިރޭގަ
ގެ هللاއެދި މިއަޅާ އިބަ ވެސްނުބައިކަމަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

. އޭ ހައްދަވައި ޙަޟް ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ރަތުން ދަންނަވަމެވެ
ކަންނެތްކަމާއި މުސްކުޅިކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 

. އޭ ހައްދަهللاއަޅާ އިބަމި ބޮޑުކުރެއްވި ވައި ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
 ! ބުން ނަރަކައިގެ އަޛާބުންނާއި ކަށްވަޅުގެ އަޛާރަސްކަލާކޮ

."هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަ    ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
 كيلَإِو تومن كبِ، وياَحن كبِ، وناَيسمأَ كبِ، وناَحبصأَ كبِ مهللَّاَ" )78(

النشوއިބަ"އޭ ހައްދަވައި  )1("ر ! ގެ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި ހަމަ އިބަ ،ވާގިފުޅާއެކު ގެ هللاއަޅަމެން ހެނދުންކުރީމުއެވެ
. އަދި އިބަ ،ވާގިފުޅާއެކު  ،ގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކުهللاއަޅަމެން ހަވީރުކުރީމުއެވެ

އަޅަމެން  ،ގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކުهللا. އަދި ހަމަ އިބައަޅަމެން ދިރިތިބެމުއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه الترمذي  )1
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. އަދި ކަށްވަޅުން ތެދުވެގެން ދިއުންވަނީ އިބަ ގެ هللاމަރުވަމުއެވެ
".       ޙަޟްރަތަށެވެ

(   كبِ، وياَحن  كبِو ،ناَحبصأَ كبِ، وناَيسمأَ كبِ مهللَّاَ" (ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ
نموت لَإِوياملَ ك"ريއިބަ"އޭ ހައްދަވައި  )1(ص ! ގެ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި ހަމަ އިބަ ،ވާގިފުޅާއެކު  ،ގެ ވާގިފުޅާއެކުهللاއަޅަމެން ހަވީރުކުރީމުއެވެ
. އަދި އިބަ އަޅަމެން  ،ގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކުهللاއަޅަމެން ހެނދުންކުރީމުއެވެ
. އަދި ހަމަ އިބަ  އަޅަމެން ،ގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކުهللاދިރިތިބެމުއެވެ

. އަދި އެނބުރި ދިއުންވަނީ އިބަ ."هللاމަރުވަމުއެވެ   ގެ ޙަޟްރަތަށެވެ
 كدهع لَىا عنأَ، وكدبا عنأَو ينِتقْلَ، ختنأَإِالَّ  ٰلهإِ الَ يبِّر تنأَ مهللَّاَ" )79(
ووعدماَ ك اسطَتعأَت ،عبِ ذُوك من ماَ رِّش صنعأَت ،بلَ ُءونِبِ كعمتك لَعي ،
أَوبذَبِ ُءوبِناغْفَ يفر لإِفَ ينالَ ه يغفالذُّ رنوأَ الَّإِ بنއޭ ހައްދަވައި  )2("ت"

! އިބަ . އިބަهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ هللا އީ މިއަޅާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ
. ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަ ކުނުވެއެވެ

. އަދި މިއަޅާއީهللاދެވީ އިބަމިއަޅާ ހެއް . އަދި هللاއިބަ އެވެ ގެ އަޅަކީމެވެ
ގެ ޢަހުދުގެ هللاމިއަޅާއަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން މިއަޅާ މިހުރީ އިބަ

. އަދި އިބަ . هللاމަތީގައެވެ މިއަޅާއަށް ކުރެވިފައިވާ ގެ ވަޢުދުގެ މަތީގައެވެ
                                                           

  لباين.وصححه األرواه الترمذي  )1

 ،މިދުޢާ ހަވީރު ކިޔައިގެން ހުއްޓައި ،ޔަޤީންކަމާއެކު ،އަށް އީމާންވެހުރެهللا )2
ވެ. އަދި އެފަދައިން ހެނދުނު އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާހުއްޓެ، ހެނދުންނުވަނީސް މަރުވެއްޖެނަމަ

أخرجه ވެ. އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެ، ހަވީރުނުވަނީސް މަރުވެއްޖެނަމަ ،ކިޔައިގެން ހުއްޓައި
ގެ ނަމުންނެވެ. އެބަހީ ހުރިހައި  "سيِّد االستغفَار"(ފަހެ މިޛިކުރު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ  البخاري.

  އިސްތިޣުފާރެއްގެ ސާހިބާގެ ނަމުންނެވެ.)
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ގެ هللاވުމަށް މިއަޅާ އިބަތަކުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްކަން
. މިއަޅާގެ މައްޗަށްވާ އިބަ ގެ ނިޢުމަތަށް هللاޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ

. އަދި މިއަޅާގެ ފާފަތަކަށްވެސް މިއަޅާ  މިއަޅާ އިޢުތިރާފުވަމެވެ
! އެހެނީ  . ފަހެ މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ އިޢުތިރާފުވަމެވެ

ދެވޭނެ އެހެންފަރާތެއް ފިޔަވައި ފާފަފުއްސަވައިهللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ
".   ނުވެއެވެ

 عيمجو كتكَئالَم، وكشرع ةَلَمح دهِشأُو كدهِشأُ )1(تحبصأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )80(
لْخقأَك ،نأَ كنإِ الَ اُهللا تأَ الَّإِ ٰلهنت وحدالَ ك رِشيلَ ككنَّأَ، و محمدا عبدك 
ورسلُوك" ( ! "އޭ ހައްދަވައި  )2((ހަތަރުފަހަރު ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ هللاއިބަންނާއި އަދި އުފުއްލަވާ މަލާއިކަތު ގެ ޢަރުޝުهللاއާއި، އިބަهللاއިބަ

ހަމަކަށަވަރުން  ،މަޚްލޫޤުން ހެކިކުރާހާލު ނާއި، ހުރިހާންހުރިހާ މަލާއިކަތު
. ހަމަކަށަވަރުން އިބަމިއަޅާ  ވައި އަޅުކަންވެވުން ފިޔަهللا ހެނދުންކުރަމެވެ

. އަދި އިބަ هللا ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
. އިބަ . އަދި هللاއެއްކައުވަންތައެވެ އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ

. އަދި އިބަهللاއިބަ ފާނީހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެ ގެ هللاގެ އަޅާއެވެ
".   ރަސޫލާއެވެ

                                                           
  އެވެ. މާނައަކީ ހަވީރުކުރަމެވެ. تيسمأَގެ ބަދަލުގައި  تحبصأَހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ  )1

ނާ އޭهللا ކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. މާތްފަހަރު މިޛިހަތަރު ހެނދުނު ނުވަތަ ހަވީރު )2
رواه النسائي والبخاري يف األدب املفرد والنسائي يف عمل اليوم ވެ. ނަރަކައިން މިންޖުކުރައްވާނެތެ

  والليلة وابن السني وحسن إسناده ابن باز.
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 الَ كدحو كنمفَ كقلْخ نم دحأَبِ وأَ ةمعنِ نم يبِ )1(حبصأَ ماَ مهللَّاَ"  )81(
رِشيلَ كلَ، فَكالْ كحمد لَوك كْالشބޮޑުކުރެއްވި "އޭ ހައްދަވައި  )2("ر

! މިއަޅާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އިބަ ގެ މަޚްލޫޤުންކުރެ މަޚްލޫޤެއްގެ هللاރަސްކަލާކޮ
ފަހެ އެނިޢުމަތްވަނީ  ،ހެނދުންކޮށްފިނަމައެއްވެސް ނިޢުމަތެއް  ،މައްޗަށް
. އިބަهللا ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ. އިބަهللاއިބަ އަށް هللاއެއްކައުވަންތައެވެ

. ފަހެ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ޝުކުރެއް ވަނީ  އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ
."هللاއިބަ   އަށެވެ
، يرِصب يف ينِفعاَ مهللَّ، اَيعمس يف ينِفعاَ مهللَّ، اَينِدب يف ينِفعاَ مهللَّاَ" )82(
 ابِذَع نم كبِ ذُوعأَ، ورِقْفَالْ، ورِفْكُالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّ. اَتنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ
) "تنأَ الَّإِ ٰلهإِ ، الَرِبقَالْ "އޭ ހައްދަވައި  )3((ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު

! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފުރިހަމަ ބޮޑުކުރެއް ވި ރަސްކަލާކޮ
! ހައްދަވައި  ޞިއްޙަތެއް ! މިއަޅާއަށް ލައްވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! ހައްދަވައި ލައްވާނދޭ މިއަޅާގެ އެހުމުގައިވެސް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް ވެ
! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ ފެނުމުގައިވެސް ފުރިހަމަ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އިބަ ސިއްޙަތެއް މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللا ލައްވާނދޭވެ
. ހައްދަވައި އެހެންއެއް ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

                                                           
  ...........ރުކޮށްފިނަމައެވެ. މާނައަކީ ހަވީ ٰىسمأَގެ ބަދަލުގައި  حبصأَހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ  )1

އަދާކޮށްފިއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ އެދުވަހުގެ ޝުކުރު ،ކުރު ހެނދުނުކޮށްފިމީހާމިޛި )2
أخرجه أبو داود ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ އެރޭގެ ޝުކުރުއަދާކޮށްފިއެވެ.  ،ކުރުކޮށްފިމީހާހަވީރު މިޛި

  باّن وحسن إسناده ابن باز.والنسائي يف عمل اليوم والليلة وابن السني وابن ح

  أبو داود وأمحد والنسائي يف عمل اليوم والليلة والبخاري يف األدب املفرد وحسن إسناده ابن باز. رواه )3
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ގެ هللاކާފިރުކަމުންނާއި ފަޤީރުކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ އިބަ
. އަދި ކަށްވަޙަޟްރަތުން އެދިދަ ބުން ޅުގެ އަޛާންނަވަމެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް މިއަޅާ އިބަ
. އިބަ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللا އެދިދަންނަވަމެވެ

  އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.
)83( "حبِسإِ الَ اُهللا يالَّإِ ٰله هو لَعيه تلْكَّوت وهو رالْ بعالْ شِرعظمِي" 

( . އެކަލާނގެ هللا "މިއަޅާއަށް  )1((ހެނދުނާއި ހަވީރު ހަތްފަހަރު ފުދެއެވެ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ. 
. އަދި އެކަލާނގެއީ  މިއަޅާ ވަކީލުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ

".   މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ
 كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّ، اَةَراآلخو ياَنالد يف ةَيفعاَالْو وفْعالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )84(
 نآم، وياتروع رتاس مهللَّ، اَيلماَ، ويلهأَو ،يياَندو ،ينِيد يف ةَيفعاَالْو وفْعالْ
رعاَوتلَّل، اَيهم نِظْفَاحي من بنِي يديو ،من لْخفيو ،عن يمنِييو ،عن ماَشلي ،
ومفَ نوقيأَ، وعبِ ذُوظَعمتلَتاَغْأُ نْأَ ك من تحتއޭ ހައްދަވައި  )2("ي"

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ  ،ގެ ޙަޟްރަތުންهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ށް ޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ޢަފޫކުރެއްވުމަށާއި ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތަދުނި

. އޭ ހައްދަވައި  ! ހަމަކަށަވަރުން އެދިދަންނަވަމެވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

                                                           
ކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އޭނާ ހެނދުނާއި ހަވީރު ހަތްފަހަރު މިޛި )1

ابن السني مرفوعاً وأبو داود موقوفاً  أخرجهވެ. ދެއްވާނެތެއޭނާއަށް ފުއްދަވައިهللا  އެދޭކަންތައްތައް
  وصحح إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط.

  وصححه األلباين. أبو داود و ابن ماجه رواه )2



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  73 

ގެ ޙަޟްރަތުން ޢަފޫކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ. އަދި هللاއިބަ ،މިއަޅާ
މުދަލުގައި  ،އިދުނިޔޭގައި އަދި މިއަޅާގެ އަހުލުވެރިންނާ ،މިއަޅާގެ ދީނާއި

. އޭ ހައްދަވައި ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތަކަ ބޮޑުކުރެއްވި ށް އެދިދަންނަވަމެވެ
! މިއަޅާގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާ ! އަދި މިއަޅާގެ  ރަސްކަލާކޮ ކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! އޭ ހައް ބިރުގަތުންތަކުން އަމާންކަން ބޮޑުކުރެއްވި ދަވައި ދެއްވާނދޭވެ
! މިއަޅާގެ ކުރިމަތިންނާ އި، މިއަޅާގެ ފުރަގަހުންނާއި، މިއަޅާގެ ރަސްކަލާކޮ

ކަނާތްފަރާތުންނާއި، މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުންނާއި އަދި މިއަޅާގެ މަތިން މިއަޅާ 
! އަދި ކުއްލިއަކަށް މިއަޅާގެ ދަށުން މިއަޅާ  ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ

ގެ މާތްކަން هللاހަލާކުވެދިއުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
." މެދުވެރިކޮށް   ދަންނަވަމެވެ

 ٍءيش لِّكُ ب، رضِراَألو اتوماَالس رطفاَ ،ةدهاَالشو بِيغالْ ملعاَ مهللَّاَ" )85(
وملكَيأَه ،شهإِ الَ نْأَ دأَ الَّإِ ٰلهنأَت ،عبِ ذُوك من رِّش ِسفْنيو ،من رِّش الشطاَين 
وشركهقْأَ نْأَ، ورِتف لَعِسفْٰى ني سا، أًَءوأَ وجرلَإِ هى مسއޭ ހައްދަވައި  )1("مٍل"

 ސްކަލާކޮ! ޣައިބުގައިވާ ކަންތަކާއި ފެންނަހައި ކަމެއްބޮޑުކުރެއްވި ރަ
! އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި  ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ

! ހުރިހާ އެއްޗެއްގެވެރި އަ ދި އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ރަސްކަލާކޮ! ރަސްކަލާކޮ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް هللا އިބަ

. މިއަޅާގެ ނަފްއިލާހަކުނުވާކަމަށް  ސުގެ ނުބައިކަމާއި، މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ
) ޝަރީކުކުރުމަށް ލައިދޭ هللاޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމާއި، އެޝައިޠާނާ (އިބަ އާ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަވަސްވާހުން ރައްކާތެރި
                                                           

  وصححه األلباين. الترمذي وأبو داود رواه )1
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. އަދި މިއަޅާގެ އަމިއްލަނަފްދަންނަވަ ސުގެ މައްޗަށް މިއަޅާއަށް ކުރެވޭ މެވެ
ނުބައިކަންތަކުންނާއި ނުވަތަ އެނުބައިކަންތައް އެހެން މުސްލިމަކުލައްވައި 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاކުރުވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
.   "  ދަންނަވަމެވެ

 وهو ِءماَي السف الَو ضِري اَألف ٌءيش هماس عم رضي الَ يذالَّ اِهللا مِسبِ" )86(
السميالْ ععليم" ( ގެ އިސްމުފުޅުގެ "هللا )1((ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު

.) އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުގެ  ބަރަކާތުން (ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ
. ސް އެއްޗެއް ގެއްލުމެއް ނުދޭނެތެބިމާއި އުޑުން އެއްވެ ،އެކުބަރަކާތާ ވެ

އަދި އެކަލާނގެއީ މޮޅަށް އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ 
".   ރަސްކަލާނގެއެވެ

)87( "رضياِهللابِ ت رباِإلبِا، ومِالَس دناًيبِ، ومحمد ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسم بِناي" 
( އީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ هللا " )2((ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު

حممد އަދި  ،އަދި އިސްލާމްދީނަކީ ދީންކަމަށާއި ،ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަމަށާއި
r ".   އީ ނަބިއްޔާކަމަށް އަހުރެން ރުހިއްޖައީމެވެ
ى لَإِ ينِلْكت الَو هلَّكُ ينِأْش يل حلصأَ ثُيغتسأَ كتمحربِ وميقَ ياَ يح ياَ" )88(
ِسفْنطَ يةَفَر عމުޅިކާއިނާތު  )3("نٍي ! "އޭ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ

                                                           
ގެއްލުމެއް  ސް އެއްޗެއްކުރުކޮށްފިމީހާއަށް އެއްވެހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު މިޛި )1

  وصححه األلباين.والترمذي وابن ماجه وأمحد  أخرجه أبو داودވެ. ނުދޭނެތެ

هللا މާތްކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު މިޛި )2
سني وأبو يف عمل اليوم والليلة وابن ال أمحد والنسائي رواهނެކަން ކަށަވަރެވެ. އޭނާ ރުއްސަވައިދެއްވާ

  وحسنه ابن باز. داود والترمذي

  وانظر صحيح الترغيب والترهيب.رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب  )3
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! ހަމައެކަނި އިބަ ގެ هللاބެލެހެއްޓެވުމުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ
. މިއަޅާގެ ހުރިހާކަމެއް  ރަޙުމަތުގެ ޒަރިއްޔާއިން މިއަޅާ ފަރިޔާދުކުރަމެވެ

! އަދި އެސްފިޔައެއްޖަހައިލާ  މިއަޅާއަށް އިސްލާޙުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
  ސު ޙަވާލުނުކުރައްވާނދޭވެ!" ކަށްވެސް މިއަޅާއާ މިއަޅާގެ ނަފްހިނދުކޮޅަ

ا ٰهذَ ريخ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّ، اَنيملَعاَالْ بِّر ِهللا كلْمالْ حبصأَو ناَحبصأَ" )89(
 ماَ رِّشو هيف ماَ رِّش نم كبِ ذُوعأَ، واهده، وهتكَرب، وهرونو ،هرصن، وهحتفَ مِويالْ
بعدއަދި އެންމެހާ ވެރިކަމެއް  )1("ه . "އަޅަމެން ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ

. (ނުވަތަ އެންމެހާ هللاޢާލަމްތަކުގެވެރި  އަށްޓަކައި ހެނދުންކޮށްފިއެވެ
މިލްކުވެއްޖެއެވެ.) އޭ ހައްދަވައި  އަށްهللاވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި 

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއިބަ ،ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އެބަހީ މިދުވަހުގެ  މިދުވަހުގެ ހެޔޮކަންދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
ފަތަޙައާއި، މިދުވަހުގެ ނަޞްރާއި، މިދުވަހުގެ ނޫރާއި، މިދުވަހުގެ ބަރަކާތާއި 

. އަދި މިއަޅާއަދި މިދުވަ ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއިބަ ،ހުގެ ހިދާޔަތެވެ
މިއަދަށްފަހުގައިވާ ނުބައިކަމުން  ،މިދުވަހުގައިވާ ނުބައިކަމުންނާއި

".   ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
(  ينِّإِ مهللَّ، اَنيملَعاَالْ بِّر ِهللا كلْمالْ مسىأَو مسيناَأَ" (ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ

 كبِ ذُوعأَ، وهاَاده، وهاَتكَرب، وهاَرونو هاَرصن، وهاَحتفَ لَّيلَةال هٰهذ ريخ كلُأَسأَ
من ماَ رِّش فهاَي وماَ رِّش بعއަދި  )2("هاَد . "އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ

. އަށްޓަކައި ހަވީهللاއެންމެހާ ވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި  ރުކޮށްފިއެވެ
                                                           

  أبو داود وحسن إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط. رواه )1

  أبو داود وحسن إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط. رواه )2
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.) އޭ  އަށްهللا(ނުވަތަ އެންމެހާ ވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި  މިލްކުވެއްޖެއެވެ
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާހައްދަވައި  ގެ هللاއިބަ ،ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އެބަހީ މިރޭގެ  ޙަޟްރަތުން މިރޭގެ ހެޔޮކަންދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
ގެ ނޫރާއި، މިރޭގެ ބަރަކާތާއި އަދި ފަތަޙައާއި، މިރޭގެ ނަޞްރާއި، މިރޭ
. އަދި މިއަޅާ ގެ ޙަޟްރަތުން މިރޭގައިވާ هللاއިބަ ،މިރޭގެ ހިދާޔަތެވެ

މިރެއަށްފަހުގައިވާ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް  ،ނުބައިކަމުންނާއި
  އެދިދަންނަވަމެވެ."   

 ناَيبِن نِيٰى دلَع، وصِالَخاِإل ةملٰى كَلَعو مِالَساِإل ةرطْٰى فلَع )1(ناَحبصأَ" )90(
محمد ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسمو ،لَعلَّٰى مبِأَ ةإِ ناَيبراهيمنِ، حفاًي مسماًل انَكَ ماَو من 
ފިޠުރަތުގެ މައްޗަށާއި، އިޚްލާޞްތެރި  "އިސްލާމްދީނުގެ )2("نيكرِشمالْ

) މައްޗަށާއި، އަޅަމެންގެ ނަބިއްޔާ ދަތުގެ ކަލިމަފުޅުގެކަލިމަފުޅުގެ (ޝަހާ
ގެ  u مياهربإِގެ ދީނުގެ މައްޗަށާއި އަދި އަޅަމެންގެ ބައްޕަ  rحممد 

. އެކަލޭގެފާނަކީ ހުރިހާ  މިއްލަތުގެ މައްޗަށް އަޅަމެން ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ
) ކިޔަމަންތެރި ބޭ(هللاބާޠިލުޢަޤީދާތަކަކުން އެއްކިބާވެގެންވާ  . އަށް ކަލެކެވެ

."  ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވަތެއަދި މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން އެ   ވެ
)91(  "ساِهللا نَحاَب بِوحمده" (    )3((ސަތޭކަފަހަރު

                                                           
  އެވެ. މާނައަކީ އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ. مسيناَأَއި ކިޔާނީ ގެބަދަލުގަ ناَحبصأَހަވީރުނަމަ  )1

  وصححه األلباين. وابن السني يف عمل اليوم والليلة أمحد رواه )2

ކުރުކުރިވަރަށް ށްފިމީހާ ދަންނައެވެ.  އޭނާ އެޛިކުރުކޮނދުނާއި ހަވީރު ސަތޭކަފަހަރު މިޛިހެ )3
މާތްޢަމަލެއްކޮށްގެން މީހަކު މެނުވީ އޭނާއަށްވުރެ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ޛިކުރުކުރި ނުވަތަ

  رواه مسلم.ވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ނާންނާނެތެ ހަމައެކަކުވެސް
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 ހުސްޠާހިރުވެ ،ލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދު، هللا"މާތް
."ވޮޑިގެންވެއެ   ވެ

 لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )92(
شقَ ٍءيدير" ( ) )1((ދިހަފަހަރު  )2(ނުވަތަ (ކަންނެތްވެފައިވާ ވަގުތެއްނަމަ އެއްފަހަރު

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް "هللا 
. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް  އެކަލާނގެއަށެވެ

".    ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
 لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )93(
شقَ ٍءيدير" ( )3((ހެނދުންވާ ވަގުތު ސަތޭކަފަހަރު

  

)94( "ساِهللا نَحاَب بِوحمده عدد لْخقهضاَرِ ، و ِسفْنهزِ ، وةَن عرشه، ومداد 
)" هتماَلكَ އެކަލާނގެއަށް ، هللا"މާތް )4((ހެނދުންވާ ވަގުތު ތިންފަހަރު

. އެއީ އެކަލާނގެ  ވެހުސްޠާހިރު، ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ވޮޑިގެންވެއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين. رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة )1

  وصححه األلباين. أبو داود وابن ماجه رواه )2

އެވެ. އޭނާ ދިހަ އަޅުން ކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނަދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު މިޛި )3
ކިބައިން ވެ. އަދި އޭނާގެށް ސަތޭކަ ހެޔޮކަން ލިޔުއްވޭނެތެމިނިވަންކުރިފަދައެވެ. އަދި އޭނާއަ

ވެ. އަދި އެދުވަހު ހަވީރުވަންދެން ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން އޭނާ ސަތޭކަ ފާފަފުއްސެވޭނެތެ
ހަކު މެނުވީ އޭނާއަށްވުރެ ކުރުކުރިމީއަދި އޭނާއަށްވުރެ ގިނައިން މިޛި ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ.

  رواه البخاري ومسلم.މާތްޢަމަލެއްކޮށްގެންހުރި ހަމައެކަކު ނުހުންނާނެއެވެ. 

  رواه مسلم. )4
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. އަދި އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅަށް އެކަލާނގެ  މަޚްލޫޤުންގެ ޢަދަދާ އެއްވަރަށެވެ
. އަދި އެކަލާނގެ ޢަރުޝުގެ ވަޒަނާ  ރުހިވޮޑިގެންވާ މިންވަރަށެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ  ."އެއްވަރަށެވެ   ކަލިމަފުޅުތަކުގެ ދެއްޔާ އެއްވަރަށެވެ
" الًبقَتم الًمع، وباًيِّطَ قاًزرِ، وعاًفناَ ماًلْع كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )95(

( !އި "އޭހައްދަވަ )1((ހެނދުންވާހިނދު ހަމަކަށަވަރުން  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ވެގެންވާ ލްމަކާއި، ޙަލާލުގެ ޙަޟްރަތުން ފައިދާކުރަނިވި ޢިهللاމިއަޅާ، އިބަ

." ރިޒްޤަކާއި، ޤަބޫލުކުރެވި   ގެންވާ ޢަމަލެއް ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
)" هيلَإِ بوتأَو اَهللا رفغتسأَ" )96( ގެ هللا ،"މިއަޅާ )2((ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު

. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް  ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމެވެ
."ތައުބާވަމެ   ވެ

(ހަވީރުވާ ހިނދު  "قلَخ ماَ رِّش نم اتامالت اِهللا تماَلكَبِ ذُوعأَ" )97(
( ގެ ފުރިހަމަވެގެންވާ ކަލިމަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް، هللا"މާތް )3(ތިންފަހަރު

އެކަލާނގެ ހެއްދެވި އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ (އެކަލާނގެ 
."ޙަޟްރަތުން) ރައްކާތެރިކަ    މަށް އެދެމެވެ

                                                           
  وحسن إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط. ابن السني يف عمل اليوم والليلة وابن ماجه أخرجه )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

ކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. އެރޭ އެއްވެސް ވިހަސޫތްޕެއްގެ މިޛިހަވީރުވާ ހިނދު ތިންފަހަރު  )3
وصححه والنسائي يف عمل اليوم والليلة وابن السني  أمحد أخرجهގެއްލުމެއް އޭނާއަކަށް ނުވާނެއެވެ. 

  األلباين.



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  79 

)" دمحم ناَيِّبِٰى نلَع ملّسو لِّص مهللَّاَ" )98( "އޭ ހައްދަވައި  )1((ދިހަފަހަރު
! އަޅަމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް ، ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

  ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލައްވާނދޭވެ!"
  

  ކުުރަތްއ.ިޛ ިނާދިއުރ ކުރާ  - 28

 Z  [ 7  6  5  4Z !  "  #  $ ] ތިލަ ޖަމާކޮށްދެއަތް )99(
[ P Q R SZ  ާފުމެލުމަށްފަހު ދެއަތްތިލައަށް މިތިންސޫރަތްކިޔަވ 

. މިގޮތަށް  ބޮލުންފަށައިގެން ގައިން ކުޅަދާނަވީ ހިސާބެއްގައި ފިރުމާށެވެ
.   )2(ތިންފަހަރު ކަންތައްކުރާށެވެ

)100(  [   ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s  ¤  £  ¢
©¨  §     ¦  ¥    ¬  «  ª     ®    ¯  ²±   °  ³   µ  ´        ¶         

º¹  ¸           Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »
  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇZ  )3( )71  ަގައި މާނ

  އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ.)
                                                           

 "ހެނދުންވާ ހިނދު ދިހަފަހަރު އަދި ހަވީރުވާހިނދު ދިހަފަހަރު .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )1
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ 

  أخرجه الطّرباين بإسنادين أحدمها جيد وانظر صحيح الترغيب والترهيب. ޝަފާޢަތް އޭނާއަށް ލިބޭނެއެވެ."
  رواه البخاري ومسلم. )2

ރު މިއާޔަތް ކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އި އޮށޯންނަ ތަންމަތީގައި ނިދަން )3
ގެ ޙަޟްރަތުން މަލާއިކަތްބޭކަލަކު އޭނާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ. އަދި هللا

  رواه البخاري.ހެނދުންވަންދެން އޭނާއާ ޝައިޠާނާ ކައިރިނުވާނެއެވެ. 
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 )101(  [   p  on  m  l   k   j  i  h  g     r  q
  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   t  s

  ¥  ¤  £  ¢!    ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §
   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²
  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã
  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô

ßZ)1( ފާނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަލޭގެ ،ގެ ރަސޫލާ"هللا
. އިލެއްވުނު ފޮތަށް އީމާންވެވަޑައިގަތެވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ބާވަ ވެ

. އެހުރިހާ އެންމެން އަށާއި، هللا އަދި މުއުމިނުންވެސް އީމާންވިއެވެ
ލާނގެ އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި، އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި، އެކަ

.) އެކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ ނެތެރަސޫލުންނަށް އީމާންވިއެވެ. (އެމީހުން ބު ވެ
 . ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭކަލެއްގެ މެދުގައި އަޅަމެން ފަރަޤެއްނުކުރަމުއެވެ

. އީމާންވަމުއެވެ.) އަދި ބުނެ (އެބަހީ ހުރިހާ ރަސޫލުންނަށް އަޅަމެން ތެވެ
. އަދި (އެކަލާނގެއަށް) (هللاއަޅަމެން  ) އަޑުއަހައިފީމުއެވެ ގެ ޙުކުމްފުޅުތައް

! އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންގެންފީމު . އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ އެވެ
. އަދި هللاފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އިބަ ގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމުއެވެ

. هللاއެނބުރިދިއުންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އެއްވެސް هللا ގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

                                                           
ޑެއްގައި ކިޔައިފިމީހާއަށް ހުރިހައިކަމަކުން މިދެއާޔަތް ރޭގަ  ) 286 - 285البقرة: (سورة  )1

  رواه البخاري ومسلم.އެދެއާޔަތް ފުދިގެންވާނެއެވެ. 
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ށް މެނުވީ ތަކުލީފެއް ސަކަށް އެނަފުސަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާވަރަނަފް
. އެނަ މަލެއްގެ ސަވާބުވަނީ ހަމަ ސެއްކުރި ހެޔޮޢަފްނުޖައްސަވަތެވެ

. އަދި އެނަފް ކަމެއްގެ ސަޒާވެސްވަނީ ސެއްކުރި ނުބައިއެނަފްސަކަށެވެ
! އަޅަމެންނަށް ހަމައެނަފް . އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ ސަކަށެވެ

ޅަމެން އަ ،ހަނދާންނެތިގެން ނުވަތަ ގަސްތެއްނެތި ކުށެއްކުރެވިއްޖެނަމަ
! ހަ ! އަޅަމެންގެ ކުރީގެ އްދަވައި ނުހިއްޕަވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ންނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެ! މީސްތަކުންނަށް ޖެއްސެވިފަދަ ބުރަތަކެއް އަޅަމެ
! އަޅަމެންކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންހައްދަވައި   ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އަޅަމެންނަށް  ނުވާވަރުގެ ކަމެއް އަޅަމެންނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެ

! އަދި މާ ! އަދި އަޅަމެންނަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ ފުކުރައްވާނދޭވެ
! އިބަ އީ އަޅަމެންގެ މަދަދުވެރިޔާއެވެ. هللاއަޅަމެންނަށް ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ

   ފަހެ ކާފިރުންގެ މައްޗަށް އަޅަމެންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނދޭވެ!"   
  يِسفْن  تكْسمأَ  نْإِفَ ، هعفَرأَ كبِ، ويبِنج تعضو يبِّر كماسبِ" )102(
އޭ " )1("نيحالالص كدباَع هبِ ظُفَحت ماَ، بِهاَظْفَاحفَ هاَتلْسرأَ نْإِا، وهمحارفَ

! އިބައަޅު ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން މިއަޅާގެ هللاގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
. އަދި އިބަ  އަރިކަށި ،ގެ ވާގިފުޅާއެކުهللاއަރިކަށި ބާއްވައިފީމެވެ

                                                           
"ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އޭނާގެ ތަންމަތިން ތެދުވެގެންގޮސް އަލުން ތަންމައްޗަށް  )1

އިލާށެވެ. އަދި އޭނާގެ ހެދުމުގެ ފަސްބައިން ތިންފަހަރު ތަންމަތި ފޮޅަ ،އެނބުރި އަތުވެއްޖެނަމަ
ކިޔާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް ފަހުގައި އެތަނަށް އައީ ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް  اِهللا مِسبِ

رواه البخاري ށެވެ." ތީގައި އޮށޯންނަހިނދު، މިދުޢާކުރާއޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. ދެން ތަންމަ
  ومسلم.
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. ފަހެ އިބަ މިއަޅާގެ ފުރާނަ (އަނބުރައި ނުފޮނުއްވައި) هللا އުފުއްލާހުށީމެވެ
! އަދި  ،ހިފަހައްޓަވައިފިނަމަ ފަހެ އެފުރާނައަށް ރަޙުމްކުރައްވާނދޭވެ

) ފޮނުއްވައިފިނަމަ ގެ ޞާލިޙުއަޅުތަކުން هللاއިބަ ،އެފުރާނަ (އަލުން އަނބުރައި
  ކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"    ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ ގޮތަކުން ފަހެ އެފުރާނަ ރައް

 هاَتييحأَ نْ، إِهاَياَحمو هاَتماَم ك، لَاهاَفَّوت تنأَو يِسفْن تقْلَخ كنإِ مهللَّاَ" )103(
 "އޭ ހައްދަވައި )1("ةَيفعاَالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّ. اَهاَلَ رفاغْفَ هاَتمأَ نْإِ، وهاَظْفَاحفَ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާގެ ނަފްބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާ ހެއްދެވީ  ސުކޮ
. އަދި އެނަފްސު މަރުގަންނަވާހުށީވެސް ހަމަ އިބަهللاއިބަ އެވެ. هللاއެވެ

. هللاއެކަނި އިބަހަމަ އެނަފްސުގެ މަރުވުމާއި ދިރުން މިލްކުވެގެންވަނީ އަށެވެ
ސު ފަހެ އެނަފް، ސަށް އަލުން ދިރުން ދެއްވައިފިނަމައެނަފްهللا އިބަ
! އަދި އެނަފްރައްކާ ފަހެ ، ސު މަރުގަންނަވައިފިނަމަތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އޭ ހައްދަވައި  ސަށްއެނަފް ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ
  ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ." 

  

                                                           
  أخرجه مسلم وأمحد بلفظه. )1
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)" كدباَع ثُعبت موي كابذَع ينِق مهللَّاَ" )104( އޭ ހައްދަވައި " )1((ތިންފަހަރު
! ދިރުއްވާ ކަށްވަޅުތަކުން  ގެ އަޅުތަކުންهللاއިބަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

  ން މިއަޅާ ދިންނަވާނދޭވެ!" ابذَعގެ هللاއިބަ ،ވާ ދުވަހުނެރުއް
ބޮޑުކުރެއްވި ދަވައި އޭ ހައް" )2("ياَحأَو تومأَ مهاللَّ كماسبِ" )105(

! ގެ هللاމިއަޅާ މަރުވަނީ އަދި ދިރެނީ ހަމައެކަނި އިބަ ރަސްކަލާކޮ
  ވެ."އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުންނެ

)106( "سهللا  "اِهللا نَحاَب}{.  ތިރީސްތިންފަހަރު. ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ
.}هللا{އެންމެހާ ޙަމްދެއްވަނީ " ِهللا دمحلْاَ" " ربكْأَ ُهللاَ" ތިރީސްތިންފަހަރު. އަށެވެ

.}هللا{އެންމެބޮޑީ    )3("ތިރީސްހަތަރުފަހަރު. އެވެ
 ناَب، رمِيظعالْ شِرعالْ بر، وضِراَأل برو عِبالس اتٰموالس بر مهللَّاَ" )107(
ورلِّكُ ب شفاٍَءي ،لالْ قبِّح والنوٰى، وملَزِن التوراة اِإلوجِنلِي فُالْوقاَرأَن ،عذُو 
، ٌءيش كلَبقَ سيلَفَ لُواَأل تنأَ مهللَّ. اَهتيصناَبِ ذٌآخ تنأَ ٍءيش لِّكُ رِّش نم كبِ
أَونت اآلخلَفَ ريس بعدك شٌءيأَ، ونالظَّ تاهلَفَ ريفَ سقَوك شٌءيأَ، ونباَالْ تطن 
އޭ ހައްދަވައި " )4("رِقْفَالْ نم ناَنِغْأَو نيالد ناَّع ضِقْ، اٌءيش كنود سيلَفَ

! އަދި މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ  ،ބިމާއި ،ހަތްއުޑާއި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
                                                           

އެކަލޭގެފާނުގެ ކާނާތްޕުޅު  ،ފުޅުލައްޕަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާހިނދުއަވަހާރަ rرسول اهللا  )1
 أبو داود رواهއެކަލޭގެފާނުގެ ކޯތާފަތްފުޅުގެ ދަށަށް ލައްވައި މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ. 

  بلفظه.

  رواه البخاري ومسلم. )2

މީހާއަށް އެކަން މިކަލިމަފުޅުތައް އެޢަދަދަށް ކިޔައިފި ،ނިދަން ތަންމައްޗަށް އަރާހިނދު )3
  رواه البخاري ومسلم.ޚާދިމަކަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ. 

  رواه مسلم. )4
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! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި އަދި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ  ،ވެރިރަސްކަލާކޮ
! އޮށާއި އޮއްޓަރުން ގަސްފަޅުއްވާ ރަ ! އަދި ވެރިރަސްކަލާކޮ ސްކަލާކޮ

! އިބަ ގެ هللاތައުރާތާއި، އިންޖީލާއި، ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ 

. هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ އޭ ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
!ވައި ހައްދަ އީ އެންމެފުރަތަމަ ވޮޑިގެންވީ هللاބައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. ފަހެ އިބަ . އަދި هللاފަރާތެވެ އަށްވުރެ ކުރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ
. ފަހެ އިބަهللاއިބަ ހުން އަށްވުރެ ފަهللاއީ އެންމެފަހުން ވޮޑިގެންވާނެ ފަރާތެވެ

. އަދި އިބައެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވާނެތެ އީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް هللاވެ
. އިބަ ވެރިވެވޮޑިގެންވާ . هللاފަރާތެވެ ގެ މަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ
. އިބަهللاއަދި އިބަ ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި هللاއީ ވަންހަނާވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ

) ފޮރުވިފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ. هللا(އިބަ އަށްވުރެ ބޮޑަށް
! އަދި ފަޤީރުކަމުން  އަޅަމެންގެ ކިބައިން ދަރަނި އަދާކޮށްދެއްވާނދޭވެ

  މެން ނެރުއްވާ) އަޅަމެންނަށް ފުދުންތެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ!"   (އަޅަ
 هي لَفكاَ الَ نممّ مكَ، فَاناَآو، وناَفاَكَ، وناَقاَسو ناَمعطْأَ يذالَّ ِهللا دمحلْاَ" )108(
الَو وِيؤއެކަލާނގެއީ هللا"އެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  )1("م . އަށެވެ

ންނަށް ކާންދެއްވާ އަދި ބޯންދެއްވާ އަދި އަޅަމެންނަށް އަޅަމެ
ފުދުންތެރިކަންދެއްވާ އަދި އަޅަމެންނަށް ހިޔާވަހިކަންދެއްވި 
. ފަހެ ފުދުންތެރިކަންދޭނެ އަދި ހިޔާވަހިކަންދޭނެ ފަރާތެއް  ރަސްކަލާނގެއެވެ

  ހެއްޔެވެ!" ނުވާ ކިހައިބަޔަކުވޭ
                                                           

  رواه مسلم. )1
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 ٍءيش لِّكُ ب، رضِراَألو اتوماَالس رطفاَ ،ةدهاَالشو بِيغالْ ملعاَ مهللَّاَ" )109(
وملكَيأَه ،شهإِ الَ نْأَ دأَ الَّإِ ٰلهنأَت ،عبِ ذُوك من رِّش ِسفْنيو ،من رِّش الشطاَين 
وشركهقْأَ نْأَ، ورِتف لَعِسفْٰى ني سا، أًَءوأَ وجرلَإِ هى مسއޭ ހައްދަވައި  )1("مٍل"

 ކަމެއްތަކާއި ފެންނަހާ ސްކަލާކޮ! ޣައިބުގައިވާ ކަންބޮޑުކުރެއްވި ރަ
! އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި  ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ

! ހުރިހާ އެއްޗެއްގެވެރި އަދި އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ރަސްކަލާކޮ!  ރަސްކަލާކޮ
ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް ފިޔަވައި އަޅުކަންهللا އިބަ

. މިއަޅާގެ ނަފްއިލާހަކުނުވާކަމަށް  ސުގެ ނުބައިކަމާއި، މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ
) ޝަރީކުކުރުމަށް ލައިދޭهللاޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމާއި، އެޝައިޠާނާ (އިބަ  އާ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاވަސްވާހުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
. އަދި މިދަންނަވަ ސުގެ މައްޗަށް މިއަޅާއަށް ކުރެވޭ އަޅާގެ އަމިއްލަނަފްމެވެ

ލައްވައި  ނުބައިކަންތަކުންނާއި ނުވަތަ އެނުބައިކަންތައް އެހެން މުސްލިމަކު
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاކުރުވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ

".    ދަންނަވަމެވެ

)110(  [!Z جِالسސޫރަތާއި ةد  [ # "  !  $Z 
.   )2(ސޫރަތްކިޔަވާށެވެ

  
  

                                                           
  وصححه األلباين. أبو داود رواه )1

  وصححه األلباين. والنسائي رواه الترمذي )2
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 يهِجو تهجو، وكيلَإِ يرِمأَ تضوفَ، وكيلَإِ يِسفْن تملَسأَ )1(مهللَّاَ" )111(
 كنم جاَنم الَو أَجلْم ، الَكيلَإِ ةًبهرو ةًبغْ، ركيلَإِ يرِهظَ تأْجلْأَ، وكيلَإِ
އޭ ހައްދަވައި " )2("تلْسرأَ يذالَّ كيِّبِنبِو تلْزنأَ يذالَّ كبِتاَكبِ تن، آمكيلَإِالَّإِ

! އަށް هللاސު މިއަޅާ އިބަމިއަޅާގެ ނަފް ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި މިއަޅާގެ ކަންތައްތައް އިބަ އާ هللاކިޔަމަންތެރިކޮށްފީމެވެ

. އަދި މިއަޅާގެ މޫނު އިބަ . އަދި އާ ކުރިމަތިهللاޙަވާލުކޮށްފީމެވެ ކޮށްފީމެވެ
. (އެބަހީ މިއަޅާ هللاމިއަޅާގެ ބުރަކަށި އިބަ ގެ ޙަޟްރަތަށް ލަންބައިފީމެވެ

.) އިބައަށް ބަރޯސާކޮށް އިޢުތިމާދުކޮށްهللاއިބަ ގެ ރަޙްމަތަށް هللاފީމެވެ
. އިބަ ابذَعގެ هللاއިބަ ،މީދުކޮށްއުން ގެ هللاއަށް ބިރުވެތިވާ ޙާލުގައެވެ

ذَعހަމަ  ،އަދި ނަޖާވާނެ ތަނެއް ،ން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނާނެ ތަނެއްاب
. އިބަهللاއިބަ ގެ هللاއިބަ ،ބާވައިލެއްވިهللا ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ

."هللاއިބަ ،ފޮނުއްވިهللا އިބަ ،ފޮތަށާއި   ގެ ނަބިއްޔާއަށް މިއަޅާ އީމާންވީމެވެ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން  ،ތިބާ ނިދުމަށްޓަކައި ތަންމައްޗަށް ދާން އެދޭހިނދު )1

  ށެވެ.ތުއަރިމައްޗަށް އޮށޯވެ މިދުޢާކުރާކުރާށެވެ. ދެން ކަނާވުޟޫ

رواه ތިބާ މަރުވާނީ ފިޠުރަތުގެ މަތީގައެވެ."  ،ތިބާ މަރުވެއްޖެނަމަ ،ގެން އޮއްވައި"މިދުޢާކޮށް )2
  البخاري ومسلم.



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  87 

  

ޑު  - 29 ނ   ުދޢާ.ރާ ިނަދްނޮއެވ ފޮުރޅިލެވޭ ިހނުދ ކު ޭރަގ

 زيزِعالْ ماَهنيب ماَو ضِراَألو اتوماَالس ب، رارهقَالْ داحوال اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )112(
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް "هللا )1("ارفَّغالْ

. އެކަލާނގެއީ އެއްކައުވަންތަ ގަދަކީރިތިވަންތަ  ،އިލާހަކު ނުވެއެވެ
. އުޑުތަކާއި އެއްޗެއްގެ  އެދެމެދުގައިވާހައި ބިމާއި އަދި، ރަސްކަލާނގެއެވެ

. ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ ގިނަ ގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ
".   ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

ާސްސެވްއޖަެނަމ ިނީދަގިއ ިބުރެވރިަކމިާއ ެއަކިނ - 30 ެވިރަކްނ ިއުޙ
  ުދޢާ.ކުރާ 

 نم، وهدباَع رِّش، وهبِقاَعو هبِضغَ نم اتامالت اِهللا تماَلكَبِ ذُوعأَ" )113(
همزات ياَالشطنِي نْأَو يحضرގެ ފުރިހަމަ ކަލިމަފުޅުތައް "هللا )2("نَو

މެދުވެރިކޮށް، އެކަލާނގެ ކޯފާއިންނާއި، އެކަލާނގެ ސަޒާއިންނާއި، 
އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި، ޝައިޠާނުންގެ 

) ޙާޟިރުވުމުން ވަސްވާސްތަކުންނާއި އަދި  އެޝައިޠާނުން (މިއަޅާގެ ގާތަށް
".   މިއަޅާ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ

  

                                                           
رواه ކިޔާށެވެ.  މިފަދައިން ،އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށްޖެހޭ ހިނދު ،ރޭގަނޑު ނިދަންއޮންނައިރު )1
  وصححه األلباين.والنسائي يف عمل اليوم والليلة وابن السني  حلاكم وصححه ووافقه الذهيبا

  وصححه األلباين. أبو داود رواه )2
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ްނަތްއކުަރްނީވޮގތް. - 31 ަބިއ ުހަވފެެންއ ފުެނމްުނ ަކ   ުނ
)114(  .   ވާތްފަރާތަށް ތިންފަހަރު ދުލުގެކޮޅުން ކުޅުކޮޅެއްޖަހާށެވެ
މުން ފެނުނު ހުވަފެނުގެ ނުބައިކަ ،ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުންނާއި ×

.هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް   ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވާށެވެ

× .  އެއްވެސް މީހަކަށް އެހުވަފެން ކިޔައިނުދޭށެވެ

 އޮށޯވެއޮތް ފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލާށެވެ. ×

)115( .   )1(ބޭނުންނަމަ ތެދުވެ ނަމާދުކުރާށެވެ
  

ަގިއ ކުާރުދޢާ. - 32   ވުިތީރގެ ުޤޫނުތ
، تيلَّوت نميف ينِلَّوت، وتيفَعاَ نميف ينِفعاَ، وتيده نميف ينِداه مهللَّاَ" )116(
رِباَوك لي فأَ ماَيطَعيتو ،نِقي شقَ ماَ رضيإِ، فَتنك قْتضي الَو قْيضلَٰى عيك ،
"އޭ  )2("تيلَعاَتو ناَبر تكْرباَ، ت]تيدعاَ نم زعي الَو[، تيالَو نم لُّذي الَ هنإِ

! އިބަހައްދަވައި  ހިދާޔަތްދެއްކެވި މީސްތަކުންގެ هللا ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އިބަ ފުރިހަމަ هللا ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ

މަ ޞިއްޙަތުދެއްވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް ފުރިހަ
! އަދި އިބަ އެބަޔަކާ ޙަވާލުވެވޮޑިގެންނެވި  ،هللاޞިއްޙަތުދެއްވާނދޭވެ

! އަދި  މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއާވެސް ޙަވާލުވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ
                                                           

  رواه مسلم. )1

ބުރެކެޓް  ތެރޭގައި އެވަނީ ބައިހަޤީ أهل السنن  وأمحد  والدارمي  واحلاكم  والبيهقي     أخرجه )2
  وصححه األلباين.ރިވާކުރައްވާފައިވާ ލަފްޒެވެ. 
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! އަދި އިބަهللا އިބަ هللا ދެއްވި ތަކެތީގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
! ފަހެ ނިންމެވި ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާ ނދޭވެ

. އަދި އިބަهللا އިބަ ގެ ފައިޞަލާއާ ޚިލާފަށް هللاފައިޞަލާކުރައްވަމުއެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން އިބަނުކުރެވޭނެތެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިޞަލާއެއް هللا ވެ

هللا އަދި އިބަ[މީހަކު ނިކަމެތިނުވާހުއްޓެވެ.  ރަޙުމަތްތެރިވެވޮޑިގެންފި
.މީހަކު ޢިއްޒަތްތެރިނުވާ ވޮޑިގެންފި ދުޝްމިނުވެ އަޅަމެންގެ  ]ހުއްޓެވެ

  ގެ މަތިވެރިކަމާއި އަރަހުށިކަމާއެވެ!"  هللاވެރިރަސްކަލާކޮ! އިބަ
 ذُوعأَو ،كتبوقُع نم كتفاَعاَمبِ، وكطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )117(
 އޭ" )1("كِسفْٰى نلَع تينثْأَ ماَكَ تنأَ ،كيلَع ًءناَثَ يصحأُ ، الَكنم كبِ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާއި ހައްދަވަ ގެ هللاއިބަ ،ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ ކޯފާއިން هللاއިބަ ،މުގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްރުހިވޮޑިގަތު

. އަދި އިބަ ގެ ގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
ތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ބާތުން ރައްކާގެ ޢުޤޫهللاއިބަ ،ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށް

 . ނުވަތަ  ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުންهللاއިބައަދި އެދިދަންނަވަމެވެ
. هللاތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަރައްކާ ންعذاب ގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ
 ޢަދަދުނުކުރެވޭހައި މިއަޅާއަށް ރީފާއި ޘަނާއަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ތަޢުهللاއިބަ

ތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި ޒާގެ އަމިއްލަ هللاއިބަ ،އީهللا. އިބަގިނައެވެ
.ރަސްކަލާނގެއެއިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިންގެވާ ފަދަ    "ވެ

 وجر، ندفحنٰى وعسن كيلَإِ، ودجسنو يلّصن كلَ، ودبـعن اكيإِ مهللَّاَ" )118(
رحمتك ونخشذَٰى عابنَّ، إِك ذَعابكَلْابِ كرِافين لْحللَّق. اَمهناَّإِ م نستعينك ،

                                                           
  وصححه األلباين.أخرجه أهل السنن  وأمحد  )1
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ونستغفركو ،نِثْني لَعيالْ كخيرالَ، و فُكْنركو ،نؤمبِ نكو ،نخضلَ عكو ،نلَخع 
من فُكْيرއި ހައްދަވަ އޭ" )1("ك! އަޅަމެން  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި އަޅަމެން ނަމާދުކުރަނީވެސް هللاމައެކަނި އިބައަޅުކަންކުރަނީ ހަ އަށެވެ
. އަދި އަޅަމެން ގަދައަޅައި هللاއަދި ސަޖިދަކުރަނީވެސް ހަމައެކަނި އިބަ އަށެވެ
. އަދި އަޅަމެން هللاމަސައްކަތްކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަ ގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

. هللاއަވަސްވެގަންނަނީވެސް ހަމައެކަނި އިބަ ގެ هللاއިބަގެ ޙަޟްރަތަށެވެ
. އަދި އިބަތަށް އަޅަމެން އުންރަޙްމަ އަށް  عذابގެ هللاމީދުކުރަމުއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން އިބަ އަކީ ކާފިރުންނާ  عذابގެ هللاބިރުވެތިވަމުއެވެ
!އި ހައްދަވަ އޭބައްދަލުކުރާނެ އެއްޗެކެވެ.   ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި هللاހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އިބަ ގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދެމުއެވެ

. އަދި އަޅަމެން އިބަފާ އަށް ރިވެތި هللاފަފުއްސެވުމަށްވެސް އެދެމުއެވެ
. އަދި އަޅަމެން އިބަ . އަދި هللاސަނާކިޔަމުއެވެ އަށް ކާފިރެއްނުވަމުއެވެ

. އަދި އަޅަމެން އިބަهللاއަޅަމެން އިބަ އަށް ހިތްތިރިކޮށް هللاއަށް އީމާންވަމުއެވެ
. އަދި އިބަ ގުޅުން  އަށް ކާފިރުވާމީހުންނާ އަޅަމެންهللاމަޑުމޮޅިވަމުއެވެ

".   ކަނޑައިލަމުއެވެ
  
  
  
  
  
  

                                                           
ވިދާޅުވިއެވެ. މިދުޢާގެ ސަނަދު شيخ ألباين  އަދި أخرجه البيهقي يف السنن الكربى وصحح إسناده.  )1

ގެ  rرسول اهللا ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި މިދުޢާ ވާރިދުވެފައިވަނީ ޢުމަރުގެފާނުގެ އަރިހުންނެވެ. 
  ނޫނެވެ.އަރިހަކުން
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  ކުުރ.ުތިރްނ ަސލާމިްދުނަމްށފުަހ ކުާރިޛިވ - 33

)119( "سالْ نَحاَبملقُالْ كدތިންފަހަރު އަދި ތިންވަނަފަހަރު އަޑުހަރުކޮށް " سِو)
(  ދުރުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްވަންތަ"ހުރިހާ އުނިސިފަތަކަކުން ހުސް ދަމާލާފައި
އެކަލާނގެއީ [ ]حِوالرو ةكَئالَمالْ بر[!" ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ(هللا) 

.   )1( ]މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލުގެވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ
  

  ިފކުުރޮބޑެުވ ހިތާަމިއގެ ަވގުުތ ކުާރުދޢާ. - 34
 يف ضٍ، ماَكديبِ يتيص، ناَكتمأَ نب، اكدبع نب، اكدبع ينِّإِ مهللَّاَ" )120(
كْحمكع ،لٌد فضاَقَ يؤأَك ،لُأَسلِّكُبِ ك مٍاس هلَ وكس ،ميبِ ته فْنسأَك ،و 
 بِيغالْ مِلْع يف هبِ ترثَأْتاس وِ، أَكقلْخ ندا محأَ هتملَّع و، أَكبِتاَك يف هتلْزنأَ
عندنْ، أَك تجقُالْ لَعآنَر بِريبِلْقَ عيو ،نور صرِديو ،َءالَج حنِزيهاَذَ، وب 
هّمއި ހައްދަވަ އޭ" )2("ي! ހަމަކަށަވަރުން  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އިބަهللاއިބަ އަހުރެންނީ ގެ ފިރިހެން އަޅާގެ ދަރިޔަކީމެވެ. هللاގެ އަޅަކީމެވެ
. މިއަޅާގެ ލަގަންވަނީهللاއިބަ ގެ هللاއިބަ ގެ އަންހެން އަޅާގެ ދަރިޔަކީމެވެ

. އިބަ ގެ ޙުކުމްފުޅު މިއަޅާގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުވެގެންވެއެވެ. هللاއަތްޕުޅުގައެވެ
. އިބަهللاއިބަ ގެ އަމިއްލަ هللاގެ ފައިޞަލާ މިއަޅާއާމެދު ޢަދުލުވެރިވެގެންވެއެވެ

هللا ގެ ފޮތުގައި އިބަهللاދެއްވާފައިވާ ނުވަތަ އިބަهللا ޒާތުފުޅަށް ޚުދު އިބަ
                                                           

އިތުރަށް  دارقطينތެރޭގައި އެވާ ޢިބާރާތަކީ  ބުރެކެޓްالنسائي والدارقطين وغريمها.  رواه )1
.   ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރާތެކެވެ. އަދި އޭގެ ސަނަދުވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

  وصححه األلباين.أمحد  رواه )2
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ޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން މަޚްލޫޤަކަށް ގެ މަهللاބާވައިލައްވާފައިވާ ނުވަތަ އިބަ
ގެ ޙަޟްރަތުން ޣައިބުގެ هللاއުނގަންނައިދެއްވާފައިވާ ނުވަތަ އިބަهللا އިބަ

ގެ ހުރިހާ އިސްމުފުޅުތަކެއް هللاޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ އިބަهللا ޢިލްމުގައި އިބަ
މެދުވެރިކޮށް، މިއަޅާގެ ހިތުގެ ބަހާރުކަމުގައާއި، މިއަޅާގެ ހިތުގެ 

ހިތާމަފިއްލަވައިދޭ ޒަރިއްޔާކަމުގައާއި އަދި މިއަޅާގެ  ނޫރުކަމުގައާއި، މިއަޅާގެ
ފިކުރުބޮޑުވުން ދުރުކޮށްދޭ ޒަރިއްޔާކަމުގައި ޤުރުއާން ލައްވައިދިނުމަށް 

." هللاއިބަ   ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ
 لِخبالْ، ولِسكَالْو زِجعالْ، ونزحالْو مِّهالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )121(
الْوجنِبو ،عِلَض الدنِي لَغَوبބޮޑުކުރެއްވި އި ހައްދަވަ އޭ" )1("لِجاَالرِّ ة

! އި، ހިތާމައިންނާއި، ބޮޑުވުމުންނާ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ފިކުރު ރަސްކަލާކޮ
މުންނާއި، ކަންނެތްކަމުންނާއި، ބަޚީލުކަމުންނާއި، ފިނޑިކަމުންނާއި، ނުކުޅެދު

ންނާއި އަދި މީސްތަކުން މިއަޅާގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމުން ދަރަނީގެ ބުރައި
."هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ   ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ

  

ްނޮބޑުުވމުްނ ކުާރުދޢާ. - 35 ާރުރެވ ަކ   ބޭަގ
 ٰلهإِ ، الَمِيظعالْ شِرعالْ بر اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَميلحالْ ميظعالْ اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )122(
"މަތިވެރިވެ  )2("مِيرِكَالْ شِرعالْ برو ضِراَأل برو اتٰموالس بر اُهللا الَّإِ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا  ،ކެތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ
. މަތިވެރި ޢަރުޝުގެވެރި ފިޔަވައި هللا  ،އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

                                                           
  البخاري مع الفتح.ވާކަމުގައިވިއެވެ. މިދުޢާ ވަރަށްގިނައިން ކުރައް rرسول اهللا رواه البخاري.  )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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. އުޑުތަކާއި އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން هللا  ،ބިމުގެވެރި އަދި މާތް ޢަރުޝުގެވެރި

".   ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
 ينِأْش يل حلصأَ، ونٍيع ةَفَرطَ يِسفْٰى نلَإِ ينِلْكت الَفَ وجرأَ كتمحر مهللَّاَ" )123(
! މިއަޅާ ބޮޑު"އޭ ހައްދަވައި  )1("تنأَ الَّإِ ٰلهإِ ، الَهلَّكُ ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
.ގެ ރަޙުهللاދުކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަމީއުން ފަހެ  މަތަށެވެ

ސު ނަފް އެސްފިޔައެއްޖަހައިލާ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މިއަޅާއާ މިއަޅާގެ
! އަދި މިއަޅާގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިއަޅާއަށް ޙަވާލުނުކުރައްވާނ ދޭވެ

! އިބަ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللا އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
.   "  އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

މެނުވީ هللا އިބަ" )2("نيمالالظَّ نم تنكُ ينِّإِ كنحاَبس تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ" )124(
.އަޅުކަންވެ هللا އިބަ ވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިން  ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ
".   ވީމެވެ

އީ މިއަޅާގެ هللاއީ "هللا )3("ئاًيش هبِ كرِشأُ الَ يبِّر اُهللا ُهللاَ" )125(
. އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް  އެއްޗެއް މިއަޅާ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ

."އެއްބައިވެރި   ނުކުރަމެވެ
  
  

                                                           
  األلباين. وحسنه أبو داود وأمحد رواه )1

  وصححه األلباين. رواه الترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب )2

  وصححه األلباين. أخرجه أبو داود )3
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ިމަނކާ ަބްއަދލުވާ ަވގުުތ ައިދ ައިނާޔެވރި  - 36 ެވރިަޔކާ  ދްުޝ
   ުދޢާ.ކުރާ ަބްއަދލުވާ ަވގުުތ 

"އޭ  )1("مهرِورش نم كبِ ذُوعنو مهرِوحن يف كلُعجا ننإِ مهللَّاَ" )126( 
! (އަޅަމެންގެ ޙިމާޔަތާއި ދިފާޢަށްޓަކައި) ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްދަވައި ހައް ކަލާކޮ

) ދިމާއަށް އިބަ هللا އަޅަމެން އެބައިމީހުންނާ (ދުޝްމިނުންނާ
. އަދި އެބައިމީހުންގެ ނުބައިނުލަފާކަމުން އަޅަމެން  ކުރިމަތިކުރަމުއެވެ

." هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ   ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމުއެވެ
 كبِ، ولُوصأَ كبِ، ولُوحأَ ك، بِيرِيصن تنأَ، ويدضع تنأَ مهللَّاَ" )127(
! އިބަ"އޭ ހައްދަވައި  )2("لُتقاَأُ އީ މިއަޅާގެ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި އިބަ . މިއަޅާ هللاވާގިވެރިޔާއެވެ އީ މިއަޅާގެ މަދަދުވެރިޔާއެވެ
. هللاޙަރަކާތްކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އަދި މިއަޅާ ގެ ވާގިފުޅުންނެވެ

) ހަމަލާދެނީވެސް  ގެ ވާގިފުޅުންނެވެ. هللاއިބަހަމައެކަނި (ދުޝްމިނުންނަށް
) ހަނގުރާމަކުރަނީވެސް ހަމައެކަނި އިބަ ގެ هللاއަދި މިއަޅާ (ކާފިރުންނާ

 ".   ވާގިފުޅުންނެވެ
)128( "حساُهللا ناَب نِوعالْ موكلُي")އަދި هللا "އަޅަމެންނަށް  )3 . ފުދެއެވެ

  ތެއްގެގޮތުން އެއީ ކިހާރަނގަޅު ފަރާތެއްހެއްޔެވެ!"ވަކީލުކުރެވޭ ފަރާ
  
  

                                                           
  احلاكم ووافقه الذهيب. وصححهأبو داود  رواه )1

  وصححه األلباين. اود والترمذيأبو د رواه )2

  رواه البخاري. )3
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ހޭ ިރަކަމްށ ިބުރގްެނިފީމހާ ކުަރން ަރްސގެފުާނގެ ައިނާޔވެ  - 37   ުދޢާ.ޖެ
 نا مرجاَ يل ن، كُمِيظعالْ شِرعالْ بر، وعِبالس اتٰموالس بر مهللَّاَ" )129(
 زٰى، عغطْي وأَ مهنم دحأَ يلَع طَرفْي نْ، أَكقئالَخ نم هابِزحأَ، ونالَفُ نِب نالَفُ

ބޮޑުކުރެއްވި އޭ ހައްދަވައި " )1("تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ، وكؤناَثَ لَّج، وكرجاَ
! މިވެނިމީހެއްގެ  ! ހަތްއުޑާއި މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ ރަސްކަލާކޮ

ކަން ދެއްވާ ބައިން މިއަޅާއަށް ރައްކާތެރިކި ދަރި އެވެނިމީހާގެ
! އަދި އިބަފަރާތެއްކަމުގައި  ގެ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން هللاވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ

އޭނާގެ ޖަމާޢަތްތަކުން އެއްވެސް މީހަކު މިއަޅާއަށް އަނިޔާވެރިވުމުންނާއި 
ނުބައިކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ 

! އިބައްކަމުގައި ފަރާތެ . هللاވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ ގެ ރައްކާތެރިކަން ގަދަފަދައެވެ
. އަދި އިބަهللاއަދި އިބަ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން هللا ގެ ސަނާ މަތިވެރިއެވެ

    ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ."   
 ذُوع، أَرذَحأَو فخاَا أَمم زعأَ ، اُهللااًعيمج هقلْخ نم زعأَ ، اُهللاربكْأَ ُهللاَ" )130(
 الَّإِ ضِرى اَأللَع نعقَي نْأَ عبالس اتٰموالس كِسمم، الْوه الَّإِ ٰلهإِ الَ يذالَّ اِهللابِ
 مهللَّ، اَسِناِإلو نِّجِالْ ن، مهعياَشأَو هعباَتأَو هدونج، ونالَفُ كدبع رِّش ن، مهنِذْإِبِ
 "كريغَ ٰلهإِ الَ، وكماس كرباَت، وكرجاَ زعو كؤناَثَ لَّ، جمهرِّش نا مرجاَ يل نكُ

( . هللا"އެންމެބޮޑީ  )2((ތިންފަހަރު އެކަލާނގެ ހުރިހާ ، هللاއެވެ
. މިއަޅާ މަޚްލޫޤުންނަށްވުރެ ކަށަކުޅަދުންވަންތަވެ ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين. أخرجه البخاري يف األدب املفرد )1

  وصححه األلباين. أخرجه البخاري يف األدب املفرد )2



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  96 

ކަށަކުޅަދުންވަންތަވެ هللا ބިރުގަންނަ އަދި ޖެހިލުންވާ ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވުރެ 
. އިބަ ޢިއްޒަތްތެރިވެ ގެ މިވެނި އެވެނި އަޅާގެ هللاވޮޑިގެންވެއެވެ

ނުބައިކަމުންނާއި، ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވާ އޭނާގެ 
ތަކުގެ ލަޝްކަރާއި، އޭނާގެ އެކުވެރިންނާއި އަދި އޭނާގެ ޖަމާޢަތް

ގެ ޙަޟްރަތުން މިއަޅާ ލިބިގަންނަމެވެ. هللاނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަން 
އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން 

) އެކަލާނގެ އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާ ރަސްކަލާނގެއެ . (އެކަލާނގެއީ ވެ
ހިފަހައްޓަވާ  ބިންމައްޗަށް ހަތްއުޑު ވެއްޓުނަނުދީނުލައި، ނަފުޅާއިޛު

 . ! އެބައިމީހުންގެ އޭ ހައްދަވައި ރަސްކަލާނގެއެވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ރިކޮށްދެއްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ރައްކާތެ

! އިބަ . އިބަهللاވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ ގެ ރައްކާތެރިކަން هللاގެ ސަނާ މަތިވެރިއެވެ
. އަދި އިބަ . އަދި އިބަގެ އިސްމުފުޅު ބަރަކާهللاގަދަފަދައެވެ هللا ތްތެރިއެވެ

".   ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
  

ިމުނީމހާގެ ަމްއަޗށް  - 38   ަބުދުދޢާ.ކުރާ  ދްުޝ

 مهمزِاه مه، اللَّابزحاَأل مِزِ، اهبِساَحالْ عيرِ، سبِتاَكالْ لَزِنم مهللَّاَ" )131(
ولْزِلْزهބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ފޮތް ބާވައިލައްވާ "އޭ ހައްދަވައި  )1("م

! ހިސާބުބެއްލެވުމަށް އަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ!  ރަސްކަލާކޮ
) ޖަމާޢަތް ! ހައްދަވައި (ދުޝްމިނުންގެ ބޮޑުކުރެއްވި ތައް ބަލިކުރައްވާނދޭވެ

                                                           
  رواه مسلم. )1
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! އަދި އެބައިމީ ! އެބައިމީހުން ބަލިކުރައްވާނދޭވެ ހުންގެ ރަސްކަލާކޮ
!   ސާބިތުކަން ނެތިކޮށްލައްވާނދޭވެ

  

ހޭ ަޔކުެދކެ ިބުރގްެނިފމީހާ ކުަރން ބަ  - 39   ުދޢާ.ޖެ

ބޮޑުކުރެއްވި "އޭ ހައްދަވައި  )1("تئْش ماَبِ مهِينِفاكْ مهللَّاَ" )132(
! އިބަ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން هللا ރަސްކަލާކޮ

  ވާނދޭވެ!"މިއަޅާއަށް ފުއްދަވާދެއް
  

އް  - 40 ހޭ ުއފެދިްއޖީެމހާ  ީއމާްނަކމުަގިއ ަޝްއކެ ޖެ   ުދޢާ.ކުަރްނ
.هللا )133(    )2(ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭށެވެ
v ީޝައްކުވ .    )3(ކަންތައްކުރުން ހުއްޓައިލާށެވެ
)134(  .    )4("هلسرو اِهللابِ تنآم"ދެން މިފަދައިން ކިޔާށެވެ

  ."ލުންނަށް އަހުރެން އީމާންވެއްޖައީމެވެއަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫ"هللا
. هللا )135( É  È  Ç    Æ  ] ގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ކިޔަވާށެވެ

  Ï  Î  Í  Ì  ËÊZ )5(   

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  رواه البخاري ومسلم. )3

  رواه مسلم. )4

  أبو داود وحسنه األلباين. رواه  )3 احلديد:سورة ( )5
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. އަދި އެންމެފަހުން  "އެކަލާނގެއީ އެންމެފުރަތަމަ ވޮޑިގެންވީ ފަރާތެވެ
. އަދި  ވާ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ވެރިވެވޮޑިގެންވޮޑިގެންވާނެ ފަރާތެވެ

. .އަދި  ފަރާތެވެ އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ  ވަންހަނާވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ
".   އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  ުދޢާ.ރާ ަދަރިނައާދކުުރަމްށ ކު  - 41
 )1("اكوس نمع كلضفَبِ ينِنِغْأَو كامرح نع كلالَحبِ ينِفاكْ مهللَّاَ" )136(
! އިބަދަވައި ހައް އޭ" ޙަލާލުކުރެއްވި ތަކެތީގެ هللا ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

) ޙަރާމްކުރެއްވި ތަކެތިން (މިއަޅާ ދުރުކުهللا ޒަރިއްޔާއިން އިބަ ރައްވައި
! އަދި އިބައްމިއަޅާ ފުދުންތެރިކުރަ  ގެ ފަޟުލުވަންތަކަމުގެهللاވާނދޭވެ
) މިއަهللا ޒަރިއްޔާއިން އިބަ ޅާއަށް ފިޔަވައި އެހެންފަރާތްތަކުން (އެދުމުން

   ފުދުންތެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ!" 
 لِخبالْ، ولِسكَالْو زِجعالْ، ونزحالْو مِّهالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )137(
الْوجنِبو ،عِلَض الدنِي لَغَوبބޮޑުކުރެއްވި އި ހައްދަވަ އޭ" )2("لِجاَالرِّ ة

! އި، ހިތާމައިންނާއި، ބޮޑުވުމުންނާ މިއަޅާ ފިކުރުހަމަކަށަވަރުން  ރަސްކަލާކޮ
މުންނާއި، ކަންނެތްކަމުންނާއި، ބަޚީލުކަމުންނާއި، ފިނޑިކަމުންނާއި، ނުކުޅެދު

ދަރަނީގެ ބުރައިންނާއި އަދި މީސްތަކުން މިއަޅާގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމުން 
."هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ   ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ

  
  

                                                           
  وصححه األلباين.رواه الترمذي  )1

  رواه البخاري. )2
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 )ހަިތށް (ުދކަުރމުްނާދިއުރ ައިދ ުޤުރއާްނިކަޔަވމުްނާދިއުރ ަނމާ  - 42
ހޭ ވްަސވާެހްއ ަވދްެއޖަެނަމ ކު  ޖެ   ުދޢާ.ަރްނ

"ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ  "مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ" )138(
ން ގެ ޙަޟްރަތުهللاޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް 

." މިފަދައިން ކިޔާ ވާތްފަރާތަށް ތިންފަހަރު ދުލުގެކޮޅުން ދަންނަވަ މެވެ
.   )1(ކުޅުކޮޅެއްޖަހާށެވެ

  

ހޭ ަރން ިތެވ ުއނަދގެޫވްއޖީެމހާ ކު ަކމްެއކުުރަމްށ ދަ  - 43   ުދޢާ.ޖެ
 تئْا شذَإِ نَزحالْ لُعجت تنأَو الًهس هتلْعج ماَ الَّإِ لَهس الَ مهللَّاَ" )139(
سއި ހައްދަވަ އޭ" )2("الًه! هللا އިބަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި އިބަނެއްފަސޭހެވެގެން ފަސޭހަކޮށްދެއްވި ކަމެއް މެނުވީ هللا ނުވެއެވެ
އުނދަގޫކަންތައް ފަސޭހަކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ،އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ

".   ލައްވަމުއެވެ
  
  
  
  

                                                           
ފުޅެއްގެ  حديثރިވާކުރެއްވި عثمان بن أيب العاص ރުއްސުންލެއްވި هللا މިއީ މާތް رواه مسلم. )1

هللا ބައެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން އަހުރެން އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީމެވެ. ފަހެ މާތް
.   އަހުރެންގެ ކިބައިން ވަސްވާސް ދުރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

ذا حديث صحيح وصححه عبد القادر رواه ابن حبان يف صحيحه وابن السني وقال احلافظ ٰه )2
  األرناؤوط يف ختريج األذكار للنووي.
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ްނަތްއކުަރްނީވޮގތާިއ ކުަރން  ފަާފެއްއކުެރިވްއޖީެމހާ  - 44 ހޭ ަކ   ކުުރ.ިޛ ޖެ
ދެން ތެދުވެ  ،"ފާފައެއްކުރެވުމުން ފަހެ ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް )140(

هللا  ،އަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދެންނެވުމުންهللا ،ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް
".   )1(އެމީހަކަށް ފާފަފުއްސަވައިނުދެއްވާނެ ހަމަ އެއްވެސް އަޅަކުނުވެއެވެ

  

  ުދޢާ. ދޭ އާިއ ޭއާނގެ ވްަސވްާސަތްއ ުދުރޮކށް ަޝިއޠާނާ  - 45
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއޭނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް  )141(

.   )2(އެދުން
)142( .   )3(ބަންގިގޮވުން
.ޛި )143(   )4(ކުރުތައްކުރުމާއި ޤުރުއާންކިޔެވުން

                                                           
  وصححه األلباين. أبو داود والترمذي رواه )1

 98ވަނަ އާޔަތާއި  97އަދި މުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ  .وصححه األلباين أبو داود والترمذي رواه )2
  ވަނަ އާޔަތް ބައްލަވާށެވެ.

  رواه البخاري ومسلم. )3

"ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ތިޔަބައިމީހުން ކަށްބިންތަކަކަށް  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )4
ޝައިޠާނާ ދުވެފިލައެވެ."  ނުހަދާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެގެއެއްގައި ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކުން

 ކުރުތަކުގެތެރޭގައި ހެނދުނާއި  ހަވީރުގެއަދި  ޝައިޠާނާ  ދުރުކޮށްދޭ  ޛި رواه مسلم.
ކުރުތަކާއި، ގެއަށް ތަކާއި، ނިދިންހޭލައިގެން ކުރާޛިކުރުޛިކުރުތަކާއި، ނިދާއިރު ކުރާޛި

ގަޔާއި ންނައިރުކުރުތަކާއި، މިސްކިތަށް ވަޔާއި ގެއިން ނުކުންނައިރު ކުރާޛިވަންނައިރުގަ
. ވެސް  ސުންނަތްވެގެންވާ މިނޫން ޛިކުރުތަކާއި އަދިނުކުންނައިރު ކުރާޛި ކުރުތައް ހިމެނެއެވެ

މިސާލަކަށް ނިދާއިރު އާޔަތުލްކުރުސި ކިޔެވުމާއި، ބަޤަރާސޫރަތުގެ ފަހު ދެއާޔަތްކިޔެވުމެވެ. އަދި 
މިފަދައިން  "ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ ،هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  101 

  

ްނުއޅަޭކމްެއ ަކމްެއ ިދމެާވްއޖަެނަމ ުނަވަތ ކުރަ ުނުރހޭ  - 46
ހޭ ރަ ކު  ،ިތާޔުރްނ ބޭުރެވްއޖަެނމަ ކުަޅާދަނަކމިާއ ިއޚު    ުދޢާ.ްނޖެ

"ގަދަފަދަ މުއުމިނާ ބަލިކަށި  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )144(
. އަދި  ގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތިކަން هللاމުއުމިނާއަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ

) ކޮންމެމީހެއްގެ ކިބައިގައިވެސް  . އަދި (ދެމީހުންކުރެ ބޮޑުވެގެންވެއެވެ
. ތިބާއަށް ފައިދާކުރަނި ވި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ތިބާ ހެޔޮކަންތައްވެއެވެ

. އަދި  . އަދި ގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަهللاދަހިވެތިވާށެވެ ށް އެދޭށެވެ
) ނުކުޅެދިގެންވާ މީހެއްކަމު . އަދި ތިބާއަށް (ހެޔޮކަންތަކަށް ގައި ނުވާށެވެ

. އަހުރެންނަށް މިވެނިއެވެނި  ،މުޞީބާތެއްޖެހިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިބާ ނުބުނާށެވެ
! ތިބާ މިފަދައިން ބުނާށެވެ.ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރެވުނު . އަދިކިއެއްތަ  ނަމައެވެ

)  "لَعفَ َءشاَ ماَو اِهللا ردقَ" . އެކަލާނގެ هللا "(މިއީ މިންވަރުކުރެއްވި ގޮތެވެ
." އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  އިރާދަކުރެއްވިގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވައިފިއެވެ

".   )1("ނަމައޭ ކިޔުން" ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލުތައް ހުޅުވައިދެއެވެ
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                               
ސަތޭކަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ މުޅިއެދުވަހު ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވެގެންވެއެވެ. އަދި 

.   ހަމައެފަދައިން ބަންގިއަކީވެސް ޝައިޠާނާ ދުރުކޮށްދޭ ޒިކުރެކެވެ
  رواه مسلم. )1
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ިނާޔީކ ަދރިަޔކުިލބޭ  - 47 ިނާޔ ައދި ަތުހ ހޭ ަތުހ ޖެ  ީމހާައްށ ިކަޔްނ
  ީމހާައްށ ޭއާނ ޭދްނޖެހޭ ަޖވާުބ.

، هدشأَ غَلَب، وباهوالْ تركَش، وكلَ بِوهومالْ يف كلَ اُهللا كرباَ" )145(
وقْزِربِ ترތިބާއަށް هللا މާތް ،އިގަ"ތިބާއަށް ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ކިބައި )1("ه

) ދެއްވި ! އަދި (ތިބާއަށް އެދަރިފުޅު ފަރާތަށް ތިބާ  ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ
ޝުކުރުއަދާކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި އެކުއްޖާ ޒުވާންއުމުރާ ހަމައަށް 
! އަދި އެކުއްޖާ އިޙުސާންތެރިވުމުގެ ތައުފީޤު ތިބާއަށް  ފޯރާހުށިއެވެ

  ދެވޭހުށިއެވެ!"
.ދެން ތަހުނިޔާ ލިބުނުމީހާ   كرباَ" ތަހުނިޔާކީމީހާއަށް މިފަދައިން ޖަވާބުދޭށެވެ

 "كابوثَ لَزجأَ، وهلَثْم اُهللا كقَزرا، وريخ اُهللا اكزج، وكيلَع كرباَو كلَ اُهللا
! އަދި ތިބާގެ މައްޗަށް هللا "މާތް ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ

! އަދި މާތް ! އަދި ތިބާއަهللا ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ ށް ހެޔޮޖަޒާދެއްވާށިއެވެ
! އަދި ތިބާގެ ސަވާބު هللا މާތް ތިބާއަށްވެސް އެފަދަ ދަރިއަކު ދެއްވާށިއެވެ

  )2(ގިނަކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"
  
  
  
  
  

                                                           
. احلسن البصريމިއީ  )1   ގެ ބަސްފުޅެކެވެ
  "األذكار للنووي" و"صحيح األذكار للنووي" لسليم اهلاليل. )2
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ގެ ޙްަޟަރުތްނ ަދިރްނަންށ ަރްއކެާތިރަކްނ ޯހުދަމްށ  هللا - 48
ހޭ ަކިލަމ. ޖެ   ިކަޔްނ

ބައިން ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް )146(
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން هللا ،ޙަސަނުގެފާނަށާއި ޙުސައިނުގެފާނަށް
  މިކަލިމަފުޅުން ދަންނަވާކަމުގައިވިއެވެ. ،ދެވުމަށް

 )2("ةمالَ نٍيع لِّكُ نم، وةمهاَو نطاَيش لِّكُ نم ةامالت اِهللا تماَلكَبِ )1(ماَكُذُيعأُ"
ގެ ފުރިހަމަ ކަލިމަފުޅުތަކުން، އެންމެހާ ޝައިޠާނުންނާއި، އެންމެހާ "هللا

ވިހަލާސޫފިތަކާއި، އެންމެހާ އެސްފީނާލޮލަކުން ތިޔަދެކަލުންނަށް 
".   ރައްކާތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދެމެވެ

  

  ުދޢާ.ޭއާނައްށ ޮކްށޭދްނީވ ،ަބިލީމހާައްށ ިޒާޔަރތްކުާރިހނދު  - 49
.  )3("اُهللا َءشاَ نْإِ روهطَ سأْب الَ" )147( هللا "އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

." ނެއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ (މިބައްޔަކީ ތިބާ ފާފަތަކުން) ޠާހިރުކޮށްދޭ   އެއްޗެކެވެ
  

                                                           
 كذُيعأُކިޔާނީ  ،ޢިބާރާތްކުރެވޭ ގޮތެވެ. ފިރިހެން އެއްކުއްޖަކަށްނަމަ ،މިއީ ދެކުދިންނަށްނަމަ )1
 اهللا تماَلكَبِ كذُيعأُކިޔާނީ  ،އަންހެން އެއްކުއްޖަކަށްނަމަ .....ةامالت اهللا تماَلكَبِ

التامމިފަދައިންނެވެ......ة  

  رواه البخاري. )2

  رواه البخاري. )3
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) "كيفشي نْأَ مِيظعالْ شِرعالْ بر ميظعالْ اَهللا لُأَسأَ" )148(    )1((ހަތްފަހަރު
ގެ ޙަޟްރަތުން ތިބާއަށް هللاއަރަހުށި މާތް ،"މަތިވެރި ޢަރުޝުގެވެރި

".   ޝިފާދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
  

ްނ. - 50   ަބިލީމހާައްށ ިޒާޔަރތްކުުރމުގެ މާތްަކ
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް )149(

 . ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. "މުސްލިމުމީހާ އޭނާގެ ބަލިވެފައިވާ މުސްލިމު އަޚާއަށް  ،އަޑުއެހީމެވެ

ދާންދެން އޭނާ ހިނގަމުން އެދަނީ  އިށީނދެއްޖައުމަށް ،ޒިޔާރަތްކުރާ ހިނދު
. ދެން ބަލިމީހާގެ ގާތުގައި އޭނާ އިށީންނަ  ސުވަރުގޭގެ މޭވާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ

. ފަހެ އެއީ ހެނދުނުކަމުގައިވާނަމަރަޙުމަތް އޭނާ ފޮ ،ހިނދު  ،ރުވައިލައެވެ
އެދި ހަވީރުވަންދެން ހަތްދިހަހާސް މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް 

. އަދި އެއީ ހަވީރުކަމުގައިވާނަމަތެދުޢާކޮށްދެއްވަ ހެނދުންވަންދެން  ،ވެ
މަތްލެއްވުމަށް އެދި ހަތްދިހަހާސް މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް ރަޙު

."ދެއްވަތެދުޢާކޮށް    )2(ވެ
  
  
  

                                                           
މަރަށް އަދި ޙާޟިރު ނުވާ ، "އެއްވެސް މުސްލިމަކު .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )1

 ބަލިމީހަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިފަދައިން ހަތްފަހަރު އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދީފިނަމަ އޭނާއަށް ޢާފިޔަތު
  وصححه األلباين. أبو داود والترمذي رواهލިބޭނެއެވެ." 

  وصححه األلباين وصححه أيضاً أمحد شاكر.وأمحد  رواه الترمذي وابن ماجه )2
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ހޭ މޫާޔްސެވަފއިވާ ަބިލީމހާ ކުަރން ިދިރުހުރމާމެުދ  - 51   ުދޢާ.ޖެ
އި ހައްދަވަ އޭ" )1("ٰىلَعاَأل قِيفالربِ ينِقْحلْأَو ينِمحارو يل رفاغْ مهللَّاَ" )150(

! ! އަދި މިއަޅާއަށް ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ  މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ
! އަދި އެންމެ މަތިވެރި ރަޙުމަތްތެރިޔާއާ (އެބަހީ  ) هللاރަޙުމަތްލައްވާނދޭވެ އާ

  ބައްދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"
ފެނުގެ ތެރެއަށް  އަވަހާރަވާން ކައިރިވީ ހިނދު، rرسول اهللا  )151(

. ،ދެއަތްޕުޅުލައްވައި  الَ" ދެއަތްޕުޅު މޫނުފުޅުގައި ފުއްސަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ "هللا  "اتركَسلَ توملْل نَّإِ اُهللا الَّإِ ٰلهإِ

. ހަމަކަށަވަރުން މަރަށް އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެ ވެ
."ތަކުލީފު   )2(ތަކެއްވެއެވެ

 الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَهدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَربكْأَ اُهللاو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )152(
رِشيلَ كإِ ، الَهلَ اُهللا الَّإِ ٰلهالْ هلْمك لَوالْ هحمإِ ، الَداُهللا الَّإِ ٰله الَو حلَو قُ الَوةَو 
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް "هللا  )3("اِهللابِ الَّإِ

. އަދި އެންމެބޮޑީ  މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން . هللا އެވެهللاއިލާހަކުނުވެއެވެ
. އެކަލާނގެ  ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

 . މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا އެއްކައުވަންތައެވެ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު ދަތްއުނގުޅުއްވި ވާހަކަވެސް  ،ފުޅުގައި حديثއަދި މި رواه البخاري.  )2
.   އައިސްފައިވެއެވެ

  وصححه األلباين. الترمذي وابن ماجه أخرجه )3
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. އެކަލާނގެއަށް  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
 . މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللا އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ

. އެންމެހާ ވެރިކަމަކާއި އެންމެހާ ޙަމްދެއް  އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
 . މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

އަދި އެއްވެސް ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ. 
އްވެސް އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެ

."هللاބާރެއްވެސް    ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ
  

ެއަބީހ ޭއާނައްށ ަޝހާަދތް (ަމަރްށ ޙިާޟުރެވަފއިވާމީހާގެ ަތލީްޤުނ  - 52
  .)ަލއިިދުނން 

މެނުވީ "هللا " اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ""އެމީހެއްގެ އެންމެފަހުބަސްކަމުގައި  )153(
."އަޅުކަންވެވު   ން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

".   )1(މިކަލިމަވެއްޖެމީހާ  ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ
  

  ުދޢާ.ރާ މީުޞބާތްެއ ޖިެހްއޖެ ީމހާ ކު  - 53
 اريخ يل فلخأَو يتبيصم يف ينِرجأْ مهللَّاَ ،نَوعاجِر هيلَإِ ناَّإِو ِهللا ناَّإِ" )154(
مއަދި ހަމަކަށަވަރުން هللا "ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންވަނީ  )2("هاَن . އަށެވެ

. އޭ  حضرة އަޅަމެން އެނބުރި ދިއުންވެސްވަނީ އެކަލާނގެ އަށެވެ

                                                           
  وصححه األلباين. أبو داود رواه )1

  رواه مسلم. )2
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! މިއަޅާއަށް ޖެހުނު މުޞީބާތުގައި ހައްދަވައި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި މިއަޅާއަށް އޭގެ ބަދަލުގަ އި އެއަށްވުރެ މިއަޅާއަށް އަޖުރު ދެއްވާނދޭވެ

  ހެޔޮގޮތެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"
  

  ުދޢާ.ރާ ޯލަލްއުޕަވއިލަމުްނ ކު  ،އިުރަމިއލަ ަމްއިޔތާގެ ޯލަމީތ ައތިްފ - 54
 يف هبِقع يف هفْلُاخ، ونييِّدهمالْ يف هتجرد عفَارو )1(نالَفُل رفاغْ مهللَّاَ" )155(
 )2("هيف هلَ روِّنو هرِبقَ يف هلَ حسافْ، ونيملَعاَالْ بر ياَ هلَو ناَلَ رفغْا، ونيرِبِغاَالْ

! މިވެނި މީހަކަށް ފާފަ "އޭ ހައްދަވައި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
.) އަދި ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ  ! (އެމީހެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ ފުއްސަވާނދޭވެ

! އަދި އޭނާގެ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ގެ ދަރަޖަ އުފުއްލަވާނދޭވެ
އޭނާގެ ފަހަތުގައިވާ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޚަލީފާ (ބަދަލު)  ،ފަހުން

! އޭ  ! އަދި އަޅަމެންނަށާއި އޭނާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ
! އޭނާއަށް އޭނާގެ ކަށްވަޅު  ޢާލަމްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

!   އަދި އޭނާއަށް އެތަން އަލިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!" ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ
  

ކިައ ކުާރުދޢާ. - 55 ަޓ   ަކުށަނމުާދަގިއ ަމްއޔިތާައްށ
 عسّو، وهلَزن مرِكْأَ، وهنع فاع، وهفعاَ، وهمحارو هلَ رفاغْ مهللَّاَ" )156(
مدلَخهلِْساغْ، وِءماَالْبِ ه جِلْالثَّو الْوبرد ،ونّقه مالْ نماَكَ ياَطاَخ قَّنيالثَّ توب 

                                                           
ކިޔާށެވެ. އެބަހީ حاَمد ل  ގެބަދަލުގައި نالَفُلމަރުވިމީހާގެ ނަމަކީ ޙާމިދު ކަމުގައިވާނަމަ  )1

.މައްޔިތާގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް ލާމު އިތުރުކުރުމާއެކު މައްޔިތާގެ ނަންގަން   ނާށެވެ
  رواه مسلم. )2
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 جاًوز، وهلهأَ نا مريخ الًهأَ، وهارِد نا مريا خارد هلْدبأَ، وسِنالد نم ضيباَأل
خيرا من زجِوهأَ، ودلْخالْ هجةَنأَ، وذْعه من قَالْ ابِذَعرِب ]وابِذَع އޭ  )1("]ارِالن"

! އަދި ހައްދަވައި  ! އޭނާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އޭނާއަށް ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތު  އޭނާއަށް ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ
ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާއަށް ޢަފޫކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާގެ މެހުމާންދާރީ 

! އަދި އޭނާ  ) ތަނަވަސް މާތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ ވެއްދެވޭތަން (ކަށްވަޅު
! އަދި ފެނުންނާއި، ސުނޯއިންނާއި، ގަނޑުފެނުން އޭނާ  ކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އަދި ހުދުފޭރާން ހަޑިމިލައިން ސާފުކޮށްދެއްވި ފަދައިން  ދޮވެދެއްވާނދޭވެ
! އަދި އޭނާގެ ގޮވަށްޗަށް ވުރެ ހެޔޮ  ފާފަތަކުން އޭނާ ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! އަދި އޭނާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ގޮވައްޗަކަށް އޭނާ  ބަދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އަދި އޭނާގެ  ވުރެ ހެޔޮ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
އަނބިމީހާއަށް ވުރެ ހެޔޮ އަންބެއްގެ ގާތަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! 

! އަދި ކަށްވަޅުގެ އަޛާއަދި އޭނާ ސުވަރުގެއަށް ވައް ނާއި ބުންދަވާނދޭވެ
  ބުން އޭނާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"ޛާނަރަކައިގެ އަ

، ناَرِيبِكَو ناَرِيغص، وناَبِئغاَ، وناَدهشاَ، وناَتيِّـم، وناَيِّحل رفاغْ مهللَّاَ" )157(
ناَرِكَذَو أُوللَّ، اَناَثاَنهم مأَ نحييته أَفَ ناَّميِحه ى اِإللَعمِالَسو ،من تفَّويته فَ ناَّمتفَّوه 
ى اِإللَعماَيللَّ، اَنهالَ م ترِحأَ ناَمجره الَو تناَلَّض بعدއޭ ހައްދަވައި  )2("ه"

! އަޅަމެންގެ ތެރޭގައި ދިރިތިބި މީހުންނަށާއި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި ނަށް ފާފަފުއްސަވާނއަޅަމެންގެ ތެރެއިން މަރުވެގޮސްފައިވާ މީހުން ދޭވެ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه وأمحد  )2
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މީހުންނަށް  އަޅަމެންނަށް ފެންނަހައި މީހުންނަށާއި ނުފެންނަހައި
! އަދި އަޅަމެންގެ ކުޑަކުދިންނަށާއި ބޮޑެތިމީހުންނަށް  ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ
! އަދި އަޅަމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި ފިރިހެނުންނަށާއި  ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

! އޭ ހައްދަވައި ފާފަފުއްސަވާނދޭ އަންހެނުންނަށް ބޮޑުކުރެއްވި ވެ
! އަޅަމެންގެ ތެރެއިން އިބަ ފަހެ  ،ދިރިލަހައްޓަވައިފި މީހާهللا ރަސްކަލާކޮ

! އަދި އަޅަމެންގެ  އިސްލާމްކަން މަތީގައި އޭނާ ދިރިލަހައްޓަވާނދޭވެ
 ފަހެ އީމާންކަން މަތީގައި އޭނާ ،މަރުގަންނަވައިފި މީހާهللا ތެރެއިން އިބަ

! އޭ ހައް ! އޭނާގެ ދަވައި މަރުގަންނަވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އޭނާއަށް ފަހު އަޅަމެ އަޖުރުން އަޅަމެން މަޙުރޫމު ން ނުކުރައްވާނދޭވެ
   ލައްވާނދޭވެ!"ނުކޮށްމަގުފުރެދުމުގެ ތެރެއަށް ދޫ

 رِبقَالْ ةنتف نم هق، فَ كارِوجِ لِبح، وكتمذ يف نالَفُ نب نَالَفُ نَّإِ مهللَّاَ" )158(
وابِذَع ارِالنأَ، ونأَ تالْ لُهِءفاَو الْواغْ، فَقِّحفلَ ره وارحمإِ هنأَ كنالْ تفُغور 

الرحيހަމަކަށަވަރުން މިވެނި "އޭ ހައްދަވައި  )1("م ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި ތުގެ ޙިމާޔަهللاވެނި މީހަކު ވަނީ އިބަމި ،މީހެއްގެ ދަރި ގައެވެ

. ފަހެ ކަށްވަޅުގެ ގެ ރައްކާهللاއިބަ ފިތުުނައިންނާއި ތެރިކަމުގެ ދަށުގައެވެ
! އަދި އިބަނަަރަކައިގެ ޢަޛާ އީ هللاބުން އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ

. ފަހެ އޭނާއަށް  حق ވަފާތެރި އަދި ،ތެދުވެރި ވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
! ހަމަކަށަ رمحة ފާފަ ފުއްސަވާ އީ ފާފަ ފުއްސަވާ هللاވަރުން އިބަލައްވާނދޭވެ

".   އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين. وأبو داود ابن ماجه أخرجه )1
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 نْ، إِهابِذَع نع ينِغَ تنأَ، وكتمحٰى رلَإِ جتاَحا كتمأَ نابو كدبع مهللَّاَ" )159(
"އޭ ހައްދަވައި  )1("هنع زوجاَتفَ ئاًيِسم نَكاَ نْإِ، وهتناَسح يف دزِفَ ناًِسحم نَكاَ

! އިބަ ގެ އަންހެންއަޅާގެ هللاއަދި އިބަ ،ގެ އަޅާهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި އިބަهللاދަރި ވަނީ އިބަ ވަނީ هللاގެ ރަޙުމަތަށް ބޭނުން ޖެހިފައެވެ

. އޭނާއަކީ ހެޔޮޢަމަލުކޮށްފައިވާ عذاب އޭނާއަށް  ދެއްވުމުން ފުދިވޮޑިގެންނެވެ
ތައް ހެޔޮކަން އޭނާގެ، ތެރިއެއް ކަމުގައިވާނަމަ إحسان

! އަދި އޭނާއަކީ ފާފަކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ  ،އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
  އޭނާއަށް ޢަފޫކުރައްވާނދޭވެ!"

  

ްއޖެގެ ަމްއަޗްށ ަކުށަނމުާދކާުރިއުރ ެއކުްއޖާައްށ  - 56 ކުޑަކު
  ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.

ބޮޑުކުރެއްވި ދަވައި "އޭ ހައް )2("رِبقَالْ ابِذَع نم هذْعأَ مهللَّاَ" )160(
  ބުން އެކުއްޖާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"ކަށްވަޅުގެ އަޛާރަސްކަލާކޮ! 

 .  عاًيفش، وهيدالوا لرخذُو طاًرفَ هلْعاج مهللَّاَ"އަދި މިދުޢާކޮށްފިނަމަ ރަނގަޅެވެ
للَّ. اَباًجاَمهثَ مّبِ لْقه مازِوينماَه أَوعظبِ مأُ هجورماَهلْأَ، وقْحصاَبِ هالْ حِلمؤنِمين ،
واجلْعه فلَفاَكَ يإِ ةبراهيمو ،قبِ هرحمتك ذَعالْ ابجحمِيأَ، وبلْده دارا خيرا من 

                                                           
  أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب وانظر أحكام اجلنائز لأللباين. )1

 މަޢުޞޫމު ،ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔަބު ވިދާޅުވިއެވެ. "ދުވަހަކު ނުބައިކަމެއްނުކުރާ )2
އަބޫހުރައިރާގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ކަށުނަމާދުކުރީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު  ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް

أخرجه مالك يف املوطأ وابن أيب شيبة يف املصنف والبيهقي މިދުޢާވިދާޅުވާ އަޑު އަހުރެން އެހީމެވެ." 
  غوي.وصحح إسناده شعيب األرناؤوط يف حتقيقه لشرح السنة للب
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ارِدهأَ، والًه خيرا مأَ نهلللَّ، اَههاغْ مفر َألالَسناَففْأَ، ورناَاطو ،من سناَقَب 
! އެކުއްޖާ (އެކުއްޖާގެ "އޭ ހައްދަވައި  )1("نماَياِإلبِ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

) އިސްވެގޮސްފައިވާ އަޖުރެއްކަމުގައާއި ރައްކައުތެރި  މައިންބަފައިންނަށްޓަކައި
! އަދި ذَخرية ކުރެވިގެންވާ  ވޭޤަބޫލުކުރެ شفاعة އެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ

!  فاعةش ބޮޑުކުރެއްވި އޭ ހައްދަވައި ތެރިއެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ
! އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން އެދެމީހުންގެ ތިލަފަތް  ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން އެދެމީހުންގެ އަޖުރު  ބަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އަދި ޞާލިޙު މުއުމިނުންނާ އެކުއްޖާ  މަތިވެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! އަދިބައްދަލުކޮށްދެ ގެ ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ދަށުގައި  u إبراهيم އްވާނދޭވެ
! އަދި އިބަ ން އެކުއްޖާ ނަރަކައިގެ  رمحة ގެهللاއެކުއްޖާ ލައްވާނދޭވެ

!ޢަޛާ އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  ބުން ދިންނަވާދޭނވެ
އަޅަމެންގެ ކުރިން މަރުވެގޮސްފައިވާ، އަޅަމެންގެ ކާބަފައިންނަށާއި، 

ދަރީންނަށާއި، އަޅަމެންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށާއި، އަދި  އަޅަމެންގެ
!   "އީމާންކަމުގައި އަޅަމެން ކުރިއަރައިދިޔަ މީހުންނަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

ބޮޑުކުރެއްވި "އޭ ހައްދަވައި  )2("ارجأَ، وفاًلَس، وطاًرفَ ناَلَ هلْعاج مهللَّاَ" )161(
! އަޅަމެންނަށް (މެހުމާން ދާރީ ތައްޔާރުކުރުމަށް) ރަސްކަލާކޮ

ކުރިންގޮސްފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައާއި، އަޅަމެންނަށް (އިސްތިޤުބާލުކުރުމަށް) 

                                                           
  املغين البن قدامة والدروس املهمة لعامة األمة البن باز. )1

ވިދާޅުވެ އަދި  الفاحتة سورةކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުރައްވާ ކަށުނަމާދުގައި  البصري حسن )2
  أخرجه البغوي وعبد الرزاق وعلّقه البخاري يف كتاب اجلنائز. މިދުޢާކުރައްވާކަމުގައިވިއެވެ.



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  112 

އިސްވެގޮސްފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައާއި، އަޅަމެންނަށް އަޖުރެއް ކަމުގައި 
  އެކުއްޖާ ލައްވާނދޭވެ!"

  

  ގެ ުދޢާ. تعزِية - 57
 ربِصتلْى فَمسم لٍجأَبِ هدنع ٍءيش لُّكُٰى وطَعأَ ماَ هلَ، وذَخأَ ماَ ِهللا نَّإِ" )162(
لْوتحِستهللا "ހަމަކަށަވަރުން  )1("ب . ހިއްޕެވި އެއްޗެއްވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

. އެކަލާނގެ  އަދި އެކަލާނގެ ދެއްވި އެއްޗެއްވެސް ވަނީ އެކަލާނގެ އަށެވެ
ޖަލެއްވެއެވެ. ގައި ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް ކަނޑައެޅިގެންވާ އަ حضرة

. އަދި . ކެތްކުރާށެވެ    "އަޖުރާއި ސަވާބަށް އެދޭށެވެ
.  ،كاَءزع نسحأَ، وكرجأَ اُهللا مظَعأَ" އަދި މިފަދައިން ކީނަމަވެސް ރަނގަޅެވެ

فَغَور ليِّمتއަދި ތިބާގެ  ،"هللا )2("ك ! ތިބާގެ އަޖުރު މަތިވެރި ކުރައްވާށިއެވެ
! އަދި ތިބާގެ މައްޔިތާއަށް ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ރިވެ ތިކޮށްދެއްވާށިއެވެ
  ފާފަ ފުއްސަވާދެއްވާށިއެވެ!"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ري ومسلم.رواه البخا )1

  األذكار للنووي. )2
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  ުދޢާ.ރާ ތާ ަކްށަވަޅްށ ިތރިކުަރމްުނ ކު ަމްއިޔ - 58
އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާ ގެ "هللا   )1("اِهللا لِوسر ةنٰى سلَعو اِهللا مِسبِ" )163(
ގޮތަށް (އަހަރެމެން ތިބާ ގެ ސުންނަތާ އެއް rرسول اهللا  އަދި ،އެކު

"(.   ވަޅުލަމުއެވެ
  

  ުދޢާ.ރާ ަމްއިޔތާ ަވޅުލަުމްށފުަހ ކު  - 59
ބޮޑުކުރެއްވި "އޭ ހައްދަވައި  )2("هتبِّثَ مهاللَّ هلَ رفاغْ مهللَّاَ" )164(

! އޭނާއަށް ! އޭ ހައްދަވައި  ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ
  ތުކަން ދެއްވާނދޭވެ!"ރަސްކަލާކޮ! އޭނާއަށް ސާބި

  

  ުދޢާ.ކުރާ  ިހނދު  ްށ ޒިާޔަރތްކުރާ ަގުބރްުސތާނަ  - 60
 اُهللا َءشاَ نْإِ ناَّإِ، ونيملسمالْو نينِمؤمالْ ن، مرِياَالدّ لَهأَ مكُيلَع مالَلساَ" )165(
 مكُلَو ناَلَ اَهللا لُأَسأَ ]نيرِخأْتسمالْو ناَّم نيمدقْتسمالْ اُهللا محريو[ نَوقُحالَ مكُبِ

                                                           
ތައް ވަނީ މިފަދައިންނެވެ.  لفظރިވާކުރެއްވި  أمحدއަދި أبو داود بسند صحيح وأمحد   رواه )1

ގެ  rرسول اهللا ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު އަދި "هللا  "اهللا رسولِ ملَّة وعلَٰى اهللا "بِسمِ
  وسنده صحيح. މުއެވެ.)"ގެ މަތީގައި (އަހުރެމެން ތިބާ ވަޅުލަ ملّة

މަހާނަ ކައިރީ  ،އަވަދިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު މައްޔިތާ ވަޅުލައި rرسول اهللا  )2
ވެ. "ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚާއަށް ފާފަ ފުއްސެވުމަށް ކުރައްވަތެ حديثހުއްޓިވަޑައިގެންފައި 

މަކަށަވަރުން މިހާރު ދުޢާކޮށްދޭށެވެ. ފަހެ ހަ ކަން ދެއްވުން އެދި ثابتއެދޭށެވެ. އަދި އޭނާއަށް 
) އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވެމުންދާނެއެވެ."   أبو داود واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب. رواه (ކަށްވަޅުގައި
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މިމަހާނަތަކުގެ  ވާ"އޭ މުއުމިނުންނާއި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން )1("ةَيفعاَالْ
. އަދި  ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަލާމަތްކަންހުއްޓެވެ އަހުލުވެރިންނޭވެ

ނާ ންތިޔަބައިމީހު ،އިރާދަކުރެއްވިއްޔާهللا  ،ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީ
އަދި އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން ކުރިން ބައްދަލުވާނޭ މީހުންނެވެ. {
!}هللا ންނަށް ދިޔަމީހުންނަށާއި ފަހުން ދާނެމީހު  ގެهللا ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ

ޔަތު ދެއްވުމަށް އެދި އަހަރެމެންނަށާއި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޢާފި ،ން حضرة
."ދަންނަވަމުއެ   ވެ

  

  ުދޢާ.ރާ ަގަދ ަވިއޖެހޭ ަވގުުތ ކު  - 61
"އޭ ހައްދަވައި  )2("هاَرِّش نم كبِ ذُوعأَ، وهاَريخ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )166(

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ، ން حضرة ގެهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި މިއަޅާ އިބައެ  ގެهللاވައިގެ ހެޔޮކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

ން ރައްކައުތެރިކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި ވައިގެ ނުބައިކަމުއެ، ން حضرة
".    ދަންނަވަމެވެ

 ذُوعأَ، وهبِ تلَسرأُ ماَ ريخ، وهاَيف ماَ ريخ، وهاَريخ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )167(
"އޭ ހައްދަވައި  )3("هبِ تلَسرأُ ماَ رِّش، وهاَيف ماَ رِّش، وهاَرِّش نم كبِ

                                                           
 سنن ابن ماجهރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދާގެ ކިބައިން هللا އަދި މިއީ މާތްوابن ماجه  رواه مسلم )1

ގައި  صحيح مسلمޓްތެރޭގައި އެވަނީ ޒު ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ. އަދި ބުރެކެގައި ލަފް
.هللا މާތް   ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައިވާ ޢިބާރާތެކެވެ
  وصححه األلباين. أخرجه أبو داود وابن ماجه )2

  رواه البخاري ومسلم. )3



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  115 

! އެވައިގެ ހެއުކަމާއި، އެވައިގައިވާ ހެއުކަމާއިބޮޑު ، ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އެއެއްޗެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެވައި ފޮނުއްވުނު އެއްޗެއްގެ ހެއުކަން ދެއްވުމަށް 

. އަދި އެވައިގެ ނުބައި  حضرة ގެهللاއެދި އިބަ ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ
އްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމުންނާއި، އެވައިގައިވާ ނުބައިކަމުންނާއި، އެއެއްޗެ

އެވައި ފޮނުއްވުނު އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 
." حضرة ގެهللاއިބަ   ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ

  

  ުދޢާ.ގުގުިރަޖހާ ިއުރ ކުރާ  -62
)168( "سالَّ نَحاَبذي يبِّسح الرعبِ دحمده الْوالَمةُكَئ من خفَيته")1( 

ފަރާތް އަދި އެފަރާތަކަށް ކިޔާ تسبيح ގުގުރި ،ކުރުމާއެކު محد "އެފަރާތަކަށް
 طاهر ފަރާތުގެ ހުސް ވިދާޅުވާ تسبيح މަލާއިކަތްބޭކަލުން ބިރުފުޅުން

  ވަންތަކަމާއެވެ!"
  

   ަބެއްއ ުދޢާަތްއ. )ވާޭރެވްއެސުވަމްށ ެއިދ ކުެރވޭ (ގެ  استسقاَء - 63
 )2("لٍآجِ ريغَ الًجِ، عاَرٍّضاَ ريغَ عاًف، ناَعاًيرِم ئاًيرِم ثاًيغم ثاًيغَ ناَقاس مهللَّاَ" )169(

! އަޅަމެންނަށް އެހީވެދޭ، އަޅަމެން "އޭ ހައްދަވައި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އުފާކުރުވާ ހިތްހަމަޖައްސުވައިދޭ، އަޅަމެންގެ ދަނޑުބިންތަކަށް އާރޯކަން 

                                                           
ކަ ދެއްކުން ގުގުރީގެ އަޑުއައްސަވާ ހިނދު ވާހަ الزبري بن اهللا عبدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް  )1

އަދި ޝައިޚު އަލްބާނީ  أخرجه مالك يف املوطأ. ދޫކޮށްލައްވާ މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ.
. الزبري بن اهللا عبدވިދާޅުވިއެވެ.    ގެ ކިބައިން މިބަސްފުޅުގެ ސަނަދު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

  وصححه األلباين. أبو داود رواه )2
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 ،ވެހުން ލަސްނުވާ ށްދޭ ގެއްލުމެއްނުދޭ،އަޅަމެންނަށް ފައިދާކޮ، ގެނެސްދޭ
   އަވަހަށްވެހޭ ވާރޭއަކުން އަޅަމެންނަށް ފެންދެއްވާނދޭވެ!"

ބޮޑުކުރެއްވި "އޭ ހައްދަވައި  )1("ناَثْغأَ مهللَّاَ ،ناَثْغأَ مهللَّ، اَناَثْغأَ مهللَّاَ" )170(
! އަޅަމެންނަށް ! އޭ ހައްދަވަ ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި އި ވާރޭވެއްސަވާނދޭވެ

! އޭ ހަ ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭވެއްސަވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި އްދަވައި ރަސްކަލާކޮ
! އަޅަމެންނަށް ވާރޭވެއްސަވާނދޭވެ!"  قِاس مهللَّاَ" )171(   ރަސްކަލާކޮ

باَعدكو ،هاَبئمكو ،انشر رحمتكأَ، ويِح لَبدالْ كيِّمއޭ ހައްދަވައި )2("ت" 
! އިބަ ގެ އަޅުތަކުންނަށާއި ހައިވާނުންތަކަށް ފެން هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އިބަ ! އަދި ފުޅު  رمحة ގެهللاދެއްވާނދޭވެ ފަތުރައިލައްވާނދޭވެ

!"هللاއިބަ   ގެ މަރުވެފައިވާ ރަށް ދިރުއްވާނދޭވެ
  

  ުދޢާ.ރާ ވާޭރެވހޭ ަވގުުތ ކު  - 64
! (މި ދަވައި "އޭ ހައް )3("عاًفناَ باًيِّـص مهللَّاَ" )172( ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

"!   ވާރޭ އަކީ) ފައިދާހުރި ވާރޭއެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  وحسنه األلباين. داود أبو رواه )2

  رواه البخاري. )3
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  ކުުރ.ިޛވާޭރެވުހަމްށަފުހ ކުރާ  - 65
)173( "مطفَبِ ناَراِهللا لِض ورحمته")ގެ ފަޟުލުވަންތަކަމާއި އެކަލާނގެ "هللا  )1

."މަތުން އަހަރަމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭވެހިރަޙު   އްޖެއެވެ
  

  ުއޑުމިަތ ާސފުޮކްށ ެދްއުވަމްށ ެއިދ ކުާރުދޢާ. - 66
، ةيدواَأل نوطُب، وابِرالظّو امِى اآلكَلَع مهللَّ. اَناَيلَع الَو ناَيالَوح مهللَّاَ" )174(
وبِناَمت الشއަޅަމެންގެ "އޭ ހައްދަވައި  )2("رِج ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ވަށަ އިގެންވާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ

) ނުވެއްސަވާނދޭ ! އޭ ހައްދަވައި (މިހާރު ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ވެ
ވާދީތަކުގެ މެދުގައިވާ އަޑިގުޑަން ، އުސްބިންތަކަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށާއި

  ތަންތަނަށާއި އަދި ގަސްފަޅާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ!"
  

  ުދޢާ.ރާ ޅެިވަހނުދ ފްެނަނ ިހނުދ ކު ހު  - 67
، مِالَساِإلو ةمالَالس، ونماَياِإلو نِماَألبِ ناَيلَع هلَّهأَ مهللَّ، اَربكْأَ ُهللاَ" )175(
والتوفقِي ماَل تحب رناَب وترضٰى، رناَب وربއޭ هللا "އެންމެބޮޑީ  )3("اُهللا ك . އެވެ

! އަމާންކަމާއި، އީމާންކަމާއި، އި ހައްދަވަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ރުހިވޮޑިގެންވާ އަދި هللا ސަލާމަތްކަމާއި، އިސްލާމްކަމާއި އަދި އިބަ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  وصححه األلباين.رواه الترمذي والدارمي بلفظه  )3
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އެހަނދު  ،ދެއްވުމާއި އެކުގައި توفيقލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ކަންތައްތަކަށް 
.) އަހުރެމެންނާއި އްއަޅަމެންގެ މައްޗަށް ފާޅުކޮށްދެ ! (އޭހަނދާއެވެ ވާނދޭވެ

  ."އެވެهللا ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ 
  

  ުދޢާ.ރާ ަދެވރިާޔ ޯރަދީވްއލާ ަވގުުތ ކު ރޯ  - 68
 )1("اُهللا َءشاَ نْإِ رجاَأل تبثَ، وقورعالْ تلَّتابو أُمالظَّ بهذَ" )176(

. އަދި  . އަދި ނާރުތައް ތެމިއްޖެއެވެ "ކަރުހިއްކުން ފިލައްޖެއެވެ
."އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޖުރު ސާ    ބިތުވެއްޖެއެވެ

"އޭ  )2("يل رفغت نْأَ ٍءيش لَّكُ تعسو يتالَّ كتمحربِ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )177(
! ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވުރެ ހައްދަވައި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 މިއަޅާއަށް، ފުޅު މެދުވެރިކޮށް رمحة ގެهللاތަނަވަސްވެގެންވާ އިބަ
." حضرة ގެهللاވައިދެއްވުމަށް އެދި އިބަފާފަފުއްސަ   ން ދަންނަވަމެވެ

  

ުއމުގެ ކުިރްނ ކު  - 69   ުދޢާ.ރާ ކެ
 مِسبِ"  ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ކާއެއްޗެއް ކާންފަށާ ހިނދު )178(

. ފަހެ "هللا "اِهللا .)" ކިޔާށެވެ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން (ކާންފަށަމެވެ
ފަހެ މިފަދައިން  ،ން ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަކިޔަ "اِهللا مِسبِ" ،ކާންފަށާ އިރު

. "ކެއުމުގެ ފެށުމުގައާއި އަދި " هرِآخو هلوأَ يف اِهللا مِسبِ" ކިޔާށެވެ
                                                           

  وصححه األلباين.أخرجه أبو داود وغريه  )1

 ރޯދަވީއްލަވާ ވަގުތު عمرو بن العاص بن اهللا عبدރުއްސުންލެއްވި هللا މިދުޢާއަކީ މާތް )2
  ابن ماجه وحسنه احلافظ يف ختريج األذكار. أخرجه އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާ ދުޢާއެކެވެ.
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( )  (ކާންފެށުމަށް ފުޅުގެ  اسم ގެهللاފަހުގައިވެސް (އަހުރެން ކަނީ
".       )1(ބަރަކާތުންނެވެ

ފަހެ އޭނާ  މީހާ، ކާއެއްޗެއްގެ ރިޒުޤުދެއްވައިފި I اهللا އެމީހަކަށް )179(
. "އޭ " هنا مريخ ناَمعطْأَو هيف ناَلَ كرِباَ مهللَّاَ" މިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެވެ

! އަޅަމެންނަށް އެކެއުމުގައި ހައްދަވައި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އެކެއުމަށް ވުރެ ހެއު ކެއުމެއް އަޅަމެންނަށް  ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

ކިރުފޮދެއްގެ ރިޒުޤުދެއްވައިފި  I اهللا އެމީހަކަށް އަދި ދެއްވާނދޭވެ!"
. މީހާ،  "هنم ناَدزِو هيف ناَلَ كرِباَ مهللَّاَ" ފަހެ އޭނާ މިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެވެ

! އަޅަމެންނަށް އެކިރުފޮދުގައި "އޭ ހައްދަވައި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އަޅަމެންނަށް   އެއަށްވުރެ އިތުރުބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

  )2(ކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"
  

ިއިނިމގްެނ ކު  - 70   ުދޢާ.ރާ ަކ
  )3("ةوقُ الَو ينِّم لٍوح رِيغَ ن، مهينِقَزرا، وٰهذَ ينِمعطْأَ يذالَّ ِهللا دمحلْاَ" )180(

. އެކަލާނގެއީ هللا  ވެގެންވަނީ حق އެއް تعريف محد "ހުރިހާ އަށެވެ
. އަދި މިއަޅާގެ އެއްވެސް މިއަޅާ މިތަކެތި އަށް ކާންދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

މިއަޅާއަށް ދެއްވި  ބާރަކާ ނުލައި މިތަކެތީގެ ރިޒުޤު، މަސައްކަތަކާއި
".   ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين. والترمذي أخرجه أبو داود )1

  وصححه األلباين.رواه الترمذي  )2

  وصححه األلباين.أهل السنن إالّ النسائي  أخرجه )3
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 الَ، وعٍدوم ]الَو يٍّفكْم[ ري، غَهيف كاًرباَم باًيِّا طَريثا كَدمح ِهللا دمحلْاَ" )181(
مستغىن عنه رވެގެންވާ، ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާވެތިރި، ވާގިނަވެގެން" )1("ناَب ،

ނުވާ އަދި އެއިން ފުއްދާ ވެސްލެވުމެއްނުވާ އަދި ދޫކޮށްލެވުމެއްފުއްދައި
. އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި  محد އަށް اهللا އަކުން محد ލެވޭމެނު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ

  ރަސްކަލާކޮ!"
  

  ުހމުާނ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.ކާްނޭދީމހާައްށ މެ  - 71
"އޭ  )2("مهمحارو مهلَ رفاغْ، ومهتقْزر ماَيف مهلَ كرِباَ مهللَّاَ" )182(

! އެބައިމީހުންނަށް އިބަހައްދަވައި   رِزق ދެއްވިهللا ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަ  ދި އެބައިމީހުންނަށްގައި އެބައިމީހުންނަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

  ލައްވާނދޭވެ!" رمحة ފާފަފުއްސަވައި
  

ްނިދްނ މީހާައްށ ުނަވަތ ެއަކްނކުުރަމްށ ެއެދިފ  - 72 ެއްއެޗްއ ޯބ
   ީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.

"އޭ ހައްދަވައި  )3("ينِقاَس نم قِاسو ينِمعطْأَ نم معطْأَ مهللَّاَ" )183(
! މިއަޅާއަށް ކާންދިން މީ ހާއަށް ކާންދެއްވާނދޭވެ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

  އަދި މިއަޅާއަށް ބޯންދިން މީހާއަށް ބޯންދެއްވާނދޭވެ!"

  

                                                           
  رواه البخاري والترمذي بلفظه. )1

  رواه مسلم. )2

  رواه مسلم. )3
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ލެުވިރ - 73   ުދޢާ.ރާ ްނގެ ގުާތްނ ޯރަދީވްއލާ ިއުރ ކު ގެެއއްގެ ައުހ
 مكُيلَع تلَّص، واررباَأل مكُمعاَطَ لَكَأَ، ونَومئالصاَّ مكُدنع رطَفْأَ" )184(
. އަދި  )1("ةُكَئالَمالْ "ރޯދަވެރީން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތުން ރޯދަވީއްލައިފިއެވެ

. އަދި  ހެއުލަފާ މީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކެއުން ކައިފިއެވެ
".   ތިޔަބައިމީހުންނަށް މަލާއިކަތުން ދުޢާކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

  

ޭއާނގެ ަރުޙމަތްތެރިަޔކު  ،ުސްނަނތް ޯރަދައަކްށ ުހްނަނީމހާ  - 74
ުއަމަކށް  ޯރަދ ީވްއލްަނ  ،ަދުޢވުަތޭދ ިހނދު  ޭއާނައްށ ކެ

  ަދުޢވުަތިދްނ ަރުޙމަތްތެރިާޔައްށ ުދޢާޮކްށިދުންނ. ،ގްަސތުުނކުާރަނމަ 
"ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )185(

. ރޯދަވެރިޔަކު ފަހެ އެދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރާހުށިކަމެ، ދަޢުވަތެއް ދެވިއްޖެއްޔާ ވެ
) دعوة (އެ ،ކަމުގައި ވާނަމަ . އަދި ދުޢާކޮށްދޭހުށިކަމެ ދިން މީހާއަށް ވެ

."ވެރިޔަކު ކަމުގައި ނުވާނަމަ ކާހުށިކަމެރޯދަ   )2(ވެ
  
  
  
  

  
  

                                                           
މު ނަސާއީ  އިމާއަދި  يف عمل اليوم والليلة. أبو داود وابن ماجه والنسائي رواه )1

 ބައެއްގެ ގާތުން ރޯދަވީއްލަވާހިނދު، rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން  ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ.
  وصححه األلباين.މިފަދައިންވިދާޅުވެއެވެ. 

  رواه مسلم. )2
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ެނިފަނމަ  - 75   ޯރަދެވރިާޔ  ،ޯރަދެވރިާޔައްށ ީމަހކު ލުަދހުުތުރަބްސ ުބ
  ޭދްނޖެހޭ ަޖވާުބ.

ރެންނީ "ހަމަކަށަވަރުން އަހު )1("مئصاَ ينِّ، إِمئصاَ ينِّإِ" )186(
". . ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނީ ރޯދަވެރިއަކީމެވެ   ރޯދަވެރިއަކީމެވެ

  

  ުދޢާ.ރާ ފަުރަތަމ މޭވާ ފްެނަނ ިހނުދ ކު  ަގުހްނ ިނކުްނަނ ެއްނމެ  - 76
، ناَعصاَ يف ناَلَ كرِباَو ناَتنيدم يف ناَلَ كرِباَ، وناَرِمثَ يف ناَلَ كرِباَ مهللَّاَ" )187(
رِباَوناَلَ ك في مّއޭ ހައްދަވައި  )2("ناَد" ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި އަޅަމެންނަށް  އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ މޭވާގައި ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
! އަދި އަޅަމެންނަށް އަޅަމެން  ،އަޅަމެންގެ ރަށުގައި ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

! އަދި އަޅަމެންނަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ )3(މިނަން ގެންގުޅޭ ޞާޢުގައި
  ބަަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!" )4(އަޅަމެން މިނަން ގެންގުޅޭ މުއްދުގައި

  
  
  
  

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  اه مسلم.رو )2

ވެސް ގުރާމަށްކިލޯ 2.5އެޅޭވަރުގެ އެއްޗެކެވެ. އަދި  ކިލޯގުރާމު 2.5އަކީ ގާތްގަޑަކަށް  صاع )3
.ބޭނުން ކުރެވެއެ لفظ މި صاع   ވެ

4( ރާމަށްވެސް ގު 625އެޅޭވަރުގެ އެއްޗެކެވެ. އަދި  ގުރާމު 625އަކީ  مدބޭނުން  لفظމި  مد
. صاع 1މުއްދަކީ  4އެވެ. ވެކުރެ   އެވެ
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މްުނ ކު  - 77   ުދޢާ.ރާ ކިނިބހިެއޅު
ފަހެ އެމީހަކު  ،ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް ކިނބިއްސެއްއެޅިއްޖެނަމަ )188( 

. އެއް  تعريف محد "އެންމެހާ "ِهللا دمحلْاَ" މިފަދައިން ކިޔާށެވެ
."هللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ     އަށެވެ
އޭނާގެ އަޚާ ނުވަތަ އޭނާގެ ރަޙުމަތްތެރިޔާ މިފަދައިން  ،އަދި އޭނާއަށްޓަކައި

.    ތިބާއަށް ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ!""هللا "  اُهللا كمحري" ބުނާށެވެ
( ފަހެ އޭނާ  ،އޭ ބުނެފިއްޔާ "يرحمك اُهللا" ފަހެ އޭނާއަށް (އޭނާގެ އަޚާ

( . (ކިބިއެޅުނު މީހާ   "مكُلَباَ حلصيو اُهللا مكُيدهي" މިފަދައިން ބުނާށެވެ
! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ "هللا   ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ހިދާޔަތްދައްކަވާށިއެވެ

  )1(ޙާލަތު އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"
  

ިއ - 78 ޭއާނައްށ  ،ކިަޔިއިފަނމަ  "ِهللا دمحلْاَ" ކިާފަރކު ކިނިބްއެސްއައަޅ
  ވާުބ.ޭދްނޖެހޭޖަ 

)189( "يهدكُياُهللا م ويصلكُلَباَ حم")ތިޔަބައިމީހުންނަށް "هللا  )2
! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ޙާލަތު އިޞްލާޙުހިދާޔަތް  ދައްކަވާށިއެވެ

  ކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"
  
  

                                                           
  البخاري. رواه )1

  وصححه األلباين. رواه الترمذي وأمحد وأبو داود )2
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ިއވިެނކުާރ ީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ. - 79   ަކ
هللا "ތިބާއަށް  )1("رٍيخ يف ماَكُنيب عمج، وكيلَع كرباَ، وكلَ اُهللا كرباَ" )190(

! އަދި ތިބާގެ މައްޗަށް ބަރަކާތް ބަރަކާތް ! އަދި  ލައްވާށިއެވެ ލައްވާށިއެވެ
  ހެޔޮކަމެއްގައި ތިޔަދެމީހުން ޖަމާކޮށްދެއްވާށިއެެވެ!"

  

ިއވިެނކުާރ ީމހާއާިއ ަސވާީރެއއް  - 80 ަގްނަނީމހާ ޭއިތ ަގްނަނއިުރ  ަކ
  ުދޢާ.ރާ ކު 

ނުވަތަ  ،އިމީހުންކުރެ މީހަކު އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްފިނަމަތިޔަބަ )191(
. ،އަޅުއަންހެނަކު ގެންފިނަމަ  كلُأَسأَ إِنِّي مهللَّاَ" ފަހެ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ

خيهاَر وخيماَ ر جلْبهاَت لَعيه أَوعبِ ذُوك من هاَرِّش وماَ رِّش جلْبهاَت لَعيއޭ  "ه"
! ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ކިބައިގައިވާ  އްދަވައިހަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ލެއްވި ހެޔޮކަމެއް ދެއްވުން އެދި هللا ގައި އިބަ فطرة ހެވަކާއި އަދި އޭނާގެ
. އަދި އޭނާގެ ކިބައިގައިވާ  حضرة ގެهللاމިއަޅާ އިބަ ން ދަންނަވަމެވެ

މިއަޅާ  ލެއްވި ނުބައިކަމަކުންهللا ގައި އިބަ فطرة ނުބަޔަކާއި އޭނާގެ
." حضرة ގެهللاރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ އަދި  ން ދަންނަވަމެވެ

 ،ފައްޓައިގެންހުރެގޮންގަނޑުގެ ކޮޅުގައި ހި ،ޖަމަލެއް ގެންފިނަމަ
.މިދުޢާކުރާހަމަ   )2(ހުށިކަމެވެ

  

                                                           
  وصححه األلباين.أهل السنن إالّ النسائي  أخرجه )1

  وصححه األلباين. وابن ماجه أبو داود رواه )2
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  ުދޢާ.ރާ ެއްއާދްނކުުރމުގެ ކުިރްނ ކު އާެއކު ހާ ައނިބމީ - 81

ގެ "هللا  )1("ناَتقْزر ماَ نَطاَيالش بِنِّجو نَطاَيالش ناَبنِّج مهللَّ. اَاِهللا مِسبِ" )192(
.) އޭ ހައްދަވައި އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތު ބޮޑުކުރެއްވި ން (މިކަންކުރަމެވެ

! އަދި  ! ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން އަޅަމެން ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ ރަސްކަލާކޮ
ޠާނާ އަޅަމެންނަށް ދެއްވާ ދަރިންގެ ކިބައިން ޝައިهللا އިބަ

"!   ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
  

  ުދޢާ.ރާ ުރޅިައުއމްުނ ކު  - 82
ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވި " )2("مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ" )193(

هللا ލަޢުނަތްލެއްވިގެންވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 
." حضرة ގެ   ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ
  

ހޭ ަރން ީމހާ ކު ިއވާ ީމަހކު ފިެންއޖެ ްއޖެހަިފ މީުޞބާެތ  - 83   ުދޢާ. ޖެ

 قلَخ نمم رٍيثٰى كَلَع ينِلَضفَو هبِ كالَتا ابمم ينِفاَعاَ يذالَّ ِهللا دمحلْاَ" )194(
فْتضއަށެވެ. هللا އެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  تعريف محد"އެންމެހާ  )3("الًي

ނގެ ޖެއްސެވި އިމްތިޙާނުން (މުޞީބާތުން) އެކަލާނގެއީ ތިބާއަށް އެކަލާ
. އަދި އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ  މިއަޅާއަށް ޢާފިޔަތުދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  وصححه األلباين.رواه الترمذي  )3
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ންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މައްޗަށް މިއަޅާ މާތްކުރެއްވި  خملوقހެއްދެވި 
".   ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  ުދޢާ.ރާ ަމޖިީލުހަގިއ ކު  - 84

ގެ ކިބައިން  عمر بن اهللا بدع ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް )195(
. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކޮންމެ  rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހަރު މިދުޢާ  100 މަޖިލީހެއްގައި ތެދުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން

.   )1("روفُغالْ ابوالت تنأَ كنإِ يلَع بتو يل رفاغْ بِّر" ވިދާޅުވާކަމުގައިވެއެވެ
! އަދި " ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ އޭ މިއަޅާގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ އީ ގިނަގިނައިން هللاމިއަޅާގެ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ
".   ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  ުދޢާ. كَفَّارة ަމޖިީލުހގެ  - 85
)196( "سحاَبناللَّ كهم بِوحمدأَك ،شهإِ ن الَّأَ دأَ الَّإِ ٰلهنأَت ،ستغفرك أَوتوب 
! އޭ ހައްދަވައި ގެ ހުސްޠާهللا"އިބަ )2("كيلَإِ ބޮޑުކުރެއްވި ހިރުވަންތަކަމާއެވެ

                                                           
  ححه األلباين.وصرواه الترمذي وغريه  )1

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން މާތްوصححه األلباين.  أهل السنن أخرجه )2
ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. "މިކަލިމަފުޅުތަކުން ނުނިންމަވާ ގޮތަކަށް 

ޤުރުއާނެއް ކިޔަވައި މަޖިލީހެއްގައި އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އަދި  rرسول اهللا 
أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة وأمحد ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. އަދި ނަމާދެއް ނުމެކުރައްވައިމެއެވެ." 

  وصححه الدكتور فاروق محادة يف حتقيقه لعمل اليوم والليلة للنسائي.



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  127 

! އަދި އެންމެހާ އަށް هللا އެއް އިބަ تعريف محد ރަސްކަލާކޮ
. އިބަ ވެގެންވާ އެހެން  حق ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަންهللا ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ

. އިބަ ން ފާފަ  حضرة ގެهللاއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ
. އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ އަށް  حضرة ފުއްސަވާދެއްވުމަށް މިއަޅާ އެދެމެވެ

".   މިއަޅާ ތައުބާވަމެވެ
  

86 - "اُهللا غَفَر ަސވާިށެއވެ  هللاތިބާައްށ "  "لَك މިފަަދއިްނ  "!ފަާފފުްއ
  ާނީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.ބު 

)197(  "لَكو")هللا "އަދި ތިބާއަށްވެސް  )1"!   ފާފަފުއްސަވާށިއެވެ
  

  ތިބާައްށ ެހޮޔަކމެްއޮކްށީދިފ ީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ. - 87
)198( اكزا" اُهللا "جريخ)ތިބާއަށް ހެޔޮޖަޒާ ދެއްވާށިއެވެ!""هللا  )2  
  

ޖާލުގެ ިކަބިއން  - 88  هللاމާތް  ެއަކމްެއުކުރމްުނ ަދްއ
ވި ަސލާ  ިއަފިނ ްނަތްއަތްއ. މަތްކުަރްއަވ   ަކ

هللا "ކަހްފުސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ދިހައާޔަތް ހިތުން ދަސްކޮށްފިމީހާ މާތް )199(
."ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނެތެ ދައްޖާލުގެ    )3(ވެ

                                                           
  رواه أمحد والنسائي. حتقيق الدكتور فاروق محادة. )1

  ه األلباين.أخرجه الترمذي . وصحح )2

  صحيح مسلم. )3
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ކިޔައި  تشهد ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި
ގެ هللاއިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މާތްނިމުމަށްފަހު ދައްޖާލުގެ ފިތުނަ

.   )1(ޙަޟްރަތަށް ދެންނެވުން
  

ާނީމހާައްށ  هللا - 89 ެރްނ ތިބާެދކެ ޯލބިަވމޭ ުބ ކިައ ައުހ ަޓ ައްށ
  ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.

)200( كبأَح" يالَّذ نِيتببأَح لَه")އެފަރާތަކަށްޓަކައި އަހުރެންދެކެ  )2"
  ވޮޑިގަންނަވާށިއެވެ!"ތިބާލޯބިވީ ފަރާތް ތިބާދެކެ ލޯބިވެ

  

  ތިބާައްށ މަުދލްެއ ީދިފީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ. - 90

)201( كاُهللا "باَر لَك يف كلأَه "كماَلو)ތިބާއަށްޓަކައި ތިބާގެ  )3"
  ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ!"هللا އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިގައާއި ތިބާގެ މުދަލުގައި މާތް

  

ަދަރިނިދްނީމހާައްށ  ،ާރ ަވގުތު ަދަރިނެވިރާޔ ަދަރނި ައާދކު  - 91
  ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.

)202( كاُهللا "باَر لَك يف كلأَه ،كماَلاُء إِمنَّاَ وزج لَفالس دماُء" الْحاَألدو)4(   

                                                           
. 56ވަނަ ދުޢާއާއި  55 )1   ވަނަ ދުޢާ ބައްލަވާށެވެ
  أخرجه أبو داود وحسنه األلباين. )2

  رواه البخاري. )3

  أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة وابن ماجه وصححه األلباين. )4
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هللا ތިބާއަށްޓަކައި ތިބާގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިގައާއި ތިބާގެ މުދަލުގައި މާތް"
! ހަމަކަށަ ވަރުން ދަރަނީގެ ޖަޒާއަކީ (ދަރަނިދިންމީހާއަށް) ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ

".   ޝުކުރުއަދާކުރުމާއި (އެދަރަނި) އަދާކުރުމެވެ
  

ކުެރވިާދެނަކަމްށ ބިުރްނ ކުާރުދޢާ. هللاމާތް  - 92   ައްށ ަޝރީކު

)203( ماَللَّه" ذُ إِنِّيوأَع أَنْ بِك رِكأُش أَناَ بِكو ،لَمأَع كرفغتأَساَ والَ مل أَع"لَم)1( 
! މިއަޅާއަށް އެނގޭޙާލު، މިއަޅާ  "އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއާ ޝަރީކުކުރުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަهللاއިބަ
. އަދި މިއަޅާއަށް ނޭނގިހުރެ ކުރެވޭ ފާފަތައް  ،އެދި ދަންނަވަމެވެ

."ގެ ޙަޟްރަތުން އެދި ދަهللاފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އިބަ   ންނަވަމެވެ
  

93 - كاُهللا "باَر "كيތިބާގެ ިކބާަގިއ ަބަރކާތްަލްއވާށިެއެވ!  هللاމާތް  ف
ެނިފީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.   މިފަަދއިްނ ުބ

)204( كيفو" كاُهللا" باَر)هللا "އަދި ތިބާގެ ކިބާގައިވެސް މާތް )2
  ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ!"

  
  
  
  
  
  

                                                           
  رواه أمحد وصححه األلباين يف صحيح اجلامع. )1

  أخرجه ابن السني. )2
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ްނ ަބުދފާލު  - 94   ެބލަުމްށ ުނުރިހ ކުާރުދޢާ.ޫދިނ ުއުދްއަސއިގެ
)205( ماَللَّه" رإِالَّ الَطَي ،كرطَي ريالَخإِالَّ و ،كريالَ خو إِلَه "كرغَي)އޭ  )1"

! އިބަހައްދަވައި  ލެއްވި ސުންޕާކަމެއް މެނުވީ هللا ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. (އެބަހީ ދޫނި އުދުއްސައިލީ މާ އޭތި އެއްވެސް ސުންޕާކަމެއް ނުވެއެވެ

އުދުހިގެންދާ ފަރާތެއްގެ ސަބަބުން ކުރަންއުޅޭ ކަމަކަށް އެއްވެސް 
. ލެއްވި ހެޔޮކަމެއް މެނުވީ އެއްވެސް هللا އަދި އިބަ )2()އަސަރެއްނުކުރާނެއެވެ

. އަދި އިބަ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللا ހެޔޮކަމެއް ނުވެއެވެ
".   އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

  

ނަދަކްށ ަސވާުރަވމްުނ ކުާރުދޢާ.ަސވާީރ - 95   ައަކްށ ުނަވަތ ުއަޅ

  N    M  L  K  J  I   H  G   F]  ِهللا الْحمد اِهللا "بِسمِ )206(
* S   R   Q  PZ  دمالْح ،ِهللا دمالْح ،ِهللا دمالْح ،اُهللا ِهللا ،راُهللا أَكْب 

،راُهللا أَكْب ،رأَكْب كحاَنبس مإِنِّي اللَّه تظَلَم فِْسين رفَاغْف ،يل هالَ فَإِن رفغي 
بوإِالَّ الذُّن "تގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ސަވާރުވަމެވެ. هللا"މާތް )3(أَن
މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ ބަޔެއްކަމުގައި [ އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ.هللاމާތް

ޔަމަންތެރިކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ މިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް ކި ،އަޅަމެން ނުވާޙާލު

                                                           
  رواه أمحد وابن السني وصححه األلباين يف األحاديث الصحيحة. )1

  ވަނަބާބު ބައްލަވާށެވެ. 27ގެ كتاب التوحيد  )2

  رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين. )3
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! އަދި އަޅަމެން އެނބުރިދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ  ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
. މާތްهللاމާތް ]ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ. އަށް هللاއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ

. މާތް . އެންމެބޮޑީ هللاޙަމްދުހުއްޓެވެ . އެންމެބޮޑީ هللاއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ އެވެ
. އެންމެބޮޑީ هللا . އިބަهللاއެވެ ! އޭ ގެ ހުސްޠާهللاއެވެ ހިރުވަންތަކަމާއެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާހައްދަވައި  މިއަޅާގެ ، ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. ފަހެ މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަމިއްލަ ނަފް ސަށް އަނިޔާވެރިވީމެވެ
ދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް މެނުވީ ފާފަފުއްސަވައިهللا ވަރުން އިބައެހެނީ ހަމަކަށަ

."ނު   ވެއެވެ
  

  ަދުތުރގެ ުދޢާ. - 96

L  K  J  I   H  G   F   ] أَكْبر اُهللا أَكْبر، اُهللا أَكْبر، "اُهللا )207(

N    M *  S   R   Q  PZ  مإِناَّ اللَّه أَلُكسن يفَرِناَ فٰهذَا س الْبِر 
 بعده، عناَّ واطْوِ ٰهذَا، سفَرناَ علَيناَ هوِّنْ اللَّهم ،ترضٰى ماَ الْعملِ ومن والتقْوى،

ماللَّه تأَن بي الصاَّحفَرِ، ففَةُ السيلالْخي ولِ، فاَأله مذُ إِنِّي اللَّهوأَع بِك نم 
އެންމެބޮޑީ  )1("واَألهلِ الْماَلِ في الْمنقَلَبِ وسوِء الْمنظَرِ، وكَآبة السفَرِ، وعثاَِء
. އެންމެބޮޑީ هللا . އެންމެބޮޑީ هللاއެވެ .هللاއެވެ މިސަވާރީ [ އެވެ

މިސަވާރީ  ،ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ ބަޔެއްކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާޙާލު
 ! އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރިކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
 އަދި އަޅަމެން އެނބުރިދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ

                                                           
  رواه مسلم. )1
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! މިދަތުރުގައި އޭ ހައްދަވައި  ]ޙަޟްރަތަށެވެ. ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
هللا ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއި ތަޤުވާވެރިކަމަށް އަދި އިބަهللاއިބަ ،އަޅަމެން

. އޭ ހައްދަވައި ރުއްސަވާ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ޢަމަލަށް އެދެމުއެވެ
! އަދި ދަ ތުރުގެ ދިގުކަން މިދަތުރު އަޅަމެންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! އޭ ހައްދަވައި ކުރުކަމުގައި އަޅަމެންނަށް އިޙު ސާސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! ދަތުރުގައި އަޅަމެންގެ އެކުވެރިއަކީ އިބަ އެވެ. هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

) އަހުލުވެރިންގެ ޚަލީފާއަކީ (އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް  އަދި މިއަޅާގެ (ގޭގެ
. އޭ ހައްދަވައި هللاވެސް ހަމަ އިބަ) ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ފަރާތަކީ އެވެ

! ދަތުރުގެ އުނދަގޫކަމާއި، ހިތާމަކުރުވަނިވި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
މަންޒަރުން އަދި މުދަލާއި އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއަށް އަންނަ ނުބައި 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاބަދަލަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ
 ".   އެދިދަންނަވަމެވެ

ންމާފައި އެނބުރިއަންނަމުން އިސްވެދިޔަ ދުޢާގެ ފަހަތަށް އަދި ދަތުރު ނި
 )1(حاَمدونَ" لربِّناَ عابِدونَ، تاَئبونَ، "آيِبونَ، އަންނަނިވި ބައި އިތުރުކުރާށެވެ.

. ތައުބާވާ "އަޅަމެންނީ އެނބުރިދާ . އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ  މީހުންނެވެ
. ހަމައެކަނި އަޅަމެންގެ ވެރި ." އިލާހަށް ޙަމްދުކުރާމީހުންނެވެ   މީހުންނެވެ

  

  ަސަހަރްށ ުނަވަތ ަރަށްށ ަވްނަނމުްނ ކުާރުދޢާ. - 97
)208( ماللَّه" بر اتٰموعِ السبالس ،ماَ أَظْلَلْنو برو نيضعِ اَألربماَ السو 

،أَقْلَلْن برو نيياَطماَ الشو ،لَلْنأَض برماَ الرِّياَحِ وو ،نيذَر أَلُكأَس ريخ هذه 
                                                           

  رواه مسلم. )1
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،ةيالْقَر ريخهاَ، ولأَه ريخهاَ، ماَ ويذُ فوأَعو بِك نرِّهاَ، مرِّ ششهاَ، ولرِّ أَهشماَ و 
!"އޭ ހައްދަވައި  )1(فيهاَ" އެއުޑުތައް  ،ހަތްއުޑާއި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި ހަތްބިމާއިހިޔާވަހިކަންދިން ހުރިހާ  ،އެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
! އަދި ޝައިޠާނުންނާއިއެބިންތައް އުފު  ،ލި ހުރިހާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

! އަދި ވަޔާއި  ،އެޝައިޠާނުން މަގުފުރެއްދި ހުރިހާބައެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
! މިއަޅާ އިބައެވައި ވިއްސުވައިލި ހުރި ގެ هللاހާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

 ހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި ވާހައިޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ އަޙަ
ގެ ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، هللاއެއްޗެއްގެ ހެވަށް އެދެމެވެ. އަދި މިއަޅާ އިބަ

އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން  ހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި ވާހައިމިރަށުގެ އަ
".   ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

  

  ުދޢާ.ރާ ކު  ބާޒާަރްށ ަވްނަނމުން  - 98
 ويميت يحيِي الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه "الَ )209(

وهو يالَ ح تومي هدبِي ريالْخ وهلَى وٍء كُلِّ عيش "ريމެނުވީهللا  )2(قَد 
ވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއް

. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު  އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ
. އެންމެހާ ވެރިކަމަކާއި އެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ނުވެއެވެ

. އެކަލާނގެ މަރުއްވަތެއެކަލާ . އަދި ދިރުއްވަނގެއަށެވެ . އަދި ތެވެ ވެ
ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހާރަވުމެއްއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އަވައެކަލާނގެ

                                                           
  رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب. )1

  رواه الترمذي واحلاكم وصححه األلباين. )2
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. އަދި އެކަލާނގެއީ  އެންމެހާ ހެވެއްވަނީ އެކަލާނގެ އަތްޕުޅުގައެވެ
".   ހުރިހާކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  ުދޢާ.ރާ ަވުރެދަރެވ ުހްއެޓްނފުެށމްުނ ކު ަސވާީރ  - 99

ބަރަކާތުން (ދުވުމުގެ ހީވާގިކަމާއި  ގެ އިސްމުފުޅުގެ"هللا )1(اِهللا" "بِسمِ )210(
(.   ބާރު ލިބޭހުށިކަމެވެ

  

  ޤާިއމުެވުހްނަނީމހާައްށ ޮކްށޭދްނވުީދޢާ. ،ަދުތަރްށ ިނކުްނަނމީހާ  -100
)211( كُمعدوتاَهللا "أَس يالَ الَّذ عيضت "هعائدو)އަހުރެން، ތިޔަބައިމީހުން  )2"

. އެފަރާތަކީ އެهللاމާތް ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭ އެއްޗެއް އާ ހަވާލުކުރަމެވެ
".   ގެއްލިގެންނުދާ ފަރާތެވެ

  

ަދުތަރްށ ިނކުްނަނ ީމހާައްށ  ،ޤާިއމުެވުހްނަނ ީމހާ  -101
  ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.

)212( عدوتاَهللا "أَس ،كنيد ،كتأَماَنو مياتوخو "كلمع)ތިބާގެ ދީނާއި،  )3"
ންނާއި، ތިބާ މީސްތަކުންނާ ތިބާގެ އަމާނަތާއި، (ތިބާގެ އަހުލުވެރި

) އަދި ތިބާގެ އެންމެފަހުގެ ޢަމަލު، އަހުރެން  ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތް
."هللاމާތް   އާ ހަވާލުކުރަމެވެ

                                                           
  رواه أبوداود وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وابن ماجه وصححه األلباين )2

  رواه أمحد والترمذي وصححه األلباين. )3
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)213( كدوى، اُهللا "زقْوالت غَفَرو ،كبذَن رسيو لَك ريثُ الْخيماَ ح تكُن")1( 
! އަދި ތިބާއަށް ދަތުރުޒާދެއްގެ ގޮތުهللا "މާތް ގައި ތަޤުވާވެރިކަން ލައްވާށިއެވެ

! އަދި ތިބާވީ ކޮންމެތަނެއްގައި  އެކަލާނގެ ތިބާގެ ފާފަފުއްސަވާށިއެވެ
  ތިބާއަށް އެކަލާނގެ ހެޔޮކަންތައް ފަހިކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"

  

ުއމިާއ ތްަސީބަޙކިުޔްނ. -102 ކުީބުރކި   ަދުތުރކުަރމުްނ ދިުއމުަގިއ ަތ
ރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިهللا މާތް )214(

. "އަހުރެމެން ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު އުސްތަނަކަށް  ،އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
) ކިޔަމުއެވެ. އަދި އުސްތަނަކުން  اُهللا أَكْبر ތަކުބީރު (އެބަހީ ،އަރާނަމަ އޭ

.سبحاَنَ اِهللا  ތަސްބީޙަ (އެބަހީ ،ތިރިޔަށް ފައިބާއިރު   )2("އޭ) ކިޔަމުއެވެ
  

) ފިަތްސވާްނ ގާތްުވމުން (ަދުތުރެވިރާޔ ަދމުަނމުާދ ަވގުުތ  -103
ހޭ ކުރަ  ޖެ   ުދޢާ.ްނ

)215( عمس" عساَم دمنِ اِهللا، بِحسحو هالَئناَ. بلَيناَ عبناَ، ربلْ صاَحأَفْضناَ ولَيع 
)  )3(الناَّرِ" من بِاِهللا عاَئذًا އަޑު އަދި އެކަލާނގެ  އަށް ޙަމްދުކުރާهللا"(އަޅަމެން

 ( އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ލެއްވި ނިޢުމަތްތައް (އަޅަމެން ބަޔާންކުރާ އަޑު
. އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ!  އަޑުއަހާ ފަރާތަކުން އައްސަވައިފިއެވެ
! އަދި އަޅަމެންގެ  އަޅަމެންގެ އެކުވެރިޔަކުކަމުގައި ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ

                                                           
  رواه الترمذي وصححه األلباين. )1

  رواه البخاري. )2

  رواه مسلم. )3
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! (މިއަޅާ މިދުޢާމިކުރަނީ) ވަންތަވެ ވޮޑިގަންނަމައްޗަށް ފަޟުލު ވާނދޭވެ
ގެ ޙަޟްރަތުން هللا ނަރަކައިގެ ޢަޒާބުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

".   ދަންނަވާ ޙާލުގައެވެ
  

ްނިޒަލަކްށ ަދުތެރްއަގިއ ުނަވަތ ެއޫންނެވްސ ޙާލެަތްއަގިއ ަމ  -104
ހޭ ަފއިބާ ިހނުދ ކުަރން    ުދޢާ.ޖެ

ގެ هللا"މާތް )1(خلَق" ماَ شرِّ من تالتاَّماَّ اِهللا بِكَلماَت "أَعوذُ )216(
ފުރިހަމަވެގެންވާ ކަލިމަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް، އެކަލާނގެ ހެއްދެވި 
އެންމެހައި މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ (އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން) 

".   ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ
  

  ކުުރ.ިޛ މާފިައ ެއނުބރިައްނަނމުްނ ކުރާ ަދުތުރ ިނން  -105
ދަތުރުފުޅަކުން ނުވަތަ ޙައްޖުކުރައްވާ އެނބުރި  rرسول اهللا  )217(

އުސްތަނަކަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެފަހަރަކު  ،ވަޑައިގަންނަވާއިރު
) ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން މިފަދައިން  اُهللا أَكْبر ތިންފަހަރު ތަކުބީރު (އެބަހީ އޭ

 الْحمد، وهو ولَه الْملْك، لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه "الَ ވިދާޅުވެއެވެ.
  وعده، اُهللا صدق حاَمدونَ. لربِّناَ عاَبِدونَ، تاَئبونَ، آيِبونَ، قَدير. شيٍء كُلِّ علَى

رصنو ،هدبع مزهو ابزاَألح هدحމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން "هللا )2("و

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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. އެކަލާނގެ ޙައްޤުވެގެ ންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ.  އެއްކައުވަންތައެވެ
އެންމެހާ ވެރިކަމަކާއި އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ 
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާކަމެއްގެ މައްޗަށް  އެކަލާނގެއަށެވެ

. (އަޅަމެންނީ ދަތުރު ކުޅަދުންވަންތަވެ  ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އަޅުކަންކުރާ  . ތައުބާވާ ބަޔަކީމުއެވެ ) އެނބުރި ދާބަޔަކީމުއެވެ ނިންމާފައި
. ހަމައެކަނި އަޅަމެންގެ ވެރި އިލާހަށް ޙަމްދުކުރާ ބަޔަކީމުއެވެ.  ބަޔަކީމުއެވެ

ނގެ އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ތެދުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އަދި އެކަލާهللا މާތް
. އަދި ދުޝްމިނު ޖަމާޢަތްތައް ގިނިކަންޏާ  އަޅާއަށް ނަޞްރުދެއްވައިފިއެވެ

".   ބަލިކުރައްވައިފިއެވެ
  

  ަޚަބެރްއ ިލބޭީމހާ  ވޭ ފެާވރި ަޚަބެރްއ ުނަވަތ ުނުރހެ އު  -106
ހޭ  ޖެ   ކުުރ.ިޛކުަރްނ

 ،އަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rرسول اهللا  )218(
.މިފަދައިން ވިދާ "ހުރިހާ  الصاَّلحاَت" تتم بِنِعمته الَّذي ِهللا "اَلْحمد ޅުވެއެވެ
އަށް هللاއެއިލާހުގެ ނިޢުމަތުގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަވާ މާތް ،ހެޔޮޢަމަލެއް

".   ޙަމްދުހުއްޓެވެ



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  138 

 ،ޚަބަރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އަދި އެކަލޭގެފާނަށް، ނުރުހެވޭ
. "ހުރިހާ  حالٍ" كُلِّ علَى ِهللا لْحمد"اَ މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ
."هللاޙާލަތެއްގައިވެސް މާތް   )1(އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ

  

ްނ. rرسول اهللا  -107   ގެ ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތް ިކެޔުވމުގެ މާތްަކ

"ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا   )219(
. މާތްއެއްފަހަރު ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަން ށް އޭނާގެ މައްޗަهللا ނައެވެ

."ދިހަފަހަރު ރަޙުމަތްލައްވާނެތެ    )2(ވެ
"ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު )220(

. އަދި  މަހާނަފުޅު ޢީދުކުރާތަނެއްކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނުހަދާށެވެ
. އެހެނީ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަ ވާށެވެ

ންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަވާޞަލަވާތް ތިމަ
."ފޯރާނެތެ . އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކޮންމެތަނެއްގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ    )3(ވެ

"ބަޚީލުމީހާއަކީ އެމީހާގެ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު )221(
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ،ނުގެ ނަންފުޅުގަނެވޭ ހިނދުގާތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާ

".   )4(މައްޗަށް ޞަލަވާތް ނުކިޔަވާމީހާއެވެ

                                                           
  اكم وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة واحل )1

  أخرجه مسلم. )2

  رواه أبو داود وأمحد وصححه األلباين. )3

  رواه الترمذي وصححه األلباين. )4
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"ބިންމަތީގައި  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު )222(
ވެއެވެ.  ތަކެއްގެ މަލާއިކަތުންهللا، ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުއްވާ

ލޭގެފާނަށް ކުރާސަލާމް މަތުގެ މީސްތަކުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުންތިމަންކަ
."ންކަލޭގެފާނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަތެއެބޭކަލުން ތިމަ   )1(ވެ

. "އެމީހެއްގެ ސަލާމަށް حديث  އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު )223( ކުރެއްވިއެވެ
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު  Iاهللا  ،ޖަވާބުދެއްވުމަށްޓަކައި

ކަކުވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ރައްދުނުކުރައްވާ ގޮތަކަށް ހަމައެ
".   )2(ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ސަލާމެއް ނުކުރެއެވެ

  

  ަސލާމް ޢާްއމުކުުރްނ. -108
"ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވެއްޖައުމަށް  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )224(

. އަދިހުން ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަންނާނެތެދާންދެން ތިޔަބައިމީ  ވެ
އިމީހުން ދާންދެން ތިޔަބަ މަށްތިޔަބައިމީހުން އެކަކުއަނެކުދެކެ ލޯބިވެއްޖައު

. ތިޔަބައިމީހުން އެކަމެއްކޮށްފިނަމައީމާންވިކަމުގައި ނުވެތެ  ،ވެ
ތިޔަބައިމީހުން އެކަކުއަނެކަކުދެކެ ލޯބިވާނެ ކަމެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު 

ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބުނެދެއްވަން
".    )3(ސަލާމް ޢާއްމުކުރާށެވެ

                                                           
  رواه النسائي واحلاكم وصححه األلباين. )1

  رواه أبوداود وحسنه األلباين. )2

  رواه مسلم. )3
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ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން هللا މާތް )225(
. ތިންކަމެއް ޖަމާކޮށްފިމީހާ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ،ރިވާވެގެންވެއެވެ

. އެއީ އަމިއްލަ ނަފްފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އީމާންކަން ޖަ ސަށް މާކޮށްފިއެވެ
އި، އަތްމަތި އިންސާފުވެރިވުމާއި، އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ސަލާމްކުރުމާ

."هللا ،ދަތިޙާލުވެސް    )1(ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް )226(

. ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول  ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އިސް rاهللا  ތަކަކީ ލާމްދީނުގައި އެންމެހެޔޮކަންއާ ސުވާލުކުރިއެވެ
) ތިބާ  حديث އިތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނުކޮބަ . "(ފަގީރުންނަށް ކުރެއްވިއެވެ

މީހުންނަށް ތިބާ  މީހުންނަށާއި ނުދަންނަ ކާންދިނުމާއި، ތިބާ ދަންނަ
".   )2(ސަލާމްކުރުމެވެ

  

ަވިއލާ ިހނދު  -109 ޭއާނައްށ ަސލާމުގެ  ،ކިާފަރކު ަސލާމޮްގ
ހޮޭގތް. ޖެ   ަޖވާުބދްޭނ

"އަހުލުކިތާބީން ތިޔަބައިމީހުންނަށް  .ވެޙަދީޘްކުރެއްވިއެ rرسول اهللا  )227(
"އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ  "وعلَيكُم" ތިޔަބައިމީހުން ،ސަލާމްކުރާ ހިނދު

".   )3(މައްޗަށްވެސް" މިފަދައިން ބުނާށެވެ
  

                                                           
  رواه البخاري. )1

  متفق عليه. )2

  يه.متفق عل )3
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  ުދޢާ.ރާ ާޔިއ ިޙމާުރ ޮގަވިއލާ ިހނުދ ކު ހާ ޮގަވިއލާ ިހނުދަގ  -110
ބައިމީހުން ހާ ގޮވައިލާ "ތިޔަ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )228(

. އެބަހީ ގެ ފަޟުލުهللاފަހެ ، އަޑުއަހާ ހިނދު ވަންތަކަމަށް އެދޭށެވެ
 . ހައްދަވައި  "އޭ "اَللَّهم إِنِّي أَسأَلُك من فَضلك"މިފަދައިން ކިޔާށެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ވަންތަކަމަށް ގެ ފަޟުލުهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
."ގެ ޙަޟްރަތުން މިއަهللاއިބަ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެހާ  ޅާ އެދެމެވެ

. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޙިމާރު ގޮވައިލާ އަޑުއަހާ  މަލާއިކަތަކު ދެކެފިއެވެ
ގެ هللاފަހެ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް  ،ހިނދު

. . އެބަހީ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ  "أَعوذُ بِاِهللا من الشيطاَن ޙަޟްރަތުން އެދޭށެވެ
"ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން  الرجِيم"

."هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ  އެހެނީ  ގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ
".   )1(ހަމަކަށަވަރުން އެޙިމާރު ޝައިޠާނަކު ދެކެފިއެވެ

  

ނ -111 މްުނ ކު ޭރަގ ްއތާ ޮގވާ ައޑިުއުވ   ުދޢާ.ރާ ޑު ކު
"ރޭގަނޑު ކުއްތާ ގޮވާއަޑު އަދި  .އްވިއެވެޙަދީޘްކުރެ rرسول اهللا  )229(

އެތަކެތީގެ ކިބައިން  ،އަހައިފި ހިނދުތިޔަބައިމީހުން ޙިމާރު ގޮވާއަޑު 
. އެބަހީهللاރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް  "أَعوذُ بِاِهللا  ގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭށެވެ

                                                           
  متفق عليه. )1
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. އެހެނީ ހަމަކަށަވަ من الشيطاَن الرجِيم" ރުން ފަދަ ކަލިމައެއް ކިޔާށެވެ
".   )1(އެޙައިވާނުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުފެންނަ ތަކެތި ދެކެތެވެ

  

ެނަފއިވާ ީމހާައްށ ތިބާ  -112 ެއމީަހކާ ިދމަާއްށ ތިބާ ހުުތުރެއްއެޗްއ ުބ
  ޮކްށޭދްނވުީދޢާ.

. rرسول اهللا  )230(  مؤمنٍ فَأَيماَ "اَللَّهم މިފަދައިން ދުޢާކުރައްވާފައިވެއެވެ
هتببس علْفَاج كذَل ةً لَهبقُر كإِلَي موي "ةياَمބޮޑުކުރެއްވި "އޭ ހައްދަވައި  )2(الْق

! އެއްވެސް މުއުމިނަކާ ދިމާއަށް ހުތު ރުބަހެއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ރަސްކަލާކޮ
ގެ هللاފަހެ އެކަން އޭނާއަށް، ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އިބަ ،ވިފައިވާނަމަވިދާޅުވެ

  ރިއްޔާއެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!"ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެ ޒަ
  

ްސިލމާ  -113  ،ރީފުކުާރިއރު ަތޢު  ައށް މްުސިލަމކު ައެނއްމު
ހޭ  ޖެ   ޮގތް.ިޢބާާރތްކުަރްނ

ކުރެ މީހަކު އޭނާގެ "ތިޔަބައިމީހުން .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )231(
ތަޢުރީފުކުރަން ކޮންމެހެން ޖެހިގެން ތަޢުރީފުކުރާ  އެކުވެރިޔާއަށް

(އަދި އެކަމެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ، އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް  ،ވާނަމަކަމުގައި
) ،ތަޢުރީފުކުރާ ކަމަކީ ކަނޑައެޅިގެން އޭނާއަށް އެނގޭ ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ

: އޭނާއަކީ މިވެނި އެވެނި މީހެއްކަން  މިފަދައިން ބުނާހުށިކަމެވެ

                                                           
  رواه أبو داود وأمحد. )1

  متفق عليه. )2
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: ތަޤުވާވެރިއެއް ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިއެއް ނުވަތަ  (މިސާލަކަށް
. އަދި އޭނާ ޙިސާބުކުރައްވާ ފަރާތަކީ އަޅު ) އަހުރެން ދަންނަމެވެ ވެރިއެއްކަން
. އަދި އަހުރެންهللا ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްވެސް މީހަކު هللا، އެވެ

".   )1(މަޢުޞޫމެއްނުކުރަމެވެ
  

 ،ަތުޢރީފުކުާރ ައޑިުއވިްއޖަެނމަ  ައށް ޭއނާ ީމަހކު  ،މްުސިލަމަކށް  -114
ހޭ ިޢބާާރތް. ޖެ   ިކަޔްނ

)232( مالَ "اَللَّه ذْنِياخؤنَ، بِماَ تلُوقُوي راغْفو ينَ ماَ لولَمعالَي ]لْنِيعاجا وريخ 
! އެބައިމީހުން "އޭ ހައްދަވައި  )2("]يظُنونَ مما ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި  އެބުނާ ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން މިއަޅާ ނުހިއްޕަވާނދޭވެ
 ތައްތަކުން މިއަޅާއަށް މާފުކުރައްވާނދޭވެ!އެބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަން

ހީކުރާ ވަރަށްވުރެ ހެޔޮމީހެއްކަމުގައި މިއަޅާ  އަދި އެބައިމީހުން[
!   "]ލައްވާނދޭވެ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .رواه مسلم )1
ބްރެކެޓްގައި އެވާ ޢިބާރާތަކީ އިމާމު رواه البخاري يف أدب املفرد، وصحح إسناده األلباين.  )2

  އެވެ ކިޔުނުފޮތުގައި އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ. شعب اِإلمياَنބައިހަޤީ 
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ާރމްަބނެދަފއިވާީމހާ  -115    ަޙްއަޖްށ ުނަވަތ ުޢމްާރައްށ ިއޙް
ހޮޭގތް. ޖެ   ަތލްބިާޔ ިކަޔްނ

)233( كيلَب" ماللَّه يلَب ،كيلَبالَ ك كرِيش لَك ،كيإِنَّ لَب ،دمةَ الْحمالنِّعو لَك 
،لْكالْمالَ و كرِيش "އޭހައްދަވަ )1(لَك . ބޮޑުކުރެއްވި އި "މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ

. އިބަ . މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ ! މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ އަށް هللاރަސްކަލާކޮ
. މިއަޅާ ޙާޟިރު . ހަމަކަށަވަރުން އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ ވަމެވެ

އެންމެހާ ޙަމްދަކާއި، އެންމެހާ ނިޢުމަތަކާއި، އެންމެހާ ވެރިކަމެއްވަނީ 
. އިބަهللاއިބަ ."هللاއަށެވެ   އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ

  

ކުީބުރިކުޔްނ. -116 ަމވާ ިހނުދ ަތ ިއަހ   ަޙަޖުރލަްއްސަވދާ ައަރ

ގެފުޅުގެ  ،އިޖަމަލުކޮޅު މަތީ ސަވާރުވެ އިންނަވަ rرسول اهللا  )234(
. ޙަޖަރުލްއަސްވަދާ އަރައިހަމަވެ  ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރެއްވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި އޮންނަ  ،ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެފަހަރަކު
) ޙަޖަރުލްއަސްވަދަށް  ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން (އަސާކޮޅުން

. "اَُهللا أَكْبر" އިޝާރަތްކުރައްވައި   )2(އޭ ވިދާޅުވެއެވެ
  
  
  
  

                                                           
  .ليهمتفق ع )1
  رواه البخاري. )2
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ިއ ަޙަޖުރލަްއްސަވދާ ުރކުުނލަްޔމާީނއާ ) ަޠވާފުކަުރމުްނ ާދއިރު ( -117
  ުދޢާ.ރާ ެދމުެދ ކު 

)235( [   ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬
¸Z)1(  ިދުނިޔޭގައިވެސް ހެޔޮކަން އަދ ! "އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

 ބުންޛާށް ދެއްވައި އަދި ނަރަކައިގެ އައާޚިރަތުގައިވެސް ހެޔޮކަން އަޅަމެންނަ
  އަޅަމެން ދިންނަވާނދޭވެ!"

  

  ުދޢާ.ރާ އާިއ ަމުރވާަމީތ ުހްއިޓުހެރ ކު ަޞފާ  -118
މިފަދައިން  ،ޞަފާފަރުބަދައާ ކައިރިވެވަޑައިގަތް ހިނދު rرسول اهللا  )236(

.  بِه" اُهللا بدأَ بِماَ أَبدأُ  Z  Y  X  W  V   UZ]    ]" ވިދާޅުވިއެވެ
އަޅުކަންތަކަށް (ދީނުގައި  ގެهللا"ހަމަކަށަވަރުން ޞަފާއާއި މަރުވާވަނީ 

) ނިޝާން . (އާޔަތުގައި ފާޅުކުރެވިފައިވާ هللا ތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ
.)" ފަހެ  ) ތިމަންކަލޭގެފާނު ފައްޓަވަމެވެ ފައްޓަވާފައިވާ ތަނުން (ޞަފާއިން
. ދެން ގެފުޅު ފެނިވަޑައިގެންފުމަށް  އެކަލޭގެފާނު ޞަފާއިން ފެއްޓެވިއެވެ

.އެފަރުބަދަ މައްޗަށް އަރައިވަޑައިގެން ދާންދެން ޤިބުލައަށް  ންދެ ނެވިއެވެ
.ކުރިމަތިފުޅުލެ  إِلَه الَ (އެބަހީ އި،ގެ ތައުޙީދު ބަޔާންކުރައްވަهللا ފަހެ އްވިއެވެ

) ތަކުބީރު ( اُهللا إِالَّ ) ވިދާޅުވެاَُهللا أَكْبر އޭ ވިދާޅުވެ މިފަދައިން އަދި  ،އޭ

                                                           
  ) رواه أبوداود وأمحد، وحسنه األلباين.201(البقرة  )1
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.  وهو الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه "الَ ވިދާޅުވިއެވެ
 وهزم عبده، ونصر وعده، أَنجز وحده، اُهللا إِالَّ إِلَه الَ دير،قَ شيٍء كُلِّ علَى

ابزاَألح "هدحމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ "هللا  و
.  އެހެންއެއްވެސް . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ އިލާހަކު ނުވެއެވެ

. އެންމެހާ ވެރިކަމެއް އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެ އެވެ
. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދެއް  ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ  ލިބިވޮޑިގެންވަނީވެސް އެކަލާނގެއަށެވެ

 . މެނުވީ هللا މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއް ވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

. އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު އެކަލާނގެ  އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ
. އަދި  . އަދި އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ނަޞްރުދެއްވައިފިއެވެ ފުއްދަވައިފިއެވެ
." ދެން  ދުޝްމިނުންގެ ޖަމާޢަތްތައް ގިނިކަންޏާ ބަލިކުރައްވައިފިއެވެ

. މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު އެދެމެދުގައި އެކަލޭގެފާނު ދުޢާކުރެއް ވިއެވެ
. (މިއީ ވަރަށް ދިގު  . އަދި  حديثތިންފަހަރު ވިދާޅުވިއެވެ ފުޅެއްގެ ބައެކެވެ

.) "މަރުވާ މަތީގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު  حديث އެ ފުޅުގައި އައިސްފައިވެއެވެ
".   )1(ކަންތައްކުރެއްވީ ހަމަ ޞަފާ މަތީގައި ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތަށެވެ

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  رواه مسلم. )1
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ފާތްދު  -119   ކުާރުދޢާ.) ަމުހގެ ުނަވަވަނ ުދަވހު  ذواحلجة( ަވހު ަޢަރ
"އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުޢާއަކީ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )237(

ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ދުޢާއެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ 
 : ) ވިދާޅުވި އެންމެ ހެޔޮބަސްފުޅަކީ  إِالَّ إِلَه "الَކުރީގެ ނަބީބޭކަލުން (އެދުވަހު

 )1(قَدير" شيٍء كُلِّ علَى وهو الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު "هللا 
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ ނުވެއެވެ

. އެންމެހާ ވެރިކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ބައިވެރިއަ ކު ނުވެއެވެ
. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީވެސް  އެކަލާނގެއަށެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް  އެކަލާނގެއަށެވެ

".   ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
  

ިއީރަގިއ -120 ލަްޙާރމުގެ ަކ   ކުުރ.ިޛކުރާ ) މުޒަްދިލފަާގިއ( ައލްމްަޝަޢުރ
) ޖަމަލުކޮޅަށް  ، rرسول اهللا " )238( އަލްޤަޞްވާއޭ ކިޔުނު (އެކަލޭގެފާނުގެ

. އެއީ އަލްމަޝްޢަރުލްޙަރާމަށް (މުޒްދަލިފާއަށް)  ސަވާރުވެވަޑައިގަތެވެ
. ފަހެ (ފަތިސްނަމާދުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި)  ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނު ޤިބުލައަ اَُهللا ށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައި ދުޢާކުރެއްވިއެވެ
ގެ އެއްކައުވަންތަކަން هللا ،މިފަދައިން ވިދާޅުވެاُهللا  إِالَّ إِلَه أَكْبر، الَ

                                                           
  رواه الترمذي وحسنه األلباين. )1
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) ހެނދުނު ރަނގަޅަށް އަލިވަންދެން  . ފަހެ (އެގޮތުގައި ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ
. އަދި އިރުއެރުމުގެ ކުރި ން އެތަން އެކަލޭގެފާނު ކޮޅަށްހުންނެވިއެވެ

".   )1(ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތެވެ
  

ްނމެ ހިލޮަކަޅކާެއކު  ،ަޖމާްރަތަކްށ ހިލުައކިާއރު  -121 ކުީބުރިކުޔްނ. ޮކ   ަތ
ތިންޖަމްރާގެ ކައިރީގައި (އެޖަމްރާތަކަށް ،  rرسول اهللا  )239(

) ހިލަކޮޅުއެއްލަވާ ކޮންމެފަހަރަކު އޭ ވިދާޅުވެއެވެ.  اَُهللا أَكْبر ހިލައުއްކެވިއިރު
. އަދި ހުއްޓިވަޑައިގެންތެން ކުރިއަށްޖެހިވަޑައިގަންނަވަދެ  ހުންނަވައި، ވެ

 ންނަވައިހު އްލަވައިގެންއަތްޕުޅު އުފުއަދި  ،ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައި
. މިގޮތަށް ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަޖަމްރާތެދުޢާކުރައްވަ ގެ ކައިރީގައި ވެ

. ދެން ތިންވަނަ ޖަމްރާ އެބަހީ ޖަމްރަތުލްޢަޤަބާތެންތައްކުރައްވަކަ  ވެ
. އަދި  . ފަހެ އެޖަމްރާއަށްވެސް އެކަލޭގެފާނު ހިލައުއްކެވިއެވެ ދަންނައެވެ

. އަދި އެޖަމްރާގެ ތެއޭ ވިދާޅުވެ اَُهللا أَكْبرކޮންމެހިލަކޮޅެއް އެއްލައްވަމުން  ވެ
."ތެލޭގެފާނު އެނބުރިވަޑައިގަންނަވައެކަ ،ކައިރީގައި ހުއްޓިވަޑައިނުގަނެ   )2(ވެ

  

ކުގެ ަމްއަޗްށ ިނިވ ަވ ކުރު ައދި ުއފާ  މުްނާނިއުއފާވު  -122 ްނަތ ަކ
  ކުާރުދޢާ.

  ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!""هللا  )3("سبحاَنَ اِهللا" )240(
                                                           

  رواه مسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  متفق عليه. )3
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)241( "راَُهللا أَكْب ")هللا"އެންމެބޮޑީ   )1".   އެވެ
  

ހޮޭގތް. -123 ޖެ ްނަތްއކުަރްނ   ުއފެާވރިަކމްެއޖެހޭމީހާ ަކ
 ،ންނަވާ ހިނދުއަށް އުފާވެރިކަމެއްޖެހިވަޑައިގަ rرسول اهللا  " )242(

އަށް هللاމާތް ،ނުވަތަ އުފާވެރިޚަބަރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު
."ތެތުން ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވަޝުކުރުއަދާކުރުމުގެ ގޮ   )2(ވެ

  

ްުނ ތަަނކަ  -124 ާސްސވާމީހާ ކު ަހށިަގނޑ ހޭ ަރން ްށ ަތެދްއ ިއުޙ   ުދޢާ  ޖެ
ތިބާއަށް  "ތިބާގެ ހަށިގަނޑުން .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )243(

. ދެން ތިންފަހަރު ތަދުއިޙުސާސްވާ ތަނުގައި  "بِسمِ ތިބާގެ އަތް ބާއްވާށެވެ
. اِهللا" . އަދި ހަތްފަހަރު މިފަދައިން ކިޔާށެވެ  من وقُدرته بِاِهللا "أَعوذُ ކިޔާށެވެ
މިއަޅާ  ،"މިއަޅާއަށް އިޙުސާސްމިވާ ކަންތަކާއި )3(وأُحاَذر" أَجِد ماَ شرِّ

އާއި އެކަލާނގެ هللاމާތް ،ނަ ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުންބިރުގަން
".   ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ

   
  
  
  
  
  
  

                                                           
  رواه البخاري والترمذي وأمحد. )1

  رواه أهل السنن إالّ النسائي وصححه األلباين. )2

  رواه مسلم. )3
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ްނީމަހަކްށ ޖެހިާދެނަކަމްށ  -125 ެއމީެހްއގެ ެއްސީފާނ ެއެހ
ހޮޭގތް. ޖެ ްނަތްއކުަރްނ   ިބުރަގްނަނީމހާ ަކ

"ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )244(
ސުން ނުވަތަ އިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްއޭނާގެ އަޚާގެ ކިބަ ،ކަށްމީހަ

އެކަމުގައި  ،އަމިއްލަ މުދަލުން އުފާކުރަނިވި ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ
. އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެސްފީނާއަކީ  ބަރަކާތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރާށެވެ

".   )1(ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޖެހޭއެއްޗެކެވެ
  

ން  -126 ހޭ ަކިލަމ. ިބުރެވރިަކ ޖެ ާސްސވާ ަވގުުތ ިކަޔްނ   އުިޙ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ "هللا  )2("اُهللا إِالَّ إِلَه "الَ )245(

".   އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
  

ހޭ  -127 ޖެ   ަކިލަމ. ަނައމޫްސިފ ަޛަބަޙކުާރިއުރ ިކަޔްނ
ގެ "هللا )3("منِّي تقَبلْ "اَللَّهم ] ولَك كمن اَللَّهم [ "أَكْبر واُهللا اِهللا "بِسمِ )246(

.) އަދި އެންމެބޮޑީ  އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން (މިހައިވާނު ޛަބަޙަކުރަމެވެ
                                                           

  رواه أمحد وابن ماجه ومالك وصححه األلباين. )1

  متفق عليه. )2

ބުރެކެޓްގައި އެވާކަލިމައަކީ އިމާމް ބައިހަޤީ އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ رواه مسلم والبيهقي.  )3
ކަލިމައެކެވެ. އަދި ފަހުޖުމްލައަކީ މުސްލިމްގެ ރިވާޔަތުން މަޢުނަވީކޮށް ގެނެވިފައިވާ 

  އެކެވެ.ޖުމްލަ



         ާުމްސލުިމްނެގ ކްިއލ    

  151 

." هللا ! މިއީ އިބައި އޭ ހައްދަވަ[އެވެ ގެ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
.هللاޙަޟްރަތުން އަދި އިބަ އި "އޭ ހައްދަވަ ]އަށްޓަކައިވާ އެއްޗެކެވެ
! މިއަޅާގެ ކިބައިން (މިޢަމަލު) ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ ލާކޮ

"!   ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ
  

ިއ ކު ުނލަފާ ަޝިއޠުާންނގެ  -128   ުދޢާ.ރާ ަމަކުރ ަރްއުދކުުރަމްށަޓަކ
 ماَ شرِّ من فاَجِر والَ بر يجاَوِزهن الَ الَّتي التاَّماَّت اِهللا بِكَلماَت "أَعوذُ )247(

لَقأَ، خربذَ وأَور ،نمرِّ وزِلُ ماَ شني نماَِء، مالس نمرِّ وماَ ش جرعهاَ ييف ،نمو 
، والنهاَرِ اللَّيلِ فتنِ شرِّ ومن، منهاَ يخرج ماَ شرِّ ومن، اَألرضِ في ذَرأَ ماَ شرِّ
نمرِّ وطاَرِقاً إِالَّ طاَرِقٍ كُلِّ ش قطْررٍبِ ييياَ خ "ٰمنحހެޔޮލަފާމީހަކަށްވެސް  )1(ر"

ގެ ފުރިހަމަ هللاއެކަލިމަފުޅުތައް ފަހަނަޅައިނުދެވޭ،  ،އަދި ނުބައިމީހަކަށްވެސް
، އިއި، ފުރާނައަޅުއްވަމެދުވެރިކޮށް، އެކަލާނގެ ހައްދަވަކަލިމަފުޅުތައް 

ބިންމަތީގައި ފެތުރުއްވި އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި، އުޑުން 
އިބާ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުންނާއި، އުޑަށް އަރާ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ ފަ

އަދި ބިންމަތީގައި އެކަލާނގެ ފެތުރުއްވި ހުރިހާ ، ނުބައިކަމުންނާއި
މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި، އަދި އެބިމުން ނިކުންނަ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ 

ގެ ނުބައިކަމުންނާއި، ނުބައިކަމުންނާއި، އަދި ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ފިތުނަތަކު
އަދި ހެޔޮކަމަކާގެން ދިމާވާކަމެއް ފިޔަވައި ރޭގަނޑު ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ 

".   ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކަން އެދެމެވެ
  

                                                           
  رواه أمحد بإسناد صحيح وابن السني وصحح إسناده األرناؤوط. )1
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  ަތުއބާުވްނ. )1(ިއްސތިުޣފުާރކުުރމާއި  -129
ވިދާޅުވަމެވެ.  އިގަންދެއްވަ"هللا  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )248(

ވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ދުވާލަކު ހަތްދިހަފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ހަމަކަށަ
.ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިهللا  ދިއަ ވަޑައިގަންނަވަމެވެ

."ވެވަޑައިގަންނައެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާ    )2(ވަމެވެ
"އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )249(

. ފަހެهللاތިޔަބައިމީހުން  ހަމަކަށަވަރުން  ގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވާށެވެ
ތިމަންކަލޭގެފާނު ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް 

."ވެވަޑައިގަންނަތައުބާ    )3(ވަމެވެ
.حديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު   )250(  الْعظيم اَهللا "أَستغفر ކުރެއްވިއެވެ

يالَ الَّذ إِالَّ إِٰله وه يالْح موالْقَي بوأَتو هގެ هللاތިވެރިވެގެންވާ "މަ "إِلَي
. އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި  ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމެވެ
އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވާ 
. އެކަލާނގެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް  ރަސްކަލާނގެއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ޙަ ޟްރަތަށް ޤާއިމްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
". . އޭނާއަށް  ތައުބާވަމެވެ هللا "މިފަދައިން ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ

                                                           
  އިސްތިޣުފާރުކުރުމަކީ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދުމެވެ. )1
  رواه البخاري. )2

  رواه مسلم. )3
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. އެއީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން ފިލިމީހެއް ތެފާފަފުއްސަވައިދެއްވާނެ ވެ
".   )1(ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ

އަޅާއާ އެންމެ  ،هللا"މާތް .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )251(
. ފަހެ ގަންނަވަނީ ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ފަހު ބައިގަކުއްތަންވެވޮޑި އެވެ

ކުރުކުރާމީހުންގެ ތެރެއިންވުމަށް ތިބާއަށް އަށް ޛިهللاއެވަގުތުގައި 
. ،ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ   )2("އެބައިމީހުންގެ ތެރއިންވާހުށިކަމެވެ

އޭނާގެ  ،"އަޅާ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )252(
މެ ކުއްތަންވަނީ އޭނާ ސަޖިދާގައި އޮންނަ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ އެން

) ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރުން  . ފަހެ (ސަޖިދާގައި ވަގުތުގައެވެ
".   )3(ގިނަކުރާހުށިކަމެވެ

"ހަމަކަށަވަރުން  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )253(
.ފަރުދާއްފަހަރު ވެސް ބައެޕުޅުހިތްތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  އަދި  ވެއެވެ

 ގެ ޙަޟްރަތުންهللاތިމަންކަލޭގެފާނު ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު  ހަމަކަށަވަރުން
."ވަޑައިގަންނަވަމެފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި   )4(ވެ

  

                                                           
  أخرجه أبو داود والترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه األلباين. )1

  م وصححه األلباين.أخرجه الترمذي والنسائي واحلاك )2

  رواه مسلم. )3

. މަފުޅުވުމުގެ މުރާދަކީ ހަނދުދާމިތާނގައި ފަރުأخرجه مسلم.  )4 އަކީ  rرسول اهللا ނެތުމެވެ
ބޭކަލެކެވެ. އަދި  ކުރުކުރެއްވުމާއި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުން ގިނަކުރައްވާއަށް ޛިهللا

ވާ ބޭކަލެކެވެ. ފަހެ މިއިންކަމަކުން ށް ފާރަވެރިވެލެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަފުޅަސުއަމިއްލަ ނަފް
އެއީ ފާފަފައެއްކަމުގައި  ،ބައެއްވަގުތުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެނަމަ

.   ދެކިލައްވައެވެ. އަދި އިސްތިޣުފާރުކުރެއްވުމަށް އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ
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130-  دمحاَنَ اِهللا، اَلْحبسرإِالَّ اُهللا، اَُهللا أَكْب ިމަކިލަމަތްއ  ِهللا، الَإِٰله
ްނ.    ިކުޔމުގެ މާތްަކ

، هللا"މާތް وبِحمده" اِهللا "سبحاَنَ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )254(
." މިފަދައިން  އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ

. އޭނާގެ ކުދިފާފަތައް  ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
."އްސެވޭނެތެވަރުވީނަމަވެސް ފުކަނޑުގެ ފޮނާ އެއް   )1(ވެ

 الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه "الَ .ދީޘްކުރެއްވިއެވެޙައަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )255(
كرِيش ،لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش "ريމިފަދައިން  قَد"

. އިސްމާޢީލުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން އޭނާ  ދިހަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
".   )2(ދިހައަޅުން މިނިވަންކުރިފަދައެވެ

، "ދޫމައްޗަށް ލުއި .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )256(
ރަޙްމާނުގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތި ދެކަލިމައެއްވެއެވެ.  ،ތިލަފަތުގައި ބަރު

އެކަލާނގެއަށް ، هللا"މާތް "مِيظعالْ اِهللا نَحاَبس هدمحبِو اِهللا نَحاَبس" އެއީ
. މަތިވެރި މާތްޙަމްދުލިބިވޮޑިގަތުމާއެކު ހުސްޠާ ގެ هللاހިރުވަންތައެވެ

  )3(ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!"

                                                           
  متفق عليه. )1

.ވަނަދުޢާގައި މާނަ އިސްވެހިނގައް 237 متفق عليه. )2   ޖެއެވެ

  متفق عليه. )3
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 دمحالْ، واِهللا نَحاَبس" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު   )257(
ِهللاإِ الَ، واُهللا الَّإِ ٰلهكْأَ اُهللا، وبއަދި އެންމެހާ (هللا  "ر . ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ

. އަދި هللاނީ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللاއަށެވެ
. އަދި އެންމެބޮޑީ  ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

.)  މިފަދައިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވުންهللا އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް  ،އެވެ
." ،އިރުއަރާ ކޮންމެއެއްޗަކަށްވުރެ   )1(ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ

"ކޮންމެދުވަހަކު  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު   )258(
 އެއްހާސް ހެޔޮކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު ނުކުޅެދިގެންވޭ
ހެއްޔެވެ؟" އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި އިންނެވި ބޭކަލަކު 

. އަހުރެމެންކުރެ މީހަކު އެއްހާސް ހެޔޮކަން  ،ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
"އޭނާ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ޙާޞިލުކުރާ
. އޭރުން އެއްހާސް ހެޔޮ "اِهللا نَحاَبس" ސަތޭކަފަހަރު ކަން ކިޔާށެވެ

. ނުވަތަ އެއްހާސް ތެއޭނާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވޭނެ ފާފަ އޭނާގެކިބައިން ވެ
."ތެފުއްސެވޭނެ    )2(ވެ

 مِيظعالْ اِهللا نَحاَبس" .އެވެޙަދީޘްކުރެއްވިއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )259(
بِوحمدއެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުލިބި، هللا"މަތިވެރިވެގެންވާ މާތް "ه 

." "މިފަދައިން ކިޔައިފި ،ވޮޑިގެންވުމާއެކު  ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ
."ތެރުގޭގައި ކަދުރުރުކެއް އިންދޭނެމީހާއަށްޓަކައި ސުވަ   )3(ވެ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه مسلم. )2

  أخرجه الترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه األلباين. )3
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ބުނު هللا "އޭ ޢަބްދު .ރެއްވިއެވެޙަދީޘްކުއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )260(
! ސުވަރުގޭގެ ޚަޒާނާތަކުގެތެރެއިން ޚަޒާނާއެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު  ޤައިސެވެ

ޅުވިއެވެ. ނު ޤައިސް ވިދާބުهللا ތިބާއަށް ބުނެދެއްވަންހެއްޔެވެ؟" ޢަބްދު
!هللا. އޭއާދޭހޭ  الَو لَوح الَ" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު  ގެ ރަސޫލާއެވެ

"ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި  "اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ
ގެ ޙަޟްރަތުންމެނުވީ ނުވެއެވެ." هللا ،ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް
".   ) 1(މިފަދައިން ތިބާ ކިޔާހުށިކަމެވެ

ގެ ޙަޟްރަތަށް "هللا .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )261(
. އެއީއެންމެ ލޮބުވެތިކަންބޮޑީ ހަތަރުކަލި ، ِهللا دمحالْ، واِهللا نَحاَبس" މައެކެވެ

إِ الَواُهللا الَّإِ ٰلهكْأَ اُهللا، وبމިއިން ކޮންމެ ކަލިމައަކުން ތިބާ "ر 
." ،ފެށިކަމުގައިވިޔަސް    )2(އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ

ގެ އަރިހަށް އައިސް  rرسول اهللا  އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު )262(
. އަހުރެން ބުނެއުޅޭނެ ބަހެއް އަހުރެންނަށް ކަލޭގެފާނު ދަންނަ ވައިފިއެވެ

. "ތިބާ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު  އުނގަންނައިދެއްވަބައްލަވާށެވެ
. ا، ريبِكَ ربكْأَ ، اُهللاهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللاإِالَّ  ٰلهإِ الَ" މިފަދައިން ވިދާޅުވާށެވެ

الْوحمد كَ ِهللاثيرا، ساِهللا نَحاَب لَعاَالْ بِّرميالَن ، حلَو قُ الَوالْ اِهللابِ الَّإِ ةَوزِعزِي 
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް هللا " "مِيكحالْ

. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ އިލާހަކު ނުވެއެވެ
. ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީބައިވެރިއަކު ނު . އަދި هللاވެއެވެ އެވެ

                                                           
  متفق عليه. )1

  ވަނަދުޢާގައި މާނަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ. 257 رواه مسلم. )2
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އަށެވެ. هللاގިނަވެގެންވާ ޙަމްދަކުން އެންމެހާ ޙަމްދެއްލިބިވޮޑިގެންވަނީ 
! هللاޢާލަމްތަކުގެ ވެރި  ނުބައިކަމަކުން ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

ގެ هللا ،ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް
. އެކަލާނގެއީ ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ ޙަޟްރަ ތުންމެނުވީ ނުވެއެވެ

 . ." އަޢުރާބީންގެމީހާ ދަންނަވައިފިއެވެ ޙިކުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. ދެން އަހުރެންނަށް  ތިޔައީ އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށެވެ

ކުރެއްވިއެވެ. "ތިބާ މިފަދައިން  حديثއެކަލޭގެފާނު ؟ ކޮބައިތޯއެވެ
.ވިދާ އި "އޭ ހައްދަވަ "ينِقْزارو ،ينِداه، وينِمحار، ويل رفاغْ مهللَّاَ" ޅުވާށެވެ

! އަދި މިއަޅާއަށް  ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތްދައް ! އަދި ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ ކަވާނދޭވެ

   )1(!"ޤުދެއްވާނދޭވެމިއަޅާއަށް ރިޒު
 rرسول اهللا އޭނާއަށް ނަމާދުކުރަން  ،މީހަކު އިސްލާމްވާ ހިނދު )263(

. ދެން އަންނަނިވި ކަލިމަތަކުން ދުޢާކުތެދަސްކޮށްދެއްވަ ރުމަށް އޭނާއަށް ވެ
. ތެއަމުރުކުރައްވަ " ينِقْزارو ،ينِفعاَو، ينِداه، وينِمحار، ويل رفاغْ مهللَّاَ"ވެ
! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އި "އޭ ހައްދަވަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތް އަދި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް  ލައްވާނދޭވެ

                                                           
ގެމީހާ އެނބުރި އިތުރަށް ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ދެން އަޢުރާބީންأبو داود އަދި رواه مسلم.  )1

"ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ދެއަތް ހެޔޮކަންތަކުން  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ދިޔަހިނދު 
  ފުރާލައިފިއެވެ."
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! އަދި މިއަޅާއަށް ޢާފިޔަތު ! އަދި މިއަޅާއަށް ދެ ދައްކަވާނދޭވެ އްވާނދޭވެ
   )1(ދެއްވާނދޭވެ!" ޤުރިޒު

ށަވަރުން އެންމެމާތް "ހަމަކަ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )264(
. އަދި އެންމެމާތް   "ِهللا دمحلْاَ" ދުޢާއަކީ  "اُهللاإِالَّ  ٰلهإِ الَ" ކުރަކީޛިއެވެ
.    )2(އެވެ

އަކީ  تحاَالالص تياَقباَلْاَ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )265(
)ދެމި( ، اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، وِهللا دمحالْ، واِهللا نَحاَبس" ހުންނަނިވި ހެޔޮޢަމަލުތަކަކީ
كْأَ اُهللاوبر الَو حلَو قُ الَوއަދި "هللا " اِهللابِ الَّإِ ةَو . ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ

. އަދި هللاއެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  މެނުވީ هللاއަށެވެ
. އަދި  އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

. އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި هللاއެންމެބޮޑީ  އެވެ
."هللا ،ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް   )3(ގެ ޙަޟްރަތުންމެނުވީ ނުވެއެވެ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ގެ އެހެންރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވެއެވެ.  مسلمއަދި رواه مسلم.  )1

  އާޚިރަތް ޖަމާކޮށްދެއެވެ." "މިކަލިމަތައް ތިބާއަށް ތިބާގެ ދުނިޔެއާއި ތިބާގެ
  رواه الترمذي وابن ماجه واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه األلباين. )2

  رواه أمحد بإسناد صحيح. )3
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ީނ ިކިހެންއ؟ r رسول اهللا -131 ުއްއަވ   ތްަސީބަޙކި
ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް )266(

. . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކަނާތްޕުޅުން  rرسول اهللا  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
."ގުނުއްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީ ތަސްބީޙަ   )1(މެވެ

  

ން  -132 ކުގެ ތެެރިއްނ ެހޮޔަކ ކުގެ ތެެރިއްނ ައިދ ޖިާމުޢައަދުބަތ ަތ
  ިހމެޭނ ަބެއްއަކްނތްައަތްއ.

ންވެރިވާ "ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  )267(
ތިޔަބައިމީހުންގެ  ،ތިޔަބައިމީހުން ،ނުވަތަ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ،ވަގުތު

. އެހެނީހަމަކަށަވަރުން  ޅަދަރިންތައް ގެއިން ނިކުތަނުދީ ހިފަހައްޓާށެވެ
) ޝައިޠާނުން ފެތުރިގަނެއެވަގުތު (ބިންމަ ވެ. ފަހެ ރޭގަނޑުގެ ތެތީގައި

ދޮރުތައް  ،ކިޔާފައި مِ اِهللابِس ބައެއް ވޭތުވުމުން އެކުދިން ދޫކޮށްލާށެވެ. އަދި
. އެހެނީ އެގޮތަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ދޮރަކުން ޝައިޠާނާ  ބަންދުކުރާށެވެ

. އަދިތެނުވަންނާނެ ފެންއަޅާ ހަންތަކުގެ ތުން  ،ކިޔާފައި بِسمِ اِهللا ވެ
. . بِسمِ اِهللا އަދި ބަންދުކުރާށެވެ  ދިއަ ކިޔާފައި ކަންވާރުތަކުގެ މަތިޖަހާށެވެ

) ކޮން . އަދި (މަތިނެތްނަމަ މެވެސް އެއްޗެއް އޭގެމަތީގައި ބާއްވާށެވެ
".    )2(ބައްތިތައް ނިއްވައިލާށެވެ

                                                           
  أخرجه أبو داود بلفظه والترمذي وصححه األلباين. )1

  متفق عليه. )2
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 މިހައިހިސާބުން މިފޮތް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ނިމުނީއެވެ.ހެ ފަ
ނިކަމެތި އަޅާގެ ކިބައިން މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ދުޢާއަކީ  احلمد واملنةهللا و
ށް އަގުހުރި މިފޮތުގެ ޛަރީޢާއިން ދިވެހި ދަރިންނަޤަބޫލުކުރައްވައި، هللا މާތް
  މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.އެކަލާނގެ  އިދާތަކެއްފަ

وى اُهللالَّص ولَّسم باَورك لَعناَيِّبِى ن محمد ولَعى آله أَوبِحاَصأَ هجمعين.   
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