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 މުތަރުޖިމުގެ ބަސ  

 މަުތުރޖިުމގެ ބަސ  
 

جمعين
 
له وصبحه ا

 
 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى ا

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް  މުގައިވާ ދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމިއީ ސުޢޫ
ربعونގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ  حفظه هللاދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު މުޙައްމަ

 
 نصيحة ا

 ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.  البيوت إلصالح

މުޖުތަމަޢުތަްއ އިޞްލާޙުވާނީ މީސްތަކުން ދިރިއުޅޭ ގެތައް ދަންނައެވެ. 
އެންމެ ފުރަތަމަ މަދަރުސާއަކީ ގޯތިގެދޮރެވެ. ޙުކުރުމުގެ އިޞްލާޙުކުރެވިގެންނެވެ. އިޞްލާ 

 ގެމުތުގެތަކުން ރަނގަޅު ޖީލެއް ނުކު ނގަޅު ވެއްޓެއް ގޭތެރޭގައި ޤާއިމުކުރުމަކީ އެރަ
އެހެންކަމުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ  ބިންގަލެވެ.

 މައުޟޫޢުއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ގުގައި ފައިތިލަ ޙައްޤުމަ ،ތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްވާهللا މިމަސައްކަތުގައި  ،ދުޢާއަކީ
 !މެންނަށް ދެއްވުމެވެބިތުކުރުމުގެ ތައުފީޤު އަޅަޘާ
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 މުޤައ ދިމާ

އ ިދމ    ުމަޤ

 

نفسنا ومن س ،، ونستغفرهونستعينه نحمده ،هلل الحمد إن
 
يائت ونعوذ باهلل من شرور ا

عمالنا، 
 
شهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده منا

 
ن وا

 
 هللا إال هإل ال ا

شهد ه،ل شريك ال وحده
 
ن وا

 
ما ورسوله، عبده محمدا   ا

 
 :بعد ا

 

ތަޢާލާއަށެވެ. އަޅަމެން އެއިލާހަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހާ ޙަމްދުވަނީ 
ހަމައެކަނި  ތްގަށާއި ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދެނީވެ. އަދި އަޅަމެން ވާ ޙަމްދުކުރަމެ

ކަމުންނާ އަދި އަދި އަޅަމެންގެ ނަފްސުގެ ނުބައި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ.
 ޢަމަލުތަކުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެނީވެސް އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ.

އޭނާ މަގުފުރައްދާނެ ފަރާތެއް  ،ފަހެމީހަކަށް، ތަޢާލާ ހިދާޔަތު ދައްކަވައިފި هللا 
 ތެދުމަގު ދައްކާނެ ފަރާތެއް  ،ނުވެއެވެ. އަދި އެއިލާހު މަގުފުރައްދަވައިފި މީހަކަށް، ފަހެ

ށް އިލާހަފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއި، އެهللا ނުވެއެވެ. 
އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވާކަމަށާއި، މުޙައްމަދުގެފާނީ އެއިލާހުގެ އަޅާ އަދި 

 .ކިވަމެވެ. އެއަށްފަހު ދަންނައެވެރަސޫލާކަމަށް އަޅު ހެ
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 ގެއަކީ ނިޢުމަތެއ  

 އެވެ.އްވިތަޢާލާ ވަޙީކުރެ هللا 

 [٨٠]سورة النحل   چ ... ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ چ

 ތިޔަބައިމީހުންނަށް، ތަންތަންކަމުގައި، ހިމޭންވެތިބޭ ތިޔަބައިމީހުން އަދި“ މާނައީ:
 ”...ލެއްވިއެވެ هللا ގެތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ

 

 .އެވެބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެ ވިދާޅުވި هللا رحمهއިބްނު ކަޘީރު 

 ގެ އެއިލާހު ،މިވަނީ ޛިކުރު ކުރައްވާފައި ތަޢާލާ ތަބާަރކަ ވަهللا  ނުގައިމިތަ“ނައީ: މާ
ވަނީ އެއިލާހުގެ ނިޢުމަތްތަކެވެ. އިލާހުއަޅުތަކުންނަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައިވާ އެ

އެބައިމީހުން އެތަނުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު ލައްވާފައެވެ. އެއީ އެތަނަށް އެނބުރި 
ން ކުޓަކައެވެ. އަދި އެންމެހާ ޮގތަމަށްލިބު ހިކަންހިޔާވަ ންޔުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެތަނުދި

 ]تفسير ابن ك ثير[ ”މަށްޓަކައެވެ.ގަތުލިބި މަންފާ އެބައިމީހުން ގެއެތަނު

 

ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޮކންމެ މީހަކަށް ގެއެއްގެ މިޘާލަކީ
ގަނެ، ނިދާ، ހުްނ ލިބިއެތަނެއްގައި އެބައިމީހުން ކައި، އަނބީންނާއެކު ހިތްހަމަޖެ

ހަދާ ތަން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެއީ އެތަނެއްގައި އެބައިމީހުން އެކަހެރިވެ އަރާމުޮކށް
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އެއީ  ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ތަން ނާއި ދަރީންނާ ބައްދަލުކޮށްހަދާއުޅޭ، އަދި އަހުލުން
 އަންހެނާ ފަރުދާޮކށް އޭނާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ތަން ނޫން ހެއްޔެވެ؟

 .އެވެއްވިތަޢާލާ ވަޙީކުރެ هللا 

حزاب   چ ...ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ چ
 
 [٣٣]سورة اال

 އްޔަ ޖާހިލި އިހުގެ ތިބޭށެވެ. ތަކުގައިގެ ތިޔަކަނބަލުންގެ ތިޔަކަނބަލުން، އަދި“ މާނައީ:
 ތްތެރިކަންޒީނަ ތިޔަކަނބަލުން  ފަދައިން ފާޅޮުކށްއުޅުނު ންޒީނަތްތެރިކަ ޒަމާނުގައި

 ”...ފާޅުނުކުރާހުށިކަމެވެ

 

ނެތި ރެފިއުޖީ  ތަނެއްއުޅޭނެ ވަކި ،ގައި އުޅޭމީހުންނާއި މަގުތަކުވަގުތީ ހިޔާތަކާ
ތިބާއަށް  ފަދަ ގެދޮރުނެތް މީުހންެގ ޙާލަތުތަކުގައި އުޅެމުންދާ މީހުންކޭމްޕް

 އެނގިއްޖެނަމަ ގެދޮރަކީ ކިހާބޮޑު ނިޢުމަތެއްކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ަތެންއ ެނެތެވ. ަބެއްއ  ާރުރވެާނ ަތެންއ ެނެތެވ. ުހްނާނެނ ަވިކޤަ ައަހެރްނ "
ަފަހުރ ައެންއަބިއަފަހުރ ައަހެރްނ ނަިދީނ ެއެވިނ ިމެވިނ ީމެހްއެގ ޭގަގެއެވ. 

ޕެާކްއ ުނަވަތ ެކޭފެއްއަގެއެވ. ުނަވަތ ަކނޑުެގ ައްއޭސިރަފުށަގެއެވ. ައިދ 
  "ަހްއަޓީނ ައަހެރްނެގ ކާުރަގެއެވ.ައަހެރްނެގ ައްނަނުއުނަތްއ ބަ 
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ސްވެފައިވާ މީހަކު މިފަދައިން ބުނާއަޑު ތިބާއަށް ގެދޮރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން މާޔޫ
ސާސް ޙްމުން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތައް އިވުރޫމުޙްވޭހިނދު ގެދޮރުގެ ނިޢުމަތުން މައި

 ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެއިލާހު ހިނދު، ޤޫބާތް ދެއްވިޢު ތަޢާލާ هللا ންނަށް ބަނުއްނަޟީރުގެ ޔަހޫދީ
. އަދި އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުން ވި ނިޢުމަތްތައް ގެންދެވިއެވެދެއްއެބައިމީހުންނަށް 

 އެބައިމީހުން ނެރުއްވިއެވެ. 

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.هللا  ،ފަހެ

]سورة   چ ... ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ چ

 [٢الحشر 

 އެބައިމީހުންގެ ރުވިމީހުންކާފި ތެރެއިން އަހުލުކިތާބީންގެ އެއިލާހީ“ މާނައީ:
 ”...ވެއިލާހެ ނެރުއްވި އެއްވުމުގައި މަފުރަތަ ޯގތިގެދޮރުން

 

 ވިއެވެ.ދެން އެއަށްފަހު ވަޙީކުރެއް

]سورة  چ  ڻ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ...چ

 الحشر[



 

dhisalafiyyah.net 

6 
 މުޤައ ދިމާ

 މުއުމިނުންގެ  އަދި އަތްތަކުންނާ  އެބައިމީހުންގެ އްގެތަ އެބައިމީހުންގެ"... މާނައީ:
 ޢިބުރަތް  ތިޔަބައިމީހުން ފަހެ، ންނޭވެ.އަހުލުވެރި ބުއްދީގެ އޭ  ކުރެއެވެ. ހަލާކު އަތްތަކުން

 ”ލިބިގަންނާށެވެ.

 

 ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ.ގެދޮރު އިޞްލާޙް ކުރުމުގައި މުއުމިނުން އިސްކަން

 

 :ީއޭނާގެ ނަފްސާއި އަހުލުން ނަރަކައިގެ އަލިފާނުން  ފުރަތަމަކަމަކ

 ވެ.ރައްކާތެރިކުރުމެވެ. އަދި އަލިފާނުގެ ޢަޛާބުން ސަލާމަތްކުރުމެ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   چ

 [التحرمي سورة] چې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 އި،ނަފްސުތަކާ އަމިއްލަ ތިޔަބައިމީހުންގެ މީސްތަކުންނޭވެ. އީމާންވެއްޖެ  އޭ" މާނައީ:
 ދަރަކީ، ނަރަކައިގެ އެ ސަލާމަތްކުރާށެވެ. ނަރަކައިން ން،އަހުލު ތިޔަބައިމީހުންގެ

 އަދި  ހަރުކަށި، )ބަނޑޭރިންކަމުގައި( މައްޗަށް  ނަރަކައިގެ އެ ހިލައެވެ. ހުންނާއިމީ
 އެބޭކަލުން  އަމުރަކަށް ކުރައްވާ  އެބޭކަލުންނަށް ،هللا މަލާއިކަތުންވެއެވެ. ގަދަފަދަ

 އެބޭކަލުން ކުރައްވާކަންތައް އަމުރު އެބޭކަލުންނަށް އަދި ނުއުރެދޭނެއެވެ.
 ”ކުރައްވާނެއެވެ.
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 ީގޭގެ  ،ޙިސާބުބެއްލެވޭ ދުވަހުއަޅާގެ ގައި، ޙަޟްރަތުތަޢާލާގެ هللا  :ދެވަނަކަމަކ

 މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ޮކނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޮބޑުކަމެވެ.

 އެވެ.އްވިޙަދީޘްކުރެ  وسلم عليه هللا صلىهللا ރަސޫލު

ا اْسَتْرَعاُه َاَحِفَظ َذِلَك َاْم » ى َساِئٌل ُكلَّ راٍع َعمَّ
َ
ُجَل  ِإنَّ هللَا َتَعال ى َيْسَاَل الرَّ َعُه ، َحتَّ  َعْن َضيَّ
لباني في صحيح الجامع الصغير «َاْهِل َبْيِتِه 

 
  [١٧٧٤وزياداته  ]حسنه اال

 އެމީހެއްގެ  މަސްއޫލުވެރިއަކާ  ކޮންމެ ތަޢާލާ هللا ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ:
 .ކުރައްވާނެއެވެ ސުވާލު ގޮތުން ފަރާތްތަކާބެހޭ ދަށުގައިވާ  މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ 

 ޑަކުރިތޯއެވެ.ފަރުވާކު )އެކަމަށް( ނުވަތަ  ރައްކާތެރިވިތޯ މަސްއޫލިއްޔަތާމެދު( )އެމީހެއްގެ
 ”ކުރައްވާނެއެވެ. ސުވާލު އަހުލުންނާމެދު އޭނާގެ އަށްފިރިހެނާ އަދި

 

 :ީހަމަކަށަވަރުން އެއީ އޭނާގެ ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރާތަނެވެ. އަދި  ތިނ ވަނަކަމަކ

ހުން ރައްކާތެރިކުރާތަނެވެ. އަދި ފިތުނައިން ނުބައި ކަންކަމުން އެހެންމީ
 ގޮތަކީ އެއީއެވެ. ރައްކާތެރިވުމަށް އޮތް ޝަރުޢީ

 އެވެ.އްވިޙަދީޘްކުރެ  وسلم عليه هللا صلىهللا ރަސޫލު

لب «ُطوَبى ِلَمْن َمَلَك ِلَساَنُه ، َوَوِسَعُه َبْيُتُه ، َوَبَكى َعَلى َخِطيَئِتِه »
 
اني في ]حسنه اال

 [٣٩٢٩ وزياداته صحيح الجامع الصغير
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 އެ ޮރ ފާފަތަކާމެދު އޭނާގެ ފުދުންތެރިވެ، އާމެދުގެ އޭނާގެ ކޮށް،ރައްކާތެރި ދޫ" މާނައީ:
 ”(ރަނގަޅުކަންވެއެވެ. ނުވަތަ) ވެއެވެ.ގަހެއް އި ސުވަރުގޭގަ މީހާއަށްހިތާމަކުރާ

 އެވެ.އްވިޙަދީޘްކުރެ އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު 

ا، َاْو َخْمٌس َمْن َفَعَل َواِحَدة  ِمْنُهنَّ » ا، َاْو َخَرَج َغاِزي  ا َعَلى هللِا: َمْن َعاَد َمِريض  َكاَن َضاِمن 
اُس ِمْنُه َوَسِلَم ِمَن  َدَخَل َعَلى ِإَماِمِه ُيِريُد َتْعِزيَزُه َوَتْوِقيَرُه، َاْو َقَعَد ِفي َبْيِتِه َفَسِلَم النَّ

اِس  لباني في صحيح الجامع الصغير «النَّ
 
 [٢٥٣٣  وزياداته ]صححه اال

 މީހަކަށްވެސް ކޮށްފިކަމެއް އެންމެ ތެރެއިން އޭގެ ވެއެވެ. ކަމެއްފަސް" މާނައީ:
 ބަލިމީހަކަށް  (އެއީ) ދެއްވައެވެ. هللا ޔަޤީންކަން ވަންނާނެކަމުގެ[ ]ސުވަރުގެ
 ވާގިދީ  އިމާމަށް މުސްލިމުންގެ އި،މީހާއާނުކުތް ޖިހާދަށް އި،މީހާއާޒިޔާރަތްކުރި

 މީސްތަކުންގެ  ހުރުމުން ގޭގައި އަދި ދިޔަމީހާ ގާތަށް އޭނާގެ ންޮގތު މާތްޮކށްހިތުމުގެ
 ކުރިމީހާއެވެ."ލާމަތްސަ މީސްތަކުން ކިބައިން އޭނާގެ ،ވެތްސަލާމަ އޭނާ ކިބައިން

 އެވެ.އްވިޙަދީޘްކުރެ އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު 

ُجِل » َمُة الرَّ
َ
َزَم َبْيَتهُ  ِفيَسال

ْ
لباني ]حسنه «الِفْتَنِة َاْن َيل

 
الصغير  معافي صحيح الج اال

 [٣٦٤٩  وزياداته

 ”ކަމެކެވެ. ސަލާމަތްކޮށްދޭ ފިތުނައިން މީހާ ހުރުމަކީ ޤަރާރުވެ  ގޭގައި” މާނައީ:

 

ބީރައްޓެހި ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭއިރު އޭނާއަށް  ،މިއަމުރުގެ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ
ވަނުމުން ގެއަށް ވެ. އެއީ ހިނދެފެތުރޭ ގުނަ މުންކަރާތްތަކެއް ބާރު ނުފޯރުވޭ ގިނަ
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ޙަރާމް ޢަމަލުތަކާއި ޙަރާމް ތަކެއްޗަށް ބެލުމުން އޭނާގެ ނަފްސު ޙިމާޔަތް 
ކޮށްދޭނެތީއެވެ. އަދި ޒީނަތްތެރިކަން ފާޅުކުރުމުން އޭނާގެ އަހުލުން 
ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެތީއެވެ. އަދި އޭނާގެ ދަރިން ނުރަނގަޅު އެކުވެރިންގެ ކިބައިން 

 ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެތީއެވެ.

 

 ަހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ގޭތެރޭގައެވެ ނަކަމަކީ:ހަތަރުވ .

ގަދަ ވަގުތުތަކުގައެވެ. އަދި ދުވާލުގެ ކުރީކޮޅާއި ޚާއްޞަކޮށް ހޫނުގަދަ އަދި ފިނި
ފަހުކޮޅުގައެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނުވަތަ ކިޔެވުން ނިންމާފައި ލިބޭ ވަގުތުތަކުގައެވެ. 

ހޭނީ ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރުމުގައްޔާއި އަޅުކަމުގައެވެ. މިވަގުތުތައް ހޭދަކުރަންޖެ
ނޫންނަމަ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި މިވަގުތުތައް ބޭކާރުވެގެން 

 ހިނގައިދާނެއެވެ.
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 :ީމިއީ އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެވެ. ގޭތެރެއަށް ސަމާލުކަން  ފަސ ވަނަކަމަކ

އޮތް އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތެވެ.  ދިނުމަކީ މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް
ގެތަކުން އަވަށެއް  ތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.ން އަންނަނީ ގެގެމުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެ

އް ވަރުގަދަވެއްޖެނަމަ ގެތައުފެދެއެވެ. އަދި އަވަށަކުން މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެދެއެވެ. 
ޢަކަށްވެއެވެ. ގެ ޙުކުމްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ވަރުގަދަ މުޖުތަމަهللا އެމުޖުތަމަޢުއަކީ 

ފަހަށްޓާލެވޭފަދަ ތަޢާލާގެ ޢަދުއްވުންގެ ކުރިމަތީގައި ގަދައަށް ހިهللا އަދި 
ވެއެވެ. ހެޔޮކަންތައްތަކުން އަލިވެގެންވެއެވެ. އަދި ނުބައި މުޖުތަމަޢަކަށް

 ކަންތައްތަކުން ދުރުވެގެންވެއެވެ.

 

ޞްލާޙު ކުރާނޭ ށް ނިކުންނާނީ އެ މުޖުތަމަޢު އިއަގެތަކުން މުޖުތަމަޢު މުސްލިމު ،ފަހެ
ބައެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދާޢީން ތަކެކެވެ. އަދި ޢިލްމު ހޯދުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ދަރިވަރުންތަކެކެވެ. އަދި ތެދުވެރި މުޖާހިދުން ތަކެކެވެ. އަދި ޞާލިޙު 
އަނބިންތަކެކެވެ. އަދި ޯއގާތެރި މައިން ތަކެކެވެ. އަދިވެސް އެފަދައިން މުޖުތަމަޢު 

 .ރާނޭ މީހުންނެވެ އިޞްލާޙުކު

 

ނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެތަކުގައި ވަރަށް ގިމުހިންމު މައުޟޫޢުއެކެވެ.  މިއީ ވަރަށް ،ފަހެ
ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތައްވެއެވެ. އަދި  އިޞްލާޙް މުންކަރާތްތަކެއްވެއެވެ. 

ބޮޑު  މިއަންނަނީ ،ވެ. ފަހެއްވެސްވެއެފަރުވާކުޑަކޮށް އިހްމާލުވެވިފައިވާ ކަންތައްތަ
 ސުވާލެވެ.
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 މުޤައ ދިމާ

 ެހްއެޔެވ؟ ގަެތްއ ިއްޞލާޙް ުކާރެނ ޮގތްަތަކީކ ޮކބާ 

 

ތަކީ ސޭހަބެވެ. މިމައުޟޫޢުގައި މިދޭ ނަމިއީ ޮލބުވެތި ކިޔުންތެރިންނަށް ޮއތް ޖަވާ
އަދި  !ތަޢާލާ ލައްވާށިއެވެهللا ކަމުގައި އޭގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަންފާކުރާ އެއްޗެއް

ގެތައް  ށް މަގުދައްކާ އަދި މުސްލިމު ދަރިންނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްލިމު 
 !ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެވަސީލަތެއް ވާ އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި

ވެ. އެއީ ހެޔޮކަންތައްތައް ތީގައެގެ މަކަމެއްތްތައް ދައުރުވަނީ ދެ ސޭހަމި ނަ
ކުރުމެވެ. ނުވަތަ މުންކަރާތްތައް ޙާޞިލުގެ މަސްލަހަތުތައް ޤާއިމްޮކށްގެން އަޅުގަނޑުމެން

 ރާތްޮކށްގެން ފާސިދުކަންތައްތައް ދުރުކުރުމެވެ.އެއްފަ

 ކުރުމަށް ފަށައިގަންނަންވީ ވަގުތެވެ.މިއީ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު

 

 

حفظه هللاފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު 
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 ފުރަތަމަ ނަސޭހަތ  

 ބަކު އިޚ ތިޔާރުކުރުނ  ތ ތ : ރަނގަޅު އަނސޭހަނަ ވަނަ 1

 

ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  چ

 ]سورة النور[ چٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 ތިޔަބައިމީހުން  މީހުން، ނުއިނދެތިބޭ މީހުނާ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި“ މާނައީ:
 އަޅުންގެ  އަންހެން އަޅުންނާއި، ފިރިހެން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި ދެވާށެވެ. )މީހުނާ(
 އިލާހުގެ އެ ކަމުގައިވާނަމަ، ރުންފަޤީ  އެއުރެންނީ، މީހުންވެސްމެއެވެ. ހެޔޮލަފާ ތެރެއިން

 އީ،هللا މުއްސަނދިކުރައްވައިފާނެތެވެ. އެއުރެން އިލާހުއެ ފަޟުލުވަންތަކަމުން،
 ”ވެ.އިލާހެ މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވާ ތަނަވަސްވަންތަ،

 

 ބެކެވެ.ތ ވި ޝަރުޠުތައ  ހަމަވާ ޞާލިޙު އަނޖެހޭނީ ައނ ނަނި ވެރިމީހާ އިޚ ތިޔާރުކުރަނ ގޭގެ

مَ » .1
ْ
يِن َتِرَبْت ُتْنَكُح ال ِ

َفْر ِبَذاِت الد 
ْ
ْرَبٍع: ِلَماِلَها، َوِلَحَسِبَها، َوَجَماِلَها، َوِلِديِنَها، َفاظ ْرَاُة اِلَ

 ]متفق عليه[« َيَداَك 

 އެކަނބުލޭގެ  އެއީ އުޅެއެވެ. ކައިވެނިޮކށް އަންހެނުންނާ ހަތަރުކަމަކަށްޓަކާ“ މާނައީ:
 އަންހެނާ  ދީންވެރި ފަހެ، ދީންވެރިކަމަށެވެ. ރީތިކަމަށާއި، ޙަސަބަށާއި، މުދާވެރިކަމަށާއި،
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 ފުރަތަމަ ނަސޭހަތ  

 ވެ،ފަޤީރު ތިބާ :އެބަހީ] މޮޑެވިދާނެއެވެ. ވެއްޔާ  އަތް ތިބާގެ )ނޫނީ(  ޚިޔާރުކުރާށެވެ.
 “.[ބަރުބާދުވެދާނެއެވެ ޙަޔާތް

 

ْنَيا» .2 ْنَيا َمَتاِع  َوَخْيُر  َمَتاٌع  الدُّ َمْرَاُة  الدُّ
ْ
اِلَحةُ  ال  [٧١٤٦ مسلم رواه] «الصَّ

 އުފަލަކީ  ހެޔޮ  އެންމެ މިދުނިޔޭގެ  އަދި  އުފަލެކެވެ. ވަގުތީ މިދުނިޔެއަކީ “ :މާނައީ
 ”އަންހެނެކެވެ. ޞާލިޙު

 

3. « 
ْ
ِخذ ا َاَحُدُكْم  ِلَيتَّ ب 

ْ
ا َقل ا َشاِكر  ا َوِلَسان  ِخَرِة  َاْمرِ  َعَلى ُتِعيُنهُ  ُمْؤِمَنة   َوَزْوَجة   َذاِكر 

 ْ
 رواه] «اال

حمد
 
 وزياداتهالصغير  الجامع صحيح ،وبانث عن ماجه وابن والترمذي ٣٧٤٢٢ ا

٥٥٣٥] 

 ތިބާއަށް އާޚިރަތަށްޓަކައި ދުލަކާއި، ޛިކުރުކުރާ ހިތަކާއި، ޝުކުރުވެރި“ މާނައީ:
 ”ހޯދާހުށިކަމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ބަކުތްއަނ މުއުމިނު ރިވެދޭނޭއެހީތެ

 

 އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.. 4

اُس  َز نَ تَ اك ْ  َما َخْيُر  َوِديِنَك  ُدْنَياَك  َاْمرِ  َلىعَ  ُتِعيُنَك  َصاِلَحة   َوَزْوَجة  …»  ،يهقيالب رواه] «النَّ
 [٠٩٤٤ الجامع صحيح



 

dhisalafiyyah.net 

15 
 ފުރަތަމަ ނަސޭހަތ  

 އެހީތެރިވެދޭނެ އަށްތިބާ  އުޚްރަވީކަންކަމުގައި އިޔާކަންކަމުގައް ދުނިޔަވީ...“ މާނައީ:
 އެއް  ރަނގަޅު އެންމެ ތެރެއިން ކަންޒުތަކުގެ ލިބޭ މީސްތަކުންނަށް ބަކީތްއަނ ޞާލިޙު
 ”ކަންޒެވެ.

 

ُجوا» .5 َوُدودَ  َتَزوَّ
ْ
ودَ  ال

ُ
َول
ْ
ي ال ْنِبَياَء  ِبُكْم  ُمَكاِثٌر  ِإن ِ َ

ْ
ِقَياَمِة  َيْوَم  اال

ْ
سان على التعليقات الح] «ال

 [٠١٧٤ صحيح ابن حبان

 ކުރާށެވެ. ކައިވެނި އަންހެނުްނނާ ގިނަގިނައިންވިހާ ޮލބުވެތިކަންބޮޑު،“ މާނައީ:
 އެހެން  ތިމަންކަލޭގެފާނު ގިނަކަމުން  ތިޔަބައިމީހުންގެ ހުޤިޔާމަތްދުވަ ހަމަކަށަވަރުން
 ”ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނަމެވެ. މައްޗަށް ނަބީބޭކަލުންގެ

 

ُهنَّ  ِبااَلْبَكارِ  َعَلْيُكْم » ا َاْعَذُب  َفِإنَّ ا َوَاْنَتُق  َاْفَواه  َيِسيرِ  َوَاْرَضى َاْرَحام 
ْ
 ،ماجة ابن رواه] «ِبال

 [٦٢٣ الصحيحة السلسلة

 ،ފަހެ  އިޚްިތޔާރުކުރާށެވެ. އަންހެނުން ިބކުރުވެރި ތިޔަބައިމީހުން“ މާނައީ:
 އަދި  ގިނަވާނެއެވެ. ވިހާލެއް ރަނގަޅުވެފައި ބަސްމަގު އެކަނބަލުންގެ ހަމަކަށަވަރުން

 ”ރުހޭނެއެވެ. އެކަނބަލުން މިންވަރަކުން ކުޑަ
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 ފުރަތަމަ ނަސޭހަތ  

 އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

ا وَاَقل  »  [٠٥٣٤/١ وزياداتهلجامع الصغير ا ]صحيح «ِخبًّ

 ”ކުޑަވާނެއެވެ. މަކަރުވެރިކަން އަދި“ މާނައީ:

 

ބީން ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ޞާލިޙު އަނ ހަމަކަށަވަރުން ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު
ބައި ހިމެނިފައިވާ ފަދައިން، އަބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނު

 ވާ ފަދައިންނެވެ.އީ އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީޘްގައިއެ ބީން ހިމެނިފައިވެއެވެ.އަނ

ބީން ހިމެނިފައިވެއެވެ. އޭނާއަށް ބަލާލުމުން ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ޞާލިޙް އަނފަހެ، ބާއްޖަ
ގައި އޭނާގެ ނަފްސާއި ތަނުބެއެވެ. އަދި ތިބާ ނެތް ފަހެ ތިބާއަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލި

ންކަން އޮވެއެވެ. އަދި ތިބާއަށް އޭނާ ފެނުމުން ތިބާގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާނެކަމުގެ ޔަޤީ
ބީން އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިމެނެއެވެ. ތަށް ނުަތނަވަސްކަން ގެނުވާ އަނތިބާގެ ހި

ގައި އޭނާގެ ނަފްސާއި ތަނުދެއެވެ. އަދި ތިބާ ނެތް އޭނާގެ ދުލުން ތިބާއަށް ޙަމަލާ
 في وهو حبان ابن رواه]ނޯވެއެވެ. ތިބާގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް 

 [٢۸٢ الصحيحة السلسلة

ހަމައެދަފައިން، މުސްލިމު އަންހެނާއަށް ކައިވެންޏަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާގެ ޙާލަތަށްވެސް 
 ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ރުހުން ދޭންވާނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކާއެކުގައެވެ.
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ُجوُه، ِإالَّ  ِإَذا َاَتاُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنهُ » اٌد َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي ااَلْرِض َوَفسَ  َتْفَعُلوهَوُخُلَقُه َفَزِو 
لباني في غاية المرام « َكِبيٌر 

 
 [٢١٩]حسنه اال

 ،ފަހެ އަތުވެއްޖެނަމަ މީހަކު ރުހޭ ތިބާ މެދުޤާޚުލު ވެރިކަމާއިދީން އޭނާގެ" މާނައީ:

 އެފަދައިން އިރުޝާދެކެވެ.[ ދެވިފައިވާ ވަލީވެރީންނަށް މިއީ] ކައިވެނިޮކށްދޭށެވެ. އޭނާއާ
 ފަސާދައެއް  ބޮޑުވެގެންވާ އުފެދި، ފިތުނައެއް ދުނިޔޭގައި ނުކޮށްފިނަމަ ކަންތައް

 ”އުފެދިދާނެއެވެ.

 

ޖެހޭނެއެވެ.  އިސްވެދިޔަ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ރަނގަޅަށް ސުވާލުޮކށް ހޯދާ ބަލަން
ލިބޭޮގތާއި ލިބޭ  އަދި ޚަބަރު ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަން

ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ގެ ފަސާދަވެ ހަލާކުވުމުން  ޚަބަރުތައް ޔަޤީންކުރަން
 ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.

އަންހެނަކާއެކު ރަނގަޅު ގެއެއް ބިނާކުރެއެވެ. އެހެނީ  ފިރިހެނަކު ޞާލިޙު ޞާލިޙު
. އަދި )ބިން( ބިމަކުން އެރަށުގެ ގަސްގަހާގެހި ފަޅައެވެ ގެ އިޛްނަފުޅާއެކު ހެޔޮ هللا 

 ނުބައި ރަށްރަށުން ފައިދާއެއްނެތް މަދު ގަސްކޮޅެއް މެނުވީ ނުފަޅައެވެ.

 

IHIHIHIHIH 
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 ދެވަނަ ނަސޭހަތ 

 ކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ  އަނބިމީހާ އިޞ ލާޙު ތ :ސޭހަނަ ވަނަ 2

 

އެއީ ނުހަނު ރަނގަުޅކަމެކެވެ. އަދި މިއީ  ،ބެއްނަމަ ފަހެތްއަނބިމީހާއަކީ ޞާލިޙު އަނ
 މީހަކަށް އޭނާ މުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ޞާލިޙުގެ ފަޟްލުވަންތަކަهللا

ގޭގެވެރިމީހާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އޭނާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ،ނުވެއްޖެނަމަ ފަހެ
 .ވެދާނެއެވެ މިހެން ފަހަރުގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ވަރަށް ގިނަ

 

ވެ. އެއީ ކައިވެނިކުރެވުމެ ން އަންހެނަކާނޫ އެއްޮގތަކަށްވެސް ދީންވެރިމިޘާލަކަށް 
ދީންވެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދީފައި ނުވާތީއެވެ. ނުވަތަ  ގެގައި އޭނާކުރުމު ()ކައިވެނި

ވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ އެއަންހެންމީހާ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އުންމީދުގައި ކައިވެނިކުރީމައެ 
 މިޙާލަތުގައި ،ހެގާތްތިމާގެ މީހުން ބާރުއަޅައިގެން ކައިވެނިކުރީމައެވެ. ފަ

 އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަތުކުރި އޮޅާލަންޖެހޭނެއެވެ.
 

ތަޢާލާގެ هللا ފުރަތަމަ އޭނާ ދެނެގަންނަން ޖެޭހކަމަކީ ހަމަކަށަވަރުން ހިދާޔަތު ލިބެނީ 
ކޮށްދެއްވާ ފަރާތެވެ. އަދި އެގޮތުން އެއިލާހުގެ ތަޢާލާއީ އިޞްލާޙުهللا ތުންކަމެވެ. ޙަޟްރަ

ތަޢާލާ هللا ގެ ވާހަކަ ނިޢުމަތުއަށް ދެއްވި  السالم ليهعއަޅުންގެ ތެރެއިން ޒަކަރިއްޔާ 

 ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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 [۰٩ األنبياء سورة] چ ...ۉ     ۉ   ې ...چ

 ނބަލުން އަނބިކަ އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަލޭގެފާނަށް ތިމަންއިލާހު އަދި"... މާނައީ:
 ”..އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވީމެވެ.

 

ކުރެއްވުން ނުވަތަ ދީނީޮގތުްނ އިޞްލާޙު ތުންކުރެއްވުމަކީ ޖިސްމާނީގޮ މިއިޞްލާޙު
  ވިދާޅުވިއެވެ. عنهما هللا رضيކަމުގައިވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް 

 ދަރިކަލަކު  އެކަމަނާއަށް ،ފަހެ ބޭކަނބަލެއްކަމުގައިވަނިޮކށް، ދަރިމައިނުވާ އެކަމަނާއަކީ ”
  ”ދެއްވިއެވެ.

 

  ވިދާޅުވިއެވެ. هللا رحمهއަދި ޢަޠާއު 

 ކަމަނާއެ ތަޢާލާ هللا ،ފަހެ ބޭކަނބަލެއްކަމުގައިވިއެވެ. ހަރުކަށި ދޫ އެކަމަނާއަކީ”
 ”ޮކށްދެއްވިއެވެ. އިޞްލާޙު
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  ކުރާނޭ ވަޞީލަތ ތަކެއ ވެއެވެ.އަނބިމީހާ އިޞ ލާޙު

 

 އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  މެއްއަޅުކައަދާކުރާ ހުރިހާ  ތަޢާލާއަށް އޭނާهللا
 ރުން. މިކަމުގެ ތަފްޞީލު ފަހުން ބަޔާންޮކށް ދޭނަމެވެ.ކުއިޞްލާޙު

  ްމަށް މަސައްކަތްކުރުން. މިޘާލަކަށް:އިތުރުކުރުއޭނާގެ އީމާންކަނ 

 ރޭއަޅުކަންކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. *

 ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. *

ތައް ޙާލަތްތުތަކާއި ގު ޖެހޭ ވަކިޔަންޛިކުރުތައް ހިތުންދަސްކޮށް އެ ޛިކުރުތައް  *
 ހަނދާންކޮށްދިނުން.

 ޞަދަޤާތްކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. *

 ފައިދާހުރި އިސްލާމީ ފޮތްތައް ކިޔުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. *

އީމާންކަން އިތުރުކޮށްދެނިވި ފައިދާހުރި އިސްލާމީ ރޯލުތައް  ،ޢިލްމު އިތުރުޮކށް *
 .މެވެހޯދައިދިނުދަ ތަކެތި އޭނާއަށް އަޑުއެހުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. އަދި އެފަ
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ދީންވެރި އެކުވެރިންތަކެއް އޭނާއަށް ހޯދައިދިނުން. އެއީ އެކަނބަލުންނާއެކު  *
ފައިދާހުރި  އަދި ރަނގަޅު ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށް  ،އުޚުއްވަތްތެރިކަން ބާއްވާ
 އެވެ.ބައެއްގެ ޮގތުގަ ކަންކަމުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ

ށްދީ އަދި އޭނާއާ ހަމައަށް އެފަދަ އެ އަންހެނާއަށް ފޯރަފާނެ ނުބައިކަމެއް ދުރުކޮ *
ނުބައި  ން. އެއީ ނުބައި އެކުވެރިންނާއިކަންތައް އަތުވެދާނެ މަގުތައް ބަންދުކުރު

 .މެވެތަންތަނުން ދުރުހެލިކުރު

 

IHIHIHIHIH 
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 ވަނަ ނަސޭހަތ  ތިނ 

 ދުނ  ކުރެވޭ ތަނެއ ކަމުގައި ހެ ކުރު ގެ ޛި هللاގެއަކީ ތ : ސޭހަނަ ވަނަ 3

 

 އްވިއެވެ.ޙަދީޘްކުރެ وسلم عليه هللا صلى ރަސޫލާ

َكُر »
ْ
ِذى ُيذ

َّ
َبْيِت ال

ْ
َكُر  هللُا َمَثُل ال

ْ
ِذى اَل ُيذ

َّ
َبْيِت ال

ْ
َحِى  َو هللُا ِفيِه َوال

ْ
ِت ِفيِه َمَثُل ال َمِي 

ْ
« ال

 ]متفق عليه[

 ޛިކުރު  ގެهللا އެގެއެއްގައި ގެއަކާއި ކުރެވޭ ޛިކުރު ގެهللا އެގެއެއްގައި" މާނައީ:
 ”މިޘާލެވެ. އެއްޗެއްގެ މަރުވެފައިވާ  ޗަކާއެއް ދިރިހުރި މިޘާލަކީ  ގެއެއްގެ  ނުކުރެވޭ

 

ކަމުގައި ހަދަންޖެހެއެވެ. އެއީ ހިތުްނ ކުރެވޭ ތަނެއް ގެއަކީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޛިކުރު 
ކުރުމާއި ޤުރްއާން އަދާ ވެ. ނުވަތަ ނަމާދުމެއެޛިކުރުކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ދުލުން
މު މުޠާލިޢާކުރުމާއި އިސްލާމީ ވެ. ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޢިލްމެއެކަމުގައިވިޔަސް ކިޔެވުން

 ވެ.މެއެތްތައް ކިޔުން ކަމުގައިވިޔަސްޮފ

ތަޢާލާ ޛިކުރު ނުކުރުމުން هللا ގެތަކުގައި ފައިވާ ފަދައިން، ބަޔާންވެޙަދީޘްގައި 
މުސްލިމުންގެ ކިތައް ގެ މަރުވެފައިވޭ ހެއްޔެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ޝައިޠާނީ 

 އަދި  ވި، ޣީބަބުނެ، ބުހުތާނު ޮދގުހަދާރުކުރެމިޔުޒިކާއި ލަވަތައް އެތަންތަނުގައި ޛިކު 
 ...ދެބައޮޑުވާއިރު އެތަންތަނުގެ ޙާލަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟!
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ނޫން ގާތްތިމާގެ މީހުން ނުވަތަ ގެއަށް ވަދެ ނިކުމެއުޅޭ އަވަށްޓެރިންގެ މަޙްރަމު
އަދި  ޙަރާމް އެއްވުންތަކާކުރިމަތީގައި ޒީނަތްތެރިކަން ފާޅުކުރުންފަދަ ފާފަތަކާއި، 

 ހެއްޔެވެ؟! ތަންތަނުގެ ޙާލަކީ ކޮބާއެންކަރާތްތަކުން ފުރިފައިވާއިރު މުނޫންވެސް އެ

ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟  ވެދެވަޑައިގަންނަވާނީމިފަދަ ޙާލެއްގައިވާ ގެއަކަށް މަލާއިކަތުން 
ހުންނަށް ތިޔަބައިމީهللا ކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ދިރުވާށެވެ.  ޛިކުރު  ،ފަހެ

 !އެވެރަޙްމަތް ލައްވާށި

 

IHIHIHIHIH 
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 ވަނަ ނަސޭހަތ ހަތަރު

 ހެދުނ  ގެތައ  ޤިބ ލައެއ ކަމުގައި  ތިޔަބައިމީހުނ ގެވަނަ ނަސޭހަތ :  4

 

 މީގެ މާނައަކީ ގެއަކީ އަޅުކަންކުރާތަނެއްގެ ޮގތުގައި ހެދުމެވެ.

 

 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وجل عزهللا 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ

 ]سورة يونس[ چ ې  ې     ۉ  ۉې  ې

 އަށް ގެފާނު()ހާރޫނު އަޚް ލޭގެފާނުގެއެކަ މޫާސގެފާނާއި، އިލާހުތިމަން“ :މާނައީ
 ތައް ގެ މިޞްރުގައި މީހުންނަށް މުގެޤައު ދެބޭކަލުންގެ ތިޔަ ވަޙީކުރެއްވީމެވެ.

 ނަމާދު އިހަދަ އެއްކަމުގައިޤިބްލަ ،ގެތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި ހައްދަވާށެވެ.
 ”ދެއްވާށެވެ. ޚަބަރު އުފާވެރި ތަކުންނަށްމިނުމުއު ކަލޭގެފާނު އަދި  ރާށެވެ.ކުޤާއިމު

 

  ވިދާޅުވިއެވެ. عنهما هللا رضيއިބްނު ޢައްބާސް 

 މިސްކިތްތަކެއް  ދިރިއުޅޭތަން ންއެބައިމީހު އަމުރުވެވިގެންވަނީ އެބައިމީހުންނަށް“
 ”ހެދުމަށެވެ. ކަމުގައި
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  ވިދާޅުވިއެވެ. هللا رحمهއިބްނު ކަޘީރު 

 ފިރުޢައުނާ ހުންނަށްބައިމީއެ މިކަންވީޮގތަކީ -ޑިގެންވެއެވެ.ދެނެވޮ މޮޅަށް ތަޢާލާ هللا-”
 ވެ،ވަރުގަދަ އްޞީބާތްތަމު  ދިޔަ ލިބެމުން ރާތުންފަ މީހުންގެ  ޤައުމުގެ  އޭނާގެ

 ނަށް އެބައިމީހުން ނަމާދުކުރުމަށް ގިނަގިނައިން ،މުންވުދަތިކުރެ ބައިމީހުންނަށްއެ
 ންނެވެ.ފަދައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ތަޢާލާ هللا .ވެއެންގެވުނެ

 [١٥٣]سورة البقرة    چ ... ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ چ

 ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުން ކެތްތެރިކަމާއި މީސްތަކުންނޭވެ. އީމާންވެއްޖެ އޭ“ މާނައީ:
 ”...އެދޭށެވެ ވާގި

 ފަދައިންނެވެ. ޙަދީޘްގައިވާ އަދި

نا » ّلَّ  النَِّبي  َكا ه  صا ا  عالاْيهِ  اّللَّ ّلَّ سا ا وا اهه  ِإذا ب زا ّلَّ  ر  أامْ  حا عيف سنن ]حس نه األلباين يف حصيح وض  «صا

 [١٣١٩ داو أيب د

 ދުވެރިވެއްޖެނަމަ މެ ކަމެއް  ބޮޑު  ށްއަ صلى هللا عليه وسلم ނަބިއްޔާ“ މާނައީ:

މިހިސާބުން އިބްނު ކަޘީރުގެ ބަސްކޮޅު ] " ”ނަމާދުކުރައްވައެވެ. ކަލޭގެފާނުއެ
  [ނިމުނީއެވެ.
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ދި ޚާއްޞަޮކށް ބަޔާންކޮށްދެއެވެ. އަމުން މިކަ ކަންމުހިންމު މުގެގެތަކުގައި އަޅުކަންކުރު
ރުންގެ ގައި ކާފިހަމައެފަދައިން ބައެއް ޙާލަތްތަކުތުތަކުގައެވެ. ގުބަލިކަށިކަމުގެ ވަ
 އެވެ.އިރުފަސްޖެހޭމުސްލިމުން ޅުގައި ނަމާދުކުރަން ކުރިމަތީގައި ފާ

ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.  ފާނުގެ މިޙްރާބާ ބެހޭގޮތުންމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަރްޔަމްގެމިމަޤާ
ތަޢާލާ هللا އްވި ތަނެވެ. އެއީ އެއީ އެކަމަނާ އެތަނުގައި އަޅުކަންޮކށް އުޅު

 ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.ވަޙީ

ل عمران  چ ... ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ ...چ
 
 [٣٧]سورة ا

 ޒަކަރިއްޔާގެފާނު  ށްއަތެރެ  މިޙުރާބުގެ އަރިހަށް، ނާގެއެކަމަ"... މާނައީ:
 އެކަލޭގެފާނު  ރިޒްޤުތައްވާތީ އަރިހުގައި އެކަމަނާގެ ފަހަރަކު ޮކންމެ  އިގަންނަވާވެދެވަޑަ

 ”...ދެކެވަޑައިގަނެއެވެ

 

ފަރުޟު ނަމާދުތައް ފިޔަވާ އެހެން ނަމާދުތަްއ  عنهم هللا رضيޞަޙާބީބޭކަލުން 

ވާހަކައަކީ އެކަމާ ބެހޭޮގތުން އަންނަނިވި އެބޭކަލުންގެ ގެތަކުގައި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި 
 އައިސްފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.

، َانَّ ِعْتَباَن ْبَن َماِلٍك  ْنَصاِريُّ َ
ْ
ِبيِع اال  هللِا َوُهَو ِمْن َاْصَحاِب َرُسوِل  –َعْن َمْحُموُد ْبُن الرَّ

ى  ْنَصاِر  هللُا َصلَّ َ
ْ
ا ِمْن اال ْن َشِهدوا َبْدر  َم، َوُهَو ِممَّ ُه َاَتى َرُسوَل  –َعَلْيِه َوَسلَّ  هللُا ى ل  صَ  هللِا َانَّ

ي ِلَقْوِمي، َفِإَذا َكاَنْت هللِا َيا َرُسوَل "َفَقاَل:  ،َم َوَسل  َعَلْيِه  ِ
! َقْد َاْنَكْرُت َبَصِري َوَاَنا ُاَصل 
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َي ِبِهْم، َوِدْدُت  ِ
ِتَي َمْسِجَدُهْم َفُاَصل 

 
ْم َاْسَتِطْع َاْن ا

َ
ِذي َبْيِني َوَبْيَنُهْم ل

َّ
َواِدي ال

ْ
ْمَطاُر َساَل ال َ

ْ
 اال
ِخَذُه هللِا َرُسوَل  َيا َي ِفي َبْيِتي َفَاتَّ ِ

َك َتْاِتيِني َفُتَصل  ىَانَّ  ."ُمَصلًّ

ُه َرُسوُل 
َ
ى هللِا َقاَل: َفَقاَل ل َم:  هللُا َصلَّ   .« -هللُا ِإْن َشاَء  –َسَاْفَعُل  »َعَلْيِه َوَسلَّ

ى  هللِا َقاَل ِعْتَباُن: َفَغَدا َرُسوُل  َم هللُا َصلَّ َهاُر َعَلْيِه َوَسلَّ  َفاْسَتْاَذَن ، َوَاُبو َبْكٍر ِحيَن اْرَتَفَع النَّ
ى  هللِا َرُسوُل  َبْيَت، ُثمَّ َقاَل:  هللُا َصلَّ

ْ
ى َدَخَل ال ُه، َفَلْم َيْجِلْس َحتَّ

َ
َم، َفَاِذْنُت ل َعَلْيِه َوَسلَّ

َي ِمْن َبْيِتَك؟» ِ
  «َاْيَن ُتِحبُّ َاْن ُاَصل 

ى نَ 
َ
ُه ِإل

َ
َبْيِت، َفَقاَم َرُسوُل َقاَل: َفَاَشْرُت ل

ْ
ى  هللِا اِحَيٍة ِمْن ال َم  هللُا َصلَّ َر، َفُقْمَنا َعَلْيِه َوَسلَّ  َفَكبَّ

َم. ]رواه البخاري ، الفتح  ى َرْكَعَتْيِن ُثمَّ َسلَّ فَنا َفَصلَّ  [۱/٩۱٥َفَصفَّ

 هللاރަސޫލު ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އަންޞާރިއްޔުލްއަ އައްރަބީޢު ބުން މަޙްމޫދު“ އީ:މާނަ
 އަދި  ވަޑައިގަންނަވާހިމެނި ތެރޭގައި އަޞްޙާބުންގެ ގެ ى هللا عليه وسلمصل

 ވަޑައިގެންނެވި  ބައިވެރިވެ ހަނގުރާމައިގައި  ބަދުރު ތެރެއިން އަންޞާރުންގެ
 އަރިހަށް  ގެ  وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު ،މާލިކް ބުން ޢިތުބާން  ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ 

 އަޅުގަނޑުގެ  ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ“ ޅުވިއެވެ.ވިދާ އެކަލޭގެފާނު ،ފަހެ ވަޑައިގަތެވެ.
 އިމާމުވެ  މީހުންނާއިގެން ޤައުމުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  އަދި ފަށައިފިއެވެ. އަނދިރިވާން ޯލ

 ވާ ގައިދެމެދު އެބައިމީހުންނާ އަޅުގަނޑާ  ހިނދު ވާރެވެހޭ ފަހެ ނަމާދުކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑު
 އަޅުގަނޑަށް  މާދުކުރުމަށްނަ އެބައިމީހުންނާއެކު އަދި  ފެންބޮޑުވެއެވެ. ވާދީގައި

 ކަލޭގެފާނު ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ ނުދެވެއެވެ. މިސްކިތަކަށް  އެބައިމީހުންގެ
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 އޭރުން  ލޯބިކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑު  ވަޑައިގަތުމަށް ނަމާދުކުރުމަށް ގޭގައި  އަޅުގަނޑުގެ
  ”ހަދާނަމެވެ. އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި ތަނެއްގެ ކުރާނަމާދު އެތަން

 ޙަދީޘް  وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު އެކަލޭގެފާނަށް ދެންފަހެ ވިދާޅުވިއެވެ.

 ”ނަމެވެ.ކޮށްދެއްވާ އްކަންތަ ތިގޮތަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ،هللُا  َشاءَ  ِإْن “ ކުރެއްވިއެވެ.

 هللا صلى هللا ރަސޫލު ހެނދުނު ދުވަހު އައި ޖެހިގެން ،ފަހެ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢިތުބާން

 عليه هللا صلى هللاރަސޫލު ދެންފަހެ ވެ.ވަޑައިގަތެ އަބޫބަކުރުގެފާނު އާއި وسلم عليه

 ގޭތެރެއަށް އިޛުނަދެއްވީމެވެ. އަޅުގަނޑު އެދިވަޑައިގަތުމުން އިޛުނައަށް وسلم

 އެކަލޭގެފާނު ،ފަހެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އިށީނދެ އެކަލޭގެފާނު ވެދެވަޑައިގެން
 ގެފާނުތިމަންކަލޭ ކޮންތާކު ގެ ގޭ ލޯބިކުރައްވަނީ ގެފާނު ކަލޭ“ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

 ”؟ހެއްޔެވެ ދުކުރެއްވުމަށްނަމާ

 هللا صلى هللاރަސޫލު އިޝާރާތްކުރީމެވެ. އަޅުގަނޑު ފަރާތަށް  އެއް ގޭގެ  ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންވެސް  ،ފަހެ ވިދާޅުވިއެވެ. ތަކްބީރު ތެދުވެވަޑައިގެން وسلم عليه

 ދެން  ވެ.ދެރަކުޢަތްކުރީމެ ހަދައިގެން ޞަފު ތެދުވެ ފަހަތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ
 "ސަލާމްދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

 

IHIHIHIHIH 
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 ގޭގެ އަހުލުވެރިނ  އީމާނ ކަނ މަތީ ތަރުބިއ ޔަތުކުރުނ  ވަނަ ނަސޭހަތ :  5

 

 ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. عنها هللا رضيޢާއިޝާ 

ى ِمَن اللَّ  هللُا صلى  هللِا َكاَن َرُسوُل  ِ
َفَاْوِتِرى َيا  ُقوِمى»ْيِل َفِإَذا َاْوَتَر َقاَل عليه وسلم ُيَصل 

 [(٧٤٤)-١٣٥]رواه مسلم  «َعاِئَشةُ 

 ވިތުރި  ފަހެ ކުރައްވައެވެ. ނަމާދު  ރޭގަނޑު صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު މާނައީ:

 ”ކުރާށެވެ. ވިތުރި ،ތެދުވެ ފަހެ ޢާއިޝާއެވެ. އޭ" ޙަދީޘްކުރައްވައެވެ. އްވާހިނދުކުރަ

 

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلىރަސޫލާ 

ْت َفِإْن َاَبْت َنَضَح ِفى َوْجِهَها  هللُا َرِحَم » ى َوَاْيَقَظ اْمَرَاَتُه َفَصلَّ ْيِل َفَصلَّ َرُجال  َقاَم ِمَن اللَّ

َماءَ 
ْ
بو داود ، صحيح الجامع  «ال

 
حمد وا

 
 [۸۸٣٤]رواه ا

 އަށްއަނބިމީހާ އޭނާގެ އަދި  ނަމާދޮުކށް ތެދުވެ، ނަމާދަށް  ގެރޭގަނޑު" މާނައީ:
 ނުހޭލައިފިނަމަ  އޭނާ ފަހެ  ށިއެވެ.ރަޙްމަތްލައްވާ هللا މީހަކަށް ގޮވާނަމާދުކުރުވައިފި

 ”ބުރުވާލައެވެ. އޭނާ ފެންފޮދެއް މޫނަށް އޭނާގެ
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ދިނުމަކީ އީމާންކަން  ޞަދަޤާތްދިނުމަށް ގޭގައި ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ހިތްވަރު
ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާ  وسلم عليه هللا صلىއިތުރުވާކަމެކެވެ. މިއީ ނަބިއްޔާ 

 ޙަދީޘް  وسلم عليه هللا صلىކަމެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު  އަމުރުކުރައްވާފައިވާ

 ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ارِ » َثَر َاْهِل النَّ ي َرَاْيُتُكنَّ َاك ْ ْقَن َفِإن ِ َساِء َتَصدَّ  [۱/٥۰٤]رواه البخاري ، الفتح  «َيا َمْعَشَر الن ِ

 ،ފަހެ ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ. ތިޔަކަނބަލުން ކަނބަލުންނޭވެ. އަންހެން އޭ" މާނައީ:
 ފެނިވަޑައިގަތީ ގިނަިއން ތެރެއިން އަހުލުވެރިންގެ ނަރަކައިގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
 ”ތިޔަކަނބަލުންނެވެ.

 

ށާއި މިސްކީނުންނަށް ތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޤީރުންނަކުރެވޭ ކަން މިޒަމާނުގައި މިފަދައިން
ގޭގައި ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާ އުޅެއެވެ. އަދި އެފޮއްޓަށްލައިފި  އެއްކުރުމަށްއިސާ ދޭނެ ފަ

ޗަކަށް ހަދައެވެ. އެއީ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ޙާޖަތަށްޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އެއް
 ގެތަކުގައި އެފަދަމީހުންނަށް ހެދިފައި ހުންނަ އެއްޗެއްކަމުގައި ހަދައެވެ.މުސްލިމު

 

މަށް މޫނާ ފެންނަނަމަ އެކަމަށް ތަބާވުށް ހެޔޮ ނަގޭ ތެރެއިން ގޭގެ އަހުލުވެރިންނަ
ދެއެވެ. ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ހިތްވަރެއްކަމުގައި އެކަންތައްތައް ވެގެންއެބައިމީހުންނަށް ލިބޭ 

ހިފުމާ، ]ޮކންމެ  ރޯދަތައް [15، 14، 13ކޮންމެ ހަނދުމަހެއްގެ އެބަހީ: ބީޟުގެ ]
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ޢާއި ޢާޝޫރާ ދުވަހު ]މުޙައްރަމު ތާސޫ، ހަފްތާއެއްގެ[ ހޯމަ ބުރާސްފަތީގެ ރޯދަހިފުމާ
ދަހިފުމާ، ވަނަ ދުވަހު[ ރޯދަ ހިފުމާ، ޢަރަފާތު ދުވަހުގެ ރ10ޯވަނަ ދުވަހާއި 9މަހުގެ 

އެއީ އެބައިމީހުންނަށް  ން ގިނަކުރާނަމަރޯދަހިފު އިމަހުގަބާންމުޙައްރަމު މަހާއި ޝަޢު
 ފެންނަ ރަނގަޅު ނަމޫނާއެކެވެ.

IHIHIHIHIH 
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ޛިކުރުތަކާއި ގޮެދރާ ގުޅުނ ހުރި ސުނ ނަތ ތަކަށ   ޝަރުޢީވަނަ ނަސޭހަތ :  6

 އަހަނ މިއ ޔަތުކަނ  ދިނުނ  
 

 އޭގެ މިޘާލުތަކަކީ:

 

  ގެއަށ  ވަނ ނަމުނ  ކިޔާ ޛިކުރުތައ 

އިމާމު މުސްލިމް އެކަލޭގެފަނުގެ ޞަޙީޙުގައި ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلىهللا ރަސޫލު

ْيَطاُن: ِإَذ » َعُم، َقاَل الشَّ
ْ
ِ تعالى ِحيَن َيْدُخُل َوِحيَن َيط ُجُل َبْيَتُه َفَذَكَر اْسَم اَّللَّ ا َدَخَل الرَّ

 َعَشاَء َهاُهَنا، َوِإْن َدَخَل َفَلْم 
َ
ُكْم َوال

َ
 َمِبيَت ل

َ
ُكرِ ال

ْ
ِ ِعْنَد ُدُخوِلِه َقاَل:  َيذ ُتُم َادْ اْسَم اَّللَّ  َرك ْ

ْم 
َ
َمِبيَت، َوِإْن ل

ْ
ُكرِ  ال

ْ
َعِمِه َقاَل:  َيذ

ْ
ِ ِعْنَد َمط ُتُم اْسَم اَّللَّ َعَشاءَ  َاْدَرك ْ

ْ
َمِبيَت َوال

ْ
اه اإلمام ]رو  «ال

حمد، المسند 
 
 [٣:١٥٩٩، و مسلم ٣:٣٤٦ا

 ޛިކުރުކޮށް  އިސްމުފުޅު ތަޢާލާގެ هللا ވަންނަހިނދު، ގެއަށް އޭނާގެ މީހަކު“ :މާނައީ
 ބުނެއެވެ. ޝައިޠާނާ ނަމަޢަމަލުކޮށްފި އެފަދައިން ކާހިނދުގައިވެސް އަދި
 އަދި ".ނެތެވެ މިތާކު ކެއުމެއްވެސް ރޭގަނޑުގެ އަދި ތަނެއް ރޭކުރާނެ ތިޔަބައިމީހުން"

 ތިޔަބައިމީހުން " .ބުނެއެވެ ނުކުރާނަމަ  ޛިކުރު  އިސްމުފުޅު ގެ هللا ހިނދު،ވަންނަ އޭނާ
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 މަ ނުކުރާނަ ޛިކުރު އިސްމުފުޅު  ގެهللا ކާހިނދު އަދި ".ލިބިއްޖެއެވެ ތަނެއް ރޭކުރާނެ
 ”".ލިބިއްޖެވެ ވެސްކެއުން ރޭގަނޑުގެ އަދި ތަނަކާ ރޭކުރާނެ ތިޔަބައިމީހުން" .ބުނެއެވެ

 

  ގެއިނ  ނުކުނ ނަމުނ  ކިޔާ ޛިކުރުތައ 

هللا އަބޫ ދާވޫދު އެކަލޭގެފާނުގެ ސުނަނުގައި ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު 
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلى

، ِإَذا َخَرَج ال» ِ َة ِإالَّ ِباَّللَّ ، اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ ِ ُت َعَلى اَّللَّ
ْ
ل ، َتَوكَّ ِ ُجُل ِمْن َبْيِتِه َفَقاَل: ِبْسِم اَّللَّ رَّ

ُه َشْيَطاٌن 
َ
ْيَطاُن َفَيُقوُل ل ُه الشَّ

َ
ى ل ِفْيَت َوُوِقْيَت، َفَيَتَنحَّ ُه: َحْسُبَك َقْد ُهِدْيَت، َوك ُ

َ
َفُيَقاُل ل

َك بِ 
َ
َخُر:َكْيَف ل

 
ِفَى َوُوِقَى؟ا بو داود والترمذي ، وهو في صحيح  «َرُجٍل َقْد ُهِدَى َوك ُ

 
]رواه ا

 [٤٩٩الجامع رقم 

 :މިފަދައިން ދުހިނ ނުކުންނަ ގެއިން އޭނާގެ މީހަކު މާނައީ:

« ِ َة ِإالَّ ِباَّللَّ ، اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ ِ ُت َعَلى اَّللَّ
ْ
ل ، َتَوكَّ ِ  «ِبْسِم اَّللَّ

 އާ هللا އަހުރެން ނިކުންނަމެވެ. ބަރަކާތުން ުފޅުގެއިސްމު ގެ هللا“ މާނައީ:]
 ނުބައިކަމަކުން  އަދި ބާރެއްވެސް  ކުރުމުގެ  ހެޔޮކަމެއް އެއްވެސް އަދި ވަކީލުކޮށްފީމެވެ.
 ”[ނުވެއެވެ. މެނުވީ ޙަޟްރަތުން ގެهللا ބާރެއްވެސް  ސަލާމަތްވުމުގެ

 ތިބާއަށް  ވަރުންހަމަކަށަ ފުދިއްޖެއެވެ. ތިބާއަށް“ .ނެވެނެއެވެބު އޭނާއަށް ކިޔައިފިނަމަ 
 ”ރައްކާތެރިކުރެވިއްޖެއެވެ. އަދި ފުދި ،ލިބި ހިދާޔަތު
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 .ބުނެއެވެ އެޝައިޠާނާއަށް ޠާނަކުޝައި އެހެން ދިމާކުރުމުން ޝައިޠާނާ އޭނާއާ ،ފަހެ

 ކަލެއަށް  މީހަކާ ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ  އަދި ފުދިގެންވާ ،ހިދާޔަތުލިބިގެންވާ”
 "”ހެއްޔެވެ؟ ކިހިނަކުން ޯގނާކުރެވޭނީ

 

  ުސިވާކ 

ގެ އަރިހުްނ  عنها هللا رضي އިމާމު މުސްލިމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ޢާއިޝާ 

 ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

« ِ ُ َعَلْيِه َصلَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َواِك َوَسلَّ ى اَّللَّ لم ك تاب ]رواه مس «َم ِإَذا َدَخَل َبْيَتُه َبَدَا ِبالِس 
 [٤٤رقم  ١٥باب  الطهارة

 ގެކޮޅަށް  އެކަލޭގެފާނުގެ صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު“ މާނައީ:

 ”އުނގުޅުމުންނެވެ. ދަތް ފައްޓަވަނީ  ވަދެވަޑައިގަންނަހިނދު

 

 

IHIHIHIHIH 
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ގެއިނ  ޝައިޠާނާ ދުރުކުރުމަށ ޓަކައި ގޭގައި ދާއިމީ ވަނަ ނަސޭހަތ :  7

 ވުނ ގޮތެއ ގައި ސޫރަތުލ ބަޤަރާ ކިޔެ

 

 ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޙަދީޘްތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:މިކަމާ 

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلىهللا ރަސޫލު

َبَقَرِة »
ْ
ِذي ُتْقَرُا ِفيِه ُسوَرُة ال

َّ
َبْيِت ال

ْ
ْيَطاَن َيْنِفُر ِمَن ال ا، ِإنَّ الشَّ ]رواه  «اَل َتْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ُقُبور 

 [٥٣٩/١ مسلم

 ހަމަކަށަވަރުން  ހަދާށެވެ.ނު ގަބުރުސްތާނުތަކަށް ގެތައް ގެތިޔަބައިމީހުން“ މާނައީ:
 ”ފިލައެވެ. ޝައިތާނާ ގެއަކުން ކިޔެވޭ ސޫރަތުލްބަޤަރާ އެގެއެއްގައި

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلىهللا އަދި ރަސޫލު

َبَقَرِة ِفي ُبُيوِتُكْم، َفِإنَّ »
ْ
َبَقَرِة  اْقَرُءوا ُسوَرَة ال

ْ
ا ُيْقَرُا ِفيِه ُسوَرُة ال ْيَطاَن ال َيْدُخُل َبْيت  ]رواه  « الشَّ

 [١١٧٠و هو في صحيح الجامع  ١/٥٦١الحاكم في المستدرك 

 ހަމަކަށަވަރުން  ފަހެ ކިޔަވާށެވެ. ސޫރަތުލްބަޤަރާ  ގެތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ“ މާނައީ:
 ”ނުވަދެއެވެ. ޝައިޠާނާ ގެއަކަށް ކިޔެވޭ ސޫރަތުލްބަޤަރާ އެގެއެއްގައ

އާޔަތް ގޭގައި ކިޔެވުމުން އޭގެން ހު ދެ އާޔަތުގެ މާތްކަމާއި، އެދެއަދި މިސޫރަތުގެ ފަ
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلىކުރާ އަޘަރާ ބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނު 



 

dhisalafiyyah.net 
 

37 
 ވަނަ ނަސޭހަތ ހަތ 

ا َقْبَل َاْن  تعالى هللاَ ِإنَّ  » َتاب  َتَب ك ِ َماَواِت َوااَلرْ يك َ َفْي َعاٍم، ْخُلَق السَّ
ْ
َعْر ِِ َوُهوَ َض ِبَال

ْ
 ِعْنَد ال

نه
 
َياٍل، َفَيْقَرَبَها  َوا

َ
ِن ِفي َداٍر َثالَث ل

 
َبَقَرِة، وال ُيْقَرا

ْ
َيَتْيِن َخَتَم ِبِهَما ُسوَرَة ال

 
َاْنَزَل منه ا

حمد في المسند  «َشْيَطاٌن 
 
 [١٧٩٩و غيره و هو في صحيح الجامع  ٤/٢٧٤]رواه اإلمام ا

 ކުރިން  އަހަރު  ދެހާސް ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ  ބިން  އުޑުތަކާއި ކަށަވަރުންހަމަ“ މާނައީ:
 އަދި  ގައެވެ.ކައިރީ ކޮޅުގެ ރުޝިޢަ  ވަނީލިޔުން އެ  ލިޔުއްވިއެވެ. ލިޔުމެއް ތަޢާލާ هللا

 ސޫރަތުލްބަޤަރާ  އެދެއާޔަތުން ބާވާލެއްވިއެވެ. އާޔަތް ދެ  އޭގެން އެއިލާހު ހަމަކަށަވަރުން
 ޝައިޠާނާ  ފަހެ  ގެއަކާ ކިޔަވައިފި ދެއާޔަތް  އެ  ދެއްވަން ރޭ  ތިން ނިންމެވިއެވެ.

 ”ހުއްޓެވެ. ގާތްނުވާ

 

 

IHIHIHIHIH 
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 ގޭގެ އަހުލުނ ނަށ  އުނގަނ ނައިދިނުނ   ވަނަ ނަސޭހަތ : 8

 

ގޭގެ ވެރިމީހަގެ މައްޗަށް ކީ ތަންފީޛުކުރުމަ  ގެ އަމުރުފުޅުهللا ޔަތުގައިވާ އަންނަނިވި އާ
 ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

]سورة  چ ...ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ

 [٦التحريم 

 ނަފްސުތަކާއި، އަމިއްލަ ތިޔަބައިމީހުންގެ މީސްތަކުންނޭވެ. އީމާންވެއްޖެ އޭ“ މާނައީ:
 ދަރަކީ  ނަރަކައިގެ  އެ  ސަލާމަތްކުރާށެވެ. ނަރަކައިން އަހުލުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ”...ހިލައެވެ މީހުންނާއި

 

ވައިދިނުމާއި، އެބައިމީހުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި، މިއާޔަތަކީ ގޭގެ އަހުލުންނަށް ކިޔަ
އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި، ނުބައިކަންތައްތައް މަނާކުރުމުގެ 
ދަލީލެކެވެ. ބައެއް މުފައްސިރުން މިއާޔަތާމެދު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތައް ލޮބުވެތި 

 ގޭގެވެރިމީހާގެ ވާޖިބުތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.ކިޔުންތެރިންނަށްޓަކައި ހުށަހަޅާލަމެވެ. އެއީ 

  ވިދާޅުވިއެވެ. هللا رحمهޤަތާދާ 

 އަދި  އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ތަޢާލާއަށް هللا“
 ހަމަކަށަވަރުން  އަދި މަނާކުރަންވާނެއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން އެއިލާހަށް
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 ޤާއިމުކުރުމަށް  އަމުރުފުޅުތައް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ނަށްންހުއެބައިމީ ތަޢާލާ هللا
 ”އެހީތެރިވެދޭށެވެ. އެކަމުގައި އަދި  އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

 

  ވިދާޅުވިއެވެ. هللا رحمهماއައްޟައްޙާކު އަދި މުޤާތިލް 

 ތަޢާލާ  هللا އަޅުންނަށް، އަންހެން އަދި މީހުން ގާތްތިމާގެ  އަހުލުންނާއި އޭނާގެ“
 ކަންތައްތައް  ކުރައްވާފައިވާނަހީ ކަންތައްތަކާއި އްވާފައިވާފަރުޟުކުރަ ންނަށްއެބައިމީހު

 ”ޙައްޤެކެވެ. އޮތް  މައްޗަށް މީހާގެ މުސްލިމު  ދިނުމަކީ އުނގަންނައި

 

  ވިދާޅުވިއެވެ. عنه هللا رضيޢަލީ 

 ”އަދަބުވެރިކުރުވާށެވެ. އެބައިމީހުން އަދި އުނގަންނައިޭދށެވެ. އެބައިމީހުންނަށް“

 

  ވިދާޅުވިއެވެ. هللا رحمهކިޔާ އައްޠަބަރީ އިލް

 އަދި ހެޔޮކަންތައްތައް ދީނާއި އަހުލުންނަށް ދަރިންނަާށއި އަހަރެމެންގެ ފަހެ“
 ޖެހޭނެއެވެ. އުނގަންނައިދޭން ކަންތައްތައް ންވާބޭނު އެމީހުންނަށް ތެރެއިން ގެއަދަބުތަކު

 ބައިމީހުންނަކީ އެ  އަޅުންނަށް، ންއަންހެ وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު އަދި

 ތިޔަބައިމީހުންގެ  ބާރުއެޅުއްވިއިރު  އުނގަންނައިދިނުމަށް އަޅުންކަމުގައިވަނިޮކށް،
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 ކިހިނެތް ދެކެނީ މިނިވަނުންކަމުގައިވީހިނދު، އެއީ އަހުލުންނާމެދު، ދަރިންނާއި
 ”ހެއްޔެވެ؟

 

 އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا رحمهއަލްބުޚާރީ 

  ރިހެނާ އޭނާގެ އަންހެން އަޅުންނަށާއި އަހުލުންނަށް އުނގަންނައިދިނުން.ބާބު: ފި“

 ގެ ޙަދީޘްފުޅު ނަކަލުކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلىهللا ދެން އެކަލޭގެފާނު ރަސޫލު

ُهْم  َثاَلَثةٌ »
َ
َبَها َاَمةٌ  ِعْنَدُه  َكاَنْت  َوَرُجٌل  … َاْجَراِن  ل  َاْحَسَن فَ  َمَهاَوَعلَّ  َتْاِديَبَها، َفَاْحَسَن  َفَادَّ
َجَها َاْعَتَقَها ُثمَّ  َتْعِليَمَها،  «َاْجَراِن  َفَلهُ  َفَتَزوَّ

 ގެންވާ މިލްކުވެ އަޅަކު އަންހެން އަދި ...މީހުންވެއެވެ ތިން ލިބޭ އަޖުރު  ދެ“ މާނައީ:
 އެންމެ  އަދި  އަދަބުވެރިކުރުވައެވެ. އޭނާ  ހެޔޮޮގތުގައި އެންމެ ،ފަހެ ވެ.އެފިރިހެނާ

 ޮކށްމިނިވަން އަންހެނާ އެ އެއަށްފަހު ދެން އުނގަންަނއިދެއެވެ. އަށްނާއޭ ހެޔޮޮގތުގައި
 ”އަޖުރުވެއެވެ. ދެ އެފިރިހެނާއަށް ،ފަހެ ކައިވެނިކުރެއެވެ. އޭނާއާ

 

  މި ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙައިގައި ވިދާޅުވިއެވެ. هللا رحمهއިބްނު ޙަޖަރު 

 ވާހަކަ އަޅުއަންހެނުންގެ ،ގުޅުމަކީ ހުރި ޙަދީޘްއާ އިއާޚީސުރު ބާބުގެ“
 ނަގާފައި  ވާހަކަ  ހުލުްނގެއަ އެވެ.ނައްޞުގަ  ދީޘްގެއެޙަ ސީދާ  ޛިކުރުކުރެވިފައިއެވަނީ

 ކަންތައްތަކާއި  ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ތަޢާލާ هللا  ޤިޔާސޮްކށްގެންނެވެ. އެވަނީ
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 އަޅުންނަށް ސުންނަތްތައް ގެ وسلم عليه هللا صلى ރަސޫލާ އެއިލާހުގެ

 އުނގަންނައިދިނުމަށް މިނިވަނުންތަކަކަށް ވުރެސަމާލުވުމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް
 ”އެދެވިގެންވެއެވެ. މާބޮޑަށް ސަމާލުވުން

 

ޖެހުމުންނާއި އެހެނިހެްނ  އުޅެންޖެހުމާއި، ވަޡީފާގައި އުޅެން ފިރިހެންމީހާ، މަޝްޣޫލުވެ
ދިނުަމށް ވަޤުތު ހުސްކުރަން  ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަހުލުންނަށް އުނގަންނައި

ޑަކުރެވެއެވެ. ފަހެ މިކަމުގެ ޙައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކިދުވަހެއް ކަނޑައަޅާ، ކު ފަރުވާ
ދިނުަމްށޓަކައި ޚާއްޞަކުރުން  އެދުވަސް ޢާންމުޮކށް ގޭގެ އަހުލުންނަށް އުނގަންނައި

 ހިމެނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އިތުރުން ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށްވެސް ޢިލްމު އުނގަންނައިދޭ
 އި އެންމެންނަށް މިގަޑި އެންގުމާ އަދި ންވެސް ހިމެނެއެވެ.ބޭއްވު މަޖްލިސްތައް ގޭގައި

ތިބުމަށް އަދި އެކަމުގައި ދެމި ޅާ އަށް ޙާޟިރުވުމަށް ބާރުއައަދި އެންމެންނަށް އެގަޑި
ކަމެއްކަމުގައި  އޭރުން އެކަމަކީ އެމީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ންވާނެއެވެ.ހިތްވަރުދޭ

 هللا صلى ސުގެ މައްޗަށްވެސް މެއެވެ. ނަބިއްޔާވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފް

 އަށް ކުރިމަތިވި މިފަދަކަމެއް ތިބާއާ ހިއްސާކުރާނަމެވެ. وسلم عليه

 

 .އެވެވިދާޅުވި هللا رحمهއަލްބުޚާރީ 

ބާބު: ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަށް ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި ދުވަހެއް 
 ޚާއްޞަކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
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 ނަކަލުކުރެއްވިއެވެ.އެކަލޭގެފާނު ގެ ޙަދީޘް  عنه هللا رضيއަލްޚުދްރީ  އަބޫ ސަޢީދު

ِت »
َ
َساُء  َقال ِبِي   الِن  ى ِللنَّ َم: َعَلْيِه  هللُا  َصلَّ َجاُل، َعَلْيَك  َغَلَبَنا َوَسلَّ َنا َفاْجَعْل  الِر 

َ
ا ل  ِمْن  َيْوم 

ا َفَوَعَدُهنَّ  َنْفِسَك، ِقَيُهنَّ  َيْوم 
َ
 «ل

 ދެންނެވިއެވެ. އަންހެންކަނބަލުން އަށް وسلم عليه هللا صلى  ނަބިއްޔާ“ މާނައީ:

 ކުރިއަރައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން އަރިހުގައި ކަލޭގެފާނުގެ'
 ފަހެ 'ހަމަޖައްސައިދެއްވާށެވެ. ންނަށްއަޅުގަނޑުމެ ދުވަހެއް ދުވަސްތަކުން ކަލޭގެފާނުގެ

 އެކަލޭގެފާނު  ހަމަޖައްސަވަން ދުވަހެއް  އްވުމަށްއަމުރުކުރެ ވަޢުޡުދެއްވާ އެކަނބަލުންނަށް
 ”ވަޑައިގަތެވެ. ވަޢުދުވެ

 

  ވިދާޅުވިއެވެ. هللا رحمهއިބްނު ޙަޖަރު 

 ބައްޕާފުޅު  ފާނުގެއެކަލޭގެ  ކިބައިން  އަބޫހުރައިރާގެ ޞާލިޙް  އިބްނި ސަހުލް“
 ،ފަހެ މިވާހަކަވެއެވެ. ޙަދީޘްގައިވެސް ގެންނަވާފައިވާ ކަމަށްރިވާކުރެއްވި 

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދީޘްގައިވަނީއެޙަ

َنةَ  َبْيُت  َمْوِعُدُكنَّ »
َ
 [١/١٩٥ الباري  ]فتح «ُفال

  ”ކަނޑައެޅިފައިވާތަނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެއަކީ އަންހެނެއްގެ މިވެނި“ މާނައީ:

 ތައްޙަދީޘް އެކަނބަލުންނަށް ގެންވަޑައި އަރިހަށް އެބޭކަނބަލުންގެ އެކަލޭގެފާނު ،ފަހެ
 "ބަޔާންޮކށްދެއްވިއެވެ.
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ދެވިދާނެކަމެވެ. އަދި  ގެތަކުގައި އުނގަންނައި  މިޙަދީޘުން އެނގެނީ އަންހެނުްނނަށް 
އަންހެން ޞަޙާބާއިން ތަޢުލީމަށް ބެހެއްޓެވި ޝައުޤުވެރިކަމެވެ. އަދި އަންހެނުން 

ކީ ހެދުމަ ގޮތަށް ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން އިރުޝާދުދީ ނުހިމެނޭ
އަިދ ގެތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން ދަޢުވަތުދިނުމުގައި  ދަޢުވަތުދޭ މީހުންނާ

 މެކެވެ.މުގެ ތެރެއިންވާކަފަރުވާކުޑަކުރު

ބައެއް ކިޔުންތެރިން ބުނެފާނެއެވެ. ތިމަންމެން ދުވަހެއް ޚާއްޞަކޮށްފާނަމެވެ. އަދި 
އި ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި މަޖްލިސްތަކުގަ  ،އެކަމުގެ ޚަބަރު އަހުލުންނަށް ދީފާނަމެވެ. ފަހެ

 ޮކންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އަހަރެމެން ފަށާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އޭގެ ޖަވާބުގައި ތިބާއަށް ގޮތްތަކެއް ހުށަހަޅަމެވެ. ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނަށް 
މިހުށަހަޅާލަނީ ވަރަށް ފަސޭހަ، އާދައިގެ މަންހަޖެކެވެ. އެއީ ޢާންމުޮކށް ގޭގެ 

 ދިނުަމށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށެވެ. އިއަހުލުންނަށް އުނގަންނަ

 

ْحمنُالَكِرْيمَُتْيِسْير ُ ِمَُُتْفِسْيرُُِِفْيُُالرَّ
َ
اِنَُُكَل ُابنُالعَلمة ނަންދެވިފައިވާ  ނަމުން  ގެالَمنَّ

    ތަފްސީރު: ގެ سعدي

ވަނީ ފައިމިޮފތް އެކުލެވިގެންވަނީ ހަތް މުޖައްލަދުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މިފޮތް ލިޔުއްވާ
ވެ. ސޫރަތްތަކެއް ނުވަތަ އޭގެން ބައެއް ކިޔެވިދާނެއެވެ. ކަށެވަރަށް ފަސޭހަ އުސްލޫބަ 

 ދެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އުނގަންނައި
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ُ اِلِحْيَن:ُِرَياض  ُالصَّ

އޭގައިވާ ޙަދީޘްތަކާއި ފުޓްނޯޓްތަކާއެކު އެއިން ލިބޭ ޢިބުރަތްތައް ފައިދާތަކާއެކު 
ِقْيَن  މުގައި މިކަ ކިޔައިދެވިދާނެއެވެ. އަދި   ރުޖޫޢަވެވިދާނެއެވެ. ށްމިޮފތަ ُنْزَهُة الُمتَّ

 

ُ އައްޢައްލާމާ ޞިއްދީޤް ޙަސަން ޚާންގެ ْسن  ْوِلِهُُللِاَُُعِنَُُثَبَتُُِبَماُاأُلْسَوِةُُح  ُِفيَُوَرس 
ْسَوِةُ  .الن ِ

 

އުނގަންނައިދިނުމަކީެވސް ވަރަށް މުހިންމު  ފިޤްހުގެ ބައެއް ޙުކުމްތައް އަންހެނުންނަށް
)ޙައިޟް ނިފާސްކަމުގެ އާއިހާރަތުގެ ޙުކުމްތަކާއި، ޠަބީޢީ ލެކެވެ. މިޘާލަކަށް ޠަކަމެ
ނަމާދާއި ޒަކާތުގެ ޙުކުމްތަކާއި، ރޯދައާއި ޙައްޖާއި، ކެއުމާއި ބުއިމުގެ ބައެއް ، (އާއިލެ

ޙުކުމްތަކާއި، ހެދުން އެޅުމާއި ޒީނަތްތެރިވުމާއި، ފިޠުރަތުގެ ސުންނަތްތަކާއި 
އަދިވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކެވެ.  ޒިކާއި ތަޞްވީރުގެ ޙުކުމްތަކާއުމަޙްރަމުންނާއި، މި

ތެރޭގައި  މީގެ މުހިންމު މަޞްދަރުތަކަކީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ފަތުވާަތކެވެ. އޭގެ
 ،ފަތުވާތަކާއި  ޖަމާކުރެވިފައިވާ  ބާޒްގެ  ބިން  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  އައްޝައިޚް   ހިމެނެނީ 

ވެރިންގެ އާ އަދި މިނޫންވެސް ޢިލްމުން ލްއުޘައިމީ އަ  ޞާލިޙް  ބުން  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚް 
ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ރެކޯޑޮްކފައިވާ  ހި. އެއީ ލިޔެފައި ހުރި އެއްޗެފަތުވާތަކެވެ

 ވިޔަސްމެއެވެ. އެއްޗެހިކަމުގައި
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 ތާވަލެއްިދނުމަށްޓަކައި  އަނެއް ކަމަކީ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް އުނގަންނައި
ހަނދުމަކޮށް  ތްތައްސޭހަދީނީ ނަތަކާއި ޢާންމު ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ދަރުސް

ނުވަތަ ޢިލްމު އުނގެނޭ ަދރިވަރުންގެ ތެރެއިން  ޓަކައެވެ. އެއީ ޢިލްމުވެރިންނާދިނުމަށް
އިތުބާރު ހިފޭ މީހުންގެ ކިބައިންނެވެ. އޭރުން އެކިވައްތަރުތަކުގެ ތަޢުލީމުގެ ރަނގަޅު 

 އިޛާޢަތުލް ޤުރުއާނިލް ކަރީމްގެ  މަޞްދަރުތަކެއް އުފެއްދޭނެއެވެ. އަދި ހަމަމިގޮތުން
]ނޯޓު: މިއީ ސުޢޫދީ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަޑުއެހުމަށް ހަނދާން ނައްތާނުލައްާވށެވެ. 

އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް  ޢަރަބިއްޔާގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލެކެވެ.[
ރަޟަށް އިރުޝާދުދޭށެވެ. ތަޢުލީމުގެ އަނެއް ވަސީލަތަކީ އިސްލާމީ ފޮތްތަކުގެ މަޢު

ދިއުމަށް އަންހެނުންނަށް ޚާްއޞަކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތައް ގޭގެ އަހުލުންނަށް 
ހަނދުމަކޮށްދިނުމެވެ. އެއީ ޝަރުޢީ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަނބަލުން އެތަނަށް 

  ދިއުމަށެވެ.

 

IHIHIHIHIH 
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އިސ ލާމީ  އެކަށީގެނ ވާ ރަނގަޅު ތިބާގެ ގޭގައި  ވަނަ ނަސޭހަތ : 9

 އ  ހެދުނ  ކުތުބުޚާނާއެ 

 

ގޭގެ އަހުލުންނަށް އުނގަންނަިއދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ އަނެއް ކަމަކީ ޝަރުޢީ 
ޙުކުމްތައް އުނގެނި އެކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދީ އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 
ގޮތުން ގޭގައި އިސްލާމީ ކުތުބުޚާނާއެއް ހެދުމެވެ. ކޮންމެހެން އެއީ މާބޮޑު ތަނަކަށް 

ނުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދޭންވީ މުހިންމު ފޮތްތައް ވާކަށް 
އިޚްތިޔާރުކުރުމަށެވެ. އަދި މިފޮތްތައް ބަހައްޓަންވާނީ ފަސޭހައިން އެތަނަށް ވަދެނިކުމެ 

 ދޭން މަށް ގޭގެ އަހުލުންނަށް ހިތްވަރުހެދޭނެ ތަނެއްގައެވެ. އަދި އެފޮތްތައް ކިޔު
 ޖެހޭނެއެވެ.

ފުޠާހިރު އަދި ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ކަނެއްގައި ފޮތްތައް ގޭގެ ފެންޑާގެ ސާ
ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި މިތަން ވާންވާނީ ޮފތްކިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށެވެ. ނިދާ 
ކޮޓަރި އަދި މެހެމާނުން ތިބޭ ތަނުގައިވެސް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. އެއީ ގޭގައި އުޅޭ 

 ދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.ފަރުދުންނަށް ދާއިމީޮކށް ކިޔުމަށް ފުރުޞަތު ހޯ

ފާތު އެކި މައްސަލަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޮގތެއްގައި ކުތުބުޚާނާ ހެދުމަށްޓަކައި ތަ
ތަޢާލާ هللا ކަމަށް ފުރިހަމައެހެނީ  ހިމަނަންވާނެއެވެ. ކެއް ޖިޢުތަވަރުގެ މަރުދިރާސާކުރެވޭ

ގެ ގޮތުންނެވެ. ވެދިނުމުފާތު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެހީއެއީ ތަ ލޯބިކުރައްވައެވެ.
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. އަދި ތަފާތު ންނަށް މަދްރަސާތަކުގައި އެއިން ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްަޓކައެވެއަދި ކުދި
ންނާއި، ބޮޑެތިމީހުން ނެއެވެ. ކުޑަކުދި ލާތަކުގެ( ފޮތްތައް ހިމަނަންވާޙަފެންވަރުގެ )މަރު

 ތަކެވެ. އަދި މެހެމާނުންނާއިއަދި އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންނަށް މުނާސަބު ޮފތް
މީހުންނަށް ހަދިޔާއަށް  މަތްތެރީންނާއި ޢާއިލާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޙުންގެ ރަކުދި

ދިނުމަށްޓަކައި ވެސް ފޮތްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އެޮގތުްނ އޭގައިވާ ޙަދީޘްތައް 
ނެގިފައިވަނީ ޮކން ޮފތަކުންކަން އެނގޭގޮތަށް ހުންނަ އަދި ޝައުުޤވެރިވާފަދަ ޮގތަކަށް 

ހެދުމުގެ ކުރިން  ކުތުބުޚާނާލަންވާނެއެވެ. ގޭގައި އް ލިބޭޯތ ބަހުށަހަޅައިދީފައިވާ ފޮތްތަ
ފޮތްތަކުގެ ތަޖުރިބާހުރި މީހުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޮފތް މަޢުރަޟުތަކުގެ ބޭނުން 

 ހިފިދާނެއެވެ.

އަދި ޮފތް ހޯދާ މީހާއަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައުޟޫޢުތަކަށް ބަހާލައިގެން 
ރެވިދާނެއެވެ. ފަހެ ތަފްސީރު ޮފތްތައް އެއް ހަރުގައި ކު ފޮތްތައް ތަރުތީބު

އަދި ފިޤްހު ޮފތްތައް  ... ދީޘް ފޮތްތައް އެހެން ހަރެއްގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި ޙަ
ދަކަށް އަލިފު ބާ މިފަދައިންނެވެ. އަދި ޢާއިލާގެ އެއްފަރު ...ތިންވަނަ ހަރެއްގައި 

ތީބުން ފިހުރިސްތެއް ހެދިދާނެއެވެ. އެއީ އަދި ފޮތްތަކުގެ މައުޟޫޢުގެ ތަރު ތަރުތީބުންނާ
 ފޮތްތައް ހޯދަން ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ގޭގައި ލައިބްރަރީއެއް ހެދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ގިނަ ބަޔަކު، އެ ލައިބްރަރީގައި 
 ހިމަނާނެ އިސްލާމީ ފޮތްތަކަކާބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުޮކށްފާނެއެވެ.
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 ކިޔުންތެރިންނަށްޓަކައި ހިމަނާލަމެވެ.މިގޮތުން ހިމެނިދާނެ ބައެއް ފޮތްތައް 

 

  ުތަފ ސީރ 

اْفِسْي  *  كاِثْي  اْبن ت

اْفِسْي  * ْعِديْ  اْبن ت  سا

ةه ގެ:  األاْشقاره  * بْدا  التَّْفِسْي  زه

ائِعه ގެ:  الْقاّيِ  ِاْبنه  * ادا  التَّْفِسْي  ب

ثاْيِمْي  ِاْبنه  * ْولގެ:  عه  التَّْفِسْي  أهصه

ده  * مَّ حا بَّاغ مه ات  ގެ:  الصَّ حا اما  الْقهْرآن عهلهْومِ  يِفْ  ل

 

 

  ޙަދީޘ  

ْيحه  * ِ م حصا ِ ِيب الَْكا  الطَّ

له  * ا ْسِّلِ  َعا َّْيلاِ  الْياْومِ  يِف  الْمه الل ِحْيحه   ުނވަތަ وا ْسناده  الصَّ رِ  ِمنْ  الْمه ِ  الْياْومِ  أاْذَكا َّْيلا الل  وا

ضه  * اِلِحْي  ِرَيا ةه އަދި އޭގެ ޝަރަޙަ  الصَّ تَِّقْيا  نهْزها  الْمه
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اْيِدي * ب ه ގެ:  الزُّ ْختاصا ْيح مه ِ اِري حصا خا  الْبه

ْنِذِريْ  * لْباايِن ުޚލާޞާކުރައްވާފައިވާ އަދި  الْمه ْختاصا ތަޙްޤީޤުކުރައްވާފައިވާ:  األا ْيحه  مه ِ  حصا

ْسِّل   مه

ْيحه  * ِ اِمع حصا ِغْي  الْجا ِعْيفه   އަދި الصَّ اِمع ضا ِغْي  الْجا  الصَّ

ْيحه  * ِ ِغْيب حصا ْ الَّتَّْ  الَّتَّ  ِهْيبوا

نَّةه  * اا السُّ ناُته َكا ما ِ  يِف  وا َّْْشِيْع  الت

ِظم * ان َنا لْطا اِعده  ގެ: سه ائِده  قاوا فاوا اِعْيا  ِمن وا ْرب َّة األا ِوي  النَّوا

 

  ާޢަޤީދ 

ْوطه  * ؤه ِجْيده  فاْتحه ގެ ތަޙްޤީޤާއެކު: األاْرَنا حه  الْما ْ  التَّْوِحْيدِ  ِكتاابه  َشا

ِيْ  * َكا نَّ  أاعاْلمه ގެ: الْحا ة ةالسُّ ْورا نْشه  الْما

لْباايِنْ  * حه ގެ ތަޙްޤީޤާއެކު: األا ْ ة َشا ِقْيدا َّة الْعا اِوي حا  الطَّ

ره  * ا انه  َعه لاْيما ه ގެ: األاْشقاره  سه ة ِسلِْسلا ِقْيدا  ޮފތް 8ގެ  الْعا

فه . د * اِبل يهْوسه اطه ގެ: الْوا اعاة أاَْشا  السَّ
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  ުފިޤުހ 

لْباايِنْ  * اءه ގެ: األا نه  ِاْبنه  އާއިއެކު الْغاِلْيل ِإْروا ِوَيَّ نااره ގެ: ضه ِبْيل ما  السَّ

اده  * اد زا عا  الْما

ة ِاْبنه  * اما ْغِنْ ގެ: قهدا  الْمه

نَّة ِفْقهه  *  السُّ

اِلحه  * ان صا صه ގެ: الْفاْوزا لاخَّ  الِْفْقِهيي الْمه

 

  ފަތުވާތައ  ޖަމާކުރެވިފައިވާ  ގެޢިލ މުވެރިނ 

ْبده  * زِيْزِ  عا ز ْبن الْعا ده އާއި  َبا مَّ حا اِلحه  مه ثاْيِمْي  صا ْبده  އަދި الْعه   ވާތައްފަތު ގެ ِجْْبِيْن ْبن هللا عا

ْيخه  * لْباايِنْ  الشَّ الةه  ِصفاةه ގެ:  األا ّلَّ  النَِّب  صا ّلَّ  عالايهِ  هللا صا سا ْيخه    އަދި وا زِيْزِ  ْبده عا  الشَّ  ْبن الْعا

ز الةه  ِصفاةه ގެ: َبا ّلَّ  النَِّب  صا ّلَّ  عالايهِ  هللا صا سا  وا

لْباا * ه ގެ: يِنْ األا ْختاصا م مه ناائِز أاْحَكا  الْجا
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  ުޠާހިރުކުރުނ  ނަފ ސު އަދި އަޚ ލާޤ 

ِْذيْبه  * اِرج َتا دا اِلِكْي  ما  السَّ

ائِده ގެ: الْقاّيِ  ِاْبنه  *  الْفاوا

ابه ގެ: الْقاّيِ  ِاْبنه  * وا يِف  الْجا  الَْكا

رِيْقه ގެ: الْقاّيِ  ِاْبنه  * اْي  طا ت به  الْهِْجرا َبا ا  وا ت ادا عا  ْي السَّ

اِبله ގެ: الْقاّيِ  ِاْبنه  * يِب الْوا اِفعه   އަދި الصَّ مِ  را ِ يِِب  الَْكا  الطَّ

به  ِاْبنه  * جا ائِفه ގެ: را اِرف لاطا عا  الْما

ِْذيْبه  * ةه  َتا ْوِعظا ْؤِمِنْي  ما  الْمه

اءه  * اذا لْبااب غ   األا

 

 ުވަނަވަރު  އަދި ސީރަތ 

اةه : ގެكاِثْي  ِاْبنه  * اي اةه  وا  الِْبدا  الِِّنااي

ِمِذي * ه ގެ: الَِّتْ ْختاصا ائِل مه ما َّة الشَّ ِدي مَّ حا  ގެ ޚުލާޞާ( األلباين) الْمه

ْكفهْوِري * باارا ِحْيقه ގެ: الْمه ْختهْومه  الرَّ  الْما

يِبْ  ِاْبنه  * را اِصه ގެ: الْعا وا اِص  ِمن الْعا ِطْيبه ) الْقاوا ْوِلْ  އަދި  الْخا  ގެ ތަޙްޤީޤް( الاِْستاانْبه
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ْيخه  * مه  الشَّ م أاْكرا عه ެގ: ِريالْعه تاما جه يِنْ  الْمه دا  ٢ ، ١ الْما

ه  *  النُّباالء أاعاْلم ِسيا

ده  * مَّ حا اِمل ْبن مه لاِمي صا اةِ  ِمِّْناجه ގެ: السُّ  اإلْسالِمي التَّاِريْخ ِكتااب

 

 މީގެ އިތުރުނ ވެސ  ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ގިނަ ޢަދަދެއ ގެ ރަނގަޅު ފޮތ ތައ ވެެއވެ.

 

 ތެރޭގައި: އޭގެ

امه  * ْيخ الْمجدد اإلما د الشَّ مَّ حا اب عاْبد بن مه هَّ  ގެ ފޮތްތައް الْوا

ةه  * الَّما ْيخه  الْعا ْبد الشَّ ن عا ْْحٰ ِص  بن الرَّ ْعِدي َنا  ގެ ފޮތްތައް  السَّ

ْيخه  * ار الشَّ ان بن َعه لاْيما  ގެ ފޮތްތައް األاْشقار سه

ْيخه  * ده  الشَّ مَّ حا اِعْيل بن أاْْحاد بن مه قاِدم ِإْْسا  ތްތައްގެ ފޮ الْمه

ده  األس تاذ * مَّ حا ده  مه مَّ حا ْي  مه سا  ގެ ފޮތްތައް حه

ْيخه  * ده  الشَّ مَّ حا ْيل مه ِ  ގެ ޮފތްތައް زيْنهو َجا

ْستااذه ހިތްތައް މަޑުމޮޅިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  * ْي  األه سا ة حه اِيشا وا  ގެ ފޮތްތައް الْعا

ده  * مَّ حا اِعّْي  مه ِسْي  ن ان ِكتاابه ގެ:  َيا  اإليْما
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ْيخه  * حا  الشَّ ده مه ِعْيد مَّ ايِن  سا الاءه ގެ:  الْقاْحطا اءه  الْوا ا الْْبا  وا

ْيت بن عاِلْ  * ِ ايِن  َبا ْهرا افااته ގެ:  الزَّ را َّةه  اإِلْْنِ ْقِدي اْي  يِف  الْعا ا  الثَّايِنْ  الْقاْرن ْشا ا  الثَّاِل وا  عا ْشا  عا

ْبده  * اة هللا عا باان ْونا ގެ:  الشَّ ْسِلمه ة الْمه اِهرا ظا ةه  وا  ْفِسيَّةه النَّ  الْهازِيْما

فاى * ْصطا ْرأاةه ގެ:  الِسبااِعي مه هْون الِْفْقهِ  باْيا  الْما الْقاان  وا

انه  * ْروا ةه ގެ:  ِكِجكه  ما ْْسا ةه  األه ْسِلما اما  الْمه التِِلْيِفْزيهْون الِْفْيِديهوْ  أاما  وا

اِطْيه  أاَبا  أاْْحاده  * ْرأاةه ގެ:  ب ةه  الْما ْسِلما اا الْمه اَته ادا ْسئهْولِ  ِإعْدا ما ااوا  يَّاَته

نه  * اِرثه  عاْدَنا حا ْسئهْوِليَّةه ގެ:  َبا ْسِّل  األاب ما ه تاْرِبيَّةِ  يِفْ  الْمه َلا  وا

اِزي أاْْحاده  * ا ابه ގެ:  الْْبا ْسِلما  ِحجا  ةالْمه

ْبده  * د هللا عا مَّ حا اءا ގެ:  الْغارِيْب مه جا ْور وا ْوس دا جه  الْما

ْيخه  *  ގެ ޮފތްަތއް زايْد أابهوْ  باْكره  الشَّ

 ކުރައްވާފައިވާ ދިރާސާތައް  انما لْ سا  نسا حا  روْ ههشْ ما  ْيخه الشَّ  *

 

އަދި މިނޫނަސް ފައިދާކުރަނިވި ރަނގަޅު ފޮތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. މިޘާލެއްގެ ޮގތުން 
ދު ޮފތް ކޮޅެކެވެ. އަދި ލީފްލެޓްފަދަ މިތާ އަޅުގަނޑުމެން މި ޛިކުރުކޮށްލީ ވަރަށް މަ

ވެ. މިމަޤާމުގައި އެހުރިހާ އެއްޗެއް ވެއެވަރަށް ގިނަ ތަކެތި ވިފައިދާ ކުރަނި
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މީހުން ކައިރިން  ވާހުށީމުސްލިމުން  ،ލިޔަންވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ދިގުވާނެއެވެ. ފަހެ
ތަޢާލާ هللا ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ކަންކަމާމެދު ފުންޮކށް ވިސްނާ ބަޔަކަށެވެ. އަދި 

 ރައްވައެވެ.ދީނުގައި ފިޤުހުވެރިކު  ވައިފިމީހަކުހެޔޮޮގތް އިރާދާކުރައް  އެމީހަކަށް

 

IHIHIHIHIH 
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 ހެދުނ   ތ : ގޭގައި އޯޑިއޯ ލައިބ ރަރީއެއ  ސޭހަ ވަނަ ނަ 10

 

 ޕްލެޔަރެއް  ކޮންމެ ގެއެއްގައިވެސް ރަނގަޅު ކަމަކަށް އަދި ނުބައި ކަމަކަށްވެސް އޯޑިއޯ

ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަށް އެފަދަ ކެސެޓް ޕްލެޔަރެއް هللا ވެ. ށްފާނެއެބޭނުންކޮ
 ނެއް ހެއްޔެވެ؟ބޭނުންކުރާނީ ކިހި

ކުރެވޭނެ ވަސީލަތަކީ: ރަނގަޅު އިސްލާމީ އޯޑޯިއތައް ހިމަނައިގެން  މިކަން ޙާޞިލު
 ،ގެ ދަރުސްތަކާއިރިންއޯޑިއޯ ލައިބްރަރީއެއް ހެދުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޢިލްމުވެ

 ހިމެނިދާނެއެވެ. އޯޑިއޯ ޤާރީންގެ ތާއިސޭހަޚުޠުބާތަކާއި ވައުޡުނަ

 ކީރިތި ، ފަދައިވާ ކިޔެވުންތަކުގެ ރިކޯޑިންގްކިޔަވާފަ ބައެއް އިމާމުން ތަރާވީޙްގައި
އޯޑިއޯ ގޭގައި އަޑުއިއްވުމަކީ ގޭގެ އަހުލުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޘަރު  ގެޤުރްއާނު

ކުރުވާކަމެކެވެ. އެއީ އޭގެ މާނައިން ކުރުވާ އަޘަރެކެވެ. ނުވަތަ ތަކުރާރުކޮށް އަޑުއިވުމުގެ 
ހަމައެފަދައިން ޤުރްއާން އަޑުއިއްވުމުގެ  ސަބަބުން ޤުރްއާން ހިތުދަސްވުމެވެ. އަދި

ސަބަބުން ޝައިޠާނީ ރާގުތަކާއި ލަވަތަކުން އެބައިމީހުން ޙިމާޔަތްކޮށްދެއެވެ. ސަބަބަކީ 
 ގެ ކަލާމްފުޅާއި ޝައިޠާނާގެ ރާގުތައް އެކެއް  الرحمنކަންފަތްތަކާއި މޭތަކުގައި 

 ނުވާނެއެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާގުޅޭ  އްގެގޭގެ އަހުލުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ކޮންމެ ދުވަހެ
އެބައިމީހުންނަށް އޮޅުން  އިންއޯޑިއޯ ތަކުގެޙުކުމް ފަތުވާކިތައް ފިޤްހީ މައްސަލަތަކުގެ 

ތްތެރިވަނީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ސޭހަޑު އެހުމަށް ނަފިލާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިގޮތުން އަ
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އިޚް ން އަލްއަލްބާނީ، އައްޝަބިން ބާޒް، އަދި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީ
އައްޝައިޚް ޞާލިޙް އަލްފައުޒާން އަދި މިނޫންވެސް ޢިލްމާއި  ،މުޙައްމަދު އަލްޢުޘައިމީން

 ދީނުގައި އިތުބާރުހިފޭފަދަ ބޭފުޅުންގެ ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ފަތުވާތަކެވެ.

ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް އެމީހަކު ފަތުވާ ނަގަނީ ޮކން ފަރާތަކުންކަން ރަނގަޅަށް 
ތިޔަބައިމީހުން ދީން  ،ޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ މިއީ ދީނުގެ ކަންކަމެވެ. ފަހެ ބަލަން

އުނގެނެން ތިޔަބައިމީހުން އެ  ،ޖެހޭނެއެވެ. ފަހެ ރައްކާތެރިވާން އުނގެނޭ ގޮތާމެދު
ޮގތުގައި އެނގިފައިވާ މީހެއްގެ ކިބައިންނެވެ. އަދި އެއްގެ ޖެހޭނީ ޞާލިޙް، ތަޤުވާވެރި

އަދި  ރަތުގައި ގެއްލުންވަނިވި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެފައިވާ އެބައިމީހުންނަކީ އާޚި
 ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ބަޔަކުކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ވަކި 

އްޞުބުވެފައިވާ މީހަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ދަލީލަށް ބުރަވާ ޢަމަޛްހަބަކަށް ތަ
ގައި ހިފަހައްޓާ މީހަކަށް ޢަދުލުވެރި ހެޔޮ މިނެއް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީހަކުކަމުގައި 

އަދި މާބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ  ހެނީ މާބޮޑަށް ހަރުކަށިނެއެވެ. އެޖެހޭވާން
މީހަކަށްވެސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު ކުރަންވާނީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް 

 ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތަކާއެވެ.

 [الفرقان ]سورة  چ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ...چ

 ދަންނަ  ޚަބަރު މޮޅަށް އެއިލާހާމެދު ،ފަހެ އިލާހެވެ. ރަޙްމާންވަންތަ އެއީ"... މާނައީ:
 ”ކުރައްވާށެވެ. ސުވާލު  ކަލޭގެފާނު ފަރާތަކާ
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ޮކށް، މުންކަރާތްތައް ކުންގެ މައްޗަށް[ ޙުއްޖަތް ޤާއިމު އުންމަތް ހޭލުންތެރިޮކށް، ]މީސްތަ 
އަޑުއެހުމަކީ މުސްލިމް ގެއެއެއްގެ ފަރުދުންގެ މަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 

 ކަމެކެވެ. ޝަޚުޞިއްޔަތު ބިނާކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު

އޯޑިޯއތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އަދި ދަރުސްދޭ މީހުންވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން 
މަށް ޞައްޙަ މަންހަޖުގައި ތިބި މީހުން ދެނެގަނެ އެފަދަ މީހުންގެ ދަރުސްތައް އަޑުއެހު

ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެފަދަ 
 މީހުންގެ ޞިފަތަކަކީ:

ހުރި ގައި ވަލްޖަމާޢާގެ ޢަޤީދާގެ މަތީ އަހްލުއްސުންނަ :ނަޖާވެގެންވާ ފިރުޤާ، އެބަހީ *
ލިވެގެންވާ އެވެ. އަދި ސުންނަތަށް ތަބަޢަވާ އަދި ބިދުޢަތަކާ ދުރުހެޖެހޭނެމީހަކަށް ވާން
އަދި މަންހަޖުގައި ޢަދުލުވެރި ހެޔޮ މިނެއްގައި ހިފަހައްޓާ  އެވެ.ޖެހޭނެވާންމީހަކަށް 
އަދި މާބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ  ހެނީ މާބޮޑަށް ހަރުކަށިއެއެވެ. ޖެހޭނެވާންމީހަކަށް 

 މީހަކަށްވެސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަކާއި އަދި ޟަޢީފް ޙަދީޘް އްޙަ ޙަދީޘްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާޞަ *
 އެވެ.ޖެހޭނެވާންމައުޟޫޢު)ހަދާފައިވާ( ޙަދީޘްތަކާ ދުރުހެލިވާ މީހަކަށް 

އެވެ. ޖެހޭނެވާންމީސްތަކުގެ ޙާލާއި އުންމަތުގެ ޙަޤީޤަތް އެނގޭމީހަކަށް  *
އެހެނީ މީސްތަކުން ބޭނުންވާ އެވެ. ޖެހޭނެވާންބަލިހުރިތަނުގައި ބޭސް އަޅައިދޭމީހަކަށް 

 އެވެ.ޖެހޭނެވާންކަށް ކަންތައްތައް ފޯރުޮކށްދެވޭ މީހަ
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ބާޠިލް ވާހަކަ އެވެ. ޖެހޭނެ ވާންކުޅަދާނަވީވަރަކުން ތެދު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާމީހަކަށް  *
ނުރުއްސަވާ ކަމަކުން މީސްތަކުންގެ ރުހުން  ތަޢާލާهللا އިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ދައްކަ

 ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޢުމުރުން ހަގު ޤާރީއެއްގެ  ކުރުވާ ކިތައް އޯޑިއޯކުޑަކުދިންނަށް އޭގެ އަޘަރު 
ކިޔެވުން އަޑުއަހައިގެން ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުންވިއަސް މެއެވެ. ނުވަތަ ހެނދުާނ 

މެއެވެ. ނުވަތަ ވިއަސް ކަމުގައި ކާއި އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތައްހަވީރުގެ ޛިކުރުތަ 
 ތަކާއި އަދިވެސް އެފަދަ ގޮތްގޮތުން ވިއަސްމެއެވެ.ޙަމާނަފުން މަދަ

ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ފަސޭހައިން ޖަހާލެވޭ ފަދަގޮތަކަށް އޯޑިޯއތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި 
ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ކުޑަކުދިންނަށް އެއާކުޅެ ގެންލުން 
ނުދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެއޯޑިޯއތައް 

މީހުންަނށް އަޑުއަހާލުމަށް ދެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ހަދިޔާ އަޑުއެހުމަށްފަހު އެހެން
ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ބަދިގޭގައި އޯޑިއޯ ޕްލެޔަރެއް ބެހެއްޓުމަކީ ގޭގެ އަންހެންވެރިންނަްށ 
ފައިދާކުރާނެކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ނިދާ ކޮޓަރީގައިވެސް އޯޑިއޯ ޕްލެޔަރެއް 

 ކަމެކެވެ. ވެސް އޭގެ ފައިދާކުރާނެބެހެއްޓުމަކީ އެންމެ ފަހު ވަޤުތުގައި

 

IHIHIHIHIH 
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ދީނީ ޢިލ މު އުނގެނޭ  މީހުނ ނާއި  ހެޮޔލަފާ ޞާލިޙުތ : ސޭހަ ވަނަ ނަ  11

 މީހުނ ނަށ  ގެއަށ  ޒިޔާރަތ ކުރުމަށ  ދަޢުވަތު ދިނުނ  
  

حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت    حت   چ

 نوح[ ]سورة   چ خت  مت     ىت  يت

 އީމާންވެގެންހުރެ  މައިންބަފައިންނާއި، މިއަޅާގެ މިއަޅާއާއި !އްބެވެރަ އަޅުގެ“ މާނައީ:
 އަންހެނުންަނށް މުއުމިން ފިރިހެނުންނާއި، މުއުމިން މީހަކާއި، ވަދެއްޖެ ގެއަށް މިއަޅާގެ

 އިތުރު  އެހެންކަމެއް ހަލާކުނޫން އަނިޔާވެރިންނަށް އަދި ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ.
 ”ނުކުރައްވާނދޭވެ.

 

ލުވެރިން ތިބާގެ ގެއަށް ވަދެއްޖެނަމަ ގޭގައި ނޫރު އިތުރުވާނެއެވެ. އީމާންކަމުގެ އަހު
އަދި އެބައިމީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކާ، ސުވާލޮުކށް، ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުން ގިނަގުނަ 

ގެންގުޅޭ މީހެއްނަމަ  (musk) 'ގޮމަކަސްތޫރި‘ ،ތަކެއް ޙާޞިލުވާނެއެވެ. ފަހެފައިދާ
އޭނާގެ އަތުން އެ ަގންނާނެއެވެ. ނުވަަތ  ތިބާއަށް އޭގެން ދޭނެއެވެ. ނުަވތަ ތިބާ

އަޚުްނ އަދި ބައްޕައިން  މީރުވަސް ދުވާނެއެވެ. ދަރިންނާއިއޭނާގެ ކިބައިން 
އެބައިމީހުންނާއެކު އިށީނދެ، އަދި އަންހެނުން ފަރުދާއެއްގެ ފަހަތުން އެބައިމީހުންގެ 
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. އަދި ގެއަށް ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމުން އެއީ އެ އެންމެންނަށް ލިބޭ ތަރުބިއްޔަތެކެވެ
 ވައްދާކަމުގައިވާނަމަ، ނުބަޔާއި ފަސާދަވަނުން ތިބާއަށް އެ މަނާ ކުރެވުނީއެވެ. ކަންހެޔޮ

IHIHIHIHIH 
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ގެޮދރާ ބެހޭގޮތުނ  އައިސ ފައިވާ ޝަރުޢީ ޙުކުމ ތައ  ތ : ސޭހަ ވަނަ ނަ  12

 އުނގެނުނ  

 

 ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ: ތެރޭގައި އޭގެ

 

   ގޭގައި ނަމާދުކުރުނ. 

 صلى هللا عليه وسلمهللا ރިހެނުން ގޭގައި ނަމާދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރަސޫލުފި

 .ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ 

اَلِة  َاْفَضَل  ...»   َبْيِتِه  ِفي الَمْرِء  َصاَلُة  الصَّ
َّ
ُتوَبةَ  ِإال  [۳۱٧ رقم الفتح ، البخاري  ]رواه «الَمك ْ

 އޭނާގެ  މީހަކު ނަމާދަކީ ވާހެޔޮވެގެން އެންމެ ފިޔަވާ، ނަމާދުތައް ފަރުޟު...“ މާނައީ:
 ވެ."ނަމާދެ ކުރާ  ގޭގައި

 

)ފަރުޟު( ވާޖިބުވެގެންވަނީ މިސްކިތުގައި ޢުޛުރަކާލައިގެން މެނުވީ،  ،ފަހެ
 .ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ  صلى هللا عليه وسلمهللا ނަމާދުކުރުމެވެ. އަދިވެސް ރަސޫލު

عِ »  ُجِل ِفي َبْيِتِه َيِزيُد َعَلى َتَطوُّ ُع الرَّ ُجِل ِفي َجَماَعٍة َتَطوُّ ِة الرَّ
َ
َفْضِل َصال اِس، ك َ  ِه ِعْنَد النَّ

ِتِه َوْحَدُه 
َ
بي شيبة ، صحيح الجامع  « َعَلى َصال

 
 [۳٩٥۲]رواه ابن ا
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 މީސްތަކުންގެ  ޘަވާބު ނަމާދުގެ ސުންނަތް ކުރާ  ގޭގައި  އޭނާގެ މީހަކު“ މާނައީ:
 ޖަމާޢަތުގައި  އެއީ  ންވެއެވެ.އިތުރުވެގެ ޘަވާބަށްވުރެ  ނަމާދުގެ ސުންނަތް ކުރާ ތެރޭގައި
 ހެޔޮވެގެންވާ ށްވުރެނަމާދަ  ފަރުޟު ކުރާ އެކަނިހުރެ ،ނަމާދު ފަރުޟު ކުރާ މީހަކު

 ."ފަދައިންނެވެ

 

ން ކުރުނަމާދުވީހާވެސް އެތެރޭގައި  ގެހެނާއާ މެދު ދަްނނައެވެ. ގޭއަދި އަން
 عليه وسلمصلى هللا هللا ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. އެއީ ރަސޫލުއެކަނބަލުންނަށް 

 .ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ

َساِء ِفي َقْعِر ُبُيوِتِهنَّ »  ِة الن ِ
َ
 [۳۳۱۱الجامع   ]رواه الطبراني، صحيح « َخْيُر َصال

 އެތެރޭގައި އެންމެ ގޭގެ  ނަމާދަކީ ހެޔޮ  އެންމެ ކުރާ އަންހެންކަނބަލުން“ މާނައީ:
 ."ނަމާދެވެ ކުރާ

 

 ނުވާނެއެވެ. އިމާމަކަށްވެގެން ގޭގައި އޭނާގެ ންމީހަކުއެހެ ޢިޛުނަނެތި ގޭގެވެރިމީހާގެ
 ނުވާނެއެވެ. އިށީނދެގެންވެސް ތަނުގައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގޭގެވެރިމީހާއަށް  އަދި

 .ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ  صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު

 ُيْجَلُس َعَلى َتْكِرَمِتِه » 
َ
َطاِنِه َوال

ْ
ُجُل ِفي ُسل  ُيَؤمُّ الرَّ

َ
ِنِه  ال

ْ
 ِبِإذ

َّ
رواه الترمذي رقم ]«  ِفي َبْيِتِه ِإال

۲٧٧۲] 
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 ންމީހަކުއެހެ ނެތި އިޛުނައެއް އޭނާގެ ތަނެއްގައި ބާރުވެރިކަމުގައިވާ މީހެއްގެ" މާނައީ:
 އެމީހެއްގެ  ގޮތުން ހިތުމުގެ މާތްޮކށް މީހަކަށް  އަދި  ވެ.ހުށިކަމެނަމާދުނުކުރާ އިމާމުވެ
 ކުމީހަ އެހެން ނެތި އިޛުނަ  އޭނާގެ ތަނެއްގައި ފައިވާކުރެވި  ޚާއްޞަ އެމީހާއަށް ގޭގައި

 ."ނުއިށީންނާށެވެ

އޭނާގެ މިލްކުގައިވާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެތަނަށް ވެިރއަކުވާ ތަނެއްގައި،  :އެބަހީ
ނގަޅަށް މިޘާލަކަށް ގޭގެވެރިމީހާ އޭނާގެ ގޭގައި އަދި މިސްކިތުގެ އިމާމަށްވުރެ ރަ

 ޔަސް އެވެރިއެއްގެ ޢިޛުނަނެތި އެތަނުގައި އިމާމަކަށް ކަމުގައި ވި ޤުރްއާން ކިޔަވާ މީހަކު 
، ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެދަފައިން ގޭގެވެރިމީހާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި

މިޘާލަކަށް ގޭގެވެރިމީހާގެ އެނދު ތަންމަތީގައި އޭނާގެ ޢިޛުނަނެިތ އިށީނުން އެއްވެސް 
 .މީހަކަށް ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

 

  ޯދުނ  އިޛުނަ ހ  

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ی  ی  ی  جئ  حئ مئ  ىئی

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ

 النور[ ]سورة  چڤ
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 އެހެން  ނޫން ގެތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ  މީސްތަކުންނޭވެ. އީމާންވެއްޖެ އޭ“ މާނައީ:
 ލިބިގެންފުމަށްދާނދެން އިޛުނަ ސަލާމްޮކށް ހުލުވެރިންނަށްއަ ގެތަކުގެ އެ ގެތަކަށް

 ތިޔަބައިމީހުން  )އެއީ( ހެޔޮކަންބޮޑެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެޮގތް ނުވަންނާށެވެ.
 އެކަކުވެސް  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެތަކުން  އެ  ،ފަހެ [27] ހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައެވެ.

 އަދި ނުވަންނާށެވެ. ގެތަކަށް އެ ދެވިއްޖައުމަށްދާނދެން އިޛުނަ ނުފެނުނުނަމަ
 ދާށެވެ. އެނބުރި  ،ފަހެ ބުނެވިއްޖެނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދާށޭ އެނބުރި  ތިޔަބައިމީހުން

 މޮޅަށް  ކަންތައް  ތިޔަބައިމީހުންކުރާ އީ هللا ބޮޑެވެ.ޠާހިރުކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެޮގތް
 [”28] ވެ.އިލާހެ ދެނެވޮޑިގެންވާ

 

 [١٨٩ البقرة رة]سو    چ ... ې  ې  ې  ى ... چ

 ”ވެ...ވަދެއުޅޭށެ ދޮރުދޮރުން  ގޭގޭގެ އެ  ގޭގެޔަށް، ތިޔަބައިމީހުން އަދި"... މާނައީ:

 

މަގުމަތީގައި  :އެތަނުގެ ތެރޭގައި ތިބާއަށް ބޭނުމެއްވާ ތަނަކަށް، މިޘާލަކަށް
 ،ދަތުރުކޮށްފައިދާ މީހުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައި ހުންނަ މެހެމާނުދާރީ އަދާކުރާ ތަނެއްނަމަ

 ނުހޯދާ ވަނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.އިޛުނަ ނަށް އެތަ



 

dhisalafiyyah.net 
 

66 
 ވަނަ ނަސޭހަތ  ބާރަ

ڃ  ڃ ڃ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ

 النور[ ]سورة چچ چ  چ  چ

 ގެތަކަށް މީހުންނޫޅޭ އަދި ބޭނުމެއްވާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެތަކުގައި އެ“ މާނައީ:
 އަދި  ނެތެވެ. ކުށެއް މައްޗަކަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ވަނުމަކުން ތިޔަބައިމީހުން
 ”ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. هللا ކަންތައް ވަންހަނާކުރާ ކަންތަކާއި ފާޅުކުރާ  ތިޔަބައިމީހުން

 

ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާއި ރަޙުމަތްތެރިންގެ ގޭގެއިން ކައިބޮއި ހެދުމުގައި މައްސަލައެއް 
ނެތެވެ. އަދި ގާތް ތިމާގެ މީުހންނާއި ރަޙުމަތްތެރިންގެ ގެތަކާއި އަދި އެމީހަކަށް 
އެގެއެއްގެ ތަޅުދަނޑިތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގޭގެއިން، އެބައިމީހުން އެކަމަށް 

 ނުރުހުންތެރިނުވާނަމަ، ކައިބޮއި ހެދުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

 

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک   چ

ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  

ڻ  ڻ  ۀ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 

ۀ  ہ   ہ  ہ    ہ   ھ  ھ  ھ    ھ  ے  
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ے    ۓ    ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    

 [٦١ النور  ]سورة   چ ... ۈ

 މައްޗަކަށް  ކަނުމީހާގެ އުޅުމުގައި( ކައިބޮއި ގެއިން އަނެކެއްގެ )އެކަކު” މާނައީ:
 ބަލިމީހާގެ އަދި ނެތެވެ. ކުށެއް މައްޗަކަށްވެސް ކޮރުމީހާގެ  އަދި ނެތެވެ. ކުށެއް

 ނުވަތަ ގޭގެއިން  ތިޔަބައިމީހުންގެ  އަދި  ނެތްމެއެވެ. ކުށެއް  މައްޗަކަށްވެސް 
 ނުވަތަ ގޭގެއިން މައިންގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ނުވަތަ ގޭގެއިން ބަފައިންގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ
 ނުވަތަ  ގޭގެއިން އުޚްތުންގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ  ނުވަތަ ގޭގެއިން  އަޚުންގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ތިޔަބައިމީހުންގެ  ނުވަތަ ގޭގެއިން ބޮޑުބޭބެއިންގެ ބަފައިފުށުގެ ޔަބައިމީހުންގެތި
 މައިފުށުގެ ތިޔަަބއިމީހުންގެ ނުވަތަ ގޭގެއިން ބޮޑުދައިތައިންގެ ބަފައިފުށުގެ

 ގޭގެއިން ބޮޑުދައިތައިންގެ މައިފުށުގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ނުވަތަ ގޭގެއިން ބޮޑުބޭބެއިންގެ
 ނުވަތަ  ގެއިންގޭ މިލްކުވެގެންވާ ތަޅުދަނޑިތައް ތަންތާނގެ އެ ނަށްތިޔަބައިމީހުން ނުވަތަ

 ކައިއުޅުމަކުން  ތިޔަބައިމީހުން ގެއިން ރަޙްމަތްތެރިއެއްގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ
 އެންމެން ތިޔަބައިމީހުން އަދި ނެތެވެ. ކުށެއް މައްޗަކަށް ނަފްސުތަކުގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ކުށެއް  މައްޗަކަށް ހުންގެތިޔަބައިމީ އުޅުމަކުންވެސް ކައިބޮއި ވަކިވަކިން ނުވަތަ އެކުގައި
 ”...ނެތެވެ

 



 

dhisalafiyyah.net 
 

68 
 ވަނަ ނަސޭހަތ  ބާރަ

ކުޑަކުދިންނާއި ޚާދިމުންނަށް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ނިާދ ކޮޓަރިއަށް މީހުން 
ހޭނެއެވެ. އާންމުޮކށް ނިދާ ގަޑިތަކުގައި، ހުއްދަ ނުހޯދާ ވަނުން މަނާކުރަންޖެ

އަދި ޢިޝާ  ވާލު އަރާމުކުރާ ވަޤުތާދު ނާއިނަމާދުގެ ކުރިންއެވަޤުތުތަކަކީ ފަތިސް
ފެނިދާނެ ކަމުގެ  ކަެމއްނަމާދުގެ ފަހެވެ. އެއީ އެބައިމީހުންނަށް ފެްނނަން ނުވާ 

ފެނިއްޖެނަމަ  ކަމެއްބިރަށްޓަކައެވެ. މިވަޤުތުތައް ނޫން ވަޤުތެއްގައި އެބައިމީހުންނަށް 
ތެރޭގައި ގޭތެރޭގެ  ނެތެވެ. ސަބަބަކީ އެބައިމީހުންގެ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށެއް 

ބައިމީހުން ހުއްޓުވުމަކީ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ވަދެ ިނކުމެ އުޅޭ މީހުންވެއެވެ. އަދި އެ
 ކަމަކަށް ނުވެއެވެ.ފަސޭހަ

 

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا 

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ

ې  ې  ې  ىى         ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې 

ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 [النور  ]سورة چېئ   ىئىئ  ىئ               ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

 މިލްކުވެގެންވާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް މީސްތަކުންނޭވެ. އީމާންވެއްޖެ އޭ“ މާނައީ:
 ތިން  ކުޑަކުދިންވެސް ނުފޯރާ ޢުމުރާހަމައަށް ބާލިޣުވުމުގެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އަޅުންނާއި
 އިޛުނަ  ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިން( )ޮކޓަރިތަކަށްވަނުމުގެ ވަޤުތެއްގައި
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 ތިޔަބައިމީހުންގެ  ވަޤުތު މެންދުރު ކުރިންނާއި ފަތިސްނަމާދުގެ އެއީ ލިބިގަންނަހުށިކަމެވެ.
 އެއީ() .ފަހުންނެވެ ނަމާދުގެޢިޝާ އަދި ވަޤުތުގައްޔާ ލުއިޮކށްގެންތިބޭ ފޭރާން
 ތިޔަބައިމީހުންގެ  ތުތަކަށްފަހުޤުއެވަ .ތެކެވެ ޤުވަ ތިން ނިވައިވެތިބޭ ބައިމީހުންތިޔަ

 ކުށެއް  އުޅުމުގައި( )ވަދެނުކުމެ  މައްޗަކަށްވެސް އެބައިމީހުންގެ އަދި މައްޗަކަށްވެސް
 އަނެއްބަޔަކު  ތިބޭތަނަކަށް އެއްބަޔަކު  ތިަޔބައިމީހުންގެ )އެބައިމީހުންނީ( ނެތެވެ.
 އާޔަތްތައް ތިޔަބައިމީހުންނަށް هللا އެފަދައިން ބަޔެކެވެ. ކުމެއުޅޭވަދެނު

 ”ވެ.އިލާހެ ޙަކީމުވަންތަ ންވާދެނެވޮޑިގެ މޮޅަށް އީ هللا އަދި ބަޔާންޮކށްދެއްވަތެވެ.

 

 ނެތި ބެލުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ.ގެ ހުއްދަމީހެއްއެ ،ށްއްގެ ގެއެއްގެ ތެރެއަ އެހެން މީހެ

 

 ކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީޘް صلى هللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު

 ِقَصاَص » 
َ
ُه، َوال

َ
 ِدَيَة ل

َ
ِنِهْم، َفَفَقُئوا َعْيَنُه، َفال

ْ
َلَع ِفي َبْيِت َقْوٍم ِبَغْيِر ِإذ ]رواه  « َمِن اطَّ

حمد ، المسند 
 
 [٦٠٤٦وهو في صحيح الجامع  ٢/٣٨٥ا

 އެމީހެއްގެ  ،ބެލުމުން ތެރެއަށް ގޭގެ  އެބައިމީހުންގެ ނެތި  އިޛުނަ ބައެއްގެ“ މާނައީ:
 (ކިބައިން މީހާގެ )އެއްލި ގޮއްސިނަމަ ފެނުން ޮލލުގެ ޖަހައިގެން އެއްޗަކުން  ލޮލުގައި
 ”ނުވެއެވެ. ހިފުމެއްވެސް ޤިޞާޞް އަދި  ދިނުމެއްވެސް ދިޔަ
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ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނާ ޢިއްދައިގެ ދުވަސްވަރު އޭނާގެ ގެއިން 
ގެއިން ނެރެލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.  ނިކުމެގެން ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ

 އަދި އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  چ 

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  

ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

 [الطالق ]سورة   چ چ  چ  ڇ  ڇ

 ފަހެ، ނަމަ،ޤަޞްދުކުރާ ން ވަރިކުރަ އަނބިން ތިޔަބައިމީހުން ބިއްޔާއެވެ.ނަ އޭ“ މާނައީ:
 އެކަނބަލުން  (ޠުހުރެއްގައި ޖިމާޢުނުވާ :އެބަހީ) ޢިއްދާގައި  އެކަނބަލުންގެ

 އަދި  .ދަދުކުރާހުށިކަމެވެޢަ ހިމަނާ ޢިއްދަ ތިޔަބައިމީހުން އަދި .ވެހުށިކަމެވަރިކުރާ
 ގެންވާ ފާޅުވެ .ވެވާހުށިކަމެވެރިތަޤުވާ އަށް، هللا ވެރިރައްބުކަމުގައިވާ ތިޔަބައިމީހުންގެ
  އެކަނބަލުންގެ  ،މެނުވީ އަރައިގެންފިއްޔާ އެކަނބަލުން ކަށްފާފަޔަ ހުތުރުކަންބޮޑު

 އަދި  .ހުށިކަމެވެނުނެރޭ (ގެތަކުން އުޅެމުންއައި އެކަނބަލުން  :އެބަހީ) ގެތަކުން
 .އިންތަކެވެ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ هللا އެއީ، .ނުނިކުންނަހުށިކަމެވެ ސްއެކަނބަލުންވެ

 އަމިއްލަ  އެމީހާގެ ަފހެ، !(ވެނައެދަން) ދާމީހާފަހަނަޅާ އިންތައް ޅުއްވާފައިވާ ކަނޑައަ هللا
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 މިންވަރުކުރައްވާނެ  هللا އެއަށްފަހު .ކަށަވަރެވެ އަނިޔާވެރިވެއްޖެކަން ށްނަފުސަ
 ”.ތެވެ ނެނޭނގޭ (ފިރިހެނާއަކަށް ރިކުރިވަ :އެބަހީ) ކަށްއަ ތިބާ ކަމެއްވެސް

 

ޝަރުޢީ މަޞްލަޙަތެއް ޮއތްކަމެއްގައި ނުކިޔަމަންތެރި އަނބިމީހާއާ، އޭނާގެ ގޭގައި 
ގޭގައި  ،ގެްނވެއެވެ. ފަހެނުވަތަ ގޭން ބޭރުގައިވެސް ދުރުހެލިވުން ފިރިމީހާއަށް ހުއްދަވެ

 ފުޅެވެ.ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ބަސްهللا ދުރުހެލިވުމުގެ ދަލީލަކީ  އޭނާއާ

 [٣٤ النساء ]سورة چ ... ڤ  ڤ  ڦ ... چ

 ”...ޮކށްލާށެވެދޫ އެއްދާންކުރުން އެކަނބަލުންނާއެކު އަދި"... މާނައީ:

 

 هللا صلىهللا ރަސޫލުގެއިން ބޭރުގައި އަންހެނުންނާއި އެކަހެރިވުން ދަންނައެވެ. އެއީ 

ރިކޮޅުތަކުގައި އެކަނބަލުންގެ ކޮޓަ ،އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން وسلم عليه

ލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ ގެކޮޅުތަކުގެ ބޭރުގައިވާ ދޫޮކށްލެއްވުމަށްފަހު އެކަ
 ك تاب الطالقކޮޓަރިކޮޅެއްގައި މަޑުކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. މިކަން ޞަޙީޙް ބުޚާރީގެ 

 ގައި ވެއެވެ. باب في اإليالءގެ 
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 ައި އެކަނި ރޭގަނޑު ހޭދަނުކުރުނ ގޭގ 
َوْحَدِة، َاْن َيِبيَت »  -رضي هللا عنه-ُعَمَر َعِن اْبِن 

ْ
َم َنَهى َعِن ال ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيَّ َصلَّ  َانَّ النَّ

ُجُل َوْحَدُه َاْو ُيَساِفَر َوْحَدُه  حمد في المسند  « الرَّ
 
 [٢/٩١]ا

 ހަމަކަށަވަރުން“ ރިވާވެގެންވެއެވެ. އަރިހުން ގެرضي هللا عنه ޢުމަރު އިބްނު މާނައީ: 
 ރޭގަނޑު  )އެއީ( ނަހީކުރެއްވިއެވެ. صلى هللا عليه وسلم އްޔާނަބި ،ޅުންއު އެކަނި

 ”ދަތުރުކުރުމެވެ. އެކަނި  ނުވަތަ ހޭދަކުރުން އެކަނި

 

ނުވަތަ  ޅޭއިރު ޢަދުއްވެއްގެ ހަމަލާއެއްމިކަން ނަހީ ކުރައްވާފައި މިވަނީ އެކަނި އު
މަކާއެކު އެކަމާ ކުރިމަތިލާން ކުރިމަތިވުމުން އެކަނިވެރިކަ ބައްޔެއް ވަތަވަގެއް ނު

ޢަދުއްވުގެ ނުވަތަ  މަނަކު ބައިވެރިއަކު ހުރިކަމުގައިވާއޭނާއާއެ  ،ޖެހޭނެތީއެވެ. ފަހެ
ވަގުގެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. އަދި ބަލިވުމުން އެހީތެރިކަން 

 [٥/٦٤الفتح الرباني ފޯރުޮކށްދޭނެއެވެ. ]ބައްލަވާ: 

 

 ުތީގައި ނުނިދުނ  މަގޭގެ ފުރާޅ 

ވަށާ ފާރެއްލާފައިނުވާ ފުރާޅެއްގެ މަތީގައި ނުނިދާ ހުށިކަމެވެ. އެއީ އެތަނުން 
 ވެއްޓިދާނެތީއެވެ.
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 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. صلى هللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު

ةُ »  مَّ ِ
ْت ِمْنُه الذ 

َ
ُه ِحَجاٌر َفَقْد َبِرئ

َ
ْيَس ل

َ
بو  « َمْن َباَت َعَلى َظْهِر َبْيٍت ل

 
سنن دود ، ال]رواه ا

 [١٣/٣٨٤وشرحه في عون المعبود  ٦١١٣، وهو في صحيح الجامع ٥٠٤١رقم 

 ފަދަމަނާކުރާ ވެއްޓުން ފުރާޅުމަތިން އެނޫނަސް )ުނވަތަ ފާރެއް ވަށައިގެން“ މާނައީ:
 ވަނީ އެ ހޭދޮަކށްފިމީހަކު ރޭގަނޑު  މަތީގައިފުރާޅު ގޭގެ ނުވާ ހުރަހެއް(
 ”ރީއަވެގެންވެއެވެ.ބަ އިން ޒިންމާ ކުރެއްވުމުގެރައްކާތެރި

 

ނިދީގައި އޭނާ ފުރޮޅޭއިރު ފުރާޅުގެ ވަށައިގެން ފާރެއް ނުވަތަ ފަރުދާއެއް ނުވަތަ މީހަކު 
ނުން ވެއްޓި އޭާނ އެތަ ،ނަމަ ފަހެވެއްޓުން މަނާކުރާ ހުރަހެއް ނުވާއެތަނުން 

ކަށް ލަތެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު އެމީހާގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާޙާފަދަ އެ މަރުވެދާނެއެވެ.
ތަޢާލާ އޭނާ هللا ނުޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އޭނާ އޭނާގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު އިހްމާލުވުމުން 

. އެއީ އޭނާ ވެގެންވެއެވާ ސަލާމަތް ނުކުރެއްވީކަމުގައިވުން އެކަށީރައްކާތެރިކުރައް
 ސަބަބުތަކުގައި ނުހިފުމުންނެވެ.

 

ތަށި ނުވަތަ އޭގައި ގޭގައި ގެންގުޅޭ ބުޅާ، ތެލި ތަށިން ކައިބޮއެ ހެދުމުން އެތެލި 
 ހުރި ކާއެއްޗެހި ނަޖިހެއް ނުވެއެވެ.
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ْوُر  نَّ َغ ِفيِه الس ِ
َ
ُه َوُضوٌء َفَول

َ
ُه: ُوِضَع ل ، َفَاَخَذ "الهر"َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َاِبي َقَتاَدَة، َعْن َاِبيِه َانَّ

 
 
ا  َيَتَوضَّ

ْوُر  نَّ َغ ِفيِه الس ِ
َ
وا: َيا َاَبا َقَتاَدَة َقْد َول

ُ
 َفَقال

َم َيُقوُل: فَ  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َبْيِت، َو » َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّ
ْ
ْوُر ِمْن َاْهِل ال نَّ ُه الس ِ ِإنَّ

اَفاِت، َعَلْيُكْم  وَّ اِفيَن، َو الطَّ وَّ  « ِمَن الطَّ

حمد في المسند 
 
 [٣٦٩٤وهو في صحيح الجامع  ٥/٣٠٩]رواه ا

 وفي رواية :

ْيَسْت » 
َ
َها ل اَفاِت َعَلْيُكْم  ِإنَّ وَّ اِفيَن َوالطَّ وَّ َها ِمَن الطَّ  « ِبَنَجٍس ِإنَّ

حمد في المسند 
 
 [٢٤٣٧وهو في صحيح الجامع  ٥/٣٠٩]رواه ا

 އަރިހުން  ގެ ބައްޕަ އެކަލޭގެފާނުގެ  ޤަތާދާ  ބީއަ ބުން هللاޢަބްދު" މާނައީ:
 އައިސް  ބުޅަލެއް ،ފަހެ ގުމުންފެންނެ ވުޟޫކުރުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު ރިވާކުރެއްވިއެވެ.

 ވުޟޫކުރެއްވިއެވެ. ފެންނަންގަވާ އެއިން ފަހެދެން ވެ.ފެންބުޔެ ންއޭގެ

 ބޮއެފި  ފެން ބުޅަލެއް އިތި ޤަތާދާއެވެ. އަބޫ އޭ" ދެންނެވިއެެވ. އެކަލޭގެފާނަށް ،ފަހެ
 "ނޫންހެއްޔެވެ.



 

dhisalafiyyah.net 
 

75 
 ވަނަ ނަސޭހަތ  ބާރަ

 އަޑު  ޙަދީޘްކުރެއްވި وسلم عليه هللاى صل هللاރަސޫލު" އެވެ.ދެންނެވި އެކަލޭގެފާނު ،ފަހެ

 އެއީ  އަދި އެއްޗެކެވެ. ތެރެއިންވާ އަހުލުންގެ ގޭގެ ބުޅަލަކީ“ އެހީމެވެ. ތިމަން
 ""އެއްޗެކެވެ. ޚާދިމުންފަަދއިންވާ ފިރިހެން އަދި އަންހެން އުޅޭ ވަދެނިކުމެ ގޭތެރެއަށް

 ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. އެހެން އަދި

 އަދި  އަންހެން ޅޭއު ވަދެނިކުމެ  ގޭތެރެއަށް އެއީ ނޫނެވެ. އެއްޗެއް ނަޖިސް އެއީ“
 ”އެއްޗެކެވެ. ޚާދިމުންފަދައިންވާ  ފިރިހެން

 

IHIHIHIHIH 
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ތ : ޢާއިލާގެ ކަނ ތައ ތަކާމެދު މަޝ ވަރާކުރުމަށ  ސޭހަވަނަ ނަ 13

 ބައ ދަލުވުނ ތައ  ބޭއ ވުމަށ  ފުރުޞަތުދިނުނ  

 

 [٣٨  الشورى  ]سورة چ ... ں  ں  ڻ  ... چ

 މަޝްވަރާގެ  ދުގައިވަނީމެ އެބައިމީހުންގެ ތައްތައްކަން އެބައިމީހުންގެ އަދި...“ މާނައީ:
 ”...މަތިންނެވެ

 

ޢާއިލާއާއި ގުޅުން ހުރި  ތިބެ ދުންނަށް އެއްތަނެއްގައި އިށީނދެމިއީ ޢާއިލާގެ ފަރު
މިއީ  ،ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެކެވެ. ފަހެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ 

އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުން ދައްކުވައިދޭ  އަދި ގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ގުޅުމާޢާއިލާ
ޢަލާމާތެކެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްޮގތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މަސްއޫލުވެރިޔަކީ 

ތަޢާލާ އަޅުއްވާފައިވާ هللا ގައި ޮކނޑުގޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އެމީހެއްގެ 
ވެ. ނަމަވެސް އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލަށް ފިރިހެން މީހާއެވެ. އަދި އެއީ ގޮތް ނިންމާ މީހާއެ

އެއީ މަސްއޫލިއްޔަތު  -އެވެ.ޚާއްޞަޮކށް ދަރިން ބޮޑަތިވާއިރު-ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކުއެވެ. 
އުފުލުމުގައި އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 

ޚިޔާލުތަކަކީ އަގުހުރި  އެބައިމީހުންގެ ރައުޔާމެދު ސުވާލުކުރެވުމުން އެމީހުން ހިއްސާކުރާ
 އެއްޗެއްކަމުގެ އިޙްސާސްކުރެވި އެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
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މީގެ ބައެއް މިޘާލަކީ ޙައްޖަށް ދިއުން، ނުވަތަ ރަމަޟާން މަުހ ޢުމްރާއަށް ދިއުން، 
ކާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަ އަދި އެނޫން ޗުއްޓީތައް ހޭދަކުރާނެޮގތް، އަދި ރަޙިމުގެ ގުޅުން

ނުވަތަ ހިތްަހމަޖައްސާލުމަށްޓަކައި  ޒިޔާރަތްކުރުމަށްކުރާ ދަތުރުތައްމީހުންނަށް ގާތްތިމާގެ
އަދި ކައިވެންޏާއި ކައިވެނީގެ ވަލީމާ އިންތިޡާމްކުރުން  އްދަޮގތުގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތައް ހު

 ވަތަ އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވުން ނު ންވާ ކުއްޖާގެ ޢަޤީޤާގެ ކަންކަންނުވަތަ އަލަށް އުފަ
ނުވަތަ އަވަށުގައި އުޅޭ ފަޤީރުންގެ ޢަދަދު ބެލުމާއި އެބައިމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެބައިމީހުންނަށް ކާތަކެތި ޮފނުވައިދިނުންފަދަ ހެޔޮކަންކަމަށް 

ތްތިމާގެ މީހުންގެ ގާއާއި އެހީވުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް އަދި ހަމައެދަފައިން ޢާއިލާ
އަދި  ނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމާއަދި އެކަންކަން ހައްލުކުރާ މައްސަލަތަކާ

 .މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުޮކށް ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މުހިންމު ބައްދަލުވުމަކަށް މިތާ އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ. 
އީ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންގެ މެދުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން އެ

ތެރެއިން ބައެއް  އޭގެ  ،ގޮތުން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކެވެ. ފަހެ ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ
މައްސަލަތަކަކީ ބޮޑެތި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ތަހައްމަލު ކޮށްފައިވާ 

ބައްދަލުވުންތަކުން މެނުވީ ޙައްލު ނުހޯދޭނެ  މައްސަލަތަކެވެ. އަދި އެއީ އެކަހެރި
ކަންކަމެވެ. އެއީ ބައްޕަ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއެކު އެކަހެރިޮކށް ބައްދަލުކޮށް 
މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ޒުވާން ޢުމުރުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ބާލިޣުވުމާއި 

ގުޅޭޮގތުން  ކުމްތަކާބޮޑުމީހަކަށްވުމާދެމެދު ދިމާވާ ކަންކަމާއި ބާލިޣުވުމާއި ގުޅުންހުރި ޙު 
ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން މަންމަ އަންހެން ަދރިފުޅާ އެކަހެރިކޮށް 
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ބައްދަލުޮކށް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު އެކުއްޖާއަށް ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ޝަރުޢީ 
އި އަދި އެޢުމުރުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގަ  އް ދަސްކޮށްދިނުމާޙުކުމްތަ

 އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

 

 މަންމައާއި ބައްޕަގެ ވާހަކަ ފެށުމުގައި މިފަދަ ޢިބާރާތަކުން ފެށިދާނެއެވެ.

 ..."މާިހުރ ތުިހރި ުޢުމުރަގއި ވީއިރު ަމްނަމ/ަބްއަޕ ެވްސ ަދރުިފުޅ "

 

އޭގެ ސަބަބުން އެވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އަޘަރެއް 
 ދައިން ދަރިންގެ މެދުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ކުރާނެއެވެ. މިފަ

ގޮތުން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވޭނަމަ ދެން އެކުދިންނަށް ދެވޭނީ ނުރަނގަޅު 
ބައިވެރިންގެ ގާތަށެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށް 

  މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. 

 

IHIHIHIHIH 
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ދަރިނ ގެ  ތ : ޢާއިލާތެރޭގައި ހުރި ޚިލާފުތައ  ސޭހަވަނަ ނަ  14

 ފާޅުނުކުރުނ   ކުރިމަތީގައި

 

ގިނަ ބަޔަކު އެއްގެއެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭއިރު އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ދެބަސްވުމެއް 
 ނެއެވެ. ޞުލްޙަވެރިވުމަކީ ރަނގަޅުޮގތެވެ. އަދި ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަވުމަކީ ރިވެތި ނުދާނެތި 

ޚުލުޤެކެވެ. ނަމަވެސް ގޭގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ގުޑުންއަރާ، ގޭގެ އެތެރޭގެ ބިނާއަށް 
، ގެއްލުންވަނީ އެ މައްސަލަތައް ގޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ކުރިމަތީ ފާޅުކުރުމުންނެވެ. ފަހެ

އޭރުން ޢާއިލާ ދެބަޔަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަށް ބައިވެގެންދެއެވެ. އަދި 
 ކަން ނެތިކޮށްލައެވެ.އެއްބައިވަންތަ

 

ރުތައް ކުރެއެވެ. ޘަށް ނަފްސާނީގޮތުން ނުރަނގަޅު އައަދި މީގެ އިތުރުން ދަރިންނަ
ވަތަ ނު ށޭނުދައްކާ ވާހަކަ މަންމައާ ޚާއްޞަޮކށް ކުޑަކުދިންނަށެވެ. ބައްޕަ ދަރިފުޅު ގާތު

ށޭ ބުނާ ގެއެއްގެ ޙާލާމެދު ނުދައްކާ ވާހަކަ ބައްޕައާ  މަންމަ ދަރިފުޅު ގާތު
ތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖާގެ ދަރިފުޅު ހުންނާނީ އޮޅުންބޮޅުން ނާލައްވާށެވެ.ވިސް

ންވެސް ދިރިއުޅެމުންދާނީ އުނދަގޫކަމުގެ ނަފްސަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބިއެވެ. އަދި އެންމެ
ޖެހެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމަކާ  އަޅުގަޑުމެން ޚިލާފުތަކާ ދުރުވާން ،އެވެ. ފަހެތެރޭގަ

 ޖެހޭނެއެވެ.ން ކަން ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރައެކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 
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ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އެދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯތްބާއި هللا އަޅުގަނޑުމެން 
 އެއްބައިވަންތަކަން ލެއްވެމަށެވެ.
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މެދު ތިބާ ނުރުހޭ މީހަކު ވެރިކަމާ ތ : އެމީހެއ ގެ ދީނ ސޭހަ ވަނަ ނަ  15

 ނ  ގެއަށ  ނުވެއ ދު 

 

 .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  صلى هللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު

ِكيرِ …»
ْ
وِء َكَمَثِل َصاِحِب ال بي داود  «…َوَمَثُل َجِليِس السُّ

 
 [٤٨٢٩]قطعة من رواية ا

 ގެންގުޅޭ  'ރެއްކީ' މިޘާލަކީ މީހެއްގެ އުޅޭ އިށީނދެ މީހުންނާެއކު ނުރަނގަޅު“ މާނައީ:
 ."މިޘާލެވެ މީހެއްގެ

 ވެ.ށް ފުމެން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެރޯކުރުމައަލިފާން ” ކީރަކީ"

 

  .އަދި ބުޚާރީގެ ރިވާޔަތުގައި ވެއެވެ

ا َخِبيَثة  …» اِد ُيْحِرُق َبْيَتَك، َاْو َثْوَبَك، َاْو َتِجُد ِمْنُه ِريح  / الفتح  ]رواه البخاري  «َوِكيُر الَحدَّ
 [٢١٠١رقم الحديث 

 އަންދާލައެވެ. ހެދުން ނުވަތަ ގެ ތިބާގެ ކީރުން ތަޅާމީާހގެދަގަނޑު އަދި“ މާނައީ:
 ވެ."ހިފައެ ނުބައިވަސް އޭގެ ނުވަތަ
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ކުގެ ސަބަބުން ތިބާގެ ގެ ގަންދީ ހުވާޮކށް ބުނަމެވެ. ފަސާދައާއި ހަލާهللا 
ފަސާދަކުރާމީހުންނާއި ޝައްކުކުރެވޭފަދަ މީހުންގެ  ންނައެވެ. ގެއަށް ވަނެއަންދާލާ

 ދުގައި ޢަދާވާތްތެރިކަން އުފެދޭ ސަބަބުން ކިތައް ގޭގައި އެގޭގެ އަހުލުވެރިންގެ މެ
ހެއްޔެވެ. އަދި ބައްޕައާއި ދަރިންގެ މެދުގައިވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަން އުފެދޭ 
ސަބަބެއްކަމުގައި އެކަން ވެފައިވެއެވެ. އަދި ކިތައް ފިރިން އެމީހުންގެ އަނބީންނާ 

 .ވަކިވާން ޖެހުނު ހެއްޔެވެ 

ނުވަތަ ފިރިމީހާއާ އޭނާގެ  ރާގެ ފިރިމީހާއާ މެދު ފަސާދަކު އަދި އަނބިމީހާ އޭނާ
 .ތަޢާލާ ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެهللا އަނބިމީހާ މެދު ފަސާދަކުރާ މީހާއަށް 

ޙުރު ބޭއްވުމާއި ވައްކަންކުރުމާ އަދި އަދި ބައެއްފަހަރު ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ސި 
ގައި ވެފައިވަނީ ތިބާ އޭނާގެ ފަސާދަވުމުގެ ސަބަބެއްކަމު ގިނަފަހަރަށް އަޚްލާޤު

ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެފަދަ  ،ނުރުހޭ މީހަކު ގެއަށް ވެއްދުމެވެ. ފަހެމެދު ވެރިކަމާދީން
އިޛުނަ ނުދިނުމެވެ. އެއީ ތިބާގެ އަވަށްޓެރިންގެ ތެރެއިންވާ  ގެމީހަކު ގެއަށް ވަނުމު

މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. ފިރިހެނެއް ނުވަތަ އަންހެނެއް ވިަޔސްމެވެ. ބޭރުފުށުން 
އިގެން އުޅޭ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ވެސްމެއެވެ. ހެޔޮއެދޭ އެކުވެރިންކަމަށް ދައްކަ 

ދޮރުކައިރިން އެފަދަމީހަކު ފެންނަ  ،ލަދުން އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. ފަހެ ބައެއްމީހުން
 .އެވެވެސްމެއިރަށް އިޛުނަދެއެވެ. އެއީ ފަސާދަކުރާމީހެއްކަން އެނގިހުރެ

 ނީ އަންހެންމީހާއެވެ. ހެން ބޮޑު ބައެއް އުފުލަން ޖެގޭގައި މިމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއި 

  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  وسّل عليه هللا صّلهللا ރަސޫލު



 

dhisalafiyyah.net 
 

84 
 ވަނަ ނަސޭހަތ  ފަނަރަ

ْكَبرِ  «َايُّ َيْوٍم َاْحَرُم، َايُّ َيْوٍم َاْحَرُم، َايُّ َيْوٍم َاْحَرُم؟» ِ ااَل
اُس: َيْوُم الَحج   .َقاَل: َفَقاَل النَّ

 އެންމެ  ހެއްޔެވެ؟ ކޮބާ ދުވަހަކީ ޙުރުމަތްެތރިވެގެންވާ އެންމެ"" މާނައީ:
 ދުވަހަކީ  ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެންމެ ހެއްޔެވެ؟ ކޮބާ ދުވަހަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ

 ޙައްޖުގެ  ބޮޑުވެގެންވާ" ދެންނެވިއެވެ. މީސްތަކުން ،ފަހެ ވިދާޅުވިއެވެ. ”ހެއްޔެވެ؟ ކޮބާ
 "".ދުވަހެވެ

 

ޠުބާގެ އެދުވަހު ދެއްވި ޝާމިލުކަންބޮޑު ޚު صلى هللا عليه وسلمދެން އެކަލޭގެފާނު 

 .ތެރެއިން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ 

ُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم، َفاَل ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن، َواَل َيْاَذنَّ ِفي ُبُيوِتُكْم …» ا َحقُّ َفَامَّ
حوص / ك تاب: تفسير « …ِلَمْن َتْكَرُهوَن 

 
]رواه الترمذي عن سليمان بن عمرو بن اال

ن / باب: تفسير سورة 
 
 [٣٠٨٧توبة / رقم القرا

 ތިޔަބައިމީހުންގެ  ޙައްޤަކީ ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ ފުށުން އަނބީންގެ ،ފަހެ"... މާނައީ:
 ގެތަކަށް  އަދި ނުދިނުމެވެ. އިށީނަ ނުރުހޭމީހުން ތިޔަބައިމީހުން ތަންމަތިތަކުގައި
 ވެ..."ނުދިނުމެ އިޛުނަ ގެވަނުމު މީހުންނުރުހޭ ތިޔަބައިމީހުން

 

އެވެ. ތިބާގެ އަވަށްޓެރިންކުރެ މީހެއްގެ ފުށުން ފަސާދައިގެ އަންހެނާ އޭ މުސްލިމު
އަޘަރު ތިބާގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ ބައްޕައަށް ފެނުމުން އެމީހަކު ގެއަށް ވެއްދުމަށް 
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މަނާކުރުމުން އެކަމާ ތިބާ ހިތާމަ ނުކުރާށެވެ. މީހަކު ތިބާގެ ފިރިމީހާއާއި އޭނާގެ 
ވެ ހުންނާށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިބާގެ ފިރިމީހާއާ އަޅާކިޔައިފިނަމަ އެކަމަށް ސަމާލު

ފިރިމީހާގެ ފޯރުންތެރިކަން ނެތް މިންވަރުން އެއްޗެހި ހޯދުމަށް ނޭދޭށެވެ. ގެއަށް 
އްތައް ޒީނަތްތެރިޮކށްދޭ އަންނަމީހުންގެ ތެރެއިން ތިބާގެ ފިރިމީހާއަށް ނުބައިކަންތަ

އްގެ ކިބައިން އެމީހެވާކަމުގައި ތިބާއަށް ޔަޤީންވާނަމަ ތިބާގެ ފިރިމީހާއަށް ބަޔަކު
 .ތްތެރިވުމަކީ ތިބާގެ މައްޗަށް ޮއތް ވާޖިބެކެވެ ސޭހަދުރުވުމަށް ނަ

 

 

 :ހަދިޔާއެއ  

 

)ޭގެގ އިްސީމހާ(  ަވިލްއުޔްލައްމރު  ،ީވަވަރުކްނ ޭގަގިއ ަވުޤުތ ޭހަދުކެރޭވޯތ ަބލެާށެވ. ަފހެ  
ެތޭރަގިއ ޭގަގިއ ުއުޅުމްނ ޭގެތޭރެގ ަކްނަތްއަތްއ ަހަމައަކްށ ެއުޅޭވެނެއެވ. ައިދ ގޭ 

ަތުރިބްއަޔުތެގ ަކްނަތްއަތްއ ާދޮގްތ ަބލާ ައިދ ަކްނަތްއަތްއ ިއްޞލުާޙުކުރަމްށ ައަޅްނ 
 .ެއވެ ެއޭޅނެ ެޖޭހ ިފަޔަވުޅަތްއ 

ދެާނ ަތެންއ  ،ަބެއްއ ީމުހްނެގ ގާުތަގިއ ައްޞަލީކ ެގިއްނ ޭބުރަގިއ ުއުޅެމެވ. ަފހެ 
ޮޔަކްނަކަމްށަޓަކއި ހެ ، ެނުތުމްނ ޫނީނ ެގައްށ ުނަވުނެމެވ. ިމއީ ޯގެހެކެވ. ަފހެ 

ެޓެވ. ައދި ފަާފައަކްށަޓަކިއ ަވކި މެިންއަގއި ހެިފެހްއުޓްނ ުހށް ީމެހްއަނމަ ެއަކްނ ޭބަރްށދާ 
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ުތަރްށ މްަޝޫޣުލުވަމްށ ުނަވަތ ަވުޤުތ ޭބކުާރުކުރަމްށ ުނަވަތ ުދިނަޔީވ ަކްނަކުމަގިއ ިއ
ްށލްަނ ެޖޭހެނެއެވ. ީމެހްއަނމަ ޭއާނ މްަޝޫޣުލވާ ަކްނަތްއަތކާއި ިވަޔފިާރަތއް ަމުދކޮ ޭބަރްށދާ 

ައިދ ޭބކުާރ ަބްއަދުލުވްނަތްއ ުހްއާޓަލްނ ެޖޭހެނެއެވ. ެއަބއިމީުހްނެގ ައުހލްުނ ޫދޮކްށ 
 …ީމުހްނެގ ުހިރ ުނަބިއ ަކމެާއވެ  ުކިޅަމަޖުލަގިއ ޭރުކރާ 

ަތާޢލެާގ ަޢުދްއުވްނެގ ަދްނުތަރަތުކަގިއ ެޖޭހަކްށ ައުޅަގނޑުެމްނ ޭބުނެމްއ ޫނެނެވ.  هللا
ްފެރްންޗ 'މ ަވަނ ައަހުރ ޭބްއުވުނ 1923ްފަގިއ ިޢްބަރެތްއެވެއެވ. ައްނަނިނިވ ެޕެރްގރާ 

 .ެގ ރޯިޕުޓަގއެިވެއވެ 'ެމޮސިންކ ޮލޖް  ޮއރިެއްނަޓލް 

 

ޮގުތްނ ތިބަާއްށ ެޖޭހީނ  ީމަހުކ ޭއާނެގ ާޢިއލާާއ ުދުރުކުރުމގެ "
ޭއެގ ިބްނަގުލްނ ެނިތޮކްށލެާށެވ. ެއެހީނ ަންފުސަތްއ  ައްޚލާޤު 

ާރމް ަކްނަތްއަތކާ ިދމަާއްށ ެލނެބެއެވ. ާޢިއލާއާ ުގުޅްނ ަކނޑާލާ ޙަ 
ައިދ ާޢިއީލ ަކްނަތްއަތްއ ޮކްށިދުނުމެގ ަބަދުލަގިއ ެކޭފަތުކަގިއ 

 ".ތުިބްނ ެއމީުހްނ އްިޚތިާޔުރުކެރެއވެ  ވަާހަކިއަގިއ

 

IHIHIHIHIH 
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ގޭގެ އަހުލުނ ގެ ކަނ ތައ ތައ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތ : ސޭހަ ވަނަ ނަ 16

 ބެލެހެއ ޓުނ  

 

 ެ ެހ އްޔ ވ ؟ެބައ އްެކޮްނެރަޙްމަތްތ ރްިނނަކީެގ ރްިނަދެތިބާގ 

 ްެުނވަތަެެހ އްޔ ވ ؟ެބައްަދލުވ ަފއިވ ެެއ މީހްުނނާެކުރިންެެީމގ ެތިބާއަށ
 ެހ އްޔ ވ ؟ެއ ނގިަފއިވ ެެބ ހ ގޮތުންެއ މީހުންނާ

 ެ ެއ އްޗިއްސ އްެެކޮްނެެގ ންނަނީެެބ ރުންެގ އިންެެންެދިަރެތިބާގ
 ެހ އްޔ ވ ؟

 ެ ެކާކާއ ކުެެއަދިެހ އްޔ ވ ؟ެތާކަށްެކޮްނެެަދީނެދިަރފުުޅެެައްނހ ްނެެތިބާގ
 ހ އްޔ ވ ؟

 

ނުބައި ތަޞްވީރުތަކާއި ފިލްމުތައް ނުވަތަ ބައެއް ފަހަރު އެމީހުންގެ ދަރިންގެ އަތުގައި 
އިންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ފަބައެއް ބަންނަކަން ހު  ތަކެތިމަސްތުވާ

ން ބާޒާރަށް ގޮސް ޑްރައިވަރާ އެބައިމީހުންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޚާދިމާއާ އެއްކޮ
އެއްޮކށް މަޑުކުރުމަށް ޚާދިމާ ގާތު ބުނުމަށްފަހު އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޤުތަށް 
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ޝައިޠާނަކާއެއްކޮށް ދާކަމެއް އަދި އެހެން ފަހަރަކު އޭނާގެ ނުބައި ރައްޓެހިންނާއެކު 
ގެ ގިރޭޓު ބޮއެ ސަކަރާތްޖަހަން ދާކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ދަރިންނސި

އެދުވަހުގެ ކަންތައްތަކާ ކަންތައްތަކާ އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާ މީހުންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ ދުވަހު 
 .ދެއްވާ ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމުން ނުފިލޭނެއެވެ ޮކށެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ޖަޒާދޫ އިއަޅާނުލަ

 

َع، َحتَّ » ا اْسَتْرَعاُه، َاَحَفَظ َاْم َضيَّ َ َساِئٌل ُكلَّ َراٍع َعمَّ ُجَل َعْن َاْهِل َبْيتِ ِإنَّ اَّللَّ  «ِه ى َيْسَاَل الرَّ
نس وهو في صحيح الجامع ٩١٢٩]حسن رواه النسائي 

 
، ١٧٧٤، وابن حبان عن ا

 [١٦٣٦السلسة الصحيحة 

 ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ އޭނާގެ  ،މަސްއޫލުވެރިޔަކާ ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން“ މާނައީ:
 އަހުލުވެރިންނާ ގޭގެ އެމީހެއްގެ  ވެ.ކުރައްވާނެއެ ސުވާލު ތަޢާލާ هللا ބެހޭގޮތުން މީހުންނާ

 ނުވަތަ  ރައްކާތެރިވިތޯ އެބައިމީހުންނާމެދު .ދާނދެނެވެ ސުވާލުވެއްޖައުމަށް ހޭގޮތުންބެ
 ގެއްލެނިކުރުވީތޯއެވެ."

 

 .މުހިންމު ނުޤުޠާތަކެއްވެއެވެ ނުގައިމިތަ

  ްބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ގެންދިޔުން ލާޒިމުވުނ . 

 ަމުގެ މާހައުލެއް ނުއުފެއްދުންބިރުވެރިކ.  

  ްދަރިންނަށް އެކުދިންނަށް އިތުބާރު ނުކުރާކަމުގެ އިޙްސާސްވިޔަ ނުދިނުނ.  
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 ައެކުރި  އަދި އެކުދިންގެ ވިސްނުމާ  ،ތް ދިނުމުގައި ދަރިންގެ ޢުމުރާސޭހަނ
  .ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުން 

 ުދި ކަންތައްތަކުގައި ޮގތުގައި ކުދިކު ހަމަނަ ގެ ގޮތުން،ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމ
 .ނުހިފުމަށް ސަމާލުވުން. އެކުދިންގެ ޮކންމެ ނޭވާއެއް ހިސާބުނުކުރުން

 

ންގެ ތެރެއިން މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އިވިފައިވެއެވެ. އޭނާގެ ފައިބަ
 ،ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ތަފްޞީލުޮކށް ދަރިންކުރާ ކަންތައްތައް ނޯޓުކުރަމުން ދެއެވެ. ފަހެ

އް ކުރުމުން އޭނާއަށް ގޮވާ ގެނެސް އެކުއްޖާއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފައިލް އެކުއްޖާ ކުށެ
 .ހުޅުވައެވެ. އަދި އޭނާ ފަހުން ކުރި ކުށާއެކު މާޟީގައި ކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ކިޔައިދެއެވެ 

 

އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ކުންފުންޏަކު ނޫނެވެ. އަދި ބައްޕައަކީ  ނޯޓ :
ނަ މަލާއިކަތެއް ނޫނެވެ. މި ބައްޕަ ޑައަޅާފައި ހުންނކުށްތައް ލިޔަށް ކަ

 ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ކިޔަން  އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ އުޞޫލުތަކާ
 .ޖެހެއެވެ

 

ދަރިންގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އިންކާރުކުރާ މީހުންވެސް އަޅުގަނޑަށް 
ފާފައަކީ  އެނގެއެވެ. އެމީހުން ދައްކާ ޙުއްޖަތަކީ އެކުދިންނަށް ކުށަކީ ކުށެއްކަން ނުވަތަ
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ފާފައެއްކަން އެނގޭނީ އެކަން ކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ނަފްސަށް އެއީ ކުށެއްކަން 
ފެނުނީމައެވެ. މިއީ ހުޅަނގުގެ ފަލްސަފާތަކާއި ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމުގެ ވިސްނުންތަކެވެ. 
މިކަމުގެ މަޞްދަރު އަބާއްޖަވެރި ވެގެންވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ތަބާވިމީހުންގެ ހުރި 

 .އެވެ. ބައެއް މީހުން އެބައިމީހުންގެ ދަރިންނަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ދެއެވެނުބައިކަމާ

 ޯހާދަނެމެވ." ައަހެރން  ޯލިބ ޭއާނގެ  ުކރަިޔސް  ަކްނަތއް  ޮގަތަކށް  ޮކްނމެ  " އެއީ
 މިފަދައިން ބުނެ އެމީހުން ދެކެ ނަފްރަތުކޮށްފާނެތީއެވެ. ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ

ރީގައި ހަރުކަށިޮކށް ކަންތައް ކުރުމުން ކަންތައްވީގޮތުން، އިން އެމީހުންނާމެދު ކުފަބަ
އެމީހުންނަށް ހީވެފައި ޮއންނަނީ އެމީހުންގެ ދަރިންނާމެދު ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ  ،ފަހެ

އޭގެ އިދިކޮޅަށް ކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުންގެ ދަރިންނަށް ފުރިހަމަ 
 .މިނިވަންކަންދެއެވެ

ވެ. ތިހާއަށްގޮސް މިފަދައިން ބުނެއެމިމޮޔަ ޚިޔާލުގެ އިން ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ
 ުދަވްސަވރު  ުޒާވން  ެއމީުހްނގެ  ަދރިުފޅު  ައްނެހން  ަދިރުފާޅއި ފިރިެހން  ތާިބގެ "

 ".ޫދޮކްށާލެށވެ  ަމާޖޮކްށުލަމށް  ަކށް ޮގތަ  ޭބުނން  ެއމީުހން 

ފާ ދަމާފަ ޤިޔަމާތް ދުވަހު އެބައިމީހުންގެ ދަރިން އެބައިމީހުންގެ ހެދުމުގައި ހި ،ފަހެ
 ތަިމން  !ެއވެ ަބްއޕާ  އޭ  " މިފަދައިން ބުނާނެ ކަން އެބައިމީހުން ނުވިސްނަނީ ހެއްޔެވެ؟

 "ެހްއެޔެވ؟ ުނަލން  ޫދޮކށް  ެތެރައށް  ާފަފއިގެ 

 

IHIHIHIHIH 
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 ގޭގައި ކުޑަކުދިނ ނާމެދު ސަމާލުވުނ ތ : ސޭހަ ވަނަ ނަ 17

 

 :ގައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްމިކަމު

 

 ުމާއި އިސ ލާމީ ވާހަކަތައ  ދަސ ކޮށ ދިނުނ  ވުކީރިތި ޤުރ އާނ  ޙިފ ޡުކުރ: 

ގޮތަކަށް ޝަރަޙަ  ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށާއި )އެކުދިންނަށް ވިސްނޭނެފަދަ( އާދައިގެ 
އަދި ހިތުދަސްކުރުމުން ހަދިޔާ ދިނުމަށް ބައްޕަ ދަރިން ގޮވައިގެން  ކިޔައިދިނުމާ

ހެ ކޮބާ ހެއްޔެވެ. ބައްޕަ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ދަރިން ޖަމާވުމަށްވުރެ ރިވެތިކަމެއް ފަ
ގޮވައިގެން ތަކުރާރުޮކށް ކަހްފު ސޫރަތް ކިޔެވުމުން ތުއްތުކުދިން އެ ސޫރަތް 

ޞޫލުތައް އެކުދިންނަށް ދާގެ އު އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޢަޤީހިތުދަސްކޮށްފައި 
 .ފަދައިންނެވެ  ދެވިދާނެއެވެ. އެއީ އަންނަނިވި ޙަދީޘްގައިވާކިޔަވައި

َك …»
ْ
َ َيْحَفظ لباني في مشكات  «…اْحَفِظ اَّللَّ

 
حمد والترمذي/ صححه اال

 
]رواه ا

 المصابيح [

 ..."ކުރައްވާނެއެވެ ރައްކާތެރި ތިބާ هللا އޭރުން ރައްކާތެރިވާށެވެ. އަށް هللا...“ މާނައީ:

. ދެވިދާނެއެވެއިރީތި އާދަތަކާއި ޝަރުޢީ ޛިކުރުތައްވެސް އެކުދިންނަށް އުނގަންނަ
ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތަކާ  ކިނބިހި އެޅުމާއި، ސަލާމްކުރުމާމިޘާލަކަށް ކެއުމާއި، ނިދުމާއި، 

 ކަންކަމެވެ. އި ހުއްދަ ހޯދުންފަދަގޭގެއަށް ވަނުމުގަ އަދި
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އަޘަރު  އިސްލާމީ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމަށްވުރެ ތުއްތުކުދިންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ އަދި 
 .ކުރުވާކަމެއް ނުވެއެވެ 

 

އާއި ޠޫފާނުގެ ވާހަކައާއި، އިބްރާހީމް  -عليه السالم-ހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި: ނޫހު ފަދަ ވާމި
ބުދުތައް ތަޅުއްވާލެއްވި ވާހަކައާއި އަލިފާނަށް އެއްލައި ލެވުނު  -السالم عليه-

ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކުރައްވާ ފިރުޢައުނު  -السالم عليه-ވާހަކައާއި، މޫސާ 
 -السالم عليه-އާއި، ބޮޑު މަހުގެ ބަނޑު ތެރޭގައި ޔޫނުސް ޣަރަޤުވިޮގތުގެ ވާހަކަ

 އަދި  ގެ ވާހަކަިއގެ ޚުލާޞާއާ -السالم عليه-ވެވަޑައިގެން ވާހަކައާއި، ޔޫސުފް 
 .ރަތު ހިމެނެއެވެޔަގެ ސި وسلم عليه هللا صلىމުޙައްމަދު 

ރަތުގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނު ޔަގެސި وسلم عليه هللا صلىއެކަލޭގެފާނު 

ގެ ތެރެއިން ބަދުރު ކަމާއިގެން ޮފނުއްވުމާއި، ހިޖުރަ ކުރެއްވުމާއި، ހަނގުރާމަތަކުރަސޫލު
ތަކެވެ. އަދި ޖަމަލަށް ކާން ނުދީ ޚަންދަޤު ހަނގުރާމަފަދަ ވާހަކަ އަދި ހަނގުރާމައާ

ާއ  وسلم عليه هللا صلى އެޖަމަލު ލައްވާ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުވި މީހާއާއި ނަބިއްޔާ

 ވާހަކަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.   މެދު ހިނގި ޙާދިޘާފަދަ

ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން: ފޭލިގޭގެ ތެރޭގައި  ބޭކަލުންގެއަދި ޞާލިޙު
ބަނޑުހައިކަންމަތީގައިވި އަންހެން މީހާއާއި އެމީހާގެ ދަރިންނާމެދު ޢުމަރު ބުން 

ކަންތައްކުރެއްވި ޮގތުގެ ވާހަކައާއި، އުޚްދޫދުގެ މީހުންގެ  رضي هللا عنهއަލްޚައްޠާބު 

ވި އާއި، ޤަލަމް ސޫރަތުގައިވާ ބަގީޗާގެ އަހުލުވެރިންގެ ވާހަކައާއި، ހޮހޮޅައިގައިވާހަކަ
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އަދި މިނޫންވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެވެ. އެކުދިންނަށް  ތިން އެކުވެރިންގެ ވާހަކައާ
 .ވިސްނޭނެފަދަ ކުރުގޮތަކަށް މި ވާހަކަތައް ކިޔައިދެވިދާނެއެވެ

 

 އަދި  ދު އެކުދިންގެ ވިސްނުން ފަސާދަވެޤަތާމެޢަޤީދާއާ ފުށުއަރާ ޚުރާފީ ބިރުވެރި، ޙަޤީ
ކަތައް ކިޔައިދިނުމުން މިވާހާ ،އެކުދިން ފިނޑިވެ ބިރުގަންނަފަދަ ވާހަކަތައް ކިޔައިނުދީ

 . ފުދޭނެއެވެ

 

  ަކޮނ މެ މީހަކާއެކު ދަރިނ  ބޭރަށ  ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުނ :ހަމ  

ޅު ބަސްތަކާއި ނުބައި އޭރުން އެކުދިން އެނބުރި ގެއަށް އަންނާނީ ނުރަނގަ ،ފަހެ
އަޚްލާޤާއި އެކުއެވެ. ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި އަވަށްޓެރިްނގެ ތެރެއިން ޮހވާލެވޭ 

 .ކުދިންތަކަކަށް ގެއަށް އައިސް ތިބާގެ ދަރިންނާއެކު ކުޅުމަށް ދަޢުވަތު ދޭށެވެ

 

 ެނ މެ ފައިދާހުރި އެކުދިނ  ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކަކީ އެކުދިނ ނަށ  ހިތ ހަމަޖެހުނ  ލިބޭ އަދި ހަމައެހ
  ކުޅިވަރުތަކެއ ކަމުގައި ހެދުނ :

އެކުދިން ކުޅުމަށް ޚާއްޞަ ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ކުޅޭ އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ 
އަލަމާރިއެއް ދޭށެވެ. އެއީ އެތަނުގައި ތަރުތީބުން އެކުދިންގެ ކުޅޭ އެއްޗެހި 

 .ބެހެއްޓުމަށެވެ
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 ެރިވުނ : ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވާ ކުޅޭ އެއ ޗެހިނ  ރައ ކާތ 

 (dice) ޑައިސް ތަކެއްޗާ އަދިލީބު ހުންނަ އެއީ މިއުޒިކް ކުޅޭ ސާމާނާއި އޭގައި ޞަ
 .ބޭނުން ޮކށްގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކެވެ 

ޒުވާން ކުދިންނަށް ވަޑާންކުރުމާއި، ކަރަންޓާއި މެކޭނިކް މަސައްކަތްތަކާއި 
ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ތަނެއް ތައްޔާރުހުއްދަ ގޭމުތައް ކުޅުމަށް ޚާއްޞަކޮމްޕިއުޓަރުން 

ޮގތެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮމްޕިއުޓަރުން ގޭމު ކުޅެން ދިނުމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިންމު 
ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް ގޭމުތަކުން އަންހެނުންގެ ނުރަގަނޅު ޞޫރަތައް 
ކޮމްޕިއުޓަރު ސްކްރީނުން ފެންނަން ހުރެއެވެ. އަދި ބައެއް ގޭމުތަކުގައި ޞަލީބުވެސް 

 .ފެނެއެވެ

އޭގައި  ށް ކިޔައިދިނެވެ.ހަކު އަޅުގަނޑަކޮމްޕިއުޓަރާއެކު ޖުވާ ކުޅޭ ގޭމެއްގެ ވާހަކަ މީ
ކުޅުންތެރިޔާ ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސްކްރީނަށް އަރާ ހަތަރު  ދެވަނަ

އިޚްތިޔާރު ކުރެއެވެ.  ންތެރިޔާ ތެރެއިން އަންހެން ކުއްޖަކު ކުޅުއަންހެން ކުދިންގެ 
ވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ލިބޭ ހަދިޔާއަކީ އެންމެ ނުބައި ޞިފައިގައި އަށް ކާމިޔާބުނާއަދި އޭ

 .އެއަންހެން ކުއްޖާ އޭނާއަށް ދައްކާލުމެވެ

 

  : އަނ ހެނ  ކުދިނ ނާއި ފިރިހެނ ކުދިނ  ނިދާ އެނދު ވަކިކުރުނ 

ށް( އަދި )ދީނީ ކަންކަމަ ދީނަށް ރައްކާތެރިވާ މީހުންނާ މިއީ ގޭތެރެ ތަރުތީބުކުރުމުގައި
 .އަޅާނުލާ މީހުން ފަރަޤުކޮށްދޭ އެއްކަމެވެ 
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  : ސަމާސާކުރުމާއި އޯގާތެރިކަނ 

އެކުދިންގެ  އަދި ކުޑަކުދިންނާއެކު ސަމާސާކުރައްވާ وسلم عليه هللا صلىهللا ރަސޫލު

ބޮލުގައި ފިރުމާ ހައްދަވައެވެ. އެކުދިންނާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަވާ ހައްދަވައެވެ. 
އެންމެ ކުޑަ ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ މޭވާ ދެއްވައެވެ. އަދި  އަދި އޭގެ ތެރެއިން 

އެކުދިން  ގެ ބުރަކަށިފުޅު މަތީގައި  وسلم عليه هللا صلىބައެއްފަހަރު އެކަލޭގެފާނު 

 .އިށީނދެއެވެ

 

 وسلم عليه هللا صلىއަލްޙަސަންގެފާނާއި އަލްޙުސައިންގެފާނާއެކު އެކަލޭގެފާނު 

 .ޘާލެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ސަމާސާކުރައްވާ އުޅުއްވިކަމުގެ ދެ މި

 .ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ  عنه هللا ريضއަބޫ ހުރައިރާ 

ِبيُّ ُحْمرَ  » ، َفَيَرى الصَّ ٍ َحَسِن ْبِن َعِلي 
ْ
ُيْدِلُع ِلَساَنُه ِلل

َ
َم ل ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ  ةَ َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

ْيِه 
َ
بو« ِلَساِنِه َفَيْبَهُش ِإل

 
دابه ، ]رواه ا

 
خالق النبي صلى هللا عليه وسلم وا

 
انظر  الشيخ في ا

 [٧٠السلسلة الصحيحة رقم 

 ،ފަހެ ނެރުއްވައެވެ. ދޫފުޅު  އެކަލޭގެފާނުގެ ދިމާއަށް ޢަލީއާ ބުން އަލްޙަސަން“ މާނައީ:
 އެކަލޭގެފާނުގެ މަޖާވެގެން ފެނުމުން ރަތްކަން ދޫފުޅުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަސަނުގެފާނަށް

 ."ޑައިގަންނަވައެވެވަ ރިހަށްއަ

 .އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ ،އެކަމާ ގަޔާވެ :އެބަހީ
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 .ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ رضي هللا عنهލާ ބުން މުއްރާ ޔަޢު

ى َطَعاٍم َفِإَذا ُحَسيْ »
َ
َم، َوُدِعيَنا ِإل ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ ِبي 

َعُب َخَرْجَنا َمَع النَّ
ْ
 ِفي ٌن َيل

َقْوِم، ُثمَّ َبَسَط َيَدْيِه، َفَجَعَل َيُمرُّ 
ْ
َم َاَماَم ال ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّ ِريِق، َفَاْسَرَع النَّ

ة  مَ الطَّ رَّ
خْ  ُ
ْ
ى َاَخَذُه، َفَجَعَل ِإْحَدى َيَدْيِه ِفي َذْقِنِه َواال ة  َها ُهَنا، ُيَضاِحُكُه َحتَّ ي َرى فِ َها ُهَنا َوَمرَّ

َلهُ  دب المفرد رقم  «…َرْاِسِه، ُثمَّ اْعَتَنَقُه َفَقبَّ
 
 [٣٦٤]رواه البخاري في اال

 އަދި  ވެ.ނުކުތީމެ ތިމަންމެން  އާއެކު وسلم عليه هللا صلى ނަބިއްޔާ“ މާނައީ:

 މަގުމަތީ ޙުސައިނުގެފާނު އޭރު  ،ފަހެ ދެވުނެވެ. ދަޢުވަތު ކަށްކެއުމަ ތިމަންމެންނަށް
 ބާރުކޮށްލައްވާ  ހިނގުން وسلم عليه هللا صلى ނަބިއްޔާ ،ފަހެ އެވެ.އުޅުއްވި ކުޅެން

 ދެއަތްފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެން ވަޑައިގަތެވެ. ކުރިއަށް  މީސްތަކުންނަށްވުރެ
 ،އެކަލޭގެފާނު ދުވެއެވެ. ކޮޅަށް ދެ ދެކޮޅު  )ޙުސައިންގެފާނު( ،ފަހެ ދިއްކުރެއްވިއެވެ.
 ނުގެއެކަލޭގެފާ ޑުވިއެވެ.ހިނިފުޅުވެ ފުޅުންވެސްދެބޭ ންދެންލައުފުއްލަވާ ޙުސައިނުގެފާނު

 ޮބލުގައި  އަތްޕުޅު އަނެއް އަދި ދަތްދޮޅީގަ )ޙުސައިންގެފާނުގެ( އަތްޕުޅު އެއް
 ."ބޮސްދެއްވިއެވެ ގާތްކޮށްލައްވާ ންދެ އެޅުއްވިއެވެ.

 

IHIHIHIHIH 
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ނިދުމާއި ކެއުމުގެ ވަޤުތުތައ  ވަކި ނިޡާމެއ ގެ ވަނަ ނަސޭހަތ :  18

 މަޖައ ސާ އެކަމަށ  ބާރުއެޅުނ  ދަށުނ  ހަ

 

ބައެއް ގެތަކުގެ ޙާލު ހޮޓާތަކެއް ފަދައެވެ. އެހެނީ އެތާ އުޅޭމީހުން އެކަކު އަނެކަކު 
 .ނުދަނެއެވެ. އަދި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ބައްދަލު ނުވެއެވެ 

ބައެއްކުދިން ކަނީ އަދި ނިދަނީ އެކުދިން ބޭނުން އިރަކުއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެކުދިން 
ހޭލާ ތިބެއެވެ. އަދި ވަޤުތު ބޭކާރުކުރެއެވެ. އަދި މަތި މައްޗަށް ކައެވެ. ރޭގަނޑު 

މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާ ތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ހީނަރުވެގެންދެއެވެ. 
އަދި ވަޤުތާއި ހަކަތަ ބޭކާރުވެގެންދެއެވެ. އަދި ގަޑިން ގަޑިއަށް ކަންތައްތައްކުރުމުގެ 

 .ނެތިގެންދެއެވެ ކިބައިން މީހުންގެއެބައިރިވެތި އަޚްލާޤު 

ކިޔަވާކުދިންގެ ތެރެއިން އަންހެން  ،ޢުޛުރު ޮއތް މީހުންނަށް ޢުޛުރު ދެވިދާނެއެވެ. ފަހެ
ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން މަދްރަސާއަށް ނުވަތަ ޖާމިޢާއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑިތައް 

އް ހިންގާ މީހުންވެސް ފިހާރަތަ އަދި ޡަފުންނާއި ަމސައްކަތުމީހުންނާތަފާތުވެއެވެ. މުވައް
 .މިފަދައިން ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ޙާލެއް ނޫނެވެ

ނުވެއެވެ. މިފަދަ  ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަެމއްކެއުމުގައި މުޅި ޢާއިލާ އެއްތަންވުމަށްވުރެ 
އޮޅުންފިލުވާ މުހިންމު  ޙުވާލުތަކުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ ޙާލުއަ ފުރުޞަތު
 ނެއެވެ.އްކޭއި ވާހަކަ ދެކުގަމައުޟޫޢުތަ
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ހުރިހާ އެންމެން ގެއަށް އެނބުރި އަންނާނެ ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ގޭގެ އިސްމީހާ 
. ޚާއްޞަކޮށް ވެސްމެއެވެނުކުތުމުގައި ހުއްދަ ހޯދުމުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި

 އީ އެ ވެ. ބުއްދީގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނެ ވިސްނުމާއި ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން
 އެކުދިންނާމެދު ބިރުވެތިވާންޖެހޭވަރުގެ ކުދިންނެވެ.
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އަނ ހެނުނ  ގެއިނ  ބޭރުގައި މަސައ ކަތ ކުރުމާމެދު ވަނަ ނަސޭހަތ :  19

 ދެވަނަ ވިސ ނުމަކަށ  

 

 .ފުރިހަމަ ކުރެއެވެ  އަނެއް ޝިޢާރު ޝިޢާރުއެއް އިސްލާމްދީނުގެ 

 .ވަޙީކުރެއްވިއެވެ ތަޢާލާ هللا 

حزاب  چ ...ڃ   ڃ  ڃ   چ
 
 [٣٣]سورة اال

 ..."ތިބޭށެވެ ގެތަކުގައި ކަނބަލުންގެތިޔަ ތިޔަކަނބަލުން، އަދި“ މާނައީ:

ތަޢާލާ އަންހެނުްނނަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާއިރު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް هللا މިފަދައިން 
 .ވާޖިބުކުރައްވާފައެވެ  ބައްޕަ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ޚަރަދުކުރުންވަނީ

 

 .ނެތި އަންހެނާ ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމެވެ އަޞްލަކީ ޙާޖަތެއް 

 

މްސޫފިތަކަށް ފެންދިނުމަށް ޢައްގެ ދެ އަންހެން ކަނބަލުން ނަޞާލިޙު ބޭކަލެ
އަށް  عليه السالمމޫސާ އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައިރު އެތަކެތި ދުރަށް ޖައްސާތީ 

 .ލުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު އެދެކަނބަލުންނާ ސުވާއެވެ. ފެނިވަޑައިގެންނެވި
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ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ   ...چ

 ]سورة القصص[ چچ

 ތިޔަ  ތިޔަހެން )އެބަހީ: ހެއްޔެވެ؟ ކޮބާ  ޚަބަރަކީ  ގެ ދެކަނބަލުން ތިޔަ...“ މާނައީ:
 ޖަނަވާރުތައް  ދެންނެވިއެވެ. ކަނބަލުން ދެ އެ  (ހެއްޔެވެ؟ ކީއްވެގެން  ހައްދަވަނީ

 ދާނދެން، ހިނގައްޖައުމަށް ދުރަށް ފެންދީ( ޖަނަވާރުތަކަށް )އެއުރެންގެ ހުއިހައްޕާމީހުން
 ގެ ތިމަންމެން އަދި  ނުދެވޭނެތެވެ. ފެނެއް ތިމަންމެންނަކަށް ޖަނަވާރަށް ތިމަންމެންގެ
 ވަސްވެފައިވާ ދު ޢުމުރުން ކުރެއްވޭވަރަށްވުރެ( )އެފަދަކަމެއް  ބައްޕާފުޅަކީ 

 ."މުސްކުޅިބޭކަލެކެވެ

މްސޫފިތަކަށް ފެންދިނުމަށް ނުކުތުމަށް ޢަގޮތުން ނަކަނބަލުންގެ ޙާލަތުގެ އެ ،ފަހެ
އެކަނބަލުންނަށް ޢުޛުރު އެބަޮއތެވެ. އެއީ އެދެކަނބަލުންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ޢުމުރުން 
ދުވަސްވެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ބޭފުޅަކަށްވުމުންނެވެ. އެދެކަނބަލުން 

ތުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގެއިން ބޭރުގައި ކުރަން ޖެހިފައިވަ މަސައްކަ ތިއްބެވީ 
 .ފުރުޞަތަކަށް ބަލަބަލައެވެ 

 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ ھ  ھ ہچ 

 ]سورة القصص[ چڭ
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 އެކަލޭގެފާނަށް  ބައްޕާފުޅާއެވެ. އޭ ދެންނެވިއެވެ. އެކަކު އަންހެނުންކުރެ ދެ އެ“ މާނައީ:
 ނޯކަރެއްކަމުގައި  ކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން ބަހައްޓަވާށެވެ. ދެއްވާފައި  ނޯކިރީއެއް

 ."އަމާނާތްތެރިޔެކެވެ ގައިބާރުހުރި  މީހަކީ ރަނގަޅު އެންމެ ހައްޓަވަންބަ

 

ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ކުރިމަތިވެދާނޭ އުނދަގޫތަކުން އެކަމަނާގެ  ،ފަހެ
ނަފްސު ޙިމާޔަތްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ގެއަށް ރުޖޫޢަވާން އުންމީދުކުރައްވާވަރު އެކަމަނާގެ 

 .އެވެޢިބާރާތުން ހާމަވެގެންދެ

ރުން އަންހެނުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވަން ބޭނުންވީ، ދުނިޔޭގެ މި ޒަމާނުގައި ކާފި
ބޮޑު ދެ ހަނގުރާމައަށްފަހު މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުން 
ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހަނގުރާމައިްނ ލިބުނު ގެއްލުންތައް 

ޓަކައި އެމީހުންވީ މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައެވެ. އަންހެނުންެގ ފޫބެއްދުމަށް
މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ގޮވާލާ، އަންހެނުން 

އަދި ހަމައެހެންމެ މުޅި މުޖުތަމަޢު ފަސާދަކުރުމަށްޓާކައި ޔަހޫދީން  ސާދަކުރުމަށްޓަކައިފަ
ންގެ މިފިކުރާ ދިމާވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަންހެނުން ރާވަމުންދިޔަ ރޭވުންތަކާ މިމީހު 

 .ދިޔައެވެ ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފިކުރަށް ބާރުލިބިގެން 

އަދި  ދޭ ކަންކަން ނެްތކަމުގައިވިޔަސްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް ހިތްވަރު
ހުންގެ ޚަރަދުތައް މުސްލިމް ފަރުދުން އެބައިމީހުންގެ އަނބީންނަށް ޙިމާޔަތްދީ އެމީ

ޮކށްދިންކަމުގައި ވިޔަސް، އަންހެނުންގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމުގައި 
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ލުވެފައިވާ މިންވަރަކީ އަންހެނުންނަށް ސިރިއަށް ދެއެވެ. އަދި މިކަން ވާޙަރަކާތްތައް ކު
ބުނު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ނަމުގައި ޤައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވަން ފެށުމެވެ. ދެން އެއަށްފަހު އެލި

 .ސެޓްފިކެޓް ބޭކާރު ވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދެއެވެ

މުސްލިމް މުޖުތަމަޢެއްގައި މިފަދަ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިކަން ކުރުމުގެ  ،ފަހެ
ޙާޖަތެއްނެތެވެ. މިކަމުގެ ހެއްކަކީ ވަޡީފާއެއް ނެތް ފިރިހެނުން ތިބިއިރުވެސް އަންހެނުން 

 .ރާތައް ހުޅުވެމުން ދާކަމެވެ މަސައްކަތްކުރާނޭ ދާއި

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ” މިފަދަ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިކަން ކުރުމުގެ ޙާޖަތެއްނެތް“
އި، ނުމާއި، ބަލިމީހުންނަށް އަޅާލުމާމިބުނާ ބުނުމުގެ މާނައަކީ ކިޔަވައި ދި

ށް ބޭސްވެރިކަންފަދަ ބައެއް ދާއިރާތަކުގައި، ޝަރުޠުތަކަކާއެކު އަންހެނުން މަސައްކަތަ
މިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިބުނަނީ، އެކަން އް އޮތުމުންނެވެ. ނުކުތުމުގެ ޝަރުޢީ ޙާޖަތެ

ފަށައިގަތުމުން އަންހެނުން ޙާޖަެތއް ނެތިވެސް ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ނުކުންނަތަން ފެންނާތީއެވެ. އަދި އެއީ ބައެއްފަހަރު ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މުސާރައަކަށެވެ. 

މީހުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް އެހެނީ އެ
އެމީހުން ކޮންމެހެންވެސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ޖެހޭކަމުގެ އިޙްސާސް އެމީހުންނަށް 

 ،އެވެ. ފަހެމެން ނުވާ ތަނެއްކަމުގައި ވިޔަސްކުރެވެއެވެ. އެއީ އެމީހުންނާ އެކަށީގެ
 .ފިތުނައަކަށް މަގުފަހިވެއެވެ މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު
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އަންހެނުން )ގެއިން ބޭރުގައި( މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ މަންހަޖާއި 
ދެކޮޭގތުގެ ފަރަޤުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ފަރަޤަކީ  (secularists)  ޢަލްމާނީން 

 .އްސަލައިގައި އެބައިމީހުން އަޞްލަކަށް ބަލާ މިންގަނޑެވެ މިމަ

 

 :އިސްލާމީ ތަޞައްވުރުގެ އުޞޫލަކީ 

حزاب  چ ...ڃ   ڃ  ڃ   چ
 
 [٣٣]سورة اال

 ވެ..."ތިބޭށެ ގެތަކުގައި ކަނބަލުންގެތިޔަ ތިޔަކަނބަލުން، އަދި“ މާނައީ:

 

 .އަދި ޙާޖަތެއް ޖެހުމުން ނުކުތުމެވެ

ُكنَّ َاْن َتْخرُ …»
َ
 [ ٤٧٩٥ ]رواه البخاري رقم «ْجَن ِلَحاَجِتُكنَّ ُاِذَن ل

 ލުންނަށްވަނީ ތިޔަކަބަ ނުކުތުމަށް ޙާޖަތްތަކުގައި ހަމަކަށަވަރުން،"... މާނައީ:
 ."އިޛުނަދެވިގެންނެވެ

 

ލްމާނިއްޔަތުގައި ވާގޮތުން )އަްނހެނުން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުމުަގއި( އަޞްލަކީ ހުރިހާ އަ
 .ޙާލަތެއްގައިވެސް ނުކުތުމެވެ 

 

http://dhisalafiyyah.net/?s=secularism
http://dhisalafiyyah.net/?s=secularism
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 :އަޅުގަނޑުމެނ ގެ ބަހުގައި ޢަދުލުވެރިވުމުގެ ގޮތުނ  އަޅުގަނޑުމެނ  ބުނަނ ޖެހޭނީ

ެަޙޤީޤަތުގައިވ ްސެޙާޖަތ އްެ ެބ ރުގައި(ެމަަސއްކަތްކުރުުމގައި ައންހ ާނެ)ގ އިން
ެބައްޕަެމްުސކުޅިވުމުން،ެ ެިފރިމާީހެނިޔާވުމުން،ެުނވަތަ އޮވ ާދނ އ ވ .ެމިޘާލަކަށް

ެ ެސަބަބ އް ެއ ޫންނވ ސް ެބަލަހައްޓާެުނަވތަ ެސަބަބުްނެޚަަރދަުތްއ މ ދުވ ރުިވގ 
 .މަީހކީެައންހ ްނމާީހެކަމުގައިެވުމ ވ 

ެގޮތުންެ ެަނތީޖާއ އްގ  ެުނކުރ ވުުމގ  ެޤާއިމް ަނމަވ ްސެއިސްލީާމެއަސާސްަތއް
ެފިރިމާީހއާއ ކުެ ެބ ހ ލ އްޓުމުގައި ެޚަރަދަުތއް ެގ ގ  ެޤައުމުތަކުގައި، ބައ އް

ޮގތުންެައްނހ ާނއަށްެ މަަސއްކަތްކުރަންެމަޖުބޫރުެބައިވ ރިވުުމގެ  )ގ އިންެބ ރުގައިެ(
ެއަދާުނުކރާެކު ެވަޡީފާ ެހުށާަނަޅއ ވ .ެއަިދެރ އ ވ .ެއަދި ެއ ދި ެކައިވ ްނަޏށް ަނމަ

ކައިވ ިނެޢަޤުދުކުރާިއރުެ)ގ އިންެބ ރުގައި(ެމަަސއްކަތްކުރުމަށްެައނބިމީހާއަްށެ
 !!ޝަރުޠުކުރ އ ވެ 

 

  ޚުލާޞާއަކީ:

ބޭރުގައި( މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ  ޙާޖަތެއްގައި އަންހެނަކަށް )ގެއިން
ފަދަ އިސްލާމްދީނުގެ ތަޢާލާގެ ދީނަށް ދަޢުވަތުދިނުން  هللاތަޢުލީމުގެ މައިދާނުގައި 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ދަރިން ނެތް އަންހެނުން އެބައިމީހުންގެ  ކަމެއްގައި މަސައްކަތް 
 ވެ.ވެސްމެއެހެޔޮޮގތުގައި ހިފުމުގެ ގޮތުންވަޤުތުގެ ބޭނުން 
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 :އަނ ހެނުނ  ގެއިނ  ބޭރުގައި މަސައ ކަތ ކުރުމުގައި ހުރި ނުރަނގަޅު ކަނ ތައ ަތކުގެ ތެރޭގައި

 ެއްވެ އެކަކު އެކަމުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އ
ނޫން މީހުންނާއެކު އެކަހެރިވުމާއި،  ވެ، އެމީހުންގެ މަޙްރަމުއަނެކަކަށް ތަޢާރަފު

 ކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، މަޙްރަމު ފަދަ ތަމީރުވަސް ދުވާ ކައިރިއަށް ދާއިރު  މީހުންއެ
ނޫން މީހުންނަށް ޒީނަތްތެރިކަްނ ފާޅުކުރުންފަދަ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ޝަރުޢީ 

 ކެވެ.މުމަކަށްވަނީ ފާޙިޝްކަންތައްތަމުންކަރާތްތައް. އެކަމުގެ ނި

 

 ާމާއި މާލުވުގެ ކަންތައްތަކަށް އިހުއި، ގޭތެރޭފިރިމީހާގެ ޙައްޤުތައް އަދޮާކށް ނުދެވުމ 
ނޑުމެންގެ އަޞްލު ދަރިންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާޮކށް ނުދެވުން. އަޅުގަ

 އެވެ.މައުޟޫޢަކީ މިއީ

 

 ެރިވެ ބެލެހެއްޓުންތެރިވާ ފިރިހެނުންނަކީ އަންހެނުންެގ މައްޗަށް ރައްކާތ
ނުން އެބައިމީހުންގެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤީ މާނައާމެދު ބައެއް އަންހެބައެއް

 .ނަފްސުތަކުގައި ނިކަމެތި ކަމުގެ ޝޫޢޫރު އުފެދުން 

 

ނެއް ނުވަތަ އޭނާގެ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޮއތް އަންހެ 
ވުރެ މަތީ ސެޓްފިކެޓެއް ޮއތް އަންހެނެއް ތަޞައްވުރުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ. މިއީ ފިރިމީހާއަށް
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މެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް އޭގެ ޛާތުގައި ޢައިބުކަ
އޭނާގެ  ،އޭނާ މަސައްކަތްޮކށްގެން ހޯދާ އަންހެނެއް ތަޞައްވުރުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ. ފަހެ

ފިރިމީހާއަށް އޭނާގެ ޙާޖަތެއް ނެތްކަމުގެ ޝުޢޫރެއް ނުވާނެ ހެއްޔެވެ. އަދި ފިރިމީހާއަށް 
ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަކީ ފުދިގެންވާ ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ

މީހެއްކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ މައްސަލަތަކުން ގޭގެ ބިންގަލަށް 
ތަޢާލާ އެމީހަކަށް ހެޮޔގޮތް هللا ގުޑުން އަރައިގެން ނުދާނެ ހެއްޔެވެ. އެއީ 

ކުރުމާއި މީހާއަށް ޚަރަދުއްކަތްކުރާ އަނބިމިންވަރުކުރައްވައިފި މީހަކު ފިޔަވައެވެ. މަސަ
 .ގޭތެރޭގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުންފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ނިމުމެއް ޮއތްކަމެއް ނޫނެވެ

 

  ުބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށްވެރިވާ ވަރުބަލިކަމާއި ނާރުތަކަށް ބާރ
 ބީޢަތާ މުނާސަބު ނޫން ބޮޑުވުމާއި ނަފްސާނީ އުނދަގޫތަކަކީ އަންހެނާގެ ޠަ

 ން.ކަންކަ

 

އަންހެނުން )ގެއިން ބޭރުގައި( މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރި ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތައް 
 :ޮއތީ ކުރުގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން

އަށް ތަޤްވާވެރިވެ، ޝަރުޢީ މީޒާނުގައި މިމައްސަލަ ކިރުމަށްފަހު، އަންހެނުން ގެއިން هللا
ތްތައް ދެނެގަންނާށެވެ. ލަތްތަކާއި ހުއްދަނުވާ ޙާލަރުން ހުއްދަވާ ޙާބޭރުގައި މަސައްކަތްކު
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މަގުން ނޑުމެންގެ ޯލތައް ކަނުވެ ޙައްޤުއަދި ދުނިޔަވީ އެދުންތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ
 .އެއްކިބާވިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ 

މިވަޞިއްޔަތަކީ އަންހެނާއާއި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ކުރާ 
 .ކެވެ ވަޞިއްޔަތެ

ފިރިންގެ މައްޗަށް ޮއތީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ޢަމަލުތައް ދޫކޮށްލުމެވެ. އަދި 
 .އަނބީންގެ މުދާ ނުކެއުމެވެ   ނުޙައްޤުން

IHIHIHIHIH 
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 ގޭގެ ސިއ ރުތަކަށ  ރައ ކާތެރިވުނ  ވަނަ ނަސޭހަތ :  20

 

 :ތެރޭގައި މީގެ  ހިމެނެއެވެ.މިކަމުގައި ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް 

 ުނުކުރުންސިއްރުތައް ފާޅ . 

 ްޒަވާޖީ ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުތައް ހާމަނުކުރުނ . 

  ައެކަމެއް ފާޅުކުރުމުން ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ ފަރުދަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެފަދ
 .ކަމެއް ފާޅު ނުކުރުން

 

 :މެދު ދަންނައެވެ. އެކަން ޙަރާމްވެގެންވާކަމުގެ ދަލީލަކީ ކަމާފުރަތަމަ 

اِس عِ » ِ النَّ
ْيِه، ِإنَّ ِمْن َاَشر 

َ
ى اْمَرَاِتِه، َوُتْفِضي ِإل

َ
ُجَل ُيْفِضي ِإل ِقَياَمِة، الرَّ

ْ
ة  َيْوَم ال

َ
ْنَد هللِا َمْنِزل

َها  [٤/١٥٧]رواه مسلم « ُثمَّ َيْنُشُر ِسرَّ

 އިނުބަ އެންމެ ގޮތުން ދަރަޖައިގެ ހަޟްރަތުގައި ގެهللا ދުވަހުން ޤިޔާމަތް“ މާނައީ:
 ސް އަނބިމީހާވެ އަދި ފަހުކުރުމަށްއެއްދާން  ކުއަނބިމީހާއާއެ އޭނާގެ ފިރިމީހާ  އެކަކީ،

 ."މީހާއެވެ ފާޅުކުރާ ސިއްރުތައް  ގެއަނބިމީހާ ދެން ފަހުކުރުމަށްއެއްދާން ފިރިމީހާއާއެކު

. ޖިމާޢުވުމެވެ ހާގެ ގާތަށްގޮސް އޭނާއާ ބީހުމާއިގެ މާނައަކީ: އޭނާގެ އަނބިމީ ُيْفِضي

 .ފަދައިންނެވެތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ هللا  އާޔަތުގައި މި އެއީ
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 [٢١]سورة النساء چ ...ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ ... چ

 އަނެއްބަޔަކާއެކު  އެއްބަޔަކުވަނީ  ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ...“ މާނައީ:
 އެއްދާންކޮށްފައެވެ..."

 

 :ވެގެންވާކަމުގެ އިތުރު ދަލީލަކީ މިކަން ޙަރާމް

އިސްފައިވެއެވެ. ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އަ رضي هللا عنهاއަސްމާ ބިންތި ޔަޒީދު 
ވެ. އަދި ގެ އަރިހުގައި އިންނެވިއެ وسلم عليه هللا صلىއެކަމަނާ އެއްދުވަހަކު ރަސޫލާ 

 ންގެއިށީނދެވަޑައި ގައި ނުއެތަ އަންހެންބޭކަނބަލުންވެސް ފިރިހެންބޭކަނލުންނާއި
 .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  وسلم عليه هللا صلى އެކަލޭގެފާނު  ،ފަހެ  ތިއްބެވިއެވެ.

َعلَّ رَ »
َ
 َيُقوُل ل

 
َعلَّ اْمَرَاة  ُتْخِبُر ِبَما َفَعَلْت َمَع َزْوِجَها ُجال

َ
 «َما َيْفَعُل ِبَاْهِلِه، َول

َيْفَعُلوَن 
َ
ُهْم ل َن َوِإنَّ

ْ
َيْفَعل

َ
ُهنَّ ل ُت: ِإي َوهللِا َيا َرُسوَل هللِا، ِإنَّ

ْ
َقْوُم َفُقل

ْ
 َفَاَرمَّ ال

َما َذِلَك ِمثْ »َقاَل:   َتْفَعُلوا َفِإنَّ
َ
اُس َفال ِقَي َشْيَطاَنة  ِفي َطِريٍق َفَغِشَيَها َوالنَّ

َ
ْيَطاُن ل ُل الشَّ

حمد  «َيْنُظُروَن 
 
لباني ص  ٢٧٥٨٣]رواه اإلمام ا

 
داب الزفاف لال

 
 [١٤٤وهو مخرج في ا

 ވާހަކަ  ކުރާކަންކަމުގެ  އެކު އަނބިމީހާއާ އޭނާގެ  ފިރިހެނަކު  ފަހަރުގައި“ މާނައީ:
 ވާހަކަ  މެއްގެ ކަ ކުރި އެކު ފިރިމީހާއާއި އޭނާގެ  ސްހެނަކުވެއަން އަދި  ދައްކަފާނެއެވެ.

 ."ޚަބަރުޮކށްފާނެއެވެ
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 ވިދާޅުނުވިއެވެ. އެއްޗެއް މެދުމިކަމާ ބޭކަލަކު އެއްވެސް ބެވިތިއް ގައިނުއެތަ ދެން
 ގެهللا އޭ އާދޭހެވެ." ދެންނެވިއެވެ. ޔަޒީދު( ބިންތު )އަސްމާ އެކަމަނާ ،ފަހެ

 ކަންތައް ތިފަދައިން އެކަނބަލުން .ބުނަމެވެ ހުވޮާކށް ގަންދީ هللا ރަސޫލާއެވެ.
 ."ކުރެއެވެ ކަންތައް ތިފަދައިން ސްއެބޭކަލުންވެ އަދި  ކުރެއެވެ.

 އެފަދައިން  ތިޔަބައިމީހުން“ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. صلى هللا عليه وسلم އެކަލޭގެފާނު

 އަންހެން  ނަކުޠާޝައި ފިރިހެން މިޘާލަކީ އެކަމުގެ ،ފަހެ ނުކުރާށެވެ. ކަންތައް
 ."އުޅުމެވެ ގައިގޯޅިވެއުޅޭ  ންތިއްބާބަލަ މީސްތަކުން ،ބައްދަލުވެ ކާނަޠާޝައި

 

 .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  صلى هللا عليه وسلمއަބޫ ދާވޫދުގެ ރިވާޔަތުގައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

َقى َعَلْيِه ِسْتَرُه َوا ِمْنُكْم َهْل »
ْ
ِ ْسَتَتَر ِبِس َرُجٌل ِإَذا َاَتى َاْهَلُه َفَاْغَلَق َعَلْيِه َباَبُه َوَال  «ْتِر اَّللَّ

وا: َنَعْم 
ُ
 َقال

ُت َكَذا»َقاَل: 
ْ
ُت َكَذا َفَعل

ْ
 «ُثمَّ َيْجِلُس َبْعَد َذِلَك َفَيُقوُل َفَعل

َساِء  ُتوا ُثمَّ َاْقَبَل َعَلى الن ِ  َفَسك َ

ُث؟»َفَقاَل:  ِ
 «َهْل ِمْنُكنَّ َمْن ُتَحد 

ْتَن َفَجَثْت َفَتاٌة َكَعاٌب َعَلى ِإْحَدى  ى هللُا َعَليْ َفَسك َ ِ َصلَّ ْت ِلَرُسوِل اَّللَّ
َ
ِه ُرْكَبَتْيَها َوَتَطاَول

َمَها
َ
َم ِلَيَراَها َوَيْسَمَع َكال  َوَسلَّ
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َن 
ْ
ث َيَتَحدَّ

َ
ُهنَّ ل ُثوَن، َوِإنَّ َيَتَحدَّ

َ
ُهْم ل ، ِإنَّ ِ ْت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

َ
 َفَقال

َما َمثَ »َفَقاَل:  ِة َهْل َتْدُروَن َما َمَثُل َذِلَك؟ ِإنَّ كَّ ا ِفي الس ِ
ِقَيْت َشْيَطان 

َ
ُل َذِلَك َمَثُل َشْيَطاَنٍة، ل

ْيِه 
َ
اُس َيْنُظُروَن ِإل بى داود  «…َفَقَضى ِمْنَها َحاَجَتُه َوالنَّ

 
وهو في صحيح  ٢١٧٤]سنن ا

 [٧٠٣٧الجامع 

 ގާތަށް  އަނބިމީހާގެ އޭނާގެ ނަކު ފިރިހެ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ“ މާނައީ:

 ނިވާކަމުގައި  ދެއްވި هللا އަދި ދަމާ ފަރުދާތައް ލައްޕާ، ދޮރު މައްޖެނަހިނގަ
 ”ހެއްޔެވެ؟ އެދެމު ފަރުދާވުމަށް

 ".އާދޭހެވެ" ދެންނެވިއެވެ. އެބޭކަލުން

 )މީސްތަކުންގެ  އެއަށްފަހު ދެން“ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. صلى هللا عليه وسلم އެކަލޭގެފާނު

 އަދި  ކަންތައްކުރީމެވެ. ފަދައިންމި ތިމަން ހެއްޔެވެ. ބުނަން މަޖިލިސްތަކުގައި ގާތު(
 ."ކަންތައްކުރީމެވެ ފަދައިންއެ

 ބޭކަނބަލުންގެ  އަންހެން ދެން  .ވިދާޅުނުވިއެވެ އެއްޗެއް މެދު މިކަމާ އެބޭކަލުން  ،ފަހެ
 .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ގާތަށް

 މީހަކު  ދައްކާވާހަކަ އެފަދައިން ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ“ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ،ފަހެ
 ”ހެއްޔެވެ؟ ވޭ

 އަންހެން  ޒުވާން ،ފަހެ  .ވިދާޅުނުވިއެވެ އެއްޗެއް  މެދު މިކަމާ އެބޭކަނބަލުން ،ފަހެ
 ފަދައިން ފެންނާނެ ކުއްޖާ  އެ އެކަލޭގެފާނަށް ތެދުވެ މައްޗަށް އެއްކަކުލުގެ ،ކުއްޖަކު
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 هللا އޭ" ބުންޏެވެ. އުފުލާލުމަށްފަހު  ޯބ ފަދައިން އިވޭނެ އަޑު ބަސް އެކުއްޖާގެ އަދި
 ސް އެކަނބަލުންވެ  އަދި ވާހަކަދައްކައެވެ. އެފަދައިން އެބޭކަލުންވެސް  ލާއެވެ.ރަސޫ ގެ

 ."ދައްކައެވެ ވާހަކަ އެފަދައިން

 މިޘާލު މީހެއްގެ އެފަދަ“ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلى އެކަލޭގެފާނު

 އިޠާނަކު ޝަ އަންހެން މިޘާލަކީ  އޭގެ  ހަމަކަށަވަރުން  ހެއްޔެވެ. އެނގޭ ތިޔަބައިމީހުންނަށް
 އޭނާއާއެކު  ބަލަންތިއްބާ މީސްތަކުން ބައްދަލުވެ، މަގުމަތިން ޝައިޠާނަކާ ފިރިހެން
 ."ފުއްދުމެވެ ދާފުއް ޙާޖަތް ގެއޭނާ

 

ޔާތުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ގެއިން މެދު ދަންނައެވެ. އެއީ ޒަވާޖީ ޙަދެވަނަ ކަންތަކާ
ބުން މައްސަލަތައް ގިނަ ފަހަރަށް އެކަމުގެ ސަބަ  ،ބޭރަށް ގެންދިއުމެވެ. ފަހެ

އިތުރުވެއެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި )އެކަމާ ނުބެހޭ( ބޭރު މީހުން 
ގިނަ ފަހަރަށް މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވެއެވެ. އަދި ދެމީހުންގެ  ،ޝާމިލުކުރުމުން

 ގާތް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހެއް މެދުވެރިޮކށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ޙައްލުކުރާ 
ސީދާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  ،ހިސާބަށް ދެއެވެ. ފަހެ

އެހިސާބަށް  ޢަމަލެއް ނުކުރާނެއެވެ.ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ މިފަދައިން 
ވާފައިވާ ޮގތަށް ތަޢާލާ އަމުރުކުރައްهللا ކަންތައް ހިނގައްޖެނަމަ، އަންނަިނވި އާޔަތުގައި 

 ވެ.ޢަމަލުކުރާނީއެ
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ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ   ڇ چ

 [٣٥]سورة النساء  چ ...ژ    ڑ  ڑ  ک

 ތިޔަބައިމީހުން  އެކަމާމެދު އުފެދި، ދެކޮޅުވެރިކަމެއް މެދުގައި  އެދެމީހުންގެ“ މާނައީ:
 އެކަނބުލޭގެ  ނިޔާވެރިޔަކާއި، ތެރެއިން އަހުލުވެރިންގެ އޭނާގެ ބިރުގެންފިނަމަ،
 ޞުލްޙަކުރުމަށް  ފޮނުވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ނިޔާވެރިޔަކު  އިންތެރެ އަހުލުވެރިންގެ
 އެއްބަސް  އި،ޞުލްޙަކުރައްވަ ދެމީހުން އެ ،هللا ނަމަ،އެދޭ އެދެމީހުން

 ..."ކުރައްވައިފާނެތެވެ

 

އެއީ  -ތިންވަނަ ކަމަކީ: ގެއަށް ނުވަތަ ގޭގެ ފަރުދަކަށް ގެއްލުން ދިނުމެވެ. 
މިއީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް  -ރައިގެންނެވެ. ތުއިމީހުގެ ސިއްރުތައް ފާޅުކޮށް ފައެބަ

ގެ ައންނަނިވި ބަސްފުޅުގެ  صلى هللا عليه وسلمهللا ނޫނެވެ. އެހެނީ މިކަން ރަސޫލު

 .ތެރެއަށް ވަދެއެވެ

 ِضَراَر »
َ
 َضَرَر َوال

َ
حمد وهو في السلسلة الصحيحة رقم  «ال

 
 [٢٥٠]رواه اإلمام ا

 ދިނުމެއްވެސް  ގެއްލުން (ނުލާ ކާ )ޙައްޤަ  އަދި  ލިބުމެއްވެސް ގެއްލުން“ މާނައީ:
 ."ނުވެއެވެ
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 .ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރުގައި މިކަމުގެ މިޘާލެއް ވެއެވެ هللا 

ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ   چ

 [١٠ ]سورة التحريم چ ... ڱ  ڱ  ں  ں

 ކަނބަލުންގެ އަނބި ލޫޠުގެފާނުގެ  އަނބިކަނބަލުންނާއި، ނޫޙުގެފާނުގެ“ މާނައީ:
 ތިއްބެވީ  ދެބޭކަނބަލުން އެ ޖެއްސެވިއެވެ. މިޘާލެއް هللا ކާފިރުވިމީހުންނަށް ވާހަކައިން،

 އެ  ،ފަހެ ދަށުގައެވެ. އަމުރުގެ  އަޅެއްގެ  ދެ ތެރެއިން އަޅުންގެ ޞާލިޙު އިލާހުގެތިމަން
 ..."ޚިޔާނާތްތެރިވިއެވެ ބޭކަލުންނަށްދެ އެ ދެބޭކަނބަލުން،

 

 .މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ رحمه هللاއިބްނު ކަޘީރު 

 މީހަކު  ،ފަހެ ހޯދައެވެ. ސިއްރުތައް އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނޫޙުގެފާނުގެ"
 ޚަބަރުދެއެވެ. އެކަމުގެ ބޮޑުންނަށް ޤައުމުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ އީމާންވުމުން އެކަލޭގެފާނަށް
 މީހަކު  ޮގތުގައި މެހެމާެނއްގެ ފާނުއެކަލޭގެ ދަންނައެވެ. އަނބިކަނބަލުން ލޫޠުގެފާނުގެ
 އެކަމުގެ  މީހުންނަށް ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރަމުންދިޔަ ޢަމަލުތައް ނުބައި  ގެނައުމުން،
  [٨/٩٨۱ ك ثير ابن ]تفسير  ."ވެޚަބަރުދެއެ

 .އެއީ އެމީހެއްގެ ގާތަށް އައިސް ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ކުރުމަށްޓަކައެވެ

IHIHIHIHIH
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 ގޭތެރޭގައި ރިވެތި އަޚ ލާޤު ފެތުރުނ   ހަތ : ވަނަ ނަސޭ 21

 

َم:  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ ْت: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ
َ
َها َقال ُ َعزَّ َوجَ »َعْن َعاِئَشَة، َانَّ لَّ ِإَذا َاَراَد اَّللَّ

ْفَق  ِ
ا، َاْدَخَل َعَلْيِهُم الر  حمد في المسند  «ِبَاْهِل َبْيٍت َخْير 

 
وهو في  ٤٤٢٧٢]رواه اإلمام ا

 [٣٠٣صحيح الجامع 

 އެކަމަނާ  ހަމަކަށަވަރުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އަރިހުން ގެ رضي هللا عنها ޢާއިޝާ“ މާނައީ:
 ގެއެއްގެ “ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު" ވިދާޅުވިއެވެ.
 އަށް ތެރެ އެބައިމީހުންގެ ހިނދު އިރާދަކުރައްވާ ޮގތް ހެޔޮ  عز وجل هللا އަހުލުންނަށް

 " ."ވައްދަވައެވެ ޯއގާތެރިކަން

 

 .އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ

بى الدنيا وغيره وهو في  «ْفَق الر ِ ِإنَّ هللَا إَذا َاَحبَّ َاْهَل بيٍت َاْدَخَل َعَلْيِهم »
 
]رواه ابن ا

 [١٧٠٤صحيح الجامع رقم 

 ހިނދު  ންނަވާލޯބިވެވޮޑިގަ އަހުލުންދެކެ ގެއެއްގެ ،هللا ހަމަކަށަވަރުން“ މާނައީ:
 ."ވައްދަވައެވެ ޯއގާތެރިކަން އްޗަށްމަ އެބައިމީހުންގެ

އެބަހީ: އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޯއގާތެރިވެއެވެ. މިއީ ގޭތެރެ ބާއްޖަވެރިވާ 
އޯގާތެރިކަމަކީ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި އަދި  ،ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ. ފަހެ
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ވި ކަމެކެވެ. އަދި ހަރުކަށިވެގެން ނުނެރެވޭ ނަތީޖާ ދަރިންނާއެކު ވަރަށް ފައިދާކުރަނި
ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ  صلى هللا عليه وسلمهللا އެކަމުން ނެރެވެއެވެ. އެއީ ރަސޫލު

 .ފަދައިންނެވެ 

 ُيْعِطي »
َ
ُعْنِف، َوَما ال

ْ
 ُيْعِطي َعَلى ال

َ
ْفِق َما ال ِ

ْفَق، َوُيْعِطي َعَلى الر  ِ
ِإنَّ هللَا َرِفيٌق ُيِحبُّ الر 

داب رقم  «َعَلى َما ِسَواُه 
 
 [٢٥٩٣]رواه مسلم ، ك تاب البر والصلة واال

 އޯގާތެރިކަމަށް  އެއިލާހު އިލާހެވެ. އޯގާވަންތަ އަކީ هللا ހަމަކަށަވަރުން“ މާނައީ:
 ނުދެއްވާ  ކަމަކަށް އެއްވެސް  އެހެން ށާއިހަރުކަށިކަމަ އަދި  ޑިގެންވެއެވެ.ލޯބިވެވޮ

 ".ދެއްވައެވެ އޯގާރެތިކަމަށް ދައިންފަ

 

IHIHIHIHIH 
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ކަނ ތައ ތަކުގައި ގޭގެ އަހުލުނ ނަށ   ތެރޭގެގޭވަނަ ނަސޭހަތ :  22

 އެހީތެރިވުނ 

 

ގިނަ ފިރިހެނުން ދެކޭޮގތުގައި ގޭެތރޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ 
 ކަމެކެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި ގޭގެއަހުލުންގެ މަސައްކަތުގައި 

 .އެހީތެރިވުމަކީ އެމީހުންގެ ޤަދަރާއި މަޤާމު ދަށްވާކަމެކެވެ 

އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު ފައްސަވާ،  ،صلى هللا عليه وسلمهللا ނަމަވެސް ރަސޫލު

އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިވާން ޖޯޑުކޮޅު މަރާމާތުކުރައްވާ އަދި ފިރިހެނުން ގޭތެރޭގައި ކުރާ 
حمد في المسند ]ގައިވެއެވެ. އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރައްވާކަމު

 
رواه اإلمام ا

 [٤٩٣٧وهو في صحيح الجامع 

 هللا رضيމިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަީނ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޢާއިޝާ  ،ފަހެ

ގެކޮޅުގައި ކުރައްވަނީ  وسلم عليه هللا صلىهللا ގެ އަރިހުގައި ރަސޫލު  عنها

އެކަމަނާ ޖަވާބުގައި  ،ންނެވެ. ފަހެކަމެއްތޯ އެކަމަނާއަށް ސުވާލު ދެންނެވުމުންޮކ
 .ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެކަމަނާއަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމެވެ

 .އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ

َبَشِر َيْفِلي َثْوَبُه َوَيْحُلُب َشاَتُه َوَيْخُدُم َنْفَسهُ »
ْ
ا ِمَن ال حمد «َكاَن َبَشر 

 
في  ]رواه اإلمام ا

 [٦١٧وهو في السلسلة الصحيحة  ٦/٥٦٢المسند 
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 ހަމަ  އެކަލޭގެފާނުވީ ކަންތައްތަކުގައި( ދިރިއުޅުއްވުމުގެ )އެކަލޭގެފާނުގެ“ މާނައީ:
 ހެދުންކޮޅު  އެކަލޭގެފާނުގެ ފަދައިންނެވެ.އެއް އިންސާނުންނެކޭ  އެހެނިހެން

 މިއްލަ އަ އަދި ފެއްލަވައެވެ. ކިރު ބަކަރިން ކަންބަޅި އަދި ސާފުކުރައްވައެވެ.
 ."ކުރައްވައެވެ ންތައްތައްކަ

އަދި އެކަލޭގެފާނު ގޭގައި ހައްދަވާ އެއްޗެއްސާ ބެހޭގޮތުން އެކަމަނާއާ ސުވާލު 
 .ވިދާޅުވިއެވެ ންވުމުދެންނެ

اَلِة  –َتْعِني ِخْدَمَة َاْهِلِه  –َكاَن َيُكوُن ِفي ِمْهَنِة َاْهِلِه » ى الصَّ
َ
اَلُة َخَرَج ِإل  «َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ

 بخاري[]رواه ال

 ވަޤުތު  ނަމާދު އަދި ޚިދުމަތްޮކށްދެއްވައެވެ. އަހުލުންނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ“ މާނައީ:
 ."ވަޑައިގަންނަވައެވެ ނަމާދަށް މުންޖެހު

 

ނަށް ންމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިދަފައިން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެ ،ފަހެ
 :ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކެއް ޙާޞިލުކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެ

 ުއަށް ތަބާވުން صلى هللا عليه وسلمهللا ރަސޫލ.  

 ުންނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިއަޅުގަނޑުމެންގެ އަހުލ.  

 ަކިބުރުވެރިކަމުން ދުރުވުން ،ކުރެވިވާޟުޢުވެރިކަމުގެ އިޙްސާސް ތ.  
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ބައެއް ފިރިހެނުން ތެލި އުނދުންމަތީ ހުއްޓާ ނުވަތަ ދަރިފުޅު ބަނޑުހައިވެގެން ރޮއެރޮއެ 
ދަރިފުޅު  ،އެދެއެވެ. ފަހެ ކާންހަދައިދޭންގެ އަނބީންގެ ކިބައިން އޮއްވާ އެމީހުން

އުރާލުން ނުވަތަ ކާއެއްޗެއްސަށް ކުޑަ އިރުކޮޅަކު އިންތިޒާރުކޮށްލުމަށް އެބައިމީހުްނ 
ކަކީ އެބައިމީހުންނަށްވާ ބޭނުން ނުވެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މި ޙަދީޘްތަ 

 .ކޮށްދިނުމެކެވެ. އަދި ޢިބްރަތެކެވެދުމަހަނ

 

IHIHIHIHIH 
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ގޭގެ އަހުލުނ ނާ ރީތި ގޮތުގައި މުޢާމަލާތ ކޮށ  ވަނަ ނަސޭހަތ :  23

 ސަމާސާކުރުނ  

 

މެދު ރިވެތި ޮގތުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމަކީ ގޭގައި އުފާވެރިކަމާއި އާއި ދަރިންނާއަނބިމީހާ
ކާ އެފަދައިން ބިކުރުވެރި އަންހެނަ ހަމައެކުވެރިކަމުގެ މާހައުލެއް އުފެދުމުގެ ސަބަބެކެވެ. 

 صلى هللا عليه وسلمهللا ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ޖާބިރުގެފާނަށް ރަސޫލު

 .ތްތެރިވެ އެކަމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ނަސޭހަ

 َجاِرَية  ُتاَلِعُبَها َوُتاَلِعُبَك، َوُتَضاِحُكَها َوُتَضاِحُكَك »
َّ
 ]رواه البخاري[ «َفَهال

 ނުގެންނެވީ  ބައްލަވައި ކައިވެނި  ކުއްޖަކާ  އަންހެން ރި()ބިކުރުވެ ހަގު ،ފަހެ“ މާނައީ:
 މަށެވެ.ކުޅު ތިބާއާއެކު އެކުއްޖާ ދިއަ ކުޅެ، ތިބާ އެކުއްޖާއާއެކު އެއީ ހެއްޔެވެ؟ ކީއްވެ
 ."ށެވެމަހެއްވު ތިބާ އެކުއްޖާ  އަދި  ހެއްވާ، އެކުއްޖާ ތިބާ އަދި

 

 .އިވެއެވެޙަދީޘްކުރައްވާފަ صلى هللا عليه وسلمއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު 

ْيَس  َشْيٍء  ُكلُّ »
َ
ْهوٌ  َفُهوَ  هللِا  ِذْكُر  ِفيِه  ل

َ
ِعٌب  ل

َ
  َول

َّ
َعَبةُ  ،َاْرَبع ِإال

َ
ُجِل  ُمال  رواه] «…اْمَرَاَتهُ  الرَّ

 [النسائي
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 ޮކންމެ  ނުހިމެނޭ އެކަމުގައި  ކުރުން ޛިކުރު  ގެهللا ފިޔަވާ، ކަމެއްހަތަރު“ މާނައީ:
 ތެރެއިން  )އޭގެ ކުޅިވަރެއްކަމުގައެވެ. އި ގައްޔާފޫހިފިލުވުމެއްކަމު ،ފަހެ ކަމެއްވަނީ
 "...ކުޅުމެވެ އަނބިމީހާއާއެކު އޭނާގެ  ފިރިހެނާ އެއީ އެއްކަމަކީ(

 

 هللا رضيއެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޢާއިޝާ  وسلم عليه هللا صلىهللا ރަސޫލު

މަނާ އާއެކު ފެންވަރުއްވާއިރު، އެކަމަނާއާއި އޯގާތެރިކޮށް ހިއްތަވައެވެ. އެއީ އެކަ عنها

 .ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިންނެވެ

َم ِمْن ِإَناٍء َبْيِني َوَبْيَنُه َواِحٍد، َفُيَباِدُرنِ » ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ي ُكْنُت َاْغَتِسُل َاَنا َوَرُسوُل هللِا َصلَّ
ْت: َوُهَما ُجُنَباِن 

َ
ى َاُقوَل: َدْع ِلي، َدْع ِلي. َقال  ]رواه مسلم[ «َحتَّ

 صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު ތިމަންކަމަނާއާއި ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަނާ“ މާނައީ:

 ވެ.މެނައިވަޑައިގަންނަވަހި އެކަލޭގެފާނު ތިމަންކަމަނާއާއި ކަންވާރަކުން ދެމެދުގައިވާ ގެ
 މިންވަރަށް، ވިދާޅުވާ ބަހައްޓަވާށޭ )ފެންފޮދެއް(ބަހައްޓަވާށޭ، ތިމަންކަމަނާއަށްޓަކައިވެސް

 އެއީ   ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަނާ  އެވެ.އްވަކުރައަވަސް އަށްވުރެތިމަންކަމަނާ އެކަލޭގެފާނު
 ."ވެއިވަނިޮކށެޙާލުގަ ޖުނުބުވެރި ގެފާނުއެކަލޭ އާއިތިމަންކަމަނާ

 

ކުޑަކުދިންނަށް ޯއގާތެރޮިކށް ހިއްތަވާ ވާހަކައަކީ މިތާ  وسلم عليه هللا صلىهللا ރަސޫލު

ސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ތަކެކެވެ. އިކުރާވަރަށްވުރެ މަޝްހޫރު ވާހަކައަލުން ޛިކުރު
އޯގާރެތިޮކށް ފާނަށް ވަރަށް ގިނައިން އެކަލޭގެފާނު ލްޙަސަންގެފާނާއި އަލްޙުސައިންގެއަ



 

dhisalafiyyah.net 
 

123 
 ވަނަ ނަސޭހަތ  ތޭވީސ 

ވެ. އެކަލޭގެފާނު ދަތުރުފުޅަކުން އެނބުރިވަޑައިގަންނަވާއިރު އެކަލޭގެފާނަށް އެހިއްތަވަ
އްކެކެވެ. އަންނަނިވި އިސްތިޤްބާލުކުރުމަށް ކުޑަކުދިންތައް އުފަލުން ދާކަމީ މިކަމުގެ ހެ 

 .ޞަޙީޙް ޙަދީޘްގައިވާ ފަދައިންނެވެ

ى هللِا  َرُسوُل  َكاَن » َم  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّ َي  َسَفرٍ  ِمْن  َقِدَم  ِإَذا َوَسلَّ ِ
 رواه] «َبْيِتِه  َاْهِل  ِبِصْبَياِن  ُتُلق 

 [مسلم

 ވާ ވަޑައިގަންނަ އެނބުރި ދަތުރުފުޅަކުން وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު“ މާނައީ:

 އެކަލޭގެފާނާ ބޭފުޅުން ތުއްޕުޅު އަހުލުންގެ ގޭގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ހިނދު
 ."ވެނުކުމެއެ ދަލުކުރުމަށްޓަކައިބައް

ބުން هللا ހައްދަވައެވެ. ޢަބްދު ގާތްޮކށްއެކުދިން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެންނަވާ 
 .ވިދާޅުެވފައިވާ ފަދައިންނެވެ رضي هللا عنهޖަޢުފަރު 

ِبيُّ  َكاَن » ىصَ  النَّ َم، َعَلْيِه  هللُا  لَّ َي  َسَفرٍ  ِمْن  َقِدَم  ِإَذا َوَسلَّ ِ
َي  َقاَل  ِبَنا ُتُلق  ِ

َحَسِن  يبِ  َفُتُلق 
ْ
 َاْو  َوِبال

ُحَسْيِن،
ْ
َخَر  َيَدْيِه  َبْيَن  َاَحَدَنا َفَحَمَل : َقاَل  ِبال

 ْ
َفهُ  َواال

ْ
ى َخل َنا َحتَّ

ْ
َمِديَنةَ  َدَخل

ْ
 [مسلم رواه] «ال

 ވަޑައިގަންނަވާ  އެނބުރި ދަތުރުފުޅަކުން وسلم عليه هللا صلى  ނަބިއްޔާ“ މާނައީ:

 އަދި  ވެ.ނުކުންނަމެ ތިމަންމެން މަށްޓަކައިބައްދަލުކުރު އެކަލޭގެފާނާއި ހިނދު
 އަލްޙުސައިން  ނުވަތަ އަލްޙަސަން ކަލޭގެފާނާއި ތިމަން ،ފަހެ .ވިދާޅުވިއެވެ

 ތެރެއިން ތިމަންމެންގެ ގެފާނުއެކަލޭ ،ފަހެ .ވިދާޅުވިއެވެ ބައްދަލުކުރީމެވެ. އެކަލޭގެފާނާއި
 ބޭކަލަކު  އަނެއް އަދި  ހިއްޕެވިއެވެ. ދެއަތްޕުޅުން އެކަލޭގެފާނުގެ ކަލަކުބޭ އެއް

 ."އުފުއްލެވިއެވެ ވަދެވެންދެން އަށްމަދީނާ ބުރަކަށިފުޅުމަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ
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 ންކަމާ މިކަ ކާއި ގެތަ ބައެއް  ނެތް އަޅާލުން މާއިއޯގާތެރިކަ ސަމާސާކުރުމާއި  އެގެއެއްގައި
 ކުޑަވާ  ބަތުހައި ބައްޕަގެ  ބޮސްދިނުމަކީ ދަރިންނަށް އަދި ށެވެ.ވާއަޅާކިޔުއް

 هللا رضي އަބޫހުރައިރާ ޓެވެ.ށްހު ކިޔުން ޙަދީޘް  އަންނަނިވި ހާ މީދެކޭ ކަމެއްކަމުގައި 

 .ރިވާވެގެންވެއެވެ އަރިހުން ގެ عنه

َم الَحسَ  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ َل َرُسوُل اَّللَّ ٍ َوِعْنَدُه ااَلْقَرُع ْبُن َحاِبٍس التَّ َقبَّ ِميِميُّ َن ْبَن َعِلي 
 ِ ْيِه َرُسوُل اَّللَّ

َ
ا، َفَنَظَر ِإل ُت ِمْنُهْم َاَحد 

ْ
ل ِد َما َقبَّ

َ
ا، َفَقاَل ااَلْقَرُع: ِإنَّ ِلي َعَشَرة  ِمَن الَول  َجاِلس 
َم ُثمَّ َقاَل: ))َمْن اَل َيْرحَ  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ  ُم اَل ُيْرَحُم(( ]رواه البخاري[َصلَّ

 މުގައިވާ ދަރިކަލެއްކަ ކާފަ އެކަލޭގެފާނުގެ وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު މާނައީ:

 ޙާބިސް  ބުން އަލްޢަޤްރައު އެވަޤުތު ބޮސްދެއްވިއެވެ. އަށްޢަލީ ބުން އަލްޙަސަން
 މަކަށަވަރުންހަ" ދެންނެވިއެވެ. އަލްއަޤްރަޢު ،ފަހެ އިންނެވިއެވެ. އެތަނުގައި އައްތަމީމީ

  ކަށް ކުއްޖަ އެތަނުން ދުވަހަކަވެސް  .ލިބިފައިވެއެވެ ދަރީން ދިހަ އަޅުގަނޑަށް
 ދިމާއަށް  ެއކަލޭގެފާނާއި، وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު  ދެން "ބޮސްނުދެމެވެ.

 މީހަކަށް، ނުކުރާ  ރަޙުމު މީހުންނަށް( )އެހެން" ކުރެއްވިއެވެ. ހަދީޘް  ބައްލަވާލައްވާފައި
 "".ލިބޭނެއެވެނު ރަޙުމެއް

 

IHIHIHIHIH 
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 ނުރަނގަޅު އަޚ ލާޤަށ  ދެކޮޅުހެދުނ   އި ގޭގަވަނަ ނަސޭހަތ :  24

 

ގޭގެ ފަރުދުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރުދަކު، ޮދގުހެދުން ނުވަތަ ޣީބަބުނުން ނުވަތަ 
ދެބައޮޑުވުންފަދަ ނުރަނގަޅު އަޚްލާޤުގެ ހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވެއެވެ. 

ހަދަން މެނޭ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ދެކޮޅުރަނގަޅު އަޚްލާޤުގެ ތެރޭގައި ހިމިފަދަ ނު
 .ޖެހޭނެއެވެ

އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި ޮއންނަނީ މިފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ޮއތް ހަމައެކަނި 
ފަރުވާއަކީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާކަމެވެ. އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީޘަކީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މި 

 .ޅޭ ޙަދީޘެކެވެމައުޟޫޢުއާ ވަރަށް ގު 

لَع َعَلى إِ  كاَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت : )) َذا اطَّ
 )) ى ُيْحِدَث َتْوَبة  ْم َيَزْل ُمْعِرضا  َعْنُه َحتَّ

َ
َبة  ل

ْ
يث في ]نص الحد َاَحٍد ِمْن َاْهِل َبْيِتِه َكَذَب َكذ

 [٤٦٧٥صحيح الجامع رقم 

 ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަނާ ރިވާވެގެންވެއެވެ. އަރިހުން ގެ عنها هللا يرض ޢާއިޝާ މާނައީ:

 ހައްދަވައިފި  އިތުރުފުޅު  ކަލެއް،ބޭ ތެރެއިން އަހުލުންގެ ގެގޭ އެކަލޭގެފާނުގެ“
 ކިބައިން  ލެއްގެއެބޭކަ ،ވަޑައިގަންނަވަންދެންތައުބާވެ އެބޭކަލަކު  ހިނދެއްގައި،

 ."ލައްވައެވެއަނބުރާ މޫނު وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު
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މިޙަދީޘުން ބަޔާންވެ އެނގިގެންދަނީ މިޙާލަތުގައި ވާފަދައިން، އެމީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން 
ށްލުމަކީ އޭގެން މާބޮޑަށް ދުރުވުމާއި އެމީހެއްގެ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަމެއްނުދީ އެކަހެރިކޮ

 ދަ ކުރުވާ އަދަބެއްކަމެވެ. އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަށްވުރެ ފަހަރުގައި މިފައަޘަރު
އެވެ. އެހެންކަމުން ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ދާނެއަބަދުތަކުން ކުރާ އަޘަރު ބޮޑުވެ
 .ޓެވެ ށްން ހުއުޅޭ މީހުން މިކަމާމެދު ވިސްނު 

 

IHIHIHIHIH 
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ވަނަ ނަސޭހަތ :  25
بو نعيم في الحلية/ جزء: ] 

 
خرجه ا

 
 [۱٤٤٦، وهو في السلسلة الصحيحة برقم ٣٣٢ / صفحة:٧ا

 ."ޗާބޫކު އެލުވާފައި ބަހައ ޓާށެވެ ގޭގެ އަހުލުނ ނަށ  ފެނ ނަގޮތަށ "މާނައީ: 

 

އަދަބު ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ދިނުމަކީ އަދަބުވެރި ކުރުވުމުގެ އެންމެ މޮޅު އެއް 
ވަނީ ގޭގައި  مصلى هللا عليه وسلهللا ވަސީލަތެވެ. އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ރަސޫލު

 .ވާފައެވެ އެލުވުމުގެ ސަބަބު ބަޔާންޮކށްދެއްޗާބޫކު ނުވަތަ ޢަޞާ 

خرجه الطبراني 
 
ُهْم َاَدٌب(( ]ا

َ
ُه ل َبْيِت؛ َفِإنَّ

ْ
ْوَط َحْيُث َيَراُه َاْهُل ال ُقوا السَّ ِ

وهو  ۱٠٦٧۱))َعل 

 [٤٤٧۱في السلسلة الصحيحة برقم 

 ،ެ  ފަހ ބަހައްޓާށެވެ. އެލުވާފައި  ކުޗާބޫ ފެންނަގޮތަށް އަހުލުންނަށް ގޭގެ“ މާނައީ:

 ."ކުރުވާތީއެވެ އަދަބުވެރި އޭގެން ެެއީއ

 

ހުރުމުން، ނުރަނގަޅު  އަދަބު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެތި އެލުވިފައިވާތަން ފެންނަން
ނިޔަތެއްގައިވާ މީހާވެސް، އޭގެން އޭނާއަށް ލިބިދާނެ އަނިޔާއަކަށް ބިރުގަނެ، އޭނާގެ 

އްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކަމަކުން ދުރުހެލިވެއެވެ. އަދި ފޭރާން )އެބަހީ: ނަފްސު( ރަ
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އެމީހުން އަދަބުވެރިވެ ރިވެތި އަޚްލާޤުން ޞިފަ ލިބިގަތުމަށްާވ ސަބަބަކަށް އެކަން 
 .ވެއެވެ

نباري 
 
 .ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  ابن اال

 މީހަކަށް  އެއްވެސް އެކަލޭގެފާނު އެހެނީ ނުވެއެވެ. ވާރިދުވެފައި ޖެހުމަށް އޭގެން“
 ”ކުރުވުމެވެ. ކިޔަމަންތެރި އަށްތިބާ ބޭނުމަކީ އޭގެ އްވައެވެ.ނުކުރަ އަމުރު މަށްއެކަ

 [٣٢٥ صفحة: /٤ جزء: للمناوي القدير فيض انظر]

 

ޖެހުމަކީ އަޞްލު އަދަބެއް ނޫނެވެ. އެހެން ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކަކުން ފައިދާ ނުކުރާހާ 
ެތރިކަން އަދާކުރުމުގެ ތަޢާލާއަށް( ކިޔަމަން)هللا ހިނދެއްގައި މެނުވީއެވެ. ނުވަަތ 

ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރުޟު އަޅުކަމަކަށް މީހަކަށް މަޖުބޫރު ކުރަންޖެހިއްޖެ 
 .ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެهللا ހިނދެއްގައި މެނުވީއެވެ. އެއީ 

 ڦ   ڦ    ڤ ڤ ڤ ڤ       ٹ ٹ   ...چ

 [٣٤ النساء ]سورة چ ...

 ބިރުގަންނަނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ވެދާނެކަމަށް ންތެރިނުކިޔަމަ އެކަނބަލުން"... މާނައީ:
 އެއްދާންކުރުން  އެކަނބަލުންނާއެކު އަދި  ދޭށެވެ. ތްސޭހަނަ ކަނބަލުންނަށްއެ  ފަހެ،

 ..."ޖަހާށެވެ ނުވާޮގތުން( )ހާނީއްކަ ގައިގައި އެކަނބަލުންގެ  އަދި ދޫޮކށްލާށެވެ.

 .ފަދައިންނެވެ ވާތީބުންނެވެ. އަދި ޙަދީޘްގައިވެސްމިތަރު
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 ވަނަ ނަސޭހަތ  ފަނ ސަވީސ 

ِة َوُهْم َاْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها، َوُهْم َاْبَناُء َعْشرٍ 
َ
ال َدُكْم ِبالصَّ

َ
(( …))ُمُروا َاْوال

بي داود جزء: 
 
/ صفحة: ۱وانظر إرواء الغليل جزء:  ٤٩٥/ رقم: ٣٣۱/ صفحة: ۱]سنن ا
 [٢٤٧/ رقم: ٢٦٦

 ނަމާދުކުރުމަށް އެކުދިްނނަށް ވުމުން އަހަރު ހަތް ދަރިްނނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ“ މާނައީ:
 ގައިގައި  އެކުދިން ނަމަ(ނުކޮށްފި އެކަން) އަހަރުވުމުން ދިހަ އަދި އަމުރުކުރާށެވެ.

 ކުރުވާށެވެ..." އެކަން އިގެންވެސްޖަހަ

 

ޞާ އޮންނަ ޢަވެ. އަދި އެމީހެއްގެ ކަރުގައި ޙާޖަތަކާނުލާ ޖެހުމަކީ އަނިޔާވެރިވުމެ
އަންހެނުންގެ ގައިގައި ތަޅާ ފިރިހެނަކާ( ކައިވެނި ނުކުރުމަށް  ފިރިހެނަކާ )އެބަހީ:
ތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސޭހަނަ صلى هللا عليه وسلمهللا އަންހެނަކަށް ރަސޫލު

އަދި ކާފަރުންގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ ބައެއް ނަޡަރިއްޔާތަކަށް ތަބާވާ މީހުން ދެކޭޮގތުގައި 
އޭނާގެ އެރައުޔަކީ  ،ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަހެޖެހުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެ 

 .ޝަރީޢަތުގެ ނައްޞުތަކާ ޚިލާފު ނުބައި ރައުޔެކެވެ 

 

IHIHIHIHIH 
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 ނ  ތިރީސ  ހަވަނަ ނަސޭހަތަށ ސ ވަނަ ނަސޭހަތު ސައ ބީ

 ށ  ވަނަ ނަސޭހަތަ 36ނ  ވަނަ ނަސޭހަތު 26

 

ގެ މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  މަޙ ރަމު ފިރިމީހާ ގޭގައި ނެތީސ ، ގާތ ތިމާ ވަނަ ނަސޭހަތ : 26

 މުނ  ރައ ކާތެރިވުނ ގާތަށ  ވަނުނޫނ  މީހުނ  އަނ ހެނާގެ 

ޢާއިލާތަކަށ  ޒިޔާރަތ ކުރާއިރު އަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ  ވަކިނ   ވަނަ ނަސޭހަތ : 27

 ޒިޔާރަތ ކުރުނ 

ފިރިހެނ  ޑ ރައިަވރުނ ނާއި އަނ ހެނ  ޚާދިމާއިނ  ގޭގައި ގެނ ގުޅުމުގެ  ވަނަ ނަސޭހަތ : 28

 ނުރައ ކާތެރިކަމާމެދު ސަމާލުވުނ  

 ބޭރުކުރުނ  ތިޔަބައިމީހުނ ގެ ގެތަކުނ  މީހުނ  ނ ދުޅާއަނ ހެ ވަނަ ނަސޭހަތ : 29

 ފަދަ ތަކެތީގެ ނުރައ ކާތެރިކަމަށ  ސަމާލުވުނ  ޓަރުޓީވީ، ކޮމ ޕިއު ވަނަ ނަސޭހަތ : 30

 ނ  ރިވާ ނުބައި ކަނ ކަމަށ  ސަމާލުވުފޯނުގެ ސަބަބުނ  މެދުވެ ވަނަ ނަސޭހަތ : 31

ނ މެހާ ރަމ ޒުތައ  ނުވަތަ އެމީހުނ  ބާޠިލު ދީނ ތަކުގެ އެ ،ނ ގެކާފިރު ވަނަ ނަސޭހަތ : 32

 ކަމެއ ވާޖިބުމަކީ އަޅުކަނ ކުރާ އެނ މެހާ ތަކެއ ޗާއި އިލާުހނ ތައ  ނައ ތާލު
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 ނ  ތިރީސ  ހަވަނަ ނަސޭހަތަށ ސ ވަނަ ނަސޭހަތު ސައ ބީ

 ދިރުނ ހުރި ތަކެތީގެ ޞޫރަަތއ  ގޭގައި ނުބެހެއ ޓުނ  ވަނަ ނަސޭހަތ : 33

 ގޭގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިނ  މަނާކުރުނ  ވަނަ ނަސޭހަތ : 34

 ނުގެނ ގުޅުނ  ގޭގައި ކުއ ތާ ވަނަ ނަސޭހަތ : 35

 ގޭތެރެ މާބޮޑަށ  ޒީނަތ ތެރިކުރުމުނ  ދުރުހެލިވުނ  ވަނަ ނަސޭހަތ : 36

 

IHIHIHIHIH 
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 ވަނަ ނަސޭހަތ  ސ  ހަތ ތިރީ

ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ  ގެ އިޚ ތިޔާރުކުރުމާއި ވަނަ ނަސޭހަތ :  37

 ގޭގެ ޑިޒައިނ  

 

ދި އަ ށް އޭނާގެ ގެ އިޚްތިޔާރުކުރުމާއެހެން މީުހންނަށްވުރެ ބޮޑަ ޙަޤީޤީ މުސްލިމުން 
 .އެވެނެއިން ކުރުމަށް އިސްކަންދޭޑިޒަ

 :ގައި ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ މިޘާލަކީ މުގޭގެ ސަރަހައްދު އިޚްތިޔާރުކުރު ،ފަހެ

  ީމިސްކިތެއްގެ ކައިރީގައި ގެ ހުރުން. މިކަމުގައި ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއްވާކަމ
)ބަންގީގެ( ނިދާ ނަމާދުގެ މަތިން  ،ފޮރުވިފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަހެ

ނދާންކޮށްދެއެވެ. އަދި ނަމާދަށް ހޭލައްވާލައެވެ. އަދި )މިސްކިތް( ކައިރީގައި ހަ
ވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހިތްވަރަކަށްވެއެވެ. 
އަންހެނުންނަށް ޤުރުއާން ިކޔަވާ އަޑާއި ޛިކުރުގެ އަޑު މިސްކިތުގެ 

ރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ އަޑުގަދަކުރާއިން އިވެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޤު
 .ދަ އެހެން ކަންތައްތައްވެސްމެއެވެޙަލަޤާތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. އަދި މިފަ

  .ްފާސިޤުން ނުވަތަ ކާފިރުން އުޅޭ ޢިމާރާތެއްގައި ހުރި އެޕާޓްމަންޓަކަށް ނުވުނ
އަދި މިނޫންވެސް އެފަދަ  ދެޖިންސު އެއްވާ ފަތާ ފެންގަނޑާއަދި އެތަނުގައި 

  .ތަނަކަށް ނުވުން އެއްޗެއް ހުރި 
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 ވަނަ ނަސޭހަތ  ސ  ހަތ ތިރީ

 ެކަމުގައި ނަނުފެނުން. މިގޮތަށް ފެން އަށް ބޭރު ނުފެނުން އަދި ބޭރުން ގޭތެރެގޭތެރ
ވާނަމަ ދޮރުފޮތިން ނުވަތަ ބިތްގަނޑަކުން ނުވަތަ ފާރު އުސްކޮށްގެން ނުފެންަނ 

 .ގޮތް ހެދުން

 

 :ޑިޒައިން ކުރާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ މިޘާލަކީ 

 ުފިރިހެނުން  މީހުން ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު، އަންހެނުންނާއި ނޫން މަޙްރަމ
އިށީނދެތިބުމުގައި ދެބައިމީހުން ވަކިން ތިބެވޭނެ ޮގތެއް ހެދުމަށް  ކުތުމާއިވަދެނު

އިސްކަންދިނުން. އެފަދަ ޮގތެއް ނެތްނަމަ ދޮރުޮފތި ނުވަތަ ބިތްަގނޑެއްގެ ބޭނުން 
  .ހިފުން 

 ްއަވަށްޓެރިންނަށް ނުވަތަ އެއީ  .ފޮރުވުން އެތެރެ ނުފެންނާެނހެން ކުޑަދޮރުތައ
މަގުމަތިންދާ މީހުންަނށް ޮކޓަރިތެރެ ނުފެންނާނެ ޮގތް ހެދުން. ޚާއްޞަކޮށް 
ރޭގަނޑު އަލިކުރަން ހޮޅިބުރިއާއި ބޮކިފަދަ ތަކެތި ދިއްލާފައި ހުންނައިރު 

  .ނުފެންނާނެ ޮގތް ހެދުން 

 ާހެދުންއެތަން ގޮތަށް ފާހާނާތައް ބޭނުން ކުރާއިރު ޤިބްލައަށް ކުރިމަތި ނުވ.  

  ުގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާނެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއްހުރި ތަނަވަސް ގެއެއް އިޚްތިޔާރ
 :ކުރުން. އަދި އެކަމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަމަކީ 
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« َ وقال :  ٩۱٢٨]حديث رواه الترمذي رقم «  َاْن َيَرى َاَثَر ِنْعَمِتِه َعَلى َعْبِدِه  ُيِحبُّ ِإنَّ اَّللَّ
 حديث حسن[هذا 

 އަޘަރު  ނިޢުމަތްތަކުގެ ދެއްވި  އަޅާއަށް  އެއިލާހުގެ  ތަޢާލާ، هللا ހަމަކަށަވަރުން”މާނައީ:
 ."ލޯބިކުރައްވައެވެ އެއިލާހު ތުމަށްދެކެވޮޑިގަ ކިބައިން ގެއަޅާ އެއިލާހުގެ

َعاَدِة  ِمَن  َثاَلَثةٌ  » َعاَدِة  َفِمَن  قاِء الشَّ  ِمَن  َوَثاَلَثةٌ  السَّ َمْرَاُة : السَّ
ْ
اِلَحةُ ال ال  ْعِجُبَك َفتُ  َتَراَها صَّ

ةُ  َوَماِلِك  َنْفِسَها َعَلى َفَتْاَمُنَها َعْنَها َوَتِغيُب  ابَّ ِحُقَك  ئة  َوِطي َتُكوُن  َوالدَّ
ْ
اُر  ْصَحاِبَك ِباَ  َفُتل  َوالدَّ

ِثيَرةَ  َواِسَعة   َتُكوُن  َمَراِفِق  ك َ
ْ
قاِء  َوِمَن  ال َمْرَاُة : الش 

ْ
 َوِإْن  َلْيَك عَ  ِلَساَنَها ِمُل َوَتحْ  َفَتُسوُؤَك  َتَراَها ال

ْم  َعْنَها ِغْبَت 
َ
ةُ  َوَماِلَك  َنْفِسَها َعَلى َتْاَمْنَها ل ابَّ ا َتُكوُن  َوالدَّ  َوِإْن  ْتَعَبْتَك اَ  َضَرْبَتَها َفِإْن  َقُطوف 

ْتَها ْم  َترك َ
َ
ِحْقَك  ل

ْ
اُر  ِبَاْصَحاِبَك  ُتل َقة   َتُكوُن  َوالدَّ َمَراِفِق  َقِليَلةَ  َضي ِ

ْ
 برقم لجامعا صحيح] « ال

٣٠٥٦] 

 ތެރެއިން  އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ އަދި ތިންކަމެއްވެއެވެ. ތެރެއިން ބާއްޖަވެރިކަމުގެ“ މާނައީ:
 އަންހެނާއެވެ. ޞާލިޙު ވަނީ: ތެރެއިން ބާއްޖަވެރިކަމުގެ  ،ފަހެ ތިންކަމެއްވެއެވެ.

 އޭނާގެ ސްނެތަ ތިބާ އަދި ވެ.ލިބެއެ ހިތްހަމަޖެހުން ތިބާއަށް ފަހެ ބަލާލުމުން އޭނާއަށް
 ކިޔަމަންތެރި  އަދި އޮވެއެވެ. ޔަޤީންކަން ރައްކާތެރިވާނެކަމުގެ މުދަލަށް ތިބާގެ ނަފްސާއި

 ،ތަނަވަސް އަދި މަކުރާނެއެވެ.އަރާހަ އެ އެކުވެރިންނާ ތިބާގެ ،ފަހެ ސަވާރީއެވެ.
 .ގެއެވެ  ގިނަ ވަސީލަތްތައް

 ހިތަށް  ތިބާގެ މުންފެނު  އޭނާ ތިބާއަށް  ވަނީ ތެރެއިން އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ  އަދި
 ތިބާ  އަދި މަލާދެއެވެ.ހަ ތިބާއަށް  ދުލުން އޭނާގެ އަންހެނާއެވެ. ގެނުވާ ނުތަނަވަސްކަން

 ނޯވެއެވެ. ޔަޤީންކަމެއް މުގެރައްކާތެރިވާނެކަ މުދަލަށް ތިބާގެ  ނަފްސާއި  އޭނާގެ އްޔާނެތި
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 ލިކުރުވާނެއެވެ.ވަރުބަ ތިބާ ޖަހައިފިނަމަ އޭގައި ސަވާރީއެވެ. އުނދަގޫ ތުރުކުރަންދަ އަދި
 ދި އަ ނުކުރާނެއެވެ. ހަމައެއް އަރާ  އެކުވެރިންނާ ތިބާގެ  ދޫޮކށްލައިފިނަމަ އެ އަދި
 ."ގެއެވެ މަދު ވަސީލަތްތައް ،ދަތި

 

ޞިއްޙަތާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިރުގެ އަލިކަން ގޭތެރެއަށް ލިބުމާއި، 
އަދި މިނޫނަސް  ނެއެވެ. މިކަންކަމާކަން ދޭންވާވައި ދައުރުވުން ފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލު

މިފަދަ އެހެންކަންކަން ބިނާވެގެންވަނީ މާލީ ފޯރުންތެރިކަމާއި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ 
 .މައްޗަށެވެ

 

IHIHIHIHIH 
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ގެ އިޚ ތިޔާރުކުރުމުގެ ކުރިނ  އަވަށ ޓެރިޔާ  ވަނަ ނަސޭހަތ : 38

 އިޚ ތިޔާރުކުރުނ  

 

 .ކަމުގެ އަހަންމިއްޔަތުކަމުގެ ބޮޑުކަމަށްޓަކައެވެ ލަ ވަކިން ނަގާފައިމިވަނީ އްސަމިމަ

 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޒަމާނުގައި އަވަށްޓެރިޔާއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޘަރުކުރުވާ  ،ފަހެ
ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެއް ގެތައް ފަރާތެކެވެ. އެއީ ކައިރި ކައިރީގައި 

 .ނެވެޢިމާރާތެއްގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވުމުން

 

އް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެރު ބާއްޖަވެރިކަމުގެ ހަތަ صلى هللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު

ވެ. ޚަބަރު ކުރައްވަމުން ޛިކުރު ކުރައްވާފައިވަނީ ޞާލިޙު އަވަށްޓެރިޔާއެ
އް ޚަބަރު ކުރައްވަމުން ޛިކުރު ކުރައްވާފައިވަނީ ނުބައި ކަމެއަބާއްޖަވެރިކަމުގެ ހަތަރު

بو نعيم في الحلية روا]އަވަށްޓެރިޔާއެވެ. 
 
އަިދ  [٨٨٧وهو في صحيح الجامع  ٨/٣٨٨ه ا
صلى އެވާ ފަރާތުގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު  ފަހުން ޚަބަރުކުރައްވާފައި

އެދި މިފަދައިން ދުޢާ  އެފަދަ މީހާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން  هللا عليه وسلم

 .ކުރައްވައެވެ 
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ي َاع» ُهمَّ ِإن ِ
ُل اللَّ َباِدي َيَتَحوَّ

ْ
ُمَقاَمِة، َفِإن َجاَر ال

ْ
وِء ِفي َداِر ال حيح ]ص « وُذ ِبَك ِمْن َجاِر السُّ

 [٢٩٠۱الجامع 

 އަވަށްޓެރިޔާގެ  ނުބައި ކައިރީގައިވާ  ގޭގެ ހުންނަ ޤާއިމުގެ މިއަޅާ  هللا! އޭ“ މާނައީ:
 މިއަޅާ  ށްތަޙަޟްރަ އިބައިލާހުގެ  ށަވަރުންހަމަކަ ރައްކާތެރިޮކށްދެއްވުންއެދި ކިބައިން

 އަވަށްޓެރިޔާއަކީ  އުޅޭ  ތެރޭގައި  ބާދިޔާގެ  ހަމަކަށަވަރުން ،ފަހެ ދަންނަވަމެވެ.
 ."މީހެކެވެ ދޫކޮށްފައިދާނެ (އެތަން )އިސާހިތަކު

 

 .އަދި އެފަދައިން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމަށް މުސްލިމުންނަށްވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ 

ُذوا» ، َتَعوَّ ِ ُمَقاِم، َدارِ  ِفي ْوِء الس َجارِ  ِمْن  ِباَّللَّ
ْ
َباِدَيِة  َجاَر  َفِإنَّ  ال

ْ
ُل  ال  رواه] « َعْنَك  َيَتَحوَّ

دب في البخاري 
 
 [٢٩٦٧ الجامع صحيح في واللفظ ٧۱۱ رقم المفرد اال

 ކިބައިން އަވަށްޓެރިޔާގެ ނުބައި  ކައިރީގައިވާ  ގޭގެ ހުންނަ  ޤާއިމުވެ ،ފަހެ“ މާނައީ:
 ވަރުން ހަމަކަށަ ،ފަހެ ދަންނަވާށެވެ. އެދި ތުގައިޙަޟްރަ ގެ هللا ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

 ."މީހެކެވެ ދާނެ ދޫކޮށްފައި ތިބާ  )އިސާހިތަކު( ވަށްޓެރިޔާއަކީއަ އުޅޭ  ރޭގައިތެ ބާދިޔާގެ

 

މިތަނުގައި ނުބައި އަވަށްޓެރިއެއްގެ ސަބަބުން ދެމަފިރިންނާއި އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް 
ރާތަކާއި، އޭނާގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅެން ކުރާ އަޘަރުތަކާއި، އޭނާގެ ފަރާތުންވާ ދުއްތު

 ޖެހިފައިވުމުން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތައް ބަޔާންކުރަން ވަރަށް ދައްޗެވެ. ނަމަވެސް 
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ވުމުން ވިސްނޭ މީހަކަށް ފައިދާކުރާނެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްތަކަށް ތަބާ
ތައް އޭނާގެ ޢާއިލާ މީހުން ބައެއް ރަނގަޅު މީހުން ޢަމަލުކުރާ ޮގތަކީ ކައިރީގައިވާ ގެ

ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ހިފުމެވެ. އަވަށްޓެރިންގެ މައްސަލައަށް މިކަމުން ޙައްލު ލިބެއެވެ. 
ޞާލިޙު  ،ނަމަވެސް މިއީ މާއްދީގޮތުން ބަލާއިރު ޚަރަދު ބޮޑު ޮގތެކެވެ. ފަހެ

 .އަވަށްޓެރިންތަކެއް ލިބުމަކީ ފައިސާއިން އަގުނުކުރެވޭނޭ ކަމެކެވެ 

IHIHIHIHIH 
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ކޮނ މެހެނ  ލާޒިމުވާ އިޞ ލާޙުތައ  ކުރުމާއި  ވަނަ ނަސޭހަތ : 39

 ދިރިއުޅުނ  ފަސޭހަކޮށ ދޭނެ ވަސީލަތ ތައ  ހޯދައިދިނުމަށ  ފަރުވާތެރިވުނ 

 

ތަޢާލާގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޒަމާނުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ هللا 
ހަކޮށްދީ ވަޤުތު ސަލާމަތްކޮށްދޭ އެއް ނިޢުމަތަކީ މިދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ފަސޭ

ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. އިސްއަލަމާރި އަދި ޮދންނަމެޝިންވަސީލަތްތަކެވެ. މިޘާލަކަށް އޭސީ، އަ
އުނދަގުލަކަށް ނުވާ އަދި އިސްރާފަކަށް ނުވާ މިންވަރަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ ރަނގަޅު 

ކުމަތްތެރި ދިނުމަކީ ގޭގެ ވެރި ފަރާތަށް އޮތް އެންމެ ޙި ފެންވަރުގެ ތަކެތި ހޯދައި
ޮގތެވެ. އަދި ބޭނުންތެރި، ފައިދާކުރަނިވި ތަކެއްޗާއި، އޭގައި އަގެއްނެތް ހަމައެކަނި 

 .އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭ ތަކެތި ވަކިކުރަން އެނގެންވާނެއެވެ

 

އަދި އެނޫންވެސް ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެފައިވާ  ގޭގައި ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާ 
ރުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ބައެއް މީހުން އެކަމަށް ތަކެތި މަރާމާތުކު

ންދާ ކުޑަކުރެއެވެ. ގޭތެރޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސޫފިތައް ގިނަ ވުމާއި، ފެން ހި ފަރުވާ
ވަސްދުވާ ކުންޏާއި، ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައިވާ  ވަޅުތައް ފުރުމާއި، ނުބައި

 .މީހުންގެ އަނބިން ކުރެއެވެ ފަރުނީޗަރުގެ ޝަކުވާ އެބައި

 



 

dhisalafiyyah.net 
 

142 
 ވަނަ ނަސޭހަތ  ތިރީސ  ނުވަ

ކަންކަންކަމާމެދު ޝައްކެއް  މަށް ހުރަސްއަޅާ ން ޙާޞިލުވުމިއީ ގޭތެރޭގެ ބާއްޖަވެރިކަ
އްސަލަތައް ޖެހެއެވެ. އަދި ނެތެވެ. އަދި މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގައި މަ 

ނގަޅުކުރަން ބުއްދިވެރިއަކީ އެކަންކަން ރަ ،މައްސަލަތައްވެސް ޖެހެއެވެ. ފަހެ ޙީޞިއް
 .އަވަސްވެގަންނަ މީހާއެވެ

 

IHIHIHIHIH 
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ގޭގެ އަހުލުނ ގެ ޞިއ ޙަތާއި ސަލާމަތީ  ވަނަ ނަސޭހަތ :  40

 ކަނ ކަމަށ  ސަމާލުކަނ ދިނުނ  

 

َم ِإَذا َمِرَض َاَحٌد ِمْن َاْهِلِه َنَفَث » ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َذا 1َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّ ِ
ُمَعو 

ْ
« ِت َعَلْيِه ِبال

 [٩٢۱٢]رواه مسلم رقم 

 ބޭކަލަކު  ތެރެއިން އަހުލުންގެ އެކަލޭގެފާނުގެ وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު“ މާނައީ:

 ."ފުންމަވައެވެ ވާވިދާޅުވުމަށްފަހުކިޔަ 2އަލްމުޢައްވިޛާތު އެބޭކަލަކަށް  ބަލިވެއްޖެނަމަ

ى هللِا  َرُسوُل  َكاَن » ُ  َصلَّ َم  َعَلْيِه  اَّللَّ  َاَمَرُهْم  ُثمَّ  َع َفُصنِ  ِبالِحَساِء  َاَمَر  الَوَعُك  َاْهَلهُ  َاَخَذ  ِإَذا َوَسلَّ
هُ : َيُقوُل  َوَكاَن ِمْنُه،  َفَحَسْوا َيْرُتُق  ِإنَّ

َ
ِقيِم  ُفَؤاِد  َعْن  َوَيْسُرو  الَحِزيِن، ُفَؤادَ  ل  َتْسُرو  َماكَ  السَّ

 رقم الجامع صحيح في هوو 2039 رقم الترمذي رواه] «َوْجِهَها َعْن  ِبالَماِء  َخ الَوس ِإْحَداُكنَّ 
4646] 

 ހުން  ބޭފުޅަކު  ތެރެއިން އަހުލުންގެ ގެ وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު“ މާނައީ:

 ހެދުމަށް ބުއިމެއް( ހަދާ ކައްކައިގެން ފެނުގައި ސަރުބީ )ފުށާއި ޙިސާއު އައިސްފިނަމަ

                                                           
ކުާރއިރު ުކޅުައންނާެނއެވެ.  التفلގެ ތަފާަތކީ  نفثާއއި  التفلކުރުމަކީ: އަނަގއިންފުުމމެވެ.  نفث1-  

ުކރާިއރު ެއއްގޮތަކަްށެވސް  نفخޫނނެވެ. އަދި  ކުާރއިރު ުކޅުައއުން ެއއީ ލާޒިމުަކމެއް نفثނަމަެވސް 
 القاموس جواهر من العروس تاج :ކުޅުނާންާނނެެއވެ. ަބއްލަވާ

 ވެ.ފަލަޤް ޫސރަާތއި ނާސް ސޫރަތެ  އަކީ ޢަްއވިޛާތުއަލްމު 2-
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 އިމަށް ބު އެ އެތިފޮދަކުން އެތިފޮދަކުން ޮކށް،ތައްޔާރު އެ ،ފަހެ ކުރައްވައެވެ. އަމުރު
 ސަބަބުން  އޭގެ ވަރުންހަމަކަށަ“ ޙަދީޘްކުރައްވައެވެ. އަދި ކުރައްވައެވެ. އަމުރު
 ބޭކަނބަލަކު  ތިޔަކަނބަލުންކުރެ އަދި ކުރައްވައެވެ. ގަދަ  ހިތްތައް ވެރިވެފައިވާހިތާމަ

 ސަބަބުން  އޭގެ ންބަިލކަ ހިތުގެ ބަލިވެފައިވާ ދޮވެާލފަދައިން ފެނުން ހަޑިކަން މޫނުގައިވާ
 " ."ށްލައެވެސާފުކޮ

 :ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ

َياِطيَن َتْنَتِشُر ِحيَنِئٍذ، َفِإَذا» وا ِصْبَياَنُكْم، َفِإنَّ الشَّ فُّ ْيِل، َاْو َاْمَسْيُتْم، َفك ُ  ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللَّ
وُهْم، َفاَ  ْيِل َفُحلُّ ْيَطاَن اَل َذَهَب َساَعٌة ِمَن اللَّ ، َفِإنَّ الشَّ ِ ُكُروا اْسَم اَّللَّ

ْ
ْغِلُقوا ااَلْبَواَب َواذ

 ِ ُكُروا اْسَم اَّللَّ
ْ
ِنَيَتُكْم َواذ

 
ُروا ا ِ ، َوَخم  ِ

ُكُروا اْسَم اَّللَّ
ْ
ا، َوَاْوُكوا ِقَرَبُكْم َواذ ا ُمْغَلق  ْو  ،َيْفَتُح َباب 

َ
َول

ِفُئوا َم 
ْ
، َوَاط

 
 ]رواه البخاري[ « َصاِبيَحُكْم َاْن َتْعُرُضوا َعَلْيَها َشْيائ

 ،ފަހެ ހަވީރުވުމުން  މައްޗަށް  ތިޔަބައިމީހުންގެ  ނުވަތަ ހިނދު  ރޭވެއްޖެ“ މާނައީ:
 ދެން  ފެތުރިގަނެއެވެ. ޝައިޠާނުންތައް އެހާއިރުން  ،ފަހެ ހިފަހައްޓާށެވެ. ކުޑަކުދިން 
 މުފުޅު އިސް ގެهللا ދޫޮކށްލާށެވެ. އެކުދިން ފާއިތުވުމުން އިރު ގަޑިއެއްގެ ރޭގަނޑުން
 ޝާއިޠާނާ  ދޮރެއް  ލައްޕާފައިވާ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ ލައްޕާށެވެ. ދޮރުތައް ޛިކުރުކޮށް 

 އަދި  ޮގށްޖަހާށެވެ. ކަންވާރުތައް ،ޛިކުރޮުކށް އިސްމުފުޅު ގެ هللا އަދި ނުހުޅުވާނެއެވެ.
 ބާއްވައިގެން  އެއްޗެއް މަތީ އޭގެ މަތިޖަހާށެވެ. ތެލިތަކުގެ ޛިކުރޮުކށް އިސްމުފުޅު ގެهللا
 ."ނިވާލާށެވެ ބައްތިތައް އަދި ށެވެ.ބަންދުކުރާ މަތި ތަށިތަކުގެ މަވެސްނަ

 .އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ 
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ُروا َاْبَواَبُكْم، َاْغِلُقوا» ِ ِنَيَتُكْم، َوَخم 
 
ِفُئوا ا

ْ
ْيَطاَن ال َفِإنَّ  َاْسِقَيَتُكْم، َوَاْوُكوا ُسُرَجُكْم، َوَاط  شَّ

 
َ
ا َيْفَتُح  ال ا َباب    ،ُمْغَلق 

َ
، َيْكِشُف  َوال   ِغَطاء 

َ
، َيُحلُّ  َوال ُفَوْيِسَقةَ  َوِإنَّ  ِوَكاء 

ْ
َبْيَت ا ُتْضِرُم  ال

ْ
 َعَلى ل

 [٠٨٠۱ الجامع صحيح] « َاْهِلِه 

 ބައްތިތައް އަދި ބަންދުކުރާށެވެ. މަތި ތެލިތަކުގެ އަދި ލައްޕާށެވެ. ދޮރުތައް“ މާނައީ:
 ޝައިޠާނާ  ދޮރެއް ލައްޕާފައިވާ ،ހެފަ ޮގށްޖަހާށެވެ. ކަންވާރުތައް އަދި ނިވާލާށެވެ.

 އަދި ނުނަގާނެއެވެ. މައްޗެއް އެއްޗެއްގެ މަތިޖަހާފައިވާ އަދި ނުހުޅުވާނެއެވެ.
 އަހުލުންނާއެކު، ގޭގެ ހަމަކަށަވަރުން ނުމޮހާނެއެވެ. ޮގށެއް  އްގެއެއްޗެ ޮގށްޖަހާފައިވާ

 ސަބަބުން  އޭގެ  އިގަނަ  ދަމާ ،ފީތާ ބައްތީގެ )އެބަހީ: ރޯކޮށްލަފާނެއެވެ. މީދާ  ގޭގައި
 "(.ނެއެވެހިފާފާ ހުޅު ގޭގައި

 .އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

اَر  َتْتُرُكوا الَ »  [البخاري  رواه] « َتَناُموَن  ِحيَن  ُبُيوِتُكْم  ِفي النَّ

 ."ނުބަހައްޓާށެވެ ރޯކޮށްފައި  ލިފާންއަ ގައިގެތަކު ނިދާއިރު ތިޔަބައިމީހުން“ މާނައީ:
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ا محمد وعلى آله وصحب ه وسلم ي ن  ب 
 .وهللا أعلم ، وصلى هللا على ن 
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