
 

 )متفق عليه( "އެދެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގައި ޖިހާދުކުރާށެވެ."

މައިންބަފައިންނަށް  ސަލަފުންވަނީ  ޑުމެންގެ  ނ އަޅުގަ އެހެންކަމުން 
ހެޔޮކޮށްހިއްތެވުމުގައި ލާމަޘީލު ނަމޫނާތަކެއް ދައްކަވާފައެވެ. ޒައިނުލް 

ރަޙިމަހު ބޭކަލެކެވެ. هللا ޢާބިދީން  މަޝްހޫރު  މިކަމުގައި  އަކީ 
މަންމައަށް ، އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ކަލޭގެފާނު

އެއްސުފުރާއެއްގައި  މަންމައާ  ނަމަވެސް  ކަމޭހިއްތަވައެވެ.  ވަރަށް 
އެކަލޭގެފާނު  ދު  އެހިނ ނުފެނެއެވެ.  ކެއިންބައްލަވާތަނެއް 

ކާއެތިކޮޅެއް ވިދާޅުވިއެވެ.  ބޭނުންވެލައްވާ  ނަންގަވަން  މަންމަ  " ،

ނެގި ކުރިން  މަންމައަށްވުރެ  ޑަށް  ނ ހިތުގައި ، އަޅުގަ މަންމަގެ 
ސުބުޙާނަ  " ބިރުގަނެއެވެ. ޑު  ނ އަޅުގަ  …هللا ޖެއްސިދާނެކަމަށް 

ތެރެއިން  ޑުމެންގެ  ނ އަޅުގަ މިއަދު  މިޘާލެއްތޯއެވެ!  ކޮންފަދަ 
މައިންބަފައިންގެ ހިތުގައި ނުޖައްސާދުވަހަކަށް އިރުއަރައި ، ގިނަމީހުން

 اللَُّه اْلُمْستَ َعانُ ނުއޮއްސެއެވެ. 

އެދެމީހުންގެ ، ދެތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ މައިންބަފައިންނަށް ދެވުނީމާ
ގިނަމީހުންނަށް  ތެރެއިން  ޑުމެންގެ  ނ އަޅުގަ އަދާކުރެވިއްޖެޔޭ  ޙައްޤު 

އަހުލުވެރިއަކު ޔަމަނުގެ  އެއްފަހަރަކު  އޭނާގެ   ،ހީވާކަހަލައެވެ. 
އަދި  ދިޔައެވެ.  ޙައްޖަށް  އުފުލައިގެން  މަންމަ  ބުރަކަށިމަތީ 
ބުރަކަށިމަތީ އުފުލައިގެން ޠަވާފުކުރުވިއެވެ. އެއަށްފަހު އިބްނު ޢުމަރު 

އެކަލޭގެފާނުގެ ، ޢަންހުމާއަށް މިވާހަކަތަށް ބަޔާންކޮށްهللا  ރަޟިޔަ
ޙައްޤު  މަންމަގެ  ޑަށް  ނ އަޅުގަ " ސުވާލުކުރިއެވެ. އަރިހުން 

ޖަވާބުގައި هللا  އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަ ؟"އަދާކުރެވިއްޖެތޯއެވެ ޢަންހުމާ 
ْرزةا و واِِدز ا و  ވިދާޅުވިއެވެ.  َا َلا بِز ، "ނޫނެކެވެ. އަދި ތިބާއަށް  (( ))َلا وا

ޙައްޤުވެސް  އެންމެވޭނެއްގެ  ވޭންތަކުގެތެރެއިން  އުފުލި  މަންމަ 
 " އިސްލާމްދީނުގައި   … އަކްބަރްهللا   އަދާނުކުރެވެއެވެ. މަންމައަށް 

 ދެވިފައިވާ ދަރަޖައެއްގެ މަތިވެރިކަމާއެވެ!

ރަސޫލު އަރިހުން هللا  ޞައްލަهللا  އެއްދުވަހަކު  ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ 
ر  މީހަކު ސުވާލުކުރިއެވެ.  ِْ زبباز حا ِن صا ُقُّ ِِبُسر دا

ا
نر أ ނޑު   (( ))ما "އަޅުގަ

ކާކަށްތޯއެވެ ތެރެއިން(  ޢާއިލާގެމީހުންގެ  ( ހިތަންވީ  ހެޔޮކޮށް  ؟" އެންމެ 

كا )) އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.   ُمُّ
ُ
"ތިބާގެ މަންމައަށެވެ." އޭނާ   (( أ

ދެއްވީ  އެކަލޭގެފާނު  ސުވާލުކުރުމުންވެސް  ތިންފަހަރު  މިގޮތަށް 
زنر (()) މިޖަވާބެވެ. ހަތަރުވަނަފަހަރު އޭނާ   ؟" "ދެން ކާކަށްތޯއެވެ  ُثماُّ ما

بُزززز ر ا )) ސުވާލުކުރުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  
ا
"ތިބާގެ   (( أ

 )متفق عليه( ބައްޕައަށެވެ."

ރަޙިމަހު ޤަރްނީ  ތެރެއިން هللا އުވައިސުލް  މުޚަޟްރަމުބޭކަލުންގެ  އަށް 
ހެޔޮކޮށްހިއްތެވުމުގެ  މަންމައަށް  ލިބިލެއްވީވެސް  ދަރަޖަ  ލިބިލެއްވި 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ هللا  ޞައްލަهللا  ސަބަބުންނެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ރަސޫލު
هللا ޞައްލަهللا  ދުވަސްވަރުވެސް އުޅުއްވި ބޭކަލެކެވެ. ނަމަވެސް ރަސޫލު

އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީއަކަށް ، ޢަލައިހިވަސައްލަމައާއި ބައްދަލުކުރައްވައި
މަދީނާއަށް  ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެގޮތުން  މަންމައަށް  ވެވަޑައިނުގެންނެވުނީ 

މަޑުކުރެއްވީމައެވެ.   ، އެކަލޭގެފާނު  … އަކްބަރްهللا  ވަޑައިނުގެން 

މަންމައަށްޓަކައެވެ.  ދޫކުރެއްވީ  މާތްޝަރަފު  ޞަޙާބީއަކަށްވެލެއްވުމުގެ 
އެކަލޭގެފާނު ، ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނު މާތްކުރައްވަވައިهللا އެހެންކަމުން  

 އެދުޢާއެއް ވަގުތުން އިޖާބަކުރައްވައެވެ.، ދުޢާއެއްކުރައްވައިފިނަމަ

ނޑުމެންނަށްވެސް ތެދުމަގުދައްކަވައިهللا  މައިންބަފައިންނަށް ، ތަޢާލާ އަޅުގަ
މަތިވެރިދަރަޖަތައްލިބޭ ސުވަރުގޭގެ  ސަބަބުން  ، ކަމޭހިތުމުގެ 

ނޑުމެންވެސް ލައްވަވާށިއެވެ. އާމީން   …ޞާލިޙުއަޅުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ِبيرِبناب  ا ناِبيِّناب وادا لهما لَعا َّله ِهلل واسا ، واصا ا اِمْير بل ِ راِبُّ ِلرعا ُ ّلِِله امر ِن ِْلر
ا
ِناب أ آِخُة داعر ا وا

. اِعْير ْجر
ا
ِبِه أ حر آِِلِ واصا  ُُمامه و وا
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03ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ:   

 މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

 ހެޔޮކަމަށް މަގުދައްކައިފިމީހާ އެކަން ކުރިމީހާ ފަދައެވެ.



 

ز ر  زةِجا خر
ُ
ز و أ ماُّ

ُ
ِ أ زرر لاناب ِمنر خا عا بِت، واجا ها ماُّ

ُ ناب بِِبُِّ ِْلر ةا ما
ا
ير أ ِ ُ  ّلِِلاِّ َِلاُّ امر ِْلر

ا آِِلِ  ِت والَعا زبَلا تاما ِّلِلاُ بِزِه ِلزِةُّسا نر خا ا ما لاُّما لَعا َّلاُّ ِّلِلاُ واسا لِلناُّبِس، واصا
ب باعر : ماُّ

ا
بِب، أ ِسا ِم ِْلر بنو إَِلا يا ر سا ُهمر بِإِدر نر تاِبعا ما ببِِه وا حا صر

ا
 واأ

ސަލަފުންގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ޙައިވާ ، އެއްދުވަހަކު
ބިން ޝުރައިޙު ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި މިސްކިތުގައި 
، އިންނަވަނިކޮށް މަންމަ ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. "ދަރިފުޅާ

ނޑުމެންނަމަ މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި  ކުކުޅުތަކަށް ކާންދޭން އާދޭ!" އަޅުގަ
ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދެއްވުމަށްޓަކައި ؟ ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ

މިސްކިތުގައި އިންނަވަނިކޮށް މަންމަ މިގޮވާލައްވަނީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަ 
ނޑުމެންގެ ، ކަމަކުއެވެ. ކުކުޅުތަކަށް ކާންދޭން ދިއުމަށެވެ. އާދެ އަޅުގަ

އެހެން ހުރިހާ އެންމެން ކަހަލަގޮތަކަށް ، ތެރެއިން މަދު މީހަކު ފިޔަވައި
ނުވަތަ   " އެބަދަމެވެ. ފަހުން  " ޖަވާބުދޭނީ  މަންމައަށް  އެވަޤުތު 
" މިފަދަ ގޮތަކަށްކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ.  އިރުކޮޅަކުން އެބަދަމެވެ. "
ކުރެއްވީ  ކަންތައް  ޢިލްމުވެރިޔާ  މިމަޝްހޫރު  ސަލަފުންގެ  އެކަމަކު 
މަންމަގެ  އަވަސްވެލެއްވީ  އެކަލޭގެފާނު  އެހެންނެއްނޫނެވެ. 

ކީއްވެތޯއެވެ ދެއްވުމަށެވެ.  އިޖާބަ  މަންމައަކީ   ؟ގޮވާލެއްވުމަށް 
ކިހާވަރެއްގެ ފަރާތެއްކަން އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިލައްވާތީއެވެ. ދީނުގައި 

 މަންމައަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރު އެނގިލައްވާތީއެވެ.

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ގޮތަށް هللا  ގެ ފޮތަށާއި ރަސޫލާ ޞައްލަهللا އާދެ!  
އިސްލާމްދީނުގައި ، )އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް( ބަލައިފި މީހަކަށް

ތަޢާލާ އެއިލާހު هللا މައިންބަފައިންނަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރު އެނގޭނެއެވެ.  
އަޅުކަންނުކުރުމަށް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި 

މައިންބަފައިންނަށް   ،އަމުރުކުރެއްވުމަށްފަހު އަމުރުކުރެއްވީ  ދެން 
ڳ  چ   ހެޔޮކޮށްހިތުމަށެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ڳ   ڳ  

ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ں   ں ڱ   ڱ     ڱ   ڱ  

ڭ    ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ  ہ    ہ  

ٴۇ   ۋ  ۋ    ۆ  ۈ  ۈ           اإلس  ءا     چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
٣ ٣  -  ٢ އަޅުކަންނުކުޅައުމަށާއި    ٢ މެނުވީ  އެއިލާހަށް  " ، މާނައީ: 

ވެރިއިލާހު  ކަލޭގެފާނުގެ  ހެޔޮކޮށްހިތުމަށް  މައިންބަފައިންނަށް 
ނޑައަޅުއްވައި އެންގެވިއެވެ. އެ ދެމީހުންކުރެ އެކަކު ނުވަތަ އެ ، ކަ

، މުސްކުޅިކަމާ ހަމަޔަށް ފޯރައްޖެނަމަ، ދެމީހުން ތިބާގެގާތުގައި ތިބެ

)އެބަހީ ނުރުހުމުގެ ކިތަންމެ    އެދެމީހުންނަށް 'އުފް' ވެސް ނުބުނާށެވެ! 
އަޑުލައި  ދެމީހުންނަށް  އެ  އަދި   ) ނުބުނާށެވެ. ކުޑަބަހެއްވިއަސް 
އަދި  ބަސްބުނާށެވެ!  ދެމީހުންނަށް  އެ  މާތްބަހަކުން  އަދި  ނުހަދާށެވެ! 

ދެމީހުންނަށް ، އޯގާވެރިވުމުގެގޮތުން އެ  ތިބާ  ނިކަމެތިކަމުގެފިޔަ 
ކުޑަކުއްޖަކު  ވެރިއިލާހެވެ!  އަޅުގެ  ބުނާށެވެ!  އަދި  ތިރިކޮށްލާށެވެ! 

އެ ދެމީހުން މިއަޅާ ބަލައިބޮޑުކުރިފަދައިން އެ ، ކަމުގައި މިއަޅާވީދުވަހު
 " ދޭވެ! ރަޙުމަތްލައްވައިފާނ އާޔަތެއްގައި   ދެމީހުންނަށް  އެހެން  އަދި 

އެންގެވުމަށްފަހު އަންގަވަނީ ، އެއިލާހަށް ޝުކުރުއަދާކުރުމަށް  ދެން 
ڃ  چ   މައިންބަފައިންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރުމަށެވެ.  ڃ   ڃ  

ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

٤ل   ن    م   ان    چ ڎ    މާނައީ: "އިންސާނާއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް    ٢
މައިމީހާ  އޭނާގެ  އަމުރުކުރެއްވީމެވެ.  ތިމަންއިލާހު  ހިތުމަށް  ހެޔޮކޮށް 

ނޑުގައި އޭނާ ، ބަލިނިކަމެތިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލިނިކަމެތިކަމާއެކު މާބަ
ދެއަހަރުގައެވެ.  ވީއްލުންވަނީ  ބުން  ތުނ ކިރު  އޭނާ  އަދި  އުފުލިއެވެ. 
ތިބާގެ  ތިމަންއިލާހަށާއި   ) އަމުރުކުރެއްވީމެވެ. ތިމަންއިލާހު  (
ހަމަ  ރުޖޫޢަވުންވަނީ  ބުރި  އެނ ޝުކުރުކުރާށެވެ.  މައިންބަފައިންނަށް 

 ތިމަންއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށެވެ."

هللا ރަސޫލު، ޢަންހުهللا  ބިން މަސްޢޫދު ރަޟިޔަهللا  އެއްދުވަހަކު ޢަބްދު

ُبُّ  ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. هللا  ޞައްލަ دا
ا
ِل أ ما ُيُّ ِلرعا

ا
))أ

ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަންބޮޑުވެގެންވާ هللا  "   (( إَِلا ِّلِلاِّ تاعابَلا 
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا  ޖަވާބުގައި ރަސޫލާ ޞައްލަ؟" ޢަމަލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ
زب)) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  قرزِتزها ا وا ُ  لَعا َلا "ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި    (( ِلصاُّ

؟ "އަދާކުރުމެވެ." އެކަލޭގެފާނު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.   ދެން ثُممممميُّ  "  
ޞައްލަ  ؟"ކޮންކަމެއްތޯއެވެ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا  ރަސޫލާ 

يرزِن )) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.   رز اِِدا "މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތައި   (( بُِةُّ ِل
هللا ޢަބްދު؟" ދެން ކޮންކަމެއްތޯ، "ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ." އަނެއްކާވެސް

ރަސޫލާ ، ޢަންހު ސުވާލު ކުރެއްވުމުންهللا  ބިން މަސްޢޫދު ރަޟިޔަ
ِبزيرزِل )) ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  هللا  ޞައްލަ بُد ِِفر سا ها ِ

ِْلر
، މިޙަދީޘުންވެސް )متفق عليه(ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމެވެ."  هللا" ((ِّلِلاِّ 

ޤަދަރު  ދެވިފައިވާ  އިސްލާމްދީނުގައި  މައިންބަފައިންނަށް 
ގައްޖެއެވެ.   ހިނ ގިގެން  އެނ ޑުމެންނަށް  ނ މަގުގައި هللا އަޅުގަ ގެ 

މައިންބަފައިންނަށް  މިވަނީ  އިސްކަންދެވިފައި  ޖިހާދުކުރުމަށްވުރެވެސް 
 ހެޔޮކޮށްހިތުމަށެވެ.

ޢަންހުމާގެ އަރިހުން هللا  ބިން ޢަމްރު ބިން އަލްޢާޞް ރަޟިޔަهللا  ޢަބްދު
ِ  )) ރިވާވެގެންވެއެވެ.   زةا ْر رِهز ا ِل بابيُِعكا لَعا

ُ
: أ بلا قا ُّ ِّلِلاِّ فا ِبِ

بالا راُجٌل إَِلا نا قر
ا
أ

زبَلا  ةا ِمزنا ِّلِلاِّ تازعا جر
ا برتاِِغر ِْلر

ا
بِد. أ ها ِ

ގެ ނަބިއްޔާގެ هللا "މީހަކު    (( واِْلر
ގެ ޙަޟްރަތުން ޘަވާބާއި އަޖުރަށް هللا އަރިހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ.  

އެއިލާހުގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށާއި ހިޖުރަކުރުމަށް އަހުރެން ، އެދި
ޢަލައިހި هللا  ކަލޭގެފާނަށް ބައިޢަތުހިފަމެވެ." އެހިނދު ރަސޫލާ ޞައްލަ

ٌُّ (( )) ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.   َا زٌ   دا
ا
يركا أ اكا ِمنر واِِدا لر ل ها فا

؟" "ތިބާގެ މައިންބަފައިންކުރެ އެކަކުވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަހުރިހެއްޔެވެ

ززب)) އޭނާ ބުންޏެވެ.   ُ ززما ا َِ ، باززلر  ززمر "އާދޭހެވެ. މަންމައާއި   (( ناززعا
ރަސޫލު " އެބަތިއްބެވެ. ދުނިޔޭގައި  هللا ޞައްލަهللا ބައްޕަވެސް 

ةا ِمزنا ِّلِلاِّ (())    ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. جر
ا تابرتاِِغر ِْلر  فا

ދެން ؟" ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމައާއި ޘަވާބު ބޭނުންހެއްޔެވެهللا "ތިބާ  
ރަސޫލާ ޞައްލަ ބުނުމުން   " އާދޭހެވެ. ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا  އޭނާ "

ب)) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.   باتاُهما ِسنر ُصحر در
ا
يركا ْاأ "ތިބާގެ   (( ْابررِجعر إَِلا واِِدا

މަންމައާއި ބައްޕަގެ އަރިހަށްގޮސް އެދެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ." 
زبِ ز ر )) އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ.   ْا ززب ْاز زيرزِهزما ِِ  ((ْاز

1 2 3 


