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 މުޤައްދިމާ
 

 عني.احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمج

ލިގަދަ ނޫރު ގެ އަގެ ޒަމާނުގައި އިސްލާމްދީނު ބިއްޔާ ނަ
ނެތި   އެއްވެސް ކިލަނބުކަމެއްށްވެސްފަހު މިއަދާ ހަމައަފެތުރިގެން ދިޔުމަށް

ނާ ންޅުގަނޑުމެފައެވެ. މިދީން އަވަނީ އެ ސާފުކަން މަތީގައި ދެމިގެންޮގސް
ނާއި ޤުރުއާ ކަމުގައިވާ ކީރިތި  ދަރުމަޞްދެއިރު މިދީނުގެ ހަމައަށް ފޯރާފައިވާ

ވެސް އަށްވަނީ މިއަދާ ހަމަގެ ސުންނަތް  ރަސޫލާ 
هللا  ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަްޞދަރުތައްރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ. މި

 ވާފައެވެ.ތަޢާލާވަނީ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިކުރައް
ނަށް ދީނުގެ ޙުކުމްތައް މީސްތަކުންއެގޮތުން އެކި ޒަމާންތަކުގައި އިސްލާމް

 ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނެ ، ޙަދީޘްތައް ލިެޔ ަޖމާކޮށްބަޔާންކޮށްދީ
 ފައެވެ. ތަޢާލާވަނީ ލައްވާهللا ޢިލްމުވެރިންތަކެއް 

 މާކުރައްވާފައިވާ، ޙަދީޘްޖަ  އަކީ އިމާމު އައްނަވަވީ األربعون النووية

އެއް މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ވެ.ފޮތެކެ އަދި އަސާސީ ފަންނުގައި މުހިންމު
ދާނޭ ސާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންތުދަސްކޮށް އަދި ދިރާނެރުމަކީ މިޮފތް ހި

 ރަމެވެ.އިތުރު ކުރިއެރުމެއްކަމުގައި އުންމީދުކު
ދިސަލަފިއްޔާ ޓީމުގެ ފަރާތުން މިވަނީ މިފޮތުގެ އެކި ދިވެހި ތަރުޖަމާތައް 

ކިޔުންތެރިންނަށް  މިފޮތުގެ ޝަރަޙަތަކުގެ އަލީގައި އަޅާކިޔުމަށްފަހު،
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އް ނުކުތާތައް އިތުރުކޮށް މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާއެއް މުހިންމުވާނެފަދަ ބައެ
މިފޮތަށް އިތުރު  އަދި އިމާމް އިބްނު ރަޖަބު  ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

   މިޮފތުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ތަރުޖަމާއާއެކު ކުރެއްވި އަށް ޙަދީޘްވެސް 
 ،މްމުޙައްމަދު އަޝްރާފް އިބްރާހީ މިފޮތް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި އަލްއަޚް

އިޚް ޝަހީދު، އައްޝަهللا އަޚް ޢަްބދުޝަރީފް، އަލް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު މަޢޫން
 ވާ ހާ ކޮށްދެއްވާފައިޙައްމަދު ޠާއަދި އައްޝައިޚް މު ޢިމްރާން މުހައްމަދު

އްވުން މިމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލެ ވަމެވެ. އަދިމަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަ 
    އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 
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އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާން 
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 ފުރަތަމަ ޙަދީޘް 

 

قَاَل:   - ِن اْلَْطَّابِ ُعَمَر بْ  - َأِب َحْفص   ،َعْن أَِمرِي اْلُمْؤِمِننيَ 
َا اأْلَعْ »يَ ُقوُل:   َرُسوَل هللاِ  َسَِْعتُ  ا َماُل ِِبلنِّيَّاِت، َوِإَّنََّ إَّنَّ

  إََل هللاِ َفِهْجَرتُهُ  ، َوَرُسولِهِ  إََل هللاِ َكاَنْت ِهْجَرتُهُ   ِلُكلِّ اْمرِئ  َما نَ َوى، َفَمنْ 
ِهْجَرتُُه فَ  ،أَو اْمَرأَة  يَ ْنِكُحَها ،ِصيبُ َهاَوَرُسولِِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِلُدنْ َيا يُ 

  .«إََل َما َهاَجَر إلَْيهِ 

ِثنيَ ] اِهيم بن ُد بُن ِإَْسَاِعيل بن ِإبْ رَ  ُُمَمَّ أَبُو َعْبِد هللاِ  :َرَواُه ِإَماَما اْلُمَحدِِّ
ِلم َسنْيِ ُمْسِلم بُن احلَْجَّاج بن ُمسْ َوأَبُو احلُْ  ،اْلُمِغريَة بن بَ ْرِدزبَه اْلُبَخارِي  

يِن ُُهَا َأَصح  اللذَ  - َماِف َصِحيَحْيهِ  اْلُقَشرْيِي  الن َّْيَسابُورِي  
  [- اْلُكُتِب اْلُمَصن ََّفةِ 

 
 ން އަލްޚައްޠާބު ޢުމަރު ބު، ޞުއުމިނީން، އަބޫ ޙަފްރުލް މުއަމީ މާނައީ: 
 .ެގެ ރަސޫލާهللا ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވ  

މަލުތައް )ބިނާ( ޢަ" .އަޑުއެއްސެވީމެވެތިމަންކަލޭގެފާނު  ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް
ވާުހށީ އެމީހަކު  އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނިޔަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ނީ،ވަ
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ރަސޫލާއަށްޓަކައި އެއިލާހުގެ އާިއ هللا ަފހެ ގަތް ކަމެކެވެ. އެ ނިޔަތް
ށްޓަކައި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއައާއި  هللا ކޮށްފިމީހާގެ ހިޖުރަވާހުށީ،ހިޖުރަ

އަދި ދުނިޔަވީ ކަމަކަށްޓަކައި ނުވަތަ މީހަކާ ކުރެވުނު ހިޖުރައެއް ކަމުގައެވެ. 
 ރި ހިޖުރަކުއެ  އޭނާ ،ހިޖުރަކުރިމީހާގެ ހިޖުރަވާހުށީ ކައިވެނިކުރުމަށްޓަކައި

 ކަމަކަށެވެ."
 

 ޘް ޢިލްމުވެރިންގެ ދެއިމާމުން ޙަދީ ނީމިޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވަ ފަހެ
 މު ން އިބްރާހީ އިސްމާޢީލު ބުންުމޙައްމަދު ބުهللا އަބޫ ޢަބްދު ވާމުގައިކަ
 ޙުސައިނު  ލް ބުޚާރީ އަދި އަބުއަލް ހްބަރްދިޒްބަން ބު އަލްމުޣީރާ ން ބު

ޝައިރިއްޔު ޤުައލް މުން މުސްލިބު ޙައްޖާޖުއަލްން ބު  މުސްލިމު
ކީ ގައެވެ. އެދެފޮތައިނިޙީޙައެދެބޭކަލުންގެ ޞަ އައްނައިސާބޫރިއްޔު 

 ތެވެ.ދެފޮ ޙައެންމެ ޞައްގެ ތެރެއިން ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި ލިޔެފައިވާ ފޮްތތަކު
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 ޙަދީޘް ދެވަނަ

 

َنَما ََنْنُ »قَاَل:  - أَْيًضا – َعْن ُعَمَر   هللاِ  ُسولِ  ِعْنَد رَ بَ ي ْ
   َنا َرُجل ، إْذ طََلَع َعَلي ْ ُد بَ َياِض الثَِّياِب، َشِدي ،َذاَت يَ ْوم 

َحَّتَّ  ،َحد  أَ  السََّفِر، َوََل يَ ْعرِفُُه ِمنَّا َشِديُد َسَواِد الشَّْعِر، ََل يُ َرى َعَلْيِه أَثَ رُ 
ْيِه َضَع َكفَّ إََل رُْكبَ تَ ْيِه، َووَ  فََأْسَنَد رُْكبَ تَ ْيهِ  ،َجَلَس إََل النَِّبِّ 

ْساَلمِ   َعنِ َأْخِبِْن  !َذْيِه، َوقَاَل: ََي ُُمَمَّدُ َعَلى َفخِ    ؟اْْلِ
 َه إَلَّ هللاُ  إل  َد َأَلَّ َأْن َتْشهَ  :اِْلْساَلمُ  : َرُسوُل هللاِ فَ َقاَل 

َمَضاَن، رَ َة، َوتُ ْؤِتَ الزََّكاَة، َوَتُصوَم ، َوتُِقيَم الصَّاَل َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ 
َنا َلهُ  - قَاَل: َصَدْقتَ  ،إلَْيِه َسِبياًل  اْسَتَطْعتَ  َوََتُجَّ اْلبَ ْيَت إنِ   ،فَ َعِجب ْ
قُهُ   .- َيْسأَلُُه َوُيَصدِِّ

ميَانِ  قَاَل:  ؟ فََأْخِبِْن َعن اْْلِ
ِر، َوتُ ْؤِمَن َواْليَ ْوِم اْْلخِ  ،َوُرُسِلهِ  ،ِبهِ وَُكتُ  ،َوَماَلِئَكِتهِ  ،هللِ قَاَل: َأْن تُ ْؤِمَن ِبِ 

 .قَاَل: َصَدْقتَ ، َوَشرِِّهِ ِِبْلَقَدِر َخرْيِِه 
ْحَسانِ  فََأْخِبِْن َعنِ قَاَل:    ؟اْْلِ
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 .فَِإنَُّه يَ رَاكَ  ،َلَْ َتُكْن تَ َراهُ   َكأَنَّك تَ رَاُه، فَِإنْ قَاَل: َأْن تَ ْعُبَد هللاَ 
  ؟السَّاَعةِ  قَاَل: فََأْخِبِْن َعنِ  

َها ِبَِْعَلَم ِمنَ ْسئُ قَاَل: َما اْلمَ   اِئِل.السَّ  وُل َعن ْ
 قَاَل: فََأْخِبِْن َعْن أََمارَاِِتَا؟ 

 ،اَء الشَّاءِ ى احْلَُفاَة اْلُعرَاَة اْلَعاَلَة رِعَ قَاَل: َأْن تَِلَد اأْلََمُة َرب َّتَ َها، َوَأْن تَ رَ 
َياِن.   يَ َتطَاَوُلوَن ِف اْلبُ ن ْ

 سَّاِئُل؟ال أََتْدرِي َمنِ  !: ََي ُعَمرُ ِل  الَ قَ َمِليًّا، ُُثَّ  تُ ُُثَّ اْنطََلَق، فَ َلِبثْ  قَاَل:
  .«يَنُكمْ ََتُكْم يُ َعلُِّمُكْم دِ  ِجِْبِيُل أَ قَاَل: فَِإنَّهُ  ، َوَرُسولُُه َأْعَلمُ : هللاُ قُ ْلتُ 

 [َرَواُه ُمْسِلم  ]
 

ވެގެންވެއެވެ. ރިވާ ގެ އަރިހުން  އަދިވެސް ޢުމަރު މާނައީ: 
  ގެ ރަސޫލާ هللا އް ދުވަހަކުވިދާޅުވިއެވެ. އެއެކަލޭގެފާނު 

 ބޭކަލަކު އެތަނަށް  ތިއްބަވަނިކޮށް، ބޭކަލުންމަންތި އަރިހުގައި ގެ
 ފޭރާމުގެ ހުދުކަން ނުހަނު ގަދައެވެ. އަދި ބޭކަލެއްގެއަތުވެއްޖެއެވެ. އެ
 ކިބައިން ދަތުރެއްގެ  ބޭކަލެއްގެވެސް އެހާމެ ގަދައެވެ. އެންއިސްތަށީގެ ކަޅުކަ

ކުރެ އެކަކުވެސް  ބޭކަލުންފެންނާކަށް ނެތެވެ. އަދި ތިމަން  އަސަރެއް
 ނަބިއްޔާ  ،ބޭކަލަކު ވަޑައިގެންވެ. ދެން އެ ދެނެވަޑައިނުގަންނަވަމުއެ ބޭކަލަކުއެ

 ެއަދި ނަބިއްޔާ  އިށީނދެވަޑައިގެންފިއެވެ. އަރިހުގައި ގ  
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 ައެބޭކަލެއްގެ(  ގެ ކަކޫކޮޅުގައި ކަކޫ ޖައްސަވައި، ދެ އަތްތިލ(
 މުޙައްމަދުގެފާނެވެ! އޭ“ .ދެންނެވިއެވެފައި ވާސްގަނުޑ މަތީ ބާއްވަފަލަމަ

 “ޚަބަރުދެއްވާށެވެ. ބެހޭގޮތުން މާއިސްލާމްކަ
 ،އިސްލާމްކަމަކީ“ .ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް ގެ ރަސޫލާ هللا ފަހެ،
 އި ނުވާކަމަށާ  އްވެސް އިލާހެއްއެ އަޅުކަން ޙައްޤުވާ އެހެންފިޔަވައި هللا 

 ރުމާއި ކުނަމާދު ޤާއިމު ވުމެވެ. އަދިލާކަމަށް ހެކިގެ ރަސޫهللاމުޙައްމަދުގެފާނީ 
މަށް ވެ އެކައަދި ކުޅަދާނަ މާދަހިފުމަހު ރޯރަމަޟާން ނުމާއިޒަކާތްދި )މުދަލު(

 “ވުމެވެ.ޙައްޖު ޮގސްށްފުޅަގެމީާހ މަގުފަހިވެއްޖެ

” ވެ.ތިޔަ ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެކެނު ކަލޭގެފާ“ .ދެންނެވިއެވެ ދެން އެބޭކަލަކު
. ވެވީމެޢަޖައިބުތިމަންބޭކަލުން  މެދުކާއެބޭކަލަ"( ޅުވިއެވެ.ޢުމަރުގެފާނު ވިދާ)

 ފަހު، އެކަލޭގެފާނު އެދެއްވި ސުވާލުކުރެއްވުމަށްއެހެނީ އެކަލޭގެފާނާ 
 "ވެ.ވީތީއެވިދާޅުޖަވާބަކީވެސް ތެދުފުޅެއްކަމުގައި 

 ”.ވާށެވެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ޚަބަރުދެއްފަހެ އީމާން“ .ދެންނެވިއެވެއެބޭކަލަކު 
އެއިލާހުގެ  އަށާއިهللا "އެއީޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ނުއެކަލޭގެފާ
އެއިލާހުެގ ފޮތްތަކަށާއި  ވިލެއްއިބާވައެއިލާހު ނަށާއި ންމަލާއިކަތު

ންވަރާއި މިއަދި ހެޔޮ  އީމާންވުމެވެ.ށްރަސޫލުބޭކަލުންނަށާ އަދި އާޚިރަތްދުވަހަ
 .“އީމާންވުމެވެ އިމިންވަރަށް ނުބަ

ފަހެ  ވެ.ތިޔަ ވިދާޅުވީ ތެދުފުެޅކެނު ގެފާކަލޭ“ .ދެންނެވިއެވެ ދެން އެބޭކަލަކު
 ”ވާށެވެ.ބެހޭގޮތުން ޚަބަރުދެއް އިޙުސާންތެރިކަމާ 
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 ފެންނަ ފަދައިން هللا  ތިބާއަށް، އެއީ“ކުރެއްވިއެވެ. ދީޘްޙަ  އެކަލޭގެފާނު
ހު އެއިލާ ނުފެނުނަސްއެއިލާހު  އަށްތިބާފަހެ  އެއިލާހަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ.

 .”ވެއެޑިގެންވެޮވދެކެތިބާ 
 "ށެވެ.ދެއްވާޚަބަރުބެހޭގޮތުން  ވަގުތާ ވާނެޤިޔާމަތް“ .ދެންނެވިއެވެ ކަލަކުއެބޭ

ިރ ކުސުވާލު  ށް،ުލ ކުރެވުނު ފަރާތަސުވާ"ަހދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު
އެ : )އެބަހީ " އެނގިގެން ނުވެއެވެ.ބޮޑަށް އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ފަރާތަށް ވުރެ

 އެނގިގެން ނުވެއެވެ.(ން ކައެ ބޭކަލުންކުރެ އެއްވެސް ބޭކަލަކަށްދެ 
  ބެހޭގޮތުން ޢަލާމާތްތަކާ ގެ ޤިޔާމަތު “ .ދެންނެވިއެވެ ދެން އެބޭކަލަކު

 "ބަރުދެއްވާށެވެ.ޚަ
ކަމަނާ  އަޅު އަންހެނާ އޭނާގެ ސާހިބު ،އެއީ"ދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ޙަ އެކަލޭގެފާނު
 ބަކަރި ހުއިހައްޕާ ،އިފަޤީރު ޙާލުގަ ،އޮރިޔާމުން ،އަދި ހުސްފަޔާ ވިހެއުމެވެ.
 "މެވެ.އި ވާދަކުރާތަން ތިބާއަށް ފެނުއުސްކުރުމުގަ ޢިމާރާތްތައް އުޅޭ މީހުން

ގަތުމަށްފަހު، ވަޑައި ކަލަކުއެބޭދެން  )ޢުމަރުގެފާނު( ވިދާޅުވިއެވެ.
ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޭގެފާނު އެކަ  ފަހެ ދިގުމުއްދަތެއް ފާއިތުވިއެވެ.

 ކުކަންއްވީ ކޮން ބޭކަލަލުކުރެސުވާ. އްވިއެވެ. "އޭ ޢުމަރުގެފާނެވެޙަދީޘްކުރެ 
 އެނގިލައްވާތޯއެވެ؟"

. އެވެهللا ޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ޮމއެންމެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެންނެވީމެވެ. 
 އަދި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއެވެ.
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 ގެފާނެވެ.ޖިބުރީލު އެއީހަމަކަށަވަރުން  ފަހެ“ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު
 ތިޔަބޭކަލުންނަށް  ،ވަޑައިގަތީއެތިޔަބޭކަލުންގެ އަރިހަށް  އެކަލޭގެފާނު
  ".މަށްޓަކައެވެގަންނައިދެއްވުނދީން އު ތިޔަބޭކަލުންގެ
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 ޙަދީޘް ތިންވަނަ

 
قَاَل:  َر ْبِن اْلَْطَّاِب  ْبِن ُعمَ َعْبِد هللاِ  ،نِ َأِب َعْبِد الرَّْح  َعْن 

سْ »يَ ُقوُل:   هللاِ َرُسوَل  َسَِْعتُ  : اَل ُبِِنَ اْْلِ ُم َعَلى ََخْس 
اَلِة، َوِإيَتاِء ، َوِإقَاِم الصَّ هُ َرُسولُ َعْبُدُه وَ ا َه إَلَّ هللُا َوَأنَّ ُُمَمَّدً إل   َلَّ َشَهاَدِة أَ 

 .« اْلبَ ْيِت، َوَصْوِم َرَمَضانَ الزََّكاِة، َوَحجِّ 
 [َوُمْسِلم   َرَواُه اْلُبَخارِي  ]
 

ލްޚައްޠާބް ން އަން ޢުމަރު ބުބުهللا ބްދު ޢައަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މާނައީ: 
 ާެގ ރަސޫލާ هللا .ކުރެއްވިއެވެރިވ  

ދީން އިސްލާމް" .އަޑުއެއްސެވީމެވެތިމަންކަލޭގެފާނު  ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް
މައްޗަށެވެ. އެއީ  )އެބަހީ: ފަސް ރުކުނެއްގެ( ކަމެއްގެބިނާވެގެންވަނީ ފަސް

ނުވާކަމަށް  އިލާހެއް ފިޔަވައި އަޅުކަން ޙައްޤުވާ އެހެން އެއްވެސް هللا 
ސޫލާކަމަށް ހެކިވުމާއި، ރަ އިލާހުގެ އަާޅ އަދިމާއި، މުޙައްމަދުގެފާނީ އެހެކިވު

 އަދި  ދިނުމާއި، ގެފުޅަށް ޙައްޖުވުމާކުރުމާއި، )މުދަލު( ޒަކާތްއިމުޤާނަމާދު 
 ".ރަމަޟާން މަހުގެ ޯރދަ ހިފުމެވެ
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 ވަނަ ޙަދީޘް ހަތަރު

 
ثَ َنا َرُسوُل قَ  ُعود   ْبِن َمسْ َعْبِد هللاِ  ،نِ َعْن َأِب َعْبِد الرَّْح   اَل: َحدَّ

َأَحدَُكْم ُُيَْمُع  إنَّ »:  - َوُهَو الصَّاِدُق اْلَمْصُدوقُ  -  هللاِ 
 َيُكوُن  َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ُُثَّ ُُثَّ  ،َخْلُقُه ِف َبْطِن أُمِِّه أَْربَِعنَي يَ ْوًما

  .ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلكَ 
ُفُخ ِفيِه  ،ُُثَّ يُ ْرَسُل إلَْيِه اْلَمَلكُ  : ِبَكْتِب لر وَح، َويُ ْؤَمُر ِِبَْرَبِع َكِلَمات  افَ يَ ن ْ

رُهُ  .يد  أَْم َسعِ  رِْزِقِه، َوَأَجِلِه، َوَعَمِلِه، َوَشِقي    َأَحدَُكْم إنَّ  !فَ َوالَِّذي ََل إلَه َغي ْ
نَ َها إَلَّ َحَّتَّ َما يَ  ،لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْْلَنَّةِ  َنُه َوبَ ي ْ فَ َيْسِبُق  ،ع   ِذرَا ُكوُن بَ ي ْ

 ُلَها. خُ اِر فَ َيدْ َعَمِل َأْهِل النَّ فَ يَ ْعَمُل بِ  ،َعَلْيِه اْلِكَتابُ 
َنُه َوبَ ي ْ  ،ارِ َوِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّ  نَ َها إَلَّ َحَّتَّ َما َيُكوُن بَ ي ْ

 .«َهاِل َأْهِل اْْلَنَِّة فَ َيْدُخلُ َعمَ بِ فَ يَ ْعَمُل  ،فَ َيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتابُ  ،ِذرَاع  
 [َوُمْسِلم    َرَواُه اْلُبَخارِي  ]
 

 ން މަސްޢޫދު ބުهللا ޢަބްދު، އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާނުމާނައީ: 

 ތިމަންބޭކަލުންނަށް   ގެ ަރސޫލާهللا .ކުރެއްވިއެވެރިވާ
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 ،ތެދު އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު އެކަލޭގެފާނަކީ - ކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީޘް
 ހަމަކަށަވަރުން " - ހިބާއެވެ.ސާ ނުގެ ބަސްފުޅު ތެދުކުރެވޭއެކަލޭގެފާ

 ރަޙިމުގައި() ކުރެ )ކޮންމެ( މީހަކު، އޭނާގެ މަންމަގެ ބަނޑުގައިތިޔަބައިމީހުން
އޭނާގެ ޚަލްޤު  ގޮތުގައި( ގެތިއްކެއް ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން )މަނި

ވަހެވެ. ދު އެހާ ގޮތުގައި ގެލޭކޮޅެއް ގަނޑު އެއަށްފަހު އެކުލެވިގެންދެއެވެ.
 .ދުވަހެވެ ގޮތުގައި އެހާ ގެއެއަށްފަހު މަސްކޮޅެއް

ވާނެއެވެ. ފުރާނަ އަޅުއް އިއަދި އޭގަވެ. ފޮނުއްވޭނެއެއެއަށްފަހު، މަލާއިކަތަކު 
 ؛÷ވެޔުއްވުމަށް( އަމުރުކުރެވޭނެއެލި) ކަމެއްށް ހަތަރު އަމަލާއިކަތާ އެ އަދި

 މަށް ވު އަކުކަމުގައި އަބާއްޖެވެރިނާގެ ރިޒްޤާއި އަޖަލާއި ޢަމަލާއިއެއީ އޭ
 ކަން އިލާހު ފިޔަވައި އަޅުފަހެ އެ .ވުމަށެވެ ނުވަތަ ބާއްޖަވެރިއަކުކަމުގައި
ހީ: މެވެ. )އެބަދެއްވަގަން ފަރާތް ނުވާއިލާހެއް ޙައްޤުވާ އެހެން އެއްވެސް 

ންކުރެ ތިޔަބައިމީހު މަކަށަވަރުން،ހަ ޘްކުރައްވަމެވެ.(÷ޙަދީތަޢާލާ ގަންދީ هللا 
އާ ގެރަުމންޮގސް، އޭނާއާއި ސުވަރުކު ޢަމަލުތަވެރިންގެ ގެވަންމީހަކު، ސުވަރު 

 ފަތް ލިޔެވުނު އެ ދެން ދެއެވެ. ކައިރިއަށް ދެމެދު މުށެއް މެނުނީ ނުވާހާ
އަށް ނަރަކަ  ކޮށްރިންގެ ޢަމަލުތަވެ ވަން ރަކަނަ އޭނާ  އިސްވެ، މައްޗަށް  އޭނާގެ
 .ވަދެއެވެ

 ޢަމަލުގެ ވަންތަވެރިންނަރަކަރެ މީހަކު، އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންކު
އަށް ކައިރި މެނުނީ ނުވާހާ  މުށެއްއާއި ނަރަކައާ ދެމެދުކުރަމުންޮގސް، އޭނާ

އިސްވެ، އޭނާ  އްޗަށްމަދެއެވެ. ދެން އެ ލިޔެވުނު ފަތް އޭނާގެ 
 ".ވަދެއެވެ ރުގެސުވަ ކޮށްޢަމަލުސުވަރުގެވަންތަވެރިންގެ 
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 ވަނަ ޙަދީޘްފަސް

 
، قَاَلْت: قَاَل  - َشةَ َعائِ  ،مِّ َعْبِد هللاِ أُ  -َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمِننَي 

 ِمْنُه؛َذا َما لَْيَس َمْن َأْحَدَث ِف أَْمرََِن هَ » :  َرُسوُل هللاِ 
 .«فَ ُهَو َرد  

  [َوُمْسِلم   َرَواُه اْلُبَخارِي  ]
:   .«د  فَ ُهَو رَ  ؛ْيَس َعَلْيِه أَْمُرَنَ َمْن َعِمَل َعَماًل لَ » َوِف رَِوايَة  ِلُمْسِلم 

 
  ޢާއިޝާ ، هللاބްދުމު ޢަންމުލް މުއުމީނީން، އުންއުމާނައީ: 

 .ވެރެއްވިއެޙަދީޘްކު  ގެ ަރސޫލާهللا .ކުރެއްވިއެވެރިވާ
ާހ އެއް( އުފައްދައިފި މީބިދުޢަ)ނެތް ކަމެއް  ތިމަންމެންގެ މި ދީނުގައި"

  ".ވެ( ރައްދުވެގެންނެވެވަނީ )ބާޠިލުކަމެއްފަހެ، އެ .ވެއެދަންނަ
 ތިމަންމެންގެ މި ދީނުގައި" .މުސްލިމްގެ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ މާމުއަދި އި

 ވަނީ )ބާޠިލުވެ(ފަހެ، އެ ކަމެއް .ވެއެނެތް ޢަމަލެއްކޮށްފިމީހާ ދަންނަ
 .”ރައްދުވެގެންނެވެ 
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 ވަނަ ޙަދީޘްހަ

 
 هللاِ  َرُسولَ  َسَِْعتُ : الَ قَ   َبِشري   ْبنِ  الن  ْعَمانِ  ،هللاِ  َعْبدِ  َأِب  َعنْ 

  ُنَ ُهَما َبنيِّ ، رَامَ احلَْ  َوِإنَّ  َبنيِّ ، احلَْاَللَ  إنَّ »: يَ ُقول  َوبَ ي ْ
  .النَّاسِ  ِمن َكِثري    يَ ْعَلُمُهنَّ  ََل  ُمْشَتِبَهات  

َرأَ  الش بُ َهاتِ  ات ََّقى َفَمنِ    ِعْرِضِه.وَ  ِلِديِنهِ  اْستَ ب ْ
 احلَِْمى َحْولَ  ىيَ ْرعَ  َكالرَّاِعي  ؛احْلَرَامِ  ِف  َوَقعَ  الش بُ َهاتِ  ِف  َوَقعَ  َوَمنْ 

  ِفيِه. يَ ْرَتعَ  َأنْ  يُوِشكُ 
  َُمَارُِمُه. هللاِ  ىِحَ  َوِإنَّ  َأََل  ِحًى، َمِلك   ِلُكلِّ  َوِإنَّ  َأََل 
 َدتْ َفسَ  َوإَذا ُكل ُه،  اْلََْسدُ  َلحَ صَ  َصَلَحتْ  إَذا ُمْضَغًة، اْلََْسدِ  ِف  َوِإنَّ  َأََل 

  .«اْلَقْلبُ  َوِهيَ  َأََل  ُكل ُه؛  اْلََْسدُ  َفَسدَ 
 َوُمْسِلم [ اْلُبَخارِي   ]َرَواهُ 

 
 ން ބަޝީރު މާން ބުއައްނުޢު، هللاއަބޫ ޢަބްދުމާނައީ: 

 ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް  ގެ ރަސޫލާ هللا .ކުރެއްވިއެވެރިވާ
 ވަނީ ތައްތައްކަން ހަމަކަށަވަރުން ޙަލާލު“. އަޑުއެއްސެވީމެވެތިމަންކަލޭގެފާނު 

 ވަނީ ވެސްތައްތައްކަން ށަވަރުން ޙަރާމުނެވެ. އަދި ހަަމކަބަޔާންވެގެން 
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ކާއި އްތައަދި އެދެމެދުގައި )އެބަހީ: ޙަލާލުކަންތަ ބަޔާންވެގެންނެވެ.
އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްކަން  ކުގެ ދެމެދުގައި(އްތަ ޙަރާމްކަންތަ

 ވެއެވެ.  މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކަށް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް
ބުރު އަ ހާ އެމީހާގެ ދީނާއިންފިމީއްކާތެރިވެގެރައެކަންކަމުން  ފަހެ

 ކޮށްފިއެވެ. ތެރިރައްކާ
އެވެ. އަރައިގެންފި ކަންތައްތަކަށްރާމްއަރައިގެންފިމީހާ ޙަ ންކަމަށްއަދި އެކަ

 އިމެއްގެ ވަށައިގެން، ބަކަރި  ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ )އޭގެ މިސާލަކީ(
ފައިވާ މާޔަތް ކުރެވިޙިއެ  ބަކަރިތައް އެ ަފހެ، ގެ މިސާލެވެ.މީހެއް  ހުއިހައްޕާ

  އުން ގާތެވެ.ހުއިކެ ،ވަދެ ށްއިމަ
އަދި  .ެވއެވެ އިމެއް ޔަތްކުރެވިފައިވާމާޙި ދަންނާށެވެ. ޮކންމެ ރަސްކަލަކަށްމެ

ޙަރާމް  އިމަކީ، އެއިލާހު އްވާފައިވާތަޢާލާ ލަ هللاހަމަކަށަވަރުން  .ދަންނާށެވެ
  ކުރެއްވި ކަންކަމެވެ. 

ޅެއް ނާގެ( ހަށިގަނޑުގައި މަސްކޮރުން )އިންސާ ހަމަކަށަވަ .އަދި ދަންނާށެވެ
އެވެ. މުޅި ހަށިގަނޑު އިސްލާޙު ވެ، މަނައިސްލާޙުެވއްޖެ ވެއެވެ. އެ މަްސޮކޅު
އެވެ.  ހަށިގަނޑު ަފސާދަ ވެނަމަ، މުޅިަފސާދަވެއްޖެ އަދި އެ މަްސޮކޅު

 ".ހިތެވެ އެއީ  .ދަންނާށެވެ
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 ވަނަ ޙަދީޘް ހަތް

 

 َأنَّ النَِّبَّ   الدَّارِىِِّ  ْبِن َأوس   ََتِيمِ  َأِب رُقَ يََّة، َعنْ 
يُن النَِّصيَحةُ » :قَالَ  َوألَِئمَِّة  ،هِ َوِلَرُسولِ  ،َوِلِكَتاِبهِ  ،لِلَِّ  :قَالَ  ؟ِلَمنْ  :قُ ْلَنا ،الدِِّ

 .«َوَعامَِّتِهمْ  ،اْلُمْسِلِمنيَ 
 ُمْسِلم [ ]َرَواهُ 

 
  ސް އައްދާރީން އައުއަބޫ ރުޤައްޔާ، ތަމީމް ބުމާނައީ: 

 .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ޔާ ނަބިއްހަމަކަށަވަރުން  .ކުރެއްވިއެވެރިވާ
 ބޭކަލުން މަންތި ތެރިވުމެވެ.( )އެބަހީ: އިޚްލާޞް  ".ޙަތެވެނަޞޭ ދީނަކީ"

 .ވެ ކުރެއްވިއެޙަދީޘް ކަލޭގެފާނުއެ "ކޮން ބަޔަކަށް ތޯއެވެ؟" .ދެންނެވީމެވެ
 މުސްލިމުންގެ  އިރަސޫލާއަށާ ގެއިލާހުއަށާއި އެއިލާހުގެ ފޮތަށާއި އެهللا "

 ".ނަށެވެޢާންމުން  މީހުންގެ ބައިއެ އަދި  ވެރިންނަށާ
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 ޙަދީޘްއަށްވަނަ 

 
 أُِمْرتُ »: قَالَ   ، َأنَّ َرُسوَل هللاِ َعْن اْبِن ُعَمَر 

، ُسوُل هللاِ َأنَّ ُُمَمًَّدا رَ  وَ َه إَلَّ هللاُ ل  إَأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ َيْشَهُدوا َأْن ََل 
  .صَّاَلَة، َويُ ْؤُتوا الزََّكاةَ ال َويُِقيُموا

سْ  فَِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمِنِّ ِدَماَءُهمْ  اَلِم، َوأَْمَواََلُْم إَلَّ ِِبَقِّ اْْلِ
  .« تَ َعاََل َوِحَسابُ ُهْم َعَلى هللاِ 

  [َرَواُه اْلُبَخارِي  َوُمْسِلم  ]
 

 ސޫލާގެ ރަهللا .ވެކުރެއްވިއެރިވާ އިބްނު ޢުމަރު : މާނައީ
 ެއެހެން  ޙައްޤުވާ ކަންއަޅު ފިޔަަވއި هللا" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ 

 ގެ  هللا މުޙައްމަދުގެފާނީ  މާއިހެކިވު ނުވާކަމަށް  އިލާހެއް އެއްވެސް
މަށް ދަލު( ޒަކާތް ދީފު)މު އަދި ށްޤާއިމުކޮ  ނަމާދު  ެހކިވުމާއި ރަސޫލާކަމަށް

ނީ ވަ ށްކަލޭގެފާނަށް، ތިމަންހަނގުރާމަ ކުރުމަ މީސްތަކުންނާ ދާންދެން
 އަމުރުވެވިގެންނެވެ. 

 ލަށް މީހުންގެ ލެޔާއި މުދައެބައިނަމަ، މީހުން އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފިބައިއެ ފަހެ
 އެއީ ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވެއެވެ. ކިބައިން ކަލޭގެފާނުގެ ތިމަން
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ބެއްލެވުން ހިސާބު ބައިމީހުންގެގައި މެނުވީއެވެ. އަދި އެ ޙައްޤު އިސްލާމްދީނުގެ

 ".އަށެވެ تعاَلهللا ވަނީ 
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 ޙަދީޘް ނުވަވަނަ

 
 َرُسوَل هللاِ  قَاَل: َسَِْعتُ  ر  ِن ْبِن َصخْ َعْبِد الرَّْح   ،ِب ُهَريْ َرةَ َعْن أَ 

  :ُتُكْم َعْنُه فَاْجَتِنُبوهُ »يَ ُقوُل ، َوَما أََمْرُتُكْم ِبِه َما نَ َهي ْ
َا أَ  افْ َعُلْوافَ  ُة َمَسائِِلِهْم  ِمْن قَ ْبِلُكْم َكثْ رَ ْهَلَك الَِّذينَ ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم، فَِإَّنَّ

 .«َواْخِتاَلفُ ُهْم َعَلى أَنِْبَياِئِهمْ 
  [َرَواُه اْلُبَخارِي  َوُمْسِلم  ]
 

 ން ޞަޚްރު ބު ނު ބޫ ހުރައިރާ، ޢަބްދުއްރަޙްމާއަމާނައީ: 

ރައްވަނޮިކށް ކުޙަދީޘް  ގެ ރަސޫލާهللا .ކުރެއްވިއެވެރިވާ
އި ނަހީކުރެއްވިހަ މަންކަލޭގެފާނުތި" .ވެއަޑުއެއްސެވީމެތިމަންކަލޭގެފާނު 

 ކަލޭގެފާނު ވެ. އަދި ތިމަންކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެގަންނާށެ
ރާށެވެ. ކު ދާނަވީ ވަރަކުންކުޅަހުންނަށް ތިޔަބައިމީ، ތައްއަމުރުކުރެއްވި ކަންތައް 

، ށްނަކޮސުވާލު ގި ވެ ދިޔައީއް ހަލާކުމަތްތަ ންތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ އު ފަހެ 

 މުންނެވެ."މީހުންގެ ނަބީބޭކަލުންނާ ޚިލާފުވުބައިއެ
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 ވަނަ ޙަދީޘް ދިހަ

 
إنَّ »  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

أََمَر اْلُمْؤِمِننَي ِبَا أََمَر بِِه  تعاَل  إَلَّ طَيًِّبا، َوِإنَّ هللاَ  طَيِّب  ََل يَ ْقَبلُ هللاَ 

 يي ىي ني مي زي ري ّٰٱَعاََل: فَ َقاَل ت َ  ،اْلُمْرَسِلنيَ 

 زت رت يب ىب نب ّٰٱ، َوقَاَل تَ َعاََل: [1]ِّجئ

  [2]ِّ  ىت نت مت

َماِء: ََي  مَيُد  َيَدْيِه إََل السَّ ،َ ْغَِب أَ  ،َأْشَعثَ  ،ُُثَّ ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفرَ 
! َوَمْطَعُمُه َحرَام ، َوَمْشَربُهُ  ! ََي َربِّ َي ، َوُغذِ  َحرَام ، َوَمْلَبُسُه َحرَام  َربِّ

 .«!؟ِلَذِلكَ ِِبحْلَرَاِم، فََأَّنَّ ُيْسَتَجاُب 
 ]َرَواُه ُمْسِلم [ 

 
 ގެ ރަސޫލާ هللا .ކުރެއްވިއެވެރިވާ އަބޫ ހުރައިރާ މާނައީ: 
 ެއީ ެއންމެ ރަނގަޅު هللا ރުން ހަމަކަށަވަ" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ

                                                            
 ٥١املؤمنون: سورة  ]1[

 ١٧٢: سورة البقرة ]2[
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 )އެބަހީ: އެންމެހާ އުނި ސިފަތަކުން ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވާ  ފަރާތެވެ.
ބޫލެއް ނުކުރައްވައެވެ. އަދި އިލާހު ޤަމެނުވީ، އެރަނގަޅު އެއްޗެއް އިލާހެވެ.( 

ރަސޫލުންނަށް ، ވާފައިވަނީރައް އިލާހު މުއުމިނުންނަށް އަމުރު ކުއެ

އޭ " .ކުރެއްވިއެވެވަޙީ تعالىهللا ކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. ފަހެ، އަމުރު
ށެވެ. ފަރިއްކުޅުއްވާ ޙަލާލު ރަނގަޅު ތަކެތިން ތިޔަބައިމީހުން !ރަސޫލުންނޭވެ

 .ކުރެއްވިއެވެ ވަޙީ  تعالىهللا އަދިވެސް  "ކުރައްވާށެވެ.އަދި ޞާލިހު ޢަމަލު
ތިމަންއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ސްތަކުންނޭވެ! މީ އޭ އިމާންވި"
  ".ރަނގަޅު ތަކެތިން ކައި އުޅޭށެވެ (ޙަލާލު)

ހެއްގެ ަފއިވާ މީފުސްވެ، ގައި ކިލާވެދެން އެއަށްފަހު، ދަތުރު ދިގުވެ، ބޯހިރަ
އި މީހާ ދެއަތް މައްަޗށް ނަގަ. އެކުރެއްވިއެވެޒިކުރު އެކަލޭެގފާނުވާހަކަ 

 އެހެނަސް "! ތިމަންގެ ރައްބެވެ އޭ !އޭ ތިމަންގެ ރައްބެވެ" .ދުޢާކުރެއެވެ
 ނީލަތަކެއްޗެވެ. އަދި  މްޙަރާ  ތަކެއްޗެވެ. އަދި ބޮނީ ކަނީ ޙަރާމް އޭނާ

ފަަދ އެނީ ޙަރާމް ތަކެތިންނެވެ. ފަހެ ވަފައިވެ. އަދި ހެދިޮބޑުވެ މެފޭރާޙަރާމް 
 )އެބަހީ: އިޖާބައެއް  !އްޔެވެ؟ކިހިނަކުން ހެ ވާނީމީހެއްގެ ދުޢާ އިޖާބަ

 "ނުކުރައްވާނެއެވެ.(
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 ޙަދީޘް އެގާރަވަނަ

 

 ِسْبِط َرُسوِل هللاِ  -اِلب  ِب طَ َعْن َأِب ُُمَمَّد ، احَلَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن أَ 
 َوَرْْيَانَِتِه ،-   َوِل هللاِ اَل: َحِفْظُت ِمْن َرسُ ق 
  :« َرِيُبَك ِإََل َما ََل يَرِيُبكَ دَْع َما ي». 

ِْمِذي  والنََّساِئي  ]  [ِمِذي : َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َوقَاَل الّتِِّْ  َرَواُه الّتِّ
 

އަބޫ  ،ރިކަލުންކާަފދަ ލޯބިފުޅުވާ  ގެ ރަސޫލާهللاމާނައީ: 
  ބީ ޠާލިބު ން އަޢަލީ ބުން ބު  މުޙައްމަދު އަލްޙަސަނު

ހުން )މި ގެ އަރި  ގެ ރަސޫލާهللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ
ކުވާ ތިބާއަށް ޝައް" .ކުރެއްވީމެވެދަސްހިތުތިމަންކަލޭގެފާނު ބަސްފުޅުތައް( 

 "އި ހިފާށެވެ.ދޫކޮށް، ޝައްކުނުވާ ކަންކަމުގަ ކަންކަން
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 ޙަދީޘް ބާރަވަނަ

 

 ِمنْ : »  الِلَِّ  ُسولُ رَ  قَالَ : قَالَ   ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
 .«هِ يَ ْعِني ََل  َما تَ رُْكهُ : اْلَمْرءِ  ِإْساَلمِ  ُحْسنِ 

ِْمِذي   َرَواهُ  َحَسن ، ]َحِديث    [َوَغريُهُ  الّتِّ
 

 ގެ ރަސޫލާ هللا ވެ.ރެއްވިއެކު ރިވާ  ހުރައިރާ މާނައީ: އަބޫ 
 .ެދޫކޮށްލުމީ، ކަންކަން  ނުބެހޭ "އެމީހަކާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ 

 ".ކަމެކެވެ އިންވާ ތެރެ ރިވެތިކަމުގެ ލާްމކަމުގެއިސް މީހާގެ
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  هللاِ  َرُسولِ  مِ َخادِ  -  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َحَْزَة، َأِب  َعنْ 
 -  ِالنَِّبِّ  َعن   َُكمْ َأَحدُ  يُ ْؤِمنُ  ََل »: قَال 

 .«لِنَ ْفِسهِ  ْيُِب   َما أِلَِخيهِ  ْيُِبَّ  َحَّتَّ 

 [َوُمْسِلم   رِي  الُبَخا ]َرَواهُ 
 

 އަނަސް މްޒާ،ޙަ އަބޫ ،ޚާދިމު ގެ  ގެ ރަސޫލާهللاމާނައީ: 
  ޔާނަބިއް ރިވާކުރެއްވިއެވެ.  މާލިކު ބުން

 ބާގެ ތި ކަންކަން، ލޯބިކުރާ ފްސަށްނަ އަމިއްލަ "ތިބާގެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
 ރެ ތިޔަބައިމީހުންކު ދާންދެން، ލޯބިކޮށްފުމަށް( ލިބުމަށް) އަޚާއަށްވެސް

 ".ނުވެއެވެ އީމާނެއް( ގޮތުގައި ފުރިހަމަ) ކަކުވެސްއެ
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 ََل » : هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ   َمْسُعود   اْبنِ  َعنِ 
 لن َّْفِس،ِبِ  َوالن َّْفسُ  الزَّاِن، الثَّيِّبُ : َثاَلث   ِبِِْحَدى إَلَّ  ُمْسِلم   اْمرِئ   َدمُ  ْيَِل  

 .«لِْلَجَماَعةِ  َفارِقُ اْلمُ  ِلِديِنهِ  َوالتَّارِكُ 

 [َوُمْسِلم   الُبَخارِي   ]َرَواهُ 
 

 ގެ ރަސޫލާ هللا އެވެ.ރިވާކުރެއްވި  މަސްޢޫދު މާނައީ: އިބްނު 
 .ެލޭ މުސްލިމެއްގެ ނުވީ،މެ ކަމަކުން "ތިން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ 
 އާއިމީހާ ޒިނޭުކރާ ފަހު ޏަށް ކައިވެން( އެއީ . )ނުވެއެވެ ހުއްދަވެގެން

ހަކު މެރުމުގެ ސަބަބުން މީ އެބަހީ:) ނަފްސަކާ ބުންނަފްސެއްގެ ސަބަ
 ،ދޫކޮށް މުރުތައްދުވެ( ދީން) އަދި( ޙައްދުގެ ގޮތުގައި މަރާލެވޭ މީހާ

 ".ހާއެވެމީ ވަކިވެގަންނަ )މުސްލިމުންގެ( ޖަމާޢަތާ
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  َمنْ »: الَ قَ   هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ   ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
رًا فَ ْليَ ُقلْ  اْلِخِر؛ َواليَ ْومِ  ِِبهللِ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ   . لَِيْصُمتْ  َأوْ  َخي ْ
 . َجاَرهُ  ْلُيْكرِمْ ف َ  اْلِخِر؛ َواليَ ْومِ  ِِبهللِ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ   َوَمنْ 
َفهُ  ْلُيْكرِمْ ف َ  اْلِخِر؛ َواليَ ْومِ  ِِبهللِ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ   َوَمنْ   .«َضي ْ

 [َوُمْسِلم   الُبَخارِي   َرَواهُ ]
 

 ގެ ރަސޫލާهللا ރިވާކުރެއްވިއެވެ.  ހުރައިރާ އަބޫ މާނައީ: 
 .ެއީމާންވާމީހާ  ދުވަހަށް  އާޚިރަތް އަށާއި"هللا ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ
 އަދި . ހަނުހުންނާށެވެ ނޫންނަމަ،. ބުނާށެވެ އޭނާ ހެޔޮބަސް  ފަހެ ދަންނައެވެ.

 ފަހެ އޭނާގެ  އީމާންވާމީހާ ދަންނައެވެ. ދުވަހަށް  އާޚިރަތް އަށާއިهللا
 ދުވަހަށް  އާޚިރަތް އަށާއިهللا އަދި. ހިތާށެވެ ހެޔޮކޮށް ށް އަވަށްޓެރިންނަ

 ".ހިތާށެވެ ހެޔޮޮކށް  މެހެމާނުންނަށް ފަހެ އޭނާގެ އީމާންވާމީހާ ދަންނައެވެ.
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:  نَِّبِّ لِل قَالَ  َرُجاًل  َأنَّ : »  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
 .«تَ ْغَضبْ  ََل : الَ قَ  .ِمرَارًا فَ َردَّدَ . تَ ْغَضبْ  ََل : قَالَ . َأْوِصِِن 

 الُبَخارِي [ ]َرَواهُ 
 

  ނަބިއްޔާ ވެ.ރިވާކުރެއްވިއެ  ހުރައިރާ މާނައީ: އަބޫ
. ވާށެވެވަޞިއްޔަތެއް ކޮށްދެއްނާއަށް ތިމަން" ދެންނެވިއެވެ. މީހަކު އަރިހުގައި

 އެތައް " ދެން.އިްސނުކުރާށެވެ "ރުޅި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު
( ފަހަރަކުވެސް ކޮންމެ. )ވެތަކުރާރުކުރެއްވިއެ ދައިންފަހަރަކު އެފަ 

 ".ވެއިސްނުކުރާށެ  "ރުޅި ކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީޘް
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ادِ  ،يَ ْعَلى َأِب  َعنْ   هللاِ  ُسولِ رَ  َعنْ   َأْوس   ْبنِ  َشدَّ
  َفَِإَذا َشْيء ، ُكلِّ   َعَلى اِْلْحَسانَ  َكَتبَ   هللاَ  ِإنَّ »: قَال 

َلَة، فََأْحِسُنوا مْ قَ تَ ْلتُ  ِْبََة، فََأْحِسُنوا مْ َذَِبْتُ  َوِإَذا اْلِقت ْ  َأَحدُُكمْ  َوْلُيِحدَّ  الذِِّ
 .«َذبِيَحَتهُ  َوْلرُيِحْ  َشْفَرَتُه،

 ُمْسِلم [ ]َرَواهُ 
 

 ރިވާކުރެއްވިއެވެ.  ސް އައު ންބު ޝައްދާދު ޔަޢުލާ މާނައީ: އަބޫ
 ކޮންމެ  ވަރުން،ކަށަ"ހަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ރަސޫލާ ގެهللا

އްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ މަ ވަނީهللا، ކަމެއް ކުރާއިރުވެސް އިޙްސާންތެރިވުމަށް
 ޤަތުލުކުރާ ހިނދު  ންކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހު

ލާ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކަތިވެ. ހުށިކަމެއިޙްސާންތެރިކަމާއެކު ޤަތުލުކުރާ 
 ންކުރެ ތިޔަބައިމީހު އަދިވެ. ކަމެހުށިއިޙްސާންތެރިކަމާއެކު ކަތިލާހިނދުވެސް 

އެ ކަތިާލ  ށް އަދިތޫނުކޮ އަ މި ވަޅީގެކަތިލާނަމަ(،  މީހަކު )އެއްޗެއް
 ."މެވެކަތިލާހުށިކަ އެއްޗަކަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް
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 َجَبل   ْبنِ  ُمَعاذِ  نِ ْح  الرَّ  ْبدِ عَ  َوَأِب  ُجَناَدةَ  ْبنِ  ُجْنُدبِ  ،َذر ِّ  َأِب  َعنْ 
  ْهللاِ  َرُسولِ  َعن   َُثَماَحي ْ  هللاَ  اتَّقِ »:  قَال  

 .«َحَسن   ِِبُُلق   النَّاسَ  َوَخاِلقِ  ا،ََتُْحهَ  احلََْسَنةَ  السَّيَِّئةَ  َوأَْتِبعِ  ُكْنَت،

ِْمِذي   ]َرَواهُ   َصِحيح [ َحَسن  : الن َسخِ  بَعضِ  َوِف  َحَسن ، َحِديث  : َوقَالَ  الّتِّ

 

 ،ބްދުއްރަޙްމާނުޢަ  އަބޫ ދާއާއިޖުނާ ބުން ންދުބުޖު  ،އްރުޛަ މާނައީ: އަބޫ
 ގެ ރަސޫލާهللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ  ޖަބަލު ބުން  މުޢާޛު
 .ެއަށް هللا މެނެއްގައި ތަ ކޮންމެ ތިބާވީ" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ

ގެން ވިދި ރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމާކު ނުބައިކަމެއްއަދި ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. 
 އަދި. ފޮހެލާނެއެވެ ނުބައިކަން ،ންހެޔޮކަ އެކުރާހުށިކަމެވެ.  ހެޔޮކަމެއް
 ".މުޢާމަލާތްކުރާށެވެ  ލުޤުންޚު ރިވެތި މުޢާމަލާތްކުރާއިރު، މީހުންނާ
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 النَِّبِّ  َخْلفَ  ُكْنتُ :  الَ قَ   َعبَّاس   ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ،العبَّاسِ  َأِب  َعنْ 
 اْحَفظِ : َكِلَمات    أَُعلُِّمكَ  إِنِّ ! ُغاَلمُ  َيَ »: فَ َقالَ  يَ ْوًما 

  .َُتَاَهكَ  َتَِْدهُ  هللاَ  اْحَفظِ  َْيَْفْظَك، ،هللاَ 
 . هللِ ِبِ  فَاْسَتِعنْ  اْستَ َعْنَت، َوِإَذا ،هللاَ  فَاْسَألِ  َسأَْلتَ  ِإَذا

َفُعوكَ  نْ أَ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوِ  األُمَّةَ  َأنَّ : َواْعَلمْ  َفُعو  َلَْ  ِبَشْيء ، يَ ن ْ  ِإَلَّ  كَ يَ ن ْ
 . َلكَ  هللاُ  َكتَ َبهُ   َقدْ  ِبَشْيء  

 هللاُ  تَ َبهُ كَ   َقدْ  ِبَشْيء   ِإَلَّ  َيُضر وكَ  َلَْ  ِبَشْيء ، َيُضر وكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوِإنِ 
 .«الص ُحفُ  َوَجفَّتِ  األَْقاَلُم، رُِفَعتِ  َعَلْيَك،

ِْمِذي   ]َرَواهُ    يح [َصحِ  َحَسن   َحِديث  : َوقَالَ  الّتِّ
ِْمِذيِِّ  َغريِ  ةِ رَِوايَ  َوِف   ِف  هللاِ  ِإََل  تَ َعرَّفْ  أََماَمَك، َتَِْدهُ  هللاَ  اْحَفظِ »: الّتِّ

 . الشِّدَّةِ  ِف  يَ ْعرِْفكَ  الرََّخاءِ 
 . ِطَئكَ لُِيخْ  َيُكنْ  َلَْ  َأَصاَبكَ  َوَما َك،لُِيِصيبَ  َيُكنْ  َلَْ  َأْخطََأكَ  َما َأنَّ : َواْعَلمْ 
 الُعْسرِ  َمعَ  َوَأنَّ  اْلَكْرِب، َمعَ  الَفرَجَ  َوَأنَّ  الصَِّْبِ، َمعَ  النَّْصرَ  َأنَّ : َواْعَلمْ 
 .«ُيْسرًا
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  އްބާސް ޢަ ންބު  هللاޢަބްދު މާނައީ: އަބުލްޢައްބާސް،
 ފަހަތްޕުޅުގައި ގެ  ޔާނަބިއް ދުވަހަކު އެއް ރިވާކުރެއްވިއެވެ.
 ފުޅާއެވެ!ކޮއި "އޭ  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.އެކަލޭގެފާނު ވަނިކޮށް، ތިމަންކަލޭގެފާނު 
 .ނަމެވެދެއްވާ އުނގަންނަވައި ޅުތަކެއްބަސްފު ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން

. ރައްކާތެރިވާށެވެ ތިބާ (ކަށްއަމުރުފުޅުތަ އެއިލާހުގެ: އެބަހީ) އަށްهللا 
: އެބަހީ ) އަށްهللا . ވާނެއެވެކުރައް ރައްކާތެރި ތިބާ އެއިލާހު އޭރުން

 ތިބާގެ އޭރުން ތެރިވާށެވެ.ކާ ރައް ތިބާ (އަމުރުފުޅުތަކަށް އެއިލާހުގެ
 ޔޮމަގުހެ ތިބާއަށް އެއިލާހު: އެބަހީ) .ވޮޑިގެންާވނެއެވެ އެއިލާހު ކުރިމަތީގައި

 އެދި  ޙަޟްރަތުން  ގެ هللا ،އެދޭނަމަ ކަމަކަށް ތިބާ ދައްކަވާނެއެވެ.(
 ޙަޟްރަތުން ވާތްގަށް ގެهللا ،ސްއެދޭނަމަވެ ވާތްގަށް  އަދި. ދަންނަވާށެވެ

 . އެދޭށެވެ

 ތިބާއަށް  ،އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މަތްންއު ހަމަކަށަވަރުން، މުޅި. ދަންނާށެވެ އަދި
 ކައި ލިޔުއްވައިފައިވާ ތިބާއަށްޓަهللا  ،ޙާޞިލުކޮށްދޭން އުޅުނަސް އެއްމަންފާ
 އަދި .ނުދެވޭނެއެވެ ޞިލުކޮށްޙާމީހުންނަކަށް ބައިއެ މެނުވީ އެއްމަންފާ

 ،އުޅުނަސް ށް ދިނުމަ ގެއްލުމެއް ތިބާއަށް  ،އެކަތިގަނޑަކަށްވެ އެބައިމީހުން
ށް މީހުންނަކަ ބައިއްލުމެއް ނޫނީ އެލިޔުއްވައިފައިވާ ގެތިބާގެ މައްޗަށް  هللا

 ފަތްތައް ( ލިޔެވުނު) އަދި. ވެއުފުލިއްޖެއެ . ގަލަންތައްނުދެވޭނެއެވެ
 ވަނީ ލިޔެވި ނިމިފައެވެ. އަދި)އެބަހީ: އެންމެހާ ކަމެއް .ހިކިއްޖެއެވެ

  ނެއެވެ.("ނގާއެއިލާހުގެ ނިޔާފުޅާއެކު އެކަންކަން ހި
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 އިމާމު ) ރިވާޔަތެއްގައި ޔަވާ އެހެންރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތް ފި ތިރްމިޛީ އަދި
  ވެއެވެ.( ރިވާޔަތެއްގައި އަޙްމަދުގެ

 ތިބާ  (ރުފުޅުތަކަށްއަމު އެއިލާހުގެ: އެބަހީގެ ިކބައަށް )هللا "
 އެވެ.ޮވިޑގެންވާނެ އެއިލާހު ތީގައި ކުރިމަ ތިބާގެ އޭރުން ރައްކާތެރިވާށެވެ.

  އްކަވާނެއެވެ.(ދަ ހެޔޮމަގު ތިބާއަށް އެއިލާހު: އެބަހީ)

ށް ހަނދުމަކޮهللا : އެބަހީ) ނާށެވެ.ދެނެގަން هللا ލަތުގައިޙާ ފާގަތިކަމުގެ އަދި
 ،ލަތުގައިޙާ ރުން އުނދަގޫކަމުގެ އޭ  (އުޅޭށެވެ. ގެވި ގޮތަށްއެން އިލާހުއެ

ކަންކަން ތިބާގެ ބަހީ: އެ . )ދެނެވޮޑިގެންވާނެއެވެ ތިބާ އެއިލާހު
 (ށްދެއްވާނެއެވެ.ފަސޭހަކޮ

އަށް ކުރިމަތި ނުވިކަމަކީ ތިބާ ށްހަމަކަށަވަރުން ތިބާއަ . ދަންނާށެވެ  އަދި
ށް ކުރިމަތި އަށް ކުރިމަތިވިކަމަކީ ތިބާއަކުރިމަތިވާން ނެތް ކަމެކެވެ. އަދި ތިބާ

 ނުވެ ނުދާނެ ކަމެކެވެ. 

 އަދި  ރިކަމާއެކު ނަޞްރުވެއެވެ.ކެތްތެ ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނާށެވެ  އަދި
 ".ގޫކަމާއެކު ފަސޭހަކަންެވއެވެއުނދަ އަދި . ލުއިކަންވެއެވެ ތިކަމާއެކުދަ
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 ޙަދީޘް ވިހިވަނަ
 

: قَالَ   الَبْدرِيِّ  ارِيِّ األَْنصَ  َعْمر و ْبنِ  ُعْقَبةَ  ،َمْسُعود   َأِب  َعنْ 
 الن  بُ وَّةِ  َكاَلمِ   ِمنْ  اسُ النَّ  أَْدَركَ  ِمَّا ِإنَّ : »  هللاِ  َرُسولُ  قَالَ 
 .«ِشْئتَ  َما فَاْصَنعْ  َتْسَتْحيِ  َلَْ  إَذا: ََل اأُلو 

 الُبَخارِي [ ]َرَواهُ 
 

 އަލްބަދްރީ އަލްއަންޞާރީ ރު ޢަމް ބިން ޢުޤްބާ މަސްޢޫދު، މާނައީ: އަބޫ
 .ެގެ ރަސޫލާهللا ރިވާކުރެއްވިއެވ  ީޘްކުރެއްވިއެވެ.ޙަދ 

 ،: ނަބިއްޔާ ޒަމާނުގައި )އެބަހީއިހުހަމަކަށަވަރުން “

 ޅުތަކުގެބަސްފު ޅުއްވި ނަބީބޭކަލުންގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން( އުނަބީކަމާއިގެ 
 ތިބާ .ސްުފޅުތަކުގެ ތެރޭގައިވެއެވެބަތެރެއިން، މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރި 

 ."އް ކުރާނެއެވެތިބާ ބޭނުންކަމެފަހެ  ނަމަ،ލަދުވެތިނުވާ
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 ޙަދީޘް އެކާވީސްވަނަ

 

  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  انَ ُسْفيَ  ،- َعْمَرةَ  َأِب  َوِقيلَ  - َعْمر و َأِب  َعنْ 
 َحًداأَ  َعْنهُ  َأْسَألُ  ََل  قَ ْوًَل  ْساَلمِ اْلِ  ِف  ِل  ُقلْ ! هللاِ  َرُسولَ  َيَ : قُ ْلتُ »: قَالَ 

 .«مْ اْسَتقِ  ُُثَّ  ،ِِبهللِ  آَمْنتُ  ُقلْ : قَالَ . َغي َْركَ 

 [ُمْسِلم   َرَواهُ ]
 

ރިހުން ގެ އަ  هللاދު ޢަބް ބުން ސުފްޔާނު ،ޢަމްރު އަބޫމާނައީ: 
 ޢަމްރާ އަބޫ (ގެ ކުންޔާއަކީއެކަލޭގެފާނު) އަދި - .ވެރިވާވެގެންވެއެ

 ގެ هللا އޭ"  .ދެންނެވީމެވެ ނުކަލޭގެފާތިމަން - ވެ.ބުނެވެއެ ވެސްކަމަށް
ފިޔަވާ  ތެރެއިން، ކަލޭގެފާނު އްތަކުގެއިވާ ކަންތަ އިސްލާމްދީނުގަ !ރަސޫލާއެވެ

 ބަހެްއ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ހޭއަހަންނުޖެ  ،ގާުތގައިއެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ 
އަހަރެން  ،އަށްهللا " .އްވިއެވެޙަދީޘްކުރެއެކަލޭގެފާނު  .ށެވެބުނެދެއްވާ

 ." ޘާބިތުވާށެވެގެ މަތީގައި އެގޮތުވެ. ދެން  ބުނާށެއީމާންވެއްޖައީމޭ 
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 ޙަދީޘް  ބާވީސްވަނަ
 

 َرُجاًل  َأنَّ »:   ألَْنَصارِيِّ ا هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  ،هللاِ  َعْبدِ  َأِب  َعنْ  
 اْلَمْكُتوَِبِت، لَّْيتُ صَ  ِإَذا أَرَأَْيتَ : فَ َقالَ   هللاِ  َرُسولَ  َسَألَ 

 ِلكَ ذَ  َعَلى أَزِدْ  َوَلَْ  احلَرَاَم، تُ َوَحرَّمْ  احَلاَلَل، َوَأْحَلْلتُ  َرَمَضاَن، َوُصْمتُ 
ًئا؛  .«نَ َعمْ : قَالَ  اْلَنََّة؟ أَأَْدُخلُ  َشي ْ

 ُمْسِلم [ َرَواهُ ]
ُتهُ : «احلَرَامَ  َحرَّْمتُ »: َن َوَمعْ   . اْجتَ نَ ب ْ

 .ِحلَّهُ  ِقًداُمْعتَ  فَ َعْلُتهُ : «احَلاَللَ  َأْحَلْلتُ »: َوَمْعَن 
 

  އަލްއަންޞާރީ هللا ދުޢަބް ންބު ޖާބިރު ،هللا ޢަބްދު އަބޫމާނައީ: 
 ސުވާލު  ހުގައި މީަހކުގެ އަރި  ގެ ރަޫސލާهللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ
 ހިފައި، ރޯދަ މަހު ރަމަޟާން ،ނަމާދުކޮށް( ފަސް) ފަރުޟު .ދެންނެވިއެވެ

 އް ތަ ކަންތައް  ޙަރާމް އަދި  އިގަނެ ބަލަ ޙަލާލުކަމުގައި ތައްކަންތައް  ޙަލާލު
 ނުކުރިޔަސް، ކަމެއް އެއްވެސް ށްއިތުރަ  އޭގެ  ބަލައިގަނެ، ކަމުގައި ޙަރާމް
ގެފާނު އެކަލޭ ޑައިގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ދެކެވަ ވަންނާނެކަމުގައި ސުވަރުގެ  ތިމަން

 ".ވެ"އާދޭހެ .ދީޘްކުރެއްވިއެވެޙަ
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ނައަކީ މްކަންތައް ޙަރާމްކުރުމުގެ މާޙަރާނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ.( އައް  )އިމާމު
އް ޙަލާލުކުރުމަކީ އެކަމަކީ ކަންތަ އެކަންކަމުން ދުރުވުމެވެ. ޙަލާލު
 .ކުރުމެވެ ކަމެއްއެ ޙަލާލްކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ ޙާލު
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 ޙަދީޘް  ތޭވީސްވަނަ

 

، َأِب  َعنْ   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ   يِّ اأَلْشَعرِ  َعاِصم   ْبنِ  احلَاِرثِ  َماِلك 
 . اِْلميَانِ  َشْطرُ  ُهورُ الط  : »  هللاِ 

 . املِيزَانَ  ََتَْلُ  لِلِّ ِ  َواحَلْمدُ 
 . ْرضِ َواألَ  السََّماءِ  بَ نْيَ  َما - ََتَْلُ  َأوْ  - ََتََْلنِ  لِلِّ ِ  َواحَلْمدُ  هللاِ  َوُسْبَحانَ 

، الصَّاَلةُ وَ  رُ َوالصَّ  بُ ْرَهان ، َوالصََّدَقةُ  نُور   . ِضَياء   ب ْ
 . َعَلْيكَ  َأوْ  َلكَ  ُحجَّة   َوالُقْرآنُ 

 .«ُموِبُقَها َأوْ  ُقَها،َفُمْعتِ  نَ ْفَسُه، فَ َباِئع   يَ ْغُدو، النَّاسِ  ُكل  

 [ُمْسِلم   َرَواهُ ]

 

  ރީއަލްއަޝްޢަ ޢާޞިމު ންބު އަލްޙާރިޘު މާލިކު، އަބޫމާނައީ: 
 .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  ގެ ަރސޫލާهللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ

)މި  لِلِّ ِ  احَلْمدُ  އަދި. އެއްބައެވެ ދެބައިކުޅަ އީމާންކަމުގެ ޠާހިރުކަމަކީ"

 ކަލިމަ  ދެ މި، لِلِّ ِ  َواحَلْمدُ  هللاِ  ُسْبَحانَ  އަދި. ފުރާލައެވެ މީޒާން ކަލިމަ( 
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. ފުރާލައެވެ ތަނެއް ވާހައި އިދެމެދުގަ ބިމާ އުޑާއި [3](ކަލިމަ މި ނުވަތަ)
 އަދި . ވެހެއްކެކެ( އީމާންކަމުގެ) ޞަދަޤާތަކީ އަދި. ނޫރެކެވެ ނަމާދަކީ އަދި

 ތިބާއާ  ނުވަތަ ތިބާއަށް ޤުރުއާނަކީ  އަދި. އަލިކަމެކެވެ ކެތްތެރިކަމަކީ
 ނަފްސު  އޭނާގެ ،ނދުނުހެ މީހަކުވެސް  ޮކންމެ. ޙުއްޖަތެކެވެ ދެކޮޅަށްވާ
ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކޮށް( ނަފްސު އޭގެ ތެރޭގައިވަނީ ފަހެ ). ނުކުމެއެވެ ވިއްކާލަން

 ކެވެ."ފާފަތައްކޮށް( ނަފްސު ހަލާކުކުރާ ބަޔަ) އިމިނިވަންކުރާ ބަޔަކާ

 

 

 

 

 

 

                                                            
 މެދު ޝައްކުވެފައެވެ.މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ރާވީވަނީ މިލަފްޒާ ]3[
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 ޙަދީޘް ސައްވީސްވަނަ 

 

 هللاِ  َعنِ  ىَروَ  ِفيَما  النَِّبِّ  َعنِ   َذر ِّ  َأِب  َعنْ 
  َُوَجَعْلُتهُ  نَ ْفِسي، َعَلى لظ ْلمَ ا َحرَّْمتُ  ِإِنِّ ! ِعَباِدي َيَ »: قَالَ  أَنَّه 
َنُكمْ   . َتظَاَلُموا َفاَل  ُُمَرًَّما بَ ي ْ

 . َأْهدُِكمْ  فَاْستَ ْهُدوِن  ،َهَديْ ُتهُ  َمنْ  ِإَلَّ  َضال   ُكل ُكمْ !  ِعَباِدي َيَ 
 . أُْطِعْمُكمْ  فَاْسَتْطِعُموِن  ُتُه،َأْطَعمْ  َمنْ  ِإَلَّ  َجاِئع   ُكل ُكمْ !  ِعَباِدي َيَ 
 . َأْكُسُكمْ  فَاْسَتْكُسوِن  ،َكَسْوتُهُ   َمنْ  ِإَلَّ  َعار   ُكل ُكمْ !  ِعَباِدي َيَ 
 يًعا،مجَِ  الذ نُوبَ  َأْغِفرُ  َوَأَنَ  ن ََّهاِر،َوال ِِبللَّْيلِ  ُُتِْطُئونَ  ِإنَُّكمْ ! ِعَباِدي َيَ 

 . َلُكمْ  َأْغِفرْ  فَاْستَ ْغِفُروِن 
ُلغُ  َلنْ  ِإنَُّكمْ ! ِعَباِدي َيَ  ُلُغوا َوَلنْ  ر وِن،فَ َتضُ  َضرِِّي واتَ ب ْ َفُعوِن ف َ  نَ ْفِعي تَ ب ْ  . تَ ن ْ
 تْ َقىأَ  َعَلى َكانُوا  َوِجنَُّكْم، ِإْنَسُكمْ وَ  َوآِخرَُكْم، َأوََّلُكمْ  َأنَّ  َلوْ ! ِعَباِدي َيَ 

ًئا ُمْلِكي ِف  َذِلكَ  زَادَ  َما ِمْنُكمْ  ،َواِحد   َرُجل   قَ ْلبِ   . َشي ْ
 ْفَجرِ أَ  َعَلى َكانُوا  َوِجنَُّكْم، ِإْنَسُكمْ وَ  َوآِخرَُكْم، َأوََّلُكمْ  َأنَّ  َلوْ ! ِعَباِدي َيَ 

ًئا يُمْلكِ  ِمنْ  َذِلكَ  نَ َقصَ  َما َواِحد ، َرُجل   قَ ْلبِ   . َشي ْ
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 يد  َصعِ  ِف  قَاُموا َوِجنَُّكْم، ِإْنَسُكمْ وَ  َوآِخرَُكْم، َأوََّلُكمْ  َأنَّ  َلوْ ! ِعَباِدي َيَ 
 ِعْنِدي ِمَّا َذِلكَ  نَ َقصَ  َما ْسأَلََتُه،مَ  ِإْنَسان   ُكلَّ   فََأْعطَْيتُ  ُلوِن،َفَسأَ  َواِحد ،

 . ْحرَ البَ  أُْدِخلَ  ِإَذا املِْخَيطُ  يَ ن ُْقصُ  َكَما  ِإَلَّ 
َا! ِعَباِدي َيَ  َها، أَُوفِّيُكمْ  ُُثَّ  َلُكْم، ُأْحِصيَها َأْعَماُلُكمْ  ِهيَ  ِإَّنَّ  َوَجدَ  َفَمنْ  ِإَيَّ

رًا،  .«نَ ْفَسهُ  ِإَلَّ  يَ ُلوَمنَّ  َفاَل  ِلَك،ذَ  َغي ْرَ  َوَجدَ  َوَمنْ  ،هللاَ  فَ ْلَيْحَمدِ  َخي ْ

 [ُمْسِلم   َرَواهُ ]

 

 ޙަޟްރަތުން  ގެ  هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ  ޛައްރު އަބޫމާނައީ: 
ސިއްޔަ( )ޤުދު  ފައިވާރިވާކުރައްވާ  ، ގެ ރަސޫލާهللا

  .ކުރެއްވިއެވެޙީވަ ލާހުއެއިހަމަކަށަވަރުން  .އެވެ ޙަދީޘެއްގައިވެ

 ތިމަންއިލާހުގެ  ކަށަވަރުންހަމަ !ވެ އަޅުތަކުންނޭ ތިމަންއިލާހުގެ އޭ"
 އަދި . ވެޙަރާމްކުރެއްވީމެމަންއިލާހު ތި އަނިޔާވެރިކަން ަމއްޗަށް ނަފްސުފުޅުގެ

 ފަހެ. ލެއްވީމެވެ ރާމްކަމެއްކަމުގައިޙަ  އެކަން މެދުގައިވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ 
 . އަނިޔާވެރިނުވާށެވެ ށްއަނެއްބަޔަކައެއްބަޔަކު  ތިޔަބައިމީހުން

 ހިދާޔަތު ތިމަންއިލާހު އެމީހަކަށް  އަޅުތަކުންނޭވެ! ތިމަންއިލާހުގެ އޭ
 އެންމެންނަކީވެސް  ތިޔަބައިމީހުން ފިޔަވައިދެއްކެވިމީހަކު ( ތެދުމަގު)

ތު ހިދާޔަ ޙަޟްރަތުން ތިމަންއިލާހުގެ ،ފަހެ. ބަޔެކެވެ މަގުފުރެދިފައިވާ
 .ވެދައްކަވާހުށީމެ ހިދާޔަތު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އޭރުން . ވެއެދޭށެ ދެއްކެވުމަށް
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 މީހަކު  ވިންއިލާހު އެމީހަކަށް ކާންދެއްތިމަ އަޅުތަކުންނޭވެ! ތިމަންއިލާހުގެ  އޭ
ވެ. ބަނޑުހައިވެފައިވާ ބަޔެކެ ސް އެންމެންނަކީވެ ތިޔަބައިމީހުން ފިޔަވައި

ވެ. އެދޭށެއްވުމަށް ންދެކާ ޟްރަތުންފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންއިލާހުގެ ޙަ
  ދެއްވާހުށީމެވެ. ކާންންއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންނަށްތިމައޭރުން 

 ޔަވައި ފި މީހަކު ފޭރާންދެއްވި ންއިލާހުތިމައޭ ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! 
 ފަހެ . ބަޔެކެވެ ން ޙާލުގައިވާއޮރިޔާވެސް އެންމެންނަކީ ތިޔަބައިމީހުން
އިލާހު ތިމަންއޭރުން . އެދޭށެވެ މަށްއްވުފޭރާން ދެ ޙަޟްރަތުން  ތިމަންއިލާހުގެ

 . ވެދެއްވާހުށީމެ ފޭރާން ތިޔަބައިމީހުންނަށް

 އި ރެޔާ ތިޔަބައިމީހުން ކަށަވަރުންހަމައޭ ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! 
 ފުއްސަވާ ވެސްފާފައެއް ހުރިހައި ތިމަންއިލާހު އަދި. އެވެކުށްކުރެ  ދުވާލު
ށް ފުއްސަވައިދެއްވުމަ ފާފަ ތުން ޙަޟްރަ  ތިމަންއިލާހުގެ ،ފަހެ. ވެދެއްވަމެ
  .މެވެދެއްވާހުށީ ފުއްސަވައި ފަފާ ތިޔަބައިމީހުންނަށްއޭރުން . އެދޭށެވެ

 ލުމެއްގެއް ތިމަންއިލާހަށް ކަށަވަރުންހަމައޭ ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! 
 .ނެއެވެނުދެވޭ ގެއްލުމެއް ންއިލާހަށްތިމަ  ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް އުޅެގެން ދޭން
 ނަކަށް ބައިމީހުންތިޔަ އުޅެގެން ދޭންކޮށްފޯރު މަންފާއެއް ތިމަންއިލާހަށް އަދި

 . ނުދެވޭނެއެވެ އްފޯރުކޮށެ މަންފާއެއްވެސްތިމަންއިލާހަށް 

 ކުރެ  ތިޔަބައިމީހުންހަމަކަށަވަރުން އޭ ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! 
 ވެސްޖިންނީން  އިންސީންނާ އަދި އާއިމީހާ  ފަހު އާއިމީހާ ފުރަތަމަ

 ނަމަވެސް  ފަދައިންވީ ގެވެރިޔާހިތު ތަޤުވާވެރި އެންމެ ކުރެ ތިޔަބައިމީހުން
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 އެއްޗެއް ވެރިކަމަށް އެއްވެސް ތިމަންއިލާހުގެ އޭގެ ސަބަބުން ދަންނައެވެ.
 . ނުވާނެއެވެ އިތުރެއް

 ކުރެ  ކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންހަމައޭ ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! 
 ވެސްޖިންނީން  ންނާ އަދިއިންސީ  މީާހއާއި ހުފަ މީހާއާއި ފުރަތަމަ

ނަމަވެސް  ފަދައިންވީ ގެވެރިޔާހިތު ފާޖިރު އެންމެ ކުރެ ތިޔަބައިމީހުން
 އްއެއްޗެ ވެރިކަމުން އެއްވެސް ގެތިމަންއިލާހު ދަންނައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން

 .ނުވާނެއެވެ އުންޏެއް

 ކުރެ  މީހުންކަށަވަރުން ތިޔަބައިހަމައޭ ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! 
އް ޖިންނީންވެސް އެ ންނާ އަދިއިންސީ ީމހާއާއި ފަހު މީހާއާއި ފުރަތަމަ

 ވެސްކޮންމެ މީހަކުޟްރަތުގައި ޙަ ތިމަންއިލާހުގެ  ކަށް އެއްވެ،ފަސްގަނޑަ
 ށްމެ އެމީހަކު މީހަކަ ކޮންމެ އެއިން ،ދެންނެވުމުންއެމީހަކު އެދޭކަމަކަށް 

 ތިނޯހެއް އިވިޔަސް ދަންނައެވެ. ގަދެއްވިކަމު ތިމަންއިލާހު އެއެދުނުކަމެއް
ގެ ތިމަންއިލާހުިމންވަރަށްވެސް  ވާނެގުމުން އެކަނޑުން މަދު ފައިކަނޑަށްލާ

ވަރެއް )އެބަހީ: އެއްވެސް މިން .އެވެނުވާނެ އެއްޗެއް އުންޏެއް ޙަޟްރަތުގައިވާ 
 އުންޏެއް ނުވާނެއެވެ.(

 ތިމަންއިލާޙު  ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައިއޭ ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! 
( ޖަޒާ  އޭގެ) ދެން. ވެޢަމަލުތަކެ ތިޔަބައިމީހުން ކުޅަ ކުރައްވާހުށީ ހިސާބު

ޢަމަލުަތކުގެ ތެރޭގައި ފަހެ، . މެވެދެއްވާހުށީފުރިހަމައަށް  ތިޔަބައިމީހުންނަށް
 އަދި ޙަމްދުކުރާހުށިކަމެވެ.  އަށްهللا ދަންނައެވެ. އޭނާހެޔޮޢަމަލު ފެުނނުމީހާ 
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 (ދަންނައެވެ. )އެބަހީ: އަބާއްޖަވެރިޔާ ދަންނައެވެ.ހާ މީއެއްޗެއް ފެނުނުއެނޫން 
 ބަދުބަސް ނުބުނާށެވެ."ސަށް މެނުވީ ނަފް އަމިއްލަ އެމީހެއްގެ
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 ޙަދީޘް ފަންސަވީސްވަނަ

 

 هللاِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ََنًسا َأنَّ »:  - أَْيًضا -  َذر ِّ  َأِب  َعنْ 
 لِلنَِّبِّ  قَاُلوا   : َبَ هَ ذَ ! هللاِ  َرُسولَ  َي 

ثُورِ  َأْهلُ   َنُصوُم، َكَما  َوَيُصوُمونَ  لِّي،ُنصَ  َكَما  ُيَصل ونَ  ِِبأُلُجوِر، الد 
 . أَْمَواَلِِمْ  ِبُفُضولِ  َويَ َتَصدَُّقونَ 

ُقوَن؟َتصَّ  َما َلُكمْ  هللاُ  َجَعلَ  َقدْ  َأَولَْيسَ : قَالَ   ! دَّ
 وَُكلِّ  َقًة،َصدَ  ََتِْميَدة   وَُكلِّ  َدَقًة،صَ  ة  َتْكِبريَ  وَُكلِّ  َصَدَقًة، َتْسِبيَحة   ِبُكلِّ  ِإنَّ 

 . َصَدَقةً  تَ ْهِليَلة  
 . َصَدَقة   َكر  ُمنْ  َعنْ  َونَ ْهي   َصَدَقة ، ْعُروفِ ِِبْلمَ  َوأَْمر  
 . َصَدَقة   َأَحدُِكمْ  ُبْضعِ  َوِف 
؟أَ  ِفيَها َلهُ  َوَيُكونُ  َوَتُه،َشهْ  َأَحُدَنَ  َأََيِْت ! هللاِ  َرُسولَ  َيَ : قَاُلوا  ! ْجر 
؟ َعَلْيهِ  نَ َأَكا َحرَام   ِف  َوَضَعَها َلوْ  أَرَأَيْ ُتمْ : قَالَ   َضَعَهاوَ  ِإَذا َفَكَذِلكَ  ِوْزر 
 .«َأْجر   َلهُ  َكانَ   احلَْاَلِل، ِف 

 [ُمْسِلم   َرَواهُ ]
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 ގެ ރަސޫލާ هللا .ިވއެވެރިވާކުެރއް  ޛަްއރު އަބޫ  ައދިެވސްމާނައީ: 
 ެކަުލން ނަިބއްާޔ ބޭބައެއް  ެތރެިއން  އަޞްާޙބުޭބަކލުންގެ ގ
 ެބޭކަލުން  ގިނަ  ދާމު  !ރަޫސލާއެވެ ގެ هللا އޭ .އަށް ެދންެނވިއެވ، 

ަފދައިްނ  ަނމާދުުކރާ ބޭަކލުންިތމަން ެއވެ. ްނފިވަޑައިގެ ކައިގެން އަޖުރުތަ 
 ފަދަިއން  ރޯަދހިފާ  ަމންޭބކަލުންތިވެ. އަިދ އްަވއެނަާމދުކުރަ  އެބޭކަުލންެވސް

ދާަތކުްނ މު  ޭބކަލުްނެގ އަތުގަިއާވ އިުތރުެއވެ. އަިދ އެއެބޭކަުލންެވސް ޯރދަިހއްޕަވަ
 .ޞަދަާޤތްކުަރއްަވއެވެ އެބޭކަުލން

ން ޞަދަޤާތްކުރާނޭ އެއްޗެއް ބައިމީހުތިޔަ" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު
 ތަސްބީޙައެއްގައި  ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން ؟ނުވޭ ހެއްޔެވެ ލައްވާފައިهللا 

 އަދި . ވެއެވެ އްޞަދަޤާތެ ތަކުބީރެއްގައި  ކޮންމެ އަދި. ވެއެވެ އްޞަދަޤާތެ
 ތަހުލީލެއްގައި ކޮންމެ އަދި. ވެއެވެ އްޞަދަޤާތެ ތަޙްމީދެއްގައި ކޮންމެ

 ََل ِإل َه ِإَلَّ هللاُ  ،لِلِ احَلْمُد  هللُا َأْكبَ ُر، ُسْبَحاَن هللِا،: އެބަހީ. )ވެއެވެ އްޞަދަޤާތެ

 ށް ހެޔޮކަމަކަ އަދި ޞަަދޤާތެކެވެ.( ކަލިމައެއް ކިޔުމަކީވެސް ކޮންމެ މިއިން
. ޞަދަޤާތެކެވެ ކުރުމީނަހީ ނުބައިކަމެއް އަދި. ޞަދަޤާތެކެވެ އަމުރުކުރުމީ

( އަނބިމީހާއާއެކު އޭނާގެ) މީހަކު ކުރެ ތިޔަބައިމީހުން އަދި
 .ދެންނެވިއެވެ( ންބޭކަލުޞަޙާބީ) ".ޞަދަޤާތެއްވެއެވެ އެއްދާންކުރުމުގައިވެސް

ވެސް، ފުއްދުމުން ޝަޙުވަތް ކު،ބޭކަލަ ންމެންކުރެތިމަ !ރަސޫލާއެވެ ގެ هللا އޭ
 .ކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް އަޖުރުވޭތޯއެވެ؟އެކަމުގައި އެބޭކަލަކަށް 

 ފާފައެއް އެބޭކަލަކަށް އެކަމުގައި ،ނަމަފުއްދައިފިއެކަން  ގޮތަކުން ޙަރާމް"
 ނަމަ،ފުއްދައިފި އެކަން ޙަލާލުގޮތުގައި އެފަދައިން، ހަމަ ހެއްޔެވެ؟ ނުވޭ

 ".އަޖުރުވެސްވެއެވެ އެބޭކަލަކަށް އެކަމުގެ
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 ޙަދީޘް ސައްބީސްވަނަ 

 

 ُكل  » :  هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ   ُهَريْ َرةَ  َأِب  عنْ 
 : الشَّْمسُ  ِفيهِ  َتْطُلعُ  يَ ْوم   ُكلَّ   َصَدَقة   َعَلْيهِ  النَّاسِ  ِمنَ  ُساَلَمى
 . َصَدَقة   اِْلثْ نَ نْيِ  بَ نْيَ  تَ ْعِدلُ 

َها،َعلَ  فَ َتْحِمُلهُ  َدابَِّتهِ  ِف  الرَُّجلَ  ِعنيُ َوتُ  َها َلهُ  تَ ْرَفعُ  َأوْ  ي ْ  . َصَدَقة   اَعهُ َمتَ  َعَلي ْ
 . َصَدَقة   الطَّيَِّبةُ  َواْلَكِلَمةُ 

 . َصَدَقة   الصَّاَلةِ  ِإََل  ََتِْشيَها ُخْطَوة   وَُكل  
 .«َصَدَقة   الطَّرِيقِ  َعنِ  اأَلَذى َوَُتِيطُ 

 [َوُمْسِلم   َخارِي  البُ  َرَواهُ ]

 

 ގެ ރަސޫލާ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ  ހުރައިރާ އަބޫ މާނައީ: 
 ެއިރު އަރާ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންެމ " .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ

 ދެމެދުގައި ދެމީހެއްގެ [4]މީހެއްގެ ކޮންމެ ހުޅަކަށްމެ، ޞަދަޤާތެއްވެއެވެ.
 އޭނާގެ  މީހަކަށް އަދި. ޞަދަޤާތެކެވެމަކީ ޞުލްޙަކުރުވެރިކަމާއެކު ޢަދުލު

                                                            

ށިޮކޅުތައްކަމަްށވެސް ބައެއް ގެ މާނާގައި އެއީ ގުނަވަންތައް ނުވަތަ ކަ ُساَلَمى ]4[ 
  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
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 ސާމާނު  އޭނާގެ ނުވަތަ އަރުވައިދީ އެއަށް އޭނާ އެހީތެރިވެ، ސަވާރީގައި
. ޞަދަޤާތެކެވެ ބުނުމީ ހެޮޔބަހެއް އަދި. ޞަދަޤާތެކެވެ ދިނުމީ އަރުވައި އެއަށް
މަގުމަތީގައި  އަދި. ޞަދަާޤތެކެވެ ފިޔަވަޅަކީ ކޮންމެ އަޅާ ނަމާދަށް އަދި

 ކުރުމަކީ  އެއްފަރާތް ންނަ ތަކެތިނޭހެން ހުވާއުނދަގޫ މީހުންނަށް
 ".ޞަދަޤާތެކެވެ
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 ޙަދީޘް ހަތާވީސްވަނަ

 

: الِب  »: الَ قَ   النَِّبِِّ  َعنِ   ََسَْعانَ  ْبنِ  الن َّوَّاسِ  َعنِ 
 لْيهِ عَ  َيطَِّلعَ  أنْ  وََكرِْهتَ  ،نَ ْفِسكَ  ِف  َحاكَ  َما: َواِْلُثُْ . اْْلُُلقِ  ُحْسنُ 
  .«النَّاسُ 
  ُمْسِلم [ ]َرَواهُ 
 هللاِ  ُسولَ رَ  أَتَ ْيتُ »: قَالَ   َمْعَبد   ْبنِ  َواِبَصةَ  َوَعنْ 

  َقَالَ . نَ َعمْ : قُ ْلتُ  ؟َواِْلُثِْ  الِبِِّ  َعنِ  َتْسَألُ  ِجْئتَ : فَ َقال :
. َقْلبُ الْ  ِإلَْيهِ  َواْطَمَأنَّ  الن َّْفُس، هِ ِإلَيْ  اْطَمأَنَّتْ  َما: الِب   قَ ْلَبَك، اْستَ ْفتِ 

 ،النَّاسُ  أَفْ َتاكَ  َوِإنْ  - الصَّْدرِ  ِف  َوتَ َردَّدَ  الن َّْفِس، ِف  َحاكَ  َما ُْثُ:َواْلِ 
  .«- َوأَفْ تَ ْوكَ 

َبل   ْبنِ  َأْحَدَ  نْيِ اِْلَمامَ  ُمْسَنَديِ  ِف  ُروِِّيَناهُ  َحَسن ، ]َحِديث    ارِِميِِّ والدَّ  َحن ْ
 َحَسن [ ِبِِْسَناد  

 

ގެ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ  ސަމްޢާނު ންބު އައްނައްވާސްމާނައީ: 
ރިވެތިވުމެވެ.  ޚުލްޤު ހެޔޮކަމަކީ" .ވިއެވެޙަދީޘްކުރެއް  ރަސޫލާ
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)ތިބާއެކަމުގައި ވަނިކޮށް(  ނަފުސު އެކަމާ ދެކޮޅުހަދާ އަދި ފާފައަކީއަދި 
 ".ނޭދޭ ކަންކަމެވެ ފެނުމަށް މީސްތަކުންނަށް

 ގެ ރަސޫލާ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ  ބަދުމަޢު ންބު ވާބިޞާ އަދި
 ްއެކަލޭގެފާނު  ދިޔުމުންކަލޭގެފާނު ތިމަން ގެ އަރިހަށ

 ހެޔޮކަމާ އަދި ފާަފއާ ބެހޭގޮތުން  ވަޑައިގަތީ ތިޔަޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "
. އާދޭހެވެ .ދެންނެވީމެވެ ކަލޭގެފާނު ތިމަން ހެއްޔެވެ؟ ސުވާލުކުރައްވަން 
 ޔޮކަމަކީ ހެ ށެވެ.ހިތާ ސުވާލުކުރައްވާ ގެތިބާ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު 

 ފާފައަކީ، އަދި. ކަންކަމެވެ ހަމަޖެހިގެންވާ އެކަމާމެދު ،ހިތްނަފްސާއި  ގެތިބާ
 ނޫން  އެ. )ކަންކަމެވެ ހިތްނުތަނަވަސްވާ ދެކޮޅުހަާދ އަދި އެކަމަކާ ނަފްސު
 ވިޔަސް ހެދިކަމުގައި ދީ ފަތުވާ މީހުން ވަރަކަށް  ކިތަންމެ( ގޮތަކަށް 
 [5]".މެއެވެ

 

 

 

                                                            
ނުވަތަ   ޮއތްކަން އޭނާއަށް އެނގޭ ޙާލު ފަތުވާ ދިން ޮގތާ ޚިލާފަށް އެކަންފަތުވާދޭމީހާ ]5[

 އްކަމަށް އެންމެންވެސް ދަންނައިރު މީހެ އޭނާއަކީ ރަނގަޅު ޮގތާ ޚިލާފަށް ފަތުވާދޭ
بن املوقعني َل أعالم: ބައްލަވާ) ކަމެކެވެ. ންވާއެފަތުވާއާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމަކީ އެކަށީގެ

 .((4/195) القيم
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، َأِب  َعنْ  يح   هللاِ  َرُسولُ  َوَعظََنا»: الَ قَ   َسارِيَةَ  ْبنِ  الِعْرَِبضِ  َنَِ
  ًَها َوِجَلتْ  َمْوِعظَة َها َوَذَرَفتْ  الُقلوُب، ِمن ْ  الُعُيوُن، ِمن ْ

؛مُ  َمْوِعظَةُ  َكأَن ََّها!  هللاِ  َرُسولَ  َيَ : فَ ُقْلَنا  . فََأْوِصَنا َودِِّع 
 فَِإنَّهُ  َعْبد ، َعَلْيُكمْ  ََتَمَّرَ  َوِإنْ  اَعِة،َوالطَّ  َوالسَّْمعِ  ،هللاِ  بِتَ ْقَوى أُوِصيُكمْ : قَالَ 
 ُسنَّةِ وَ  ِبُسنَِِّت، فَ َعَلْيُكمْ  ِثريًا؛كَ   اْخِتاَلفًا َفَسيَ َرى بَ ْعِدي ِمْنُكمْ  يَِعشْ  َمنْ 

َهاعَ  َعض وا اْلَمْهِديِّنَي، الرَّاِشِدينَ  اْْلَُلَفاءِ  ُكمْ َوإِ  ِِبلن ََّواِجِذ، َلي ْ  ُُمَْدََثتِ وَ  َيَّ
 .«َضاَلَلة   ِبْدَعة   ُكلَّ   فَِإنَّ  اأْلُُموِر،

ِْمِذي   َداُودَ  أَبُو َرَواهُ ]  [َصِحيح   َحَسن   يث  َحدِ : َوقَالَ  َوالّتِّ
 

 .ރިވާކުރެއްވިއެވެ   ރިޔާސާ ބިން އަލްޢިރްބާޟު ނަޖީޙު، އަބޫމާނައީ: 
ރުގަދަ( )ވަރަށް އަސަ މަން ބޭކަލުންނަށްތި  ގެ ރަސޫލާهللا

މަޑުޮމޅިވެ، ޯލތަކުން ކަރުނަ  އޭގެ ސަބަބުން ހިތްތައް . ދެއްވިއެވެވަޢުޡެއް 
 ގެهللا އޭފަެހ ތިމަންބޭކަލުން ދެންނެވީމެވެ. އޮހޮރިގެން ދިޔައެވެ. 

ގޮތުން ދެއްވި ވަޢުޡެއްފަދައެވެ.  ކިޔުމުގެ އަލްވަދާޢުތިޔައީ  !ރަސޫލާއެވެ
 އެކަލޭގެފާނު  .ވާށެވެއްށްދެޮކ ތްވަޞިއްޔަތިމަންބޭކަލުންނަށް ފަހެ، 
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 ވަޞިއްޔަތް  ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ވުމަށްތަޤުވާވެރި އަށްهللا" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 ވެރިއަކަށް  އަޅަކު މައްޗަށް ންގެތިޔަބައިމީހު އަދި. ކުރައްވަމެވެ
 ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ ވާށެވެ.ކިޔަމަން އަޑުއަހައި ވިޔަސް އިކަމުގައިސްކުރެވުނު

ދިރިހުރެއްޖެމީހަކު ދަންނައެވެ.  ކުރެ ތިޔަބައިމީހުން ހު،ފަ ށްތިމަންކަލޭގެފާނަ 
 ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެފެންނާނެއެވެ.  އިޚްތިލާފުތައް އޭނާއަށް ގިނަ 

 ލިބިވަޑައިގެންތިއްބެވި ޚަލީފާއިންގެ ސުންނަތުގައި ސުންނަތާއި ތެދުމަގު
 ދައަށްށެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ކޮލުދަތްތަކުން އޭގައި ގަތިޔަބައިމީހުން ހިފާ

 އްކާތެރިވެ ރަ( މެދު ބިދުޢަތަކާ) މެދުކަންކަމާ އުފެދޭ އަލަށް އަދިވެ. ށެހިފަހައްޓާ
 ".މަގުފުރެދުމެކެވެ ބިދުޢައަކީ ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ތިބޭށެވެ
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 ِبَعَمل  ، َأْخِبِْن ُسوَل هللاِ قُ ْلُت: ََي رَ »قَاَل:  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبل  
، النَّاِر. قَ  نَ مِ يُْدِخُلِن اْلَنََّة، ويُ َباِعُدِن  ِإنَُّه وَ  -اَل: َلَقْد َسأَْلَت َعْن َعِظيم 

ئً ْعُبُد هللاَ ت َ  : - لََيِسري  َعَلى َمْن َيسََّرُه هللُا َعَلْيهِ  ا، َوتُِقيُم  ََل ُتْشرُِك ِبِه َشي ْ
 ، َوََتُج  اْلبَ ْيَت. َمَضانَ الصَّاَلَة، َوتُ ْؤِت الزََّكاَة، َوَتُصوُم رَ 

ْطِفُئ تُ ؟ الصَّْوُم ُجنَّة . َوالصََّدَقُة ُُثَّ قَاَل: َأََل أَُدل َك َعَلى أَبْ َواِب اْلَْرْيِ 
. ُُثَّ َتاَل: اَلُة الرَُّجِل ِمْن َجْوِف اللَّْيلِ اْلَِْطيَئَة َكَما ُيْطِفُئ اْلَماءُ النَّاَر، َوصَ 

: َحَّتَّ بَ َلغَ  ِّمم ام يل ىلّٰٱ

 .ِّخبّٰ

بَ َلى ََي  :َعُموِدِه، َوِذْرَوِة َسَناِمِه؟ قُ ْلتُ ُُثَّ قَاَل: َأََل ُأْخِبَُك ِبَرْأِس اأَلْمِر، وَ 
 !َرُسوَل هللاِ 

 َهاُد.اْلِْ  :صَّاَلُة، َوِذْرَوُة َسَناِمهِ ال :اِْلْساَلُم، َوَعُموُدهُ  :قَاَل: رَْأُس اأَلْمرِ 
َأَخَذ . فَ ؟ قُ ْلُت: بَ َلى ََي َرُسوَل هللاِ هِ ِك َذِلَك ُكلِِّ َأََل ُأْخِبَُك ِبِاَل  :ُُثَّ قَالَ 
 َوقاَل: ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا.  ،بِِلَسانِهِ 
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َلْتَك أُم َك، فَ َقاَل: َثكِ  !ا نَ َتَكلَُّم ِبِه؟ِبَِ ، َوِإَنَّ َلُمَؤاَخُذوَن قُ ْلُت: ََي َنِبَّ هللاِ 
 ِإَلَّ  - َأْو َعَلى َمَناِخرِِهمْ  -ْم ُجوِههِ َوَهْل َيُكب  النَّاَس ِف النَّاِر َعَلى وُ 

 .«!َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهْم؟
ِْمِذي  ]  [يح  َوقَاَل: َحِديث  َحَسن  َصحِ  َرَواُه الّتِّ

 

 ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިއެވެ.ވާކުރެއްރި  ޖަބަލު  ބުން މާނައީ: މުޢާޛު 
 ވަރުގެސު ދިންނަވައި، ކައިންނަރަ ރަސޫލާއެވެ! ގެهللا "އޭ ދެންނެވީމެވެ.
 " އެކަލޭގެފާނު .ދެއްވާށެވެބުނެ ކަލޭގެފާނަށްތިމަން  ޢަމަލެއް ވައްދަވާނެ

. ތުންނެވެކަމަކާ ބެހޭގޮ ޮބޑު ވަރަށް  ވީސުވާލުކުރެއް "ތިޔަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
 .އެވެއެކަން ފަސޭހަވާނެ މީހަކަށް ފިޮކށްދެއްވައި ފަސޭހަ  هللا ހަމަކަށަވަރުން،

 ދި އަ . އަޅުކަންކުރާށެވެ އިލާހަށްއެ ކޮށްބައިވެރިނު ފަރާތެއް އެހެން އާ هللا
 ހިފައި އަދި  ރޯދަ މަހު ރަމަޟާން ދީ، ޒަކާތް( މުދަލު)ޤާއިމުކޮށް،  ނަމާދު
  ".ޙައްޖުވާށެވެ ޮގސް ގެފުޅަށް

 ތައް ދޮރާށި ހެޔޮކަންކަމުގެ"އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވި  ފަހެ، ދެން
ބަހީ: އެ. )އައްޑަނައެކެވެ ކީދަހިުފމަޯރ ބުނެދެއްވަން ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނަށް

 ޤާތުގެ ޞަދަ ފަދައިން، ނިވޭ އަލިފާން ޖެހުމުން ފެން އަދި( ރައްކާތެރިކަމެކެވެ.
 ތިންބައިން  ރޭގަނޑުގެ އަދި. ވެުފެހވިގެންދެއެ ފާފަތައް ކުށް  ސަބަބުން

 "ވެ.ކުރާ ނަމާދުވެސް އެފަދައެ ފަހުބައިގައި
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 އިން  ِّمم ام  يل ىلّٰٱ އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ދެން

  [6]ވިދާޅުވިއެވެ. ކިޔަވައި ނިޔަލަށް ގެِّخبّٰ

އެންމެ އިސްކަމަކީ )އެންމެ  "ދީނުގެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، ދެން
 ތުން ކުރިބޯއްޓާ ބެހޭގޮ އޭގެ ނބާއި ތަ އޭގެ އަދި މުހިންމުކަމަކީ( ކޮބައިކަމާ

 "ހެއްޔެވެ؟ ޚަބަރުދެއްވަން ކަލޭގެފާނަށް
 .ރަސޫލާއެވެ! އާދޭހެވެ ގެ هللا އޭ". ދެންނެވީމެވެ ކަލޭގެފާނު ތިމަން ދެން

 "ދީނުގެ އެންމެ  ކުރެއްވިއެވެ.އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް )ބުނެދެއްވާށެވެ.("
އޭގެ  އަދި. ނަމާދެވެ ނބަކީތަ އޭގެ އަދި. އިސްކަމަކީ އިސްލާމުކަމެވެ

 ".ޖިހާދެވެ ކުރިބޯއްޓަކީ
                                                            

 نن من زن رن مم ام  يل ىل ّٰٱٱ]6[

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن

    [١٧ – ١٦السجدة: ]سورة  ِّ مب خب حب جب  هئ

 ޙާލު، ރާކު ދުޢާ އުންމީދާއެކު ރުވެތިކަާމއިބި ޙަޟްރަތަށް ރައްބުގެ "އެބައިމީހުންގެމާނައީ: 
 އަދި . ފޭވެއެވެ ތަންމަތިތަކާ( މަށްޓަކައި ކުރު ރޭއަޅުކަން) އަރިކަށިތައް އެބައިމީހުންގެ
 ފަހެ، [16] .ކުރެއެވެ ހޭދަ ންތަކެތީ ދެއްވި އެބައިމީހުންނަށް ތިމަންއިލާހު،

 އެއްވެސް ( ނިޢުމަތްތައް ސުވަރުގޭގެ) ފިނިކަން ލޮލުގެ ފޮރުއްވާފައިވާ އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި
  ["17ގައެވެ. ]ޖަޒާއެއްކަމު ޢަމަލުތަކުގެ އުޅުނު ށްކޮ އެބައިމީހުން އެއީ. ނޭނގޭނެއެވެ މީހަކަށް
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 ކަމަކަށް ބާރުދޭ ކަންތައް ހާއެހުރި" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، ދެން
 ގެ هللا "އޭ  ދެންނެވީމެވެ. ނުހެއްޔެވެ؟" ތިމަންކަލޭގެފާ ން ވަބުނެދެއް
 ()ރަސޫލާ  އެހިނދު .(")ބުނެދެއްވާށެވެ .ލާއެވެ! އާދޭހެވެރަސޫ

)އެބަހީ:  މި. "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ . އަދިހިއްޕެިވއެވެ ދޫފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ
 ހިފަހައްޓާށެވެ."  ދޫ(

ގެ هللا"އޭ  .އެވެ( ދެންނެވި އެކަލޭގެފާނު )މުޢާޛް  އެހިނދު
 ޢުޤޫބާތް  ވާހަކައިގެ ސަބަބުން ތިމަންމެންނަށް އުޅޭ ނަބިއްޔާއެވެ! ދައްކައި

 "ތިބާގެ  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ހެއްޔެވެ؟!" ދެން ދެއްވޭނެ
 ނޭފަތް  ނުވަތަ - މޫނުވަތަށް މީސްތަކުން [7]މަންމައަށް ތިބާ ގެއްލިއްޖެއެވެ.

 ބަސްތަކެއްގެ ބޭރުކުރި ދުލުން އެމީހުންގެ ޓައިލެވެނީވައް  ނަރަކައަށް -ވަތަށް 
 ހެއްޔެވެ؟!" އެހެން ޮކންކަމަކުން ނޫން  ސަބަބުން

                                                            
ވަތަ ކަމަކާމެދު ހައިރާންވުމުން ނުކުރާ މިއީ ބަދުދުޢާެއއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް މީހަކު ]7[

 ރާތެކެވެ.ބޮޑުކަމަކަމަށްވުމުން ޢަރަބިން ބުނެ އުޅޭ ޢިބާ
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 ޙަދީޘް  ތިރީސްވަނަ

 

َشِِنِّ   ، َعْن َرُسوِل هللاِ  - ََنِشر   ُجْرثُوِم ْبنِ  -َعْن َأِب ثَ ْعَلَبَة اْلُْ
  ََوَحدَّ  ،اُعوهَ  فَ رَاِئَض َفاَل ُتَضيِِّ فَ َرضَ  هللاَ  إنَّ »: قَال

َتِهُكوَهاَوَحرََّم َأْشَياءَ فَ  ،ُحُدوًدا َفاَل تَ ْعَتُدوَها -َياءَ َوَسَكَت َعْن َأشْ  ،اَل تَ ن ْ
َر ِنْسَيان   َها َفاَل تَ ْبَحُثوا - َرْحًَة َلُكْم َغي ْ  .«َعن ْ

اَرُقْطِِن  َوَغريُهُ  َحِديث  َحَسن  ]  [َرَواُه الدَّ

 

  ނާޝިރު ން، ޖުރްޘޫމް ބުއަބޫ ޘަޢުލަބާ އަލްޚުޝަނީމާނައީ: 
 هللا" ޘްކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީ  ގެ ރަސޫލާ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ

 ކުރުން  ކަންތައްތަކެއްފަރުޟުވަނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް 
ނަގައިނުލާށެވެ.  (ފަރުޟުތައް ) ރައްވާފައެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން އެލާޒިމުކު

. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ އަދި އެއިލާހު ޙައްދުތަކެއް 
ނުދާށެވެ. އަދި އެއިލާހު ކަންތައްތަކެއް  އެޙައްދުތައް ފަހަނަޅައި
ގާތް  ކަންތައްތަކާ (ޙަރާމް )ތިޔަބައިމީހުން އެ  ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ،

 ަކންތައްތަކެއް  އެއިލާހު ބަޔާން ނުކުރައްވާ ޙުކުމް ނުވާށެވެ. އަދި 
 ތިވޮޑިގެނެއް ނޫނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަނދުމަފުޅުނެ އެއީ ދޫކުރެއްވިއެވެ.
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ބެހޭޮގތުން ކާ ތިޔަބައިމީހުން އެ ކަންތައްތަ، ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފަހެ ހުރި
 .”ހޯދަން ނޫޅޭށެވެ (ސުވާލުކޮށް ށްއިތުރަ)
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 ޙަދީޘް ތިރީސް އެއްވަނަ

 

ُجل  َجاءَ رَ »قَاَل:  يِّ َعْن َأِب اْلَعبَّاِس، َسْهِل بِن َسْعد  السَّاِعدِ 
َذا ِِن َعَلى َعَمل  إِ ُدلَّ  ! هللاِ َرُسولَ  َيَ : فَ َقالَ  ،ِإََل النَّبِّ 

نْ َيا ْيُِبَّ  ،، وَأَحبَِِّنَ النَّاسُ َعِمْلُتهُ َأَحبَِِّنَ هللاُ  َواْزَهْد  ،َك هللاُ فَ َقاَل: اْزَهْد ِف الد 
 .«ِفيَما ِعْنَد النَّاِس، ْيُِبََّك النَّاسُ 

  َحَسَنة [ َسانِيدَ ِبَِ  َوَغريُهُ  َماَجهْ  اْبنُ  َواهُ رَ  َحَسن   ]َحِديث  

 

 ސާޢިދީ ދު އައްން ޞަޢުޢައްބާސް، ސަހްލު ބުލް އަބުމާނައީ: 
 އައިސް މީހަކު އަރިހަށް ގެ ގެ ރަސޫލާ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ
މެއް ކުރުމުން، އެކަ ! ރަސޫލާއެވެ ގެهللا "އޭ ދެންނެވިއެވެ.

 މީސްތަކުންވެސް ވާނެ އަދިނަންޮވޑިގަވެޯލބިهللا  ،ދެކެކަލޭގެފާނު ތިމަން
 އެކަލޭގެފާނުފަހެ  "ލޯބިވާނެ ޢަމަލެއް ދައްކަވާށެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުދެކެ
އޭރުން ތިބާދެކެ  [8]ޒުހުދުވެރިވާށެވެ. ގައި އުޅޭއިރުދުނިޔޭ" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                            
ން ގައި ފައިދާ ނުކުރާނެފަދަ ކަންކަޒުހުދުވެރިވުމަކީ އާޚިރަތު ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ]8[

  .ދޫޮކށްލުމެވެ
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މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ތަކެއްޗާމެދު  ވާނެއެވެ. އަދިނަންޮވޑިގަ ވެލޯބިهللا 
 .”މީސްތަކުން ތިބާދެކެ ލޯބިވާނެއެވެ އޭރުން [9]ވެރިވާށެވެ.ޒުހުދު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 ގެ ގާތުގައިމަކީ މީސްތަކުން ރިވުމީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ތަެކއްޗާމެދު ޒުހުދުވެ ]9[

 ކަންކަމަށް ނޭދުމެވެ.
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 َأنَّ َرُسولَ  ، اْلُْدرِيِّ َعْن َأِب َسِعيد ، َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن ِسَنان  
 .« ِضرَارَ َوَلَ  َضَرَر، َلَ »: قَالَ   هللاِ 
اَرقُ َحِديث  َحَسن ، َرَواُه اْبُن َماَجْه، وَ ]  ُمْسَنًدا.  ،ْطِِن ، َوَغريُُُهَاالدَّ

ِبِّ ِن َْيََْي، َعْن أَبِيِه، َعِن النَّ َعْن َعْمرِو بْ  -َوَرَواُه َماِلك  ِف اْلُمَوطَِّأ 
   - َُرق  يُ َقوِِّي بَعُضَها طُ  َوَلهُ اًل، فََأْسَقَط َأَِب َسِعيد . ُمْرس

 [ًضابَ عْ 
 

ރީ ދްސިނާނު އަލްޚު  ބުންމާލިކު  ންުދ ބުއަބޫ ސަޢީދު، ސަޢުމާނައީ: 
 ެގެ ރަސޫލާهللا .ރިވާކުރެއްވިއެވ  ްކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީޘ 

ލުގަިއ އްލުމެއް ދިނުމުން( އޭގެ ބަދަހަކު ގެ"ގެއްލުން ދިނުމެއްވެސް އަދި )މީ
 ގެއްލުން ދިނުމެއްވެސް ނުވެއެވެ."
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َلْو »: قَالَ   أنَّ َرُسوَل هللاِ  َعْن اْبِن َعبَّاس  
ْلبَ يَِّنُة ِكِن ال ،ْمَواَل قَ ْوم  َوِدَماَءُهمْ يُ ْعَطى النَّاُس ِبَدْعواُهْم، ََلدََّعى رَِجال  أَ 
 .«َعَلى اْلُمدَِّعي، َواْلَيِمنُي َعَلى َمْن أَْنَكرَ 

 َوبَعُضُه ِف الصَِّحيَحنِي[ َذاَبيَهِقي  َوَغريُُه َهكَ َرَواُه ال َحِديث  َحَسن  ]
 

هللا ރަސޫލު  .ރިވާކުރެއްވިއެވެ ބާސް އިބްނު ޢައްނައީ: މާ
 ްޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުގައި( " .ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘ(

އަށް )هللا ނަމަ، ކުރާހައި އެއްޗެއް ދޭ މީސްތަކުންނަށް އެމީހުން ދަޢުވާ
 އެހެން( މީހުންގެ މުަދލާއި ލެޔަށް ކާ ނުލައިބިރުވެތި ނުވާ( މީހުން )ޙައްޤަ

ކަށަވަރެވެ.  ( ދަޢުވާ ކުރީސްކަންއިދިނުމަށް އެދިހިފަޤިޞާޞްއެބަހީ: )
އެހެނެއްކަމަކު، ހެކި ހުށަަހޅައި )ސާބިތު ކުރުން( ވަނީ ދަޢުވާކުރާ މީހާގެ 

ކުރުންވަނީ  ގަންދީ( ުހވާهللا މައްޗަށެވެ. އަދި )އެއީ ތެދެއް ނޫންކަމަށް 
  ."އިންކާރު ކުރާ މީހާގެ މައްޗަށެވެ
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ْعُت   َسِعيد  اْلُْدرِيِّ َعْن َأِب   ُسوَل هللاِ رَ قَاَل: َسَِ
  ُُْه بَِيِدهِ فَ ْليُ غَ  ُمْنَكرًا ِمْنُكمْ  رََأى َمنْ »: يَ ُقول  فَِإْن َلَْ  ،ريِّ
 .«انِ َوَذِلَك َأْضَعُف اْْلميَ  ،ِبَقْلِبهِ فَِإْن َلَْ َيْسَتِطْع فَ  ،َيْسَتِطْع، فَِبِلَسانِهِ 

 [َرَواُه ُمْسِلم  ]
 

 ގެ ރަސޫލާهللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ ރީ ދްއަލްޚު އަބޫ ސަޢީދު: މާނައީ
  ްއަޑުއެއްސެވީމެވެތިމަންކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށ. 

އަތުން އޭނާގެ ންކަރާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ މު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް"
ހާ، ަޅދާނަކަން ލިބިގެން ނުވާމީށް ކުވެ. އަދި އެކަމަހުށިކަމެއެކަން މަނާކުރާ 

ކުޅަދާނަކަން  ށްއަދި އެކަމަ .ވެހުށިކަމެުދލުން އެކަން މަނާކުރާއޭނާގެ ފަހެ 
އެއީ  .ވެހުށިކަމެހިތުން އެކަން މަނާކުރާއޭނާެގ ލިބިގެން ނުވާމީހާ، ފަހެ 

 ".ވެބަލިކަށި މިންވަރެއީމާންކަމުގެ އެންމެ 
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 ََل » :  ُل هللاِ قَاَل: قَاَل َرُسو  َعْن َأِب ُهَريَرَة 
ُكْم َعَلى  َتَدابَ ُروا، َوََل يَِبْع بَ ْعضُ ََل وَ  تَ َباَغُضوا، َوََل  تَ َناَجُشوا، َوََل  ََتَاَسُدوا،
  . ِإْخَواَنً وَُكونُوا ِعَباَد هللاِ  ،بَ ْيِع بَ ْعض  

     ُهَنا َوى هقالتَّ  ، ََيُْذلُُه، َوََل َْيِْقرُهُ ََل َيْظِلُمُه، َوََل  ،اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ 
  . - َوُيِشرُي ِإََل َصْدرِِه َثاَلَث َمرَّات   -

 ْسِلَم. مُ الْ  ِِبَْسِب اْمرِئ  ِمَن الشَّرِِّ أْن َْيِْقَر َأَخاهُ 
 .«ِعْرُضهُ و  ،َوَمالُهُ  ،َدُمهُ  :ُكل  اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَام  

 [َرَواُه ُمْسِلم  ]
 
 

 ގެ ރަސޫލާ هللا .ވާކުރެއްވިއެވެރި އިރާ އަބޫ ހުރަމާނައީ: 
 ްތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއް “ .ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘ

 އަދި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ބަޔަކަށް ޙަސަދަވެރިނުވާށެވެ.
އަދި އެއްބަޔަކު ނުކުރާށެވެ. ގެއްލުންދިނުމުގެ ގޮތުން މުދަލުގެ އަގު ޮބޑު

 ށް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަވާށެވެ. އަދި އެއްރިނުއަނެއް ބަޔަކަށް ރުޅިވެ
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)ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް(  ގަނެވިއްކުމުގައިފުރަގަސްނުދޭށެވެ. އަދި 
ގެ هللاނުކިޔާށެވެ. އޭ  އެކަކު ކިޔާ އަގުގެ މައްޗަށް އަނެކަކު އަގު

މުސްލިމަކީ އަނެއް އަޅުތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން އަޚުވަންތަވާށެވެ. އެއް 
ވެ. އަދި ވާނެއެނު ވެރިއޭނާގެ އަޚާއަށް އަނިޔާ، އޭނާވެ. ކެއަޚެ އްގެމުސްލިމެ

އޭނާގެ އަޚާއަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ވަގުތު އެހީނުވެ ނުހުންނާނެއެވެ. 
ތަޤުވާވެރިކަންވަނީ ކުަޑއިމީސް ނުކުރާނެއެވެ.  އަދި އޭނާގެ އަޚާ

އެކަލޭެގފާނުގެ މޭފުޅަށް  ޙަދީޘްކުރައްވާފައި ނުގައެވެ." މިފަދައިންމިތަ
ކުޑައިމީސްކުރިމީހާ  އަޚާ "ތިބާގެ މުސްލިމު އިޝާރާތްކުރެއްވިއެވެ. ތިންފަހަރު

ކޮންމެ އެކަން ފުދެއެވެ.  ދަންނައެވެ. ނުބައިކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް 
މުދަލާއި އަބުރު  ގެ ލެޔާއިއްއަނެއް މުސްލިމެ، އްގެ މައްޗަށްވެސްމުސްލިމެ

 ".ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ
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 نَ فَّسَ  َمنْ »: قَالَ   النَِّبِِّ  َعنِ  ، ُهريَرةَ  َأِب  نْ عَ 
نْ َيا، ُكَربِ   ِمنْ  ُكْربَةً   ُمْؤِمن   َعنْ   ْومِ ي َ  ُكَربِ   ِمنْ  ُكْربَةً   َعْنهُ  هللاُ  سَ نَ فَّ  الد 

 . اْلِقَياَمةِ 
نْ َيا ِف  َعَلْيهِ  هللاُ  َيسَّرَ  ُمْعِسر ، َعَلى َيسَّرَ  َوَمنْ   . َواْْلِخَرةِ  الد 

نْ يَ  ِف  هللاُ  َستَ َرهُ  ُمْسِلًما، َستَ رَ  َمنْ وَ   . َواْلِخَرةِ  االد 
 . َأِخيهِ  َعْونِ  ِف  اْلَعْبدُ  َكانَ   َما اْلَعْبدِ  َعْونِ  ِف  َوهللاُ 
 . ْْلَنَّةِ ا ِإََل  َطرِيًقا ِبهِ  َلهُ  هللاُ  لَ َسهَّ  ِعْلًما، ِفيهِ  يَ ْلَتِمسُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َوَمنْ 
ُلونَ ي َ  هللاِ  بُ ُيوتِ  ِمنْ  بَ ْيت   ِف  وم  قَ  اْجَتَمعَ  َوَما  ونَهُ َويَ َتَداَرسُ  ،هللاِ  ِكَتابَ   ت ْ

نَ ُهْم، ُهمُ  ،السَِّكيَنةُ  َعَلْيِهمُ  نَ َزَلتْ  ِإَلَّ  بَ ي ْ هُ  الرَّْحَُة، َوَغِشيَ ت ْ  اْلَمالَِئَكُة، مُ َوَحفَّت ْ
 .ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  هللاُ  َوذََكَرُهمُ 

 .«َسُبهُ نَ  ِبهِ  ُيْسرِعْ  َلَْ  ،َعَمُلهُ  ِبهِ  َبطَّأَ  َوَمنْ  
 اللَّْفِظ[ ِِبََذا ُمْسِلم   ]َرَواهُ 
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 ގެ ރަސޫލާ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ  އަބޫ ހުރައިރާމާނައީ: 
 ްއް، ދަތިކަމެތެރެއިން ދަތިކަމުގެ  ވީދުނިޔަ" .ވެކުރެއްވިއެ ޙަދީޘ
ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ  ދަްނނައެވެ. ކިބައިން ފިލުވައިދީފިމީހާ މުއުމިނެއްގެ
އެމީހެއްގެ ކިބައިން  ،هللاއް، ދަތިކަމެ  ތެރެއިން ދަތިކަމުގެ
ފިމީހާ ފަޭސހަކޮށްދީއަތްމަތި ދަތިވެފައިވާމީހަކަށް އެވެ. އަދި އިދެއްވާނެފިއްލަވަ

މީހަކަށް އެهللا  ވެސް،އާޚިރަތުގައި ދުނިޔެއާއި ދަންނައެވެ. 
ހާ ފިމީދީވަންހަނާކޮށްމެއްގެ ޢައިބެއް ލިމުސް އަދި ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނެއެވެ.

ގެ ޢައިބު އެމީހާهللا  ،ވެސްއާޚިރަތުގައި ދުނިޔެއާއި ދަންނައެވެ.
ވެރިވުމުގައި ގިވާ  އެވެ. އަދި އަޅާ އޭނާގެ އަޚާއަށްވަންހަނާކޮށްދެއްވާނެ

ވެރިވެވޮޑިގަތުމުގައި އެއަޅާއަށް ވާގި هللا ހިނދަކު،  ހުންނަހާދެމި
 ކުން މަގަ ގޮތުން ކުރުމުގެޢިލްމު ޙާޞިލު ދެމިވޮޑިގެންވާނެއެވެ. )ޝަރުޢީ(

 ދިޔުމުގެ  އޭނާއަށް ސުވަރުގެހިނގައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން 
ގެކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން  ގެهللاއަދި  .ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާނެއެވެهللا މަގެއް 

ކިޔަވާ ގެ ފޮތް هللاބަޔަކު އެއްވެ،  )އެބަހީ: މިސްކިތެއްގައި( ގެކޮޅެއްގައި
 [10]ވެ.ދަންނައެއަދި އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި މުދާރަސާކުރާ ބަޔަކު 

އްވާނެއެވެ. އަދި ރަޙްމަތުން ބާވައިލަ މީހުންގެ މައްޗަށް މަޑުމޮޅިކަންބައިއެ
)އެބައިމީހުންނަށް މާތްކޮށް ހިއްތެވުމުގެ ގޮތުން(  ވަށާލެވޭނެއެވެ. އަދި

  ވާނެވެ.ލައްއިވަށަ  މީހުންބައިމަލާއިކަތުން އެ 

                                                            
 ކިޔަވައިދިނުމެވެ. ކިޔަވާ، ޤުރުއާން  އެއީ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކާ އެކު  ]10[
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 ގައި އަރިހު އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ މަލާއިކަތުންގެ  ،هللاއަދި 
  )ވާހަކަ( ޛިކުރުކުރައްވާނެއެވެ. މީހުންގެބައިއެ

ޢަމަލުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަސްވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ. އަދި 
 ".ކުރިއަރައި ނުދާނެއެވެ ނަސަބު)ގެ ޮމޅުކަމަކުން( އޭނާ މީހެއްގެއެ
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 ޙަދީޘް ތިރީސް ހަތްވަނަ

 

ا يَ ْرِويِه ِفيمَ   ، َعْن َرُسوِل هللاِ َعْن اْبِن َعبَّاس  
َ َناِت َوالسَّيَِّئاِت، ُُثَّ ب َ  َكَتَب احلَْسَ ِإنَّ هللاَ »، قَاَل: َعْن َربِِّه  نيَّ

 ِمَلًة.  ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاتَ بَ َها هللاُ كَ َها،  َذِلَك؛ َفَمْن َهمَّ ِِبََسَنة  فَ َلْم يَ ْعَملْ 
َئِة ُه َعْشَر َحَسَنات  ِإََل َسْبِع ِمادَ  ِعنْ ا فَ َعِمَلَها، َكتَ بَ َها هللاُ َوِإْن َهمَّ ِبَِ 

  .ِضْعف  ِإََل َأْضَعاف  َكِثريَة  
ا ِإْن َهمَّ ِبَِ  ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة. وَ ا هللاُ َلْم يَ ْعَمْلَها َكتَ بَ هَ َوِإْن َهمَّ ِبَسيَِّئة  ف َ 

 .« َسيَِّئًة َواِحَدةً فَ َعِمَلَها، َكتَ بَ َها هللاُ 
 [ِذِه احلُُروفِ ِبَِ َوُمْسِلم  ِف َصِحيَحيِهَما  َواُه الُبَخارِي  رَ ]

 

ގެ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ ސް ން ޢައްބާބުهللا ޢަބްދު މާނައީ: 
ޙަޟްރަތުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ  ގެ هللا ، ރަސޫލާ

 ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާ ކުރާ ހެޔޮ" .ވެއެވެ އްގައި ޙަދީޘެ އްޔަ(ޤުދުސި)
 ލިޔުއްވައެވެ. ދެން އެއަށްފަހު هللا  ،ކަންތައްތަކާއި ނުބައި ކަންތައްތައް

 ންއެކަ ޤަޞްދުކޮށް، ދެންހެޔޮކަމެއް ކުރަން  އެކަން ބަޔާން ކުރެއްވިއެވެ؛
 މެއްފުރިހަމަ ހެޔޮކައެމީހަކަށް ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللا  ރިމީހާ ދަންނައެވެ.ނުކު
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ދެން ކޮށް، ޤަޞްދު ހެޔޮކަމެއް ކުރުމަށް މީހަކު ލިޔުއްވައެވެ. އަދި 
ދިހަހެޔޮކަމުން އެމީހަކަށް، ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللا  ންނައެވެ.އެކަންކޮށްފިނަމަ ދަ

އް އިތުރަށްވެސް އެތައް ގުނައެ އަށާއި އެއަށްވުރެފެށިގެން ހަތްސަތޭކަ ގުނަ 
 ން އެކަ ކޮށް،ޤަޞްދުނުބައިކަމެއް ކުރުމަށް މީހަކު  ލިޔުއްވައެވެ. އަދި

 ފުރިހަމައެމީހަކަށް، ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللا ނުކޮށްފިނަމަ ދަންނައެވެ. 
 ކޮށް،ޤަޞްދުނުބައިކަމެއް ކުރުމަށް މީހަުކ ލިުޔއްވައެވެ. އަދި  ހެޔޮކަމެއް

ނުބައިކަމެއްގެ އެމީހަކަށް، ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللا  ންކޮށްފިނަމަ ދަންނައެވެ.އެކަ
 ".ލިޔުއްވައެވެއެކަން  ގޮތުގައި
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 ޙަދީޘް ތިރީސް އަށްވަނަ

 

 ِإنَّ » :  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  َعْن َأِب ُهَريَرَة 
رََّب ِإَلَّ  آَذنْ ُتُه ِِبحْلَْرِب. َوَما تَ قَ دْ فَ قَ  َولِيًّا، ِل  َعاَدى َمنْ : قَالَ  تَ َعاََل  هللاَ 

 َعَلْيِه.  َعْبِدي ِبَشْيء  َأَحبَّ ِإَلَّ ِمَّا افْ تَ َرْضتُ 
ُتُه؛ ُكْنُت فَِإَذا َأْحبَ ب ْ اِفِل َحَّتَّ ُأِحبَُّه. َوَما يَ زَاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإَلَّ ِِبلن َّوَ 

ُش ِِبَا، ْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَِِّت يَ ْبطِ ي ُ ََسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي 
 .« أَلُِعيَذنَّهُ أَلُْعِطيَ نَُّه، َولَِئِن اْستَ َعاَذِن  ْن َسأََلِِن لَئِ َورِْجَلُه الَِِّت مَيِْشي ِِبَا، وَ 

 [ي  َرَواُه الُبَخارِ ]

 

 ގެ ރަސޫލާ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ އިރާ އަބޫ ހުރަމާނައީ: 
 ްތަޢާލާ )ޤުދުސިއްޔަ هللا ހަމަކަށަވަރުން " .ވިއެވެކުރެއްޙަދީޘ

 [11] ތިމަންއިލާހުގެ ވަލީވެރިއަކާޙަދީޘެއްގައި( ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 
ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް   ދަންނައެވެ.ޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެ މީހާ

ތިމަންއިލާހުގެ އިލާހު ހަނގުރާމަ އިޢުލާނު ކުރައްވާހުށީމެވެ.  އަދި ތިމަން

                                                            
 ންނެވެ.ވަލީވެރިންނަކީ އީމާންތެރި ތަޤްވާވެރިމީހު ]11[



 ތަރުަޖާމއާއެކު  ިދވެހި - األربعون النووية

72 dhisalafiyyah.net 

ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން، ތަންވުމަށްޓަކައި އްއަޅާ، ތިމަންއިލާހާ ކު
އޭނާގެ ޢަމަލަކީ  ބުވެތިކަން ޮބޑުއެންމެ ލޮ ގެ ޙަޟްރަތުގައިތިމަންއިލާހު
އަދި ތިމަންއިލާހާ  .ކަންތައްތަކެވެ އިލާހު ފަރުުޟކުރެއްވިތިމަން މައްޗަށް 

ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން ސުންނަތްތައް އަދާކުރުމުގެ މަތީ އެއަޅާ ދެމިހުރިާހ 
އެއަޅާދެކެ ތިމަންއިލާހު ލޯބިވެޮވޑިގަންނަވަމެވެ. ފަހެ ތިމަންއިލާހުގެ ، ހިނދަކު

އިވުން  އެ އަޅާ އަޑުއަހައި އުޅޭ، ލޯބިވެޮވޑިގަތުން އެއަޅާއަށް ލިބިއްޖެނަމަ
އުޅޭ އަތް ކަމުގައި،  ލާ އުޅޭ ބެުލން ކަމުގައި، އަދި ހިފާ ކަމުގައި، އަދި ބަ

)އެބަހީ: ކަމުގައި ތިމަންއިލާހު ެވވޮޑިގަންނަވާނަމެވެ.  އަދި ހިނގައި އުޅޭ ފައި 
ޮވޑިގަންނަވާ ޢަމަލުތަކެވެ.( ތަޢާލާ ރުހިهللا ކުން އެއަޅާކުރާނީ އެގުނަވަންތަ

ދަންނަވައިފިނަމަ،  އެދި ކަށްއެ އަޅާ ކަމަ  ޙަޟްރަތުގައިއަދި ތިމަންއިލާހުގެ 
 ޙަޟްރަތުގައި އަދި ތިމަންއިލާހުގެ އެކަމެއް ކޮށްދެއްވާހުށީމެވެ. އެއަޅާއަށް 

 ރައްކާތެރިކަން އެދި ދަންނަވައިފިނަމަ، އެއަޅާއަށް  ރައްކާތެރިކަމަށް އެއަޅާ
 ދެއްވާހުށީމެވެ."
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إنَّ »: قَالَ   : َأنَّ َرُسوَل هللاِ َعِن اْبِن عبَّاس  
 .«ْسَياَن، َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيهِ  ََتَاَوَز ِل َعْن أُمَِِّت؛ اْلَْطََأ، َوالنِِّ هللاَ 
 [ُُهَا َوَغريُ َوالَبيَهِقي    َحَسن ، َرَواُه اْبُن َماَجهْ َحِديث  ]

 

 ގެ ރަސޫލާ هللا .އެވެރިވާކުރެއްވި ސް އިބްނު ޢައްބާމާނައީ: 
 ީކަލޭގެފާނުގެތިމަން މަކަށަވަރުންހަ" .ކުރެއްވިއެވެޘްޙަދ 

ގެން ހަނދާންނެތި، ވޭ ކަންތައްތަކާއިއޮޅުމަކުން ކުރެ ގެ މީހުންނަށްމަތުންއު
 ނައެވެ.ތަކާމެދު ދަންކަންތައް   ކުރާވެގެންއަދި މަޖުބޫރު ންތައްތަކާކަ ކުރެވޭ
ޢަފޫ އިމީހުންނަށް އެކަންކަން ތިމަންކަލޭގެފާނަށްޓަކައި އެބަ ،ވަނީهللا 
 ވެ."އްވާފައެކުރަ
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  َأَخَذ َرُسوُل هللاِ »قَاَل:  َعْن اْبِن ُعَمَر 
نْ َيا َكأَنَّكَ ف َ  ِبَْنِكِب، ، َأْو َعاِبُر َسِبيل   َقاَل: ُكْن ِف الد   .َغرِيب 

َتِظِر الصََّباَح. َوِإَذا أَ وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ُقوُل: ِإَذا أَْمَسْيَت، َفاَل   ْصَبْحَت، تَ ن ْ
َتِظِر اْلَمَساَء. َوُخْذ ِمْن ِصحَِّتَك   .«كَ َمَرِضَك، َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوتِ لِ َفاَل تَ ن ْ

 [َرَواُه الُبَخارِي  ]

 

 ކަލޭގެފާނުގެތިމަން .ވެރިވާކުރެއްވިއެ މަރު ޢު މާނައީ: އިބްނު 
 .ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް  ރަސޫލާގެ هللا ،ކޮނޑުގައި ހިއްޕަވާ

ބާ ފަދައިން މިދުނިޔެމަތީގައި ތި ތުރުވެރިއެއް"ބީރައްޓެއްސެއް ނުވަތަ ދަ
 އުޅޭށެވެ."

ހަވީރު ވެއްޖެނަމަ، ފަހެ " އެވެ.ވިދާޅުވެ ޢުމަރު  އިބްނުއަދި 
ހެނދުނަށް އިންތިޒާރު ނުކުރާށެވެ. އަދި ހެނދުނު ވެއްޖެނަމަ، ފަހެ ހަވީރަށް 

ބަލިވުމުގެ ކުރިން ޞިއްޙަތުގެ ފައިާދ އިންތިޒާރު ނުކުރާށެވެ. އަދި 
 ".ލިބިގަންނާށެވެފައިދާ ޔާތުގެ ޙަ މަރުވުމުގެ ކުރިންނާށެވެ. އަދި ގަންލިބި
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قَاَل: قَاَل   اْلَعاِص  ْبِن َعْمرِو ْبنِ ْن َأِب ُُمَمَّد ، َعْبِد هللاِ عَ 
َيُكوَن َهَواُه تَ بَ ًعا   َأَحدُُكْم َحَّتَّ يُ ْؤِمنُ  ََل »:   َرُسوُل هللاِ 
 .«ِبهِ  ِلَما ِجْئتُ 

جَّةِ  َحِديث  َصِحيح  ] [ ُروِِّيَناُه ِف ِكَتاِب احلُْ   ِبِِْسَناد  َصِحيح 
 

 އަލްޢާޞް ން މްރު ބުޢަން ބުهللا އަބޫ މުޙައްމަދު ޢަބްދު މާނައީ: 

 .ވިއެވެރެއް ޙަދީޘްކު  ގެ ަރސޫލާهللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ
ވި ދެއްގެފާނު ގެނެސްކަލޭތިމަން ،"ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުގެ އެދުންތައް

ންގެ މަށް ދާންދެން، ތިޔަބައިމީހުތަބާ ވެއްޖައު)އެންމެހާ( ކަންތައްތަކަށް 
 ".އެވެ( އީމާނެއް ނުވެފުރިހަމަ ގޮތުގައި) ތެރެއިން އެކަކުވެސް
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ْعُت َرُسوَل هللاِ  َعْن أََنس   ُقوُل: ي َ   قَاَل: َسَِ
َك َعَلى لَ َدَعْوَتِِن َوَرَجْوَتِِن، َغَفْرُت  ، ِإنََّك َما تَ َعاََل: ََي اْبَن آَدمَ قَاَل هللاُ »

 َما َكاَن ِمْنَك َوََل أَُِبِل. 
 َفْرُت َلَك. سََّماِء، ُُثَّ اْستَ ْغَفْرَتِِن، غَ ََي اْبَن آَدَم، َلْو بَ َلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَن ال

َتِِن ِبُقرَابِ   ُتْشرُِك َخطَاََي، ُُثَّ َلِقيَتِِن ََل  اأَلْرضِ  ََي اْبَن آَدَم، ِإنََّك َلْو أَتَ ي ْ
ُتَك ِبُقرَاِِبَا َمْغِفَرةً  ًئا، أَلَتَ ي ْ  .«ِب َشي ْ

ِْمِذي  َوقَاَل: َحِديث  َحَسن  ]  [َرَواُه الّتِّ

 

  ރަސޫލާގެ هللا .ރިވާކުރެއްވިއެވެ އަނަސް މާނައީ: 
 تعالىهللا  .އަޑުެއއްސެވީމެވެތިމަންކަލޭގެފާނު  ވަނިކޮށްކުރައް ޙަދީޘް

 !އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ“ .ވަޙީކުރެއްވިއެވެ)ޤުދުސިއްޔަ ޙަދީޘެއްގައި( 
ތިމަންއިލާހުގެ  އަދި ދުޢާ ަދންނަވާ ތިބާ އިލާހަށް،ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން 

ހުށީމެވެ.  ތިބާގެ ފާފަ ފުއްސަވާެދއްވާ ،ހިނދަކު ޙަޟްރަތުން އުންމީދުކުރާހާ
ތިމަންއިލާހުގެ ( ތަކަށްއަށް ކުރެވުނު ފާފަތިބާއެބަހީ: )އެކަމަށް އަދި 

އުޑުގެ ވިލާތަކާ  !އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެޙަޟްރަތުގައި ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. 
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ތިބާގެ ފާފަތައް ފޯރިކަމުގައިވިޔަސް، ދެންފަހެ ތިމަންއިލާހުގެ  ހަމައަށް
 ފާފަ ތިބާގެ ދަންނަވައިފިނަމަ،ވައިދެއްވުންއެދި ފުއްސަ ފާފަ ޙަޟްރަތުގައި

 ހާ ފާފަތަކާއިގެން ބިންފުރޭ !މެވެ. އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެހުށީ ފުއްސަވައިދެއްވާ
އިލާހާ ތިމަން އައިކަމުގައިވިޔަސް،ތިބާ ޙަޟްރަތަށް އިލާހުގެ ތިމަން

 ގެނެސްދެއްވާ ފާފަފުއްސެވުންބިން ފުރޭހާ  ޝަރީކުކޮށްފައިނުވާނަމަ،
 ”ހުށީމެވެ.
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 [12] ޙަދީޘް ތިންވަނަ ސާޅީސް

 

 : اَل َرُسوُل هللاِ قَاَل: قَ  َعِن اْبِن َعبَّاس  
 .«لَفرَاِئُض، َفِلَْوََل َرُجل  ذََكر   اأَبْ َقتِ  َفَما ِبَِْهِلَها، الَفرَاِئضَ  َأحِلُقوا»
 [َخرََّجُه الُبَخارِي  َوُمْسِلم  ]
 

 ގެ ރަސޫލާهللا .އެވެރިވާކުރެއްވި ސް އިބްނު ޢައްބާމާނައީ: 
 ްމިންވަރު  މުދަލުން "ވާރުތަ .ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘ

ށްފަހު އަ ރިންނަށް ބަހާށެވެ. ދެން އެޙައްޤުވެ  ބައިތައް، އޭގެ  ނޑައެޅިފައިވާކަ
ތުން( ބަހީ: މަރުވިމީހާއާ ޢާއިލީ ގޮއޭނާއާ )އެ ލިބޭހުށީ ،ބާކީ ހުރި އެއްޗެއް

 " .ފިރިހެނަކަށެވެ އެންމެ ގާތް

 

                                                            
އިތުރުކުރައްވާފައިވާ  މިފޮތަށް މިހިސާބުން މިފެށެނީ އިބްނު ރަޖަބު  ]12[

 ޙަދީޘްތަކެވެ.
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  ޙަދީޘް ސާޅީސް ހަތަރުވަނަ

 

 َُتَرِِّمُ  ةُ َضاعَ الرَّ »: قَالَ   النَِّبِِّ  َعنِ   َعاِئَشةَ  َعنْ 
 .«الوََِلَدةُ  َُتَرِِّمُ  َما
  [َوُمْسِلم   َخرََّجُه الُبَخارِي  ]
 

 ނަބިއްޔާ  .ރިވާކުރެއްވިއެވެ ޝާ ޢާއި މާނައި: "
 ،ތައްރާމްވާ ކަންތައް ޙަސަބަބުން  ނަސަބުގެ" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

  [13] ".ވެސް ޙަރާމްވެއެވެބުންގެ ސަބަދިނުމުގާތުން

 

 

                                                            
  ޙުކުމްަތއް ގާުތްނ ދިުނމުގެ ުމން ސާބިތުުކރާ ަބއެއްާޢއިލީ ޮގތުްނ ގާތްވު ]13[

 ކީ ަކއިވެިނ ޙަާރމްުވެމވެ.ސަބަުބންެވސް ސާބިުތކުރެއެވެ. އޭގެ މިސާލަ 
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 ޙަދީޘް  ސާޅީސް ފަސްވަނަ

 

  هللاِ  ُسولَ رَ  َسَِعَ  أَنَّهُ   هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ 
 ْمِر،اْلَ  بَ ْيعَ  َحرَّمَ  َوَرُسوَلهُ  هللاَ  ِإنَّ »: يَ ُقولُ  - ِبَكَّةَ  َوُهوَ  - الَفْتحِ  َعامَ 

َتِة،  . َواأَلْصَنامِ  َواْلِْنزِيِر، َواْلَمي ْ
َتِة،اْلمَ  ومَ ُشحُ  أَرَأَْيتَ ! هللاِ  َرُسولَ  َيَ : َفِقيلَ   َويُْدَهنُ  ُن،الس فُ  ِِبَا يُْطَلى فَِإنَّهُ  ي ْ

 . َحرَام   ُهوَ  ََل؛: قَالَ  النَّاَس؟ ِِبَا َوَيْسَتْصِبحُ  اْلُُلوُد، ِِبَا
 هللاَ  ِإنَّ  اليَ ُهوَد؛ هللاُ  قَاَتلَ : َذِلكَ  ِعْندَ   هللاِ  َرُسولُ  قَالَ  ُُثَّ 

 .«ََثََنهُ  فََأَكُلوا ُعوُه،ِبَ  ُُثَّ  ُلوُه،فََأمجَْ  الش ُحوَم، َعَلْيِهمُ  َحرَّمَ 
 َوُمْسِلم [ الُبَخارِي   ]َخرََّجهُ 

 

 "މައްކާ ރިވާކުރެއްވިއެވެ.  هللاޢަބްދު ބުން މާނައީ: ޖާބިރު 
  ރަސޫލާ ގެهللا މައްކާގައި ހުންނަވާފައި ،އަހަރު ފަތަޙަކުރެއްވި 
 هللا ަމކަށަވަރުންހަ ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. ވަނިކޮށްޙަދީޘްކުރައް

ގެ ކުބުދުތަ މަހާއި، އޫރު މުޅަތަކެއްޗާއި، ރަލާއި، ރަސޫލާވަނީ އެއިލާހުގެ އާއި
 އަރިހުގައި ގެ  ނަބިއްޔާ. ކުރައްވާފައެވެ ޙަރާމް ވިޔަފާރިކުރުން
ސަރުބީއާމެދު  ކެތީގެމުޅަތަ ރަސޫލާއެވެ! ގެ هللا އޭ ދެންނެވުނެވެ.
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 ކަޑިތާރުލާން  ފަހަރުގައިއޮޑިދޯނި އްތޯއެވެ؟ކިހިނެދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ 
 ބޭނުން  އެ( ނުދޭން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވަނަ އެބަހީ: ފެން)

)ޖަނަވާރުގެ( ހަމުގާލައި ތެލުގެ ގޮތުގައިވެސް ެއ  އަދި . ކުރެއެވެ
އެ  ދިއްލުމަށްވެސް ވޮށް އަލިކުރުމަށްޓަކައި  އަދި. ބޭނުންކުރެއެވެ
އްވިއެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއީ ޙަރާމް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެ . ބޭނުންކުރެއެވެ

 ޔަހޫދީންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ނަބިއްޔާއެއްޗެކެވެ. ދެންފަހެ 
 މައްޗަށް  އެބައިމީހުންގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން ލައްވާށިއެވެ! ލަޢުނަތް هللا

 ވިއްކައިގެން  އެ( ހަދައި ތެލައް) ވިރުވާފައި އެ  ،ކުރެއްވުމުން  ޙަރާމް ސަރުބީ
 "(.ކުރިއެވެ ބޭނުން އެބަހީ: އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ) ކެއެވެ. އަގު އޭގެ
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 َأنَّ : »  - ْشَعرِيِِّ األَ  ُموَسى َأِب  - أَبِيهِ  َعنْ  بُ ْرَدَة، َأِب  َعنْ 
 ِِبَا؟ ُتْصَنعُ  َأْشرِبَة   نْ عَ  َفَسأََلهُ  الَيَمِن، ِإََل  بَ َعَثهُ   النَِّبَّ 
 . َواملِْزرُ  الِبْتعُ : قَالَ  ِهَي؟ َوَما: فَ َقالَ 

  - لشَِّعريِ ا نَِبيذُ  َواملِْزرُ  الَعَسِل، ِبيذُ نَ : قَالَ  الِبْتُع؟ َوَما: بُ ْرَدةَ  أِلَِب  َفِقيلَ  -
 .«َحرَام   ُمْسِكر   ُكل  :  فَ َقالَ 

 الُبَخارِي [ ]َخرََّجهُ 
 

 ޝްޢަރީ އަލްއަ މޫސާ އަބޫ ބައްޕާފުޅު، އެކަލޭގެފާނުގެ ،ބުރްދާ ނައީ: "އަބޫމާ
  ެނަބިއްޔާ ހަމަކަށަވަރުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އަރިހުން ގ 
 ޫއެބަހީ: އަބ( ުއަލްއަޝްޢަރީ މޫސާ އެކަލޭގެފާނ ) 

ބެހޭގޮތުން  ބުއިންތަކާ  އުޅޭ އުފައްދައި އެތާ . ފޮނުއްވިއެވެ ޔަމަނަށް
 ރަސޫލާ  ފަހެ. ދެްނނެވިއެވެ ސުވާލު އާ  އެކަލޭގެފާނު، ރަސޫލާ
 ެއެކަލޭގެފާނު ހެއްޔެވެ؟ އެއްޗެއް ކޮން އެއީ ވެ.އްވިއެ ޙަދީޘްކުރ 
 އަށް ( ރާވީ ޙަދީޘްގެ ) ބުރުދާ އަބޫ -. މިޒްރެވެ ބިތުޢުއާއި ދެންނެވިއެވެ.
 އެކަލޭގެފާނު ؟އްޗެއް ހެއްޔެވެކޮން އެ މިޒްރަކީ އިބިތުޢުއާ  ދެންނެވުނެވެ.



 ތަރުަޖާމއާއެކު  ިދވެހި - األربعون النووية

83 dhisalafiyyah.net 

 ކީޒްރަމި އަދި. ބުއިމެކެވެ ހަދާ  ފެނަށް މާމުއި އަޅައިގެން އެއީ ވިދާޅުވިއެވެ.
  ނަބިއްޔާ -ފެނަށް ހިމަގޮދަން އަޅައިގެން ހަދާ ބުއިމެކެވެ. 

 ".ޙަރާމެވެ އެއްޗެއް  ކޮންމެ މަސްތުވާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
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 هللاِ  َرُسولَ  ْعتُ َسَِ : قَالَ   َكِربَ   َمْعِدي ْبنِ  املِْقَدامِ  َعنِ 
  ُِِبَْسبِ  َبْطن ، ِمنْ  َشرًّا ِوَعاءً  آَدِمي   َمَلَ  َما»: يَ ُقول 

 َوثُ ُلث   ،ِلَطَعاِمهِ  فَ ثُ ُلث   َُمَاَلَة، ََل  َكانَ   فَِإنْ  ُصْلَبُه، يُِقْمنَ  َأَكاَلت   آَدمَ  اْبنِ 
 .«لِنَ َفِسهِ  َوثُ ُلث   ِلَشرَاِبِه،

ِْمِذي   َأْحَدُ  اِْلَمامُ  ]َرَواهُ  ْمِ  َوقَالَ  َماَجهْ  َواْبنُ  َسِئي  َوالنَّ  َوالّتِّ  َحِديث  : ِذي  الّتِّ
 َحَسن [

 

ގެ هللا ރިވާކުރެއްވިއެވެ.  ކަރިބް މަޢުދީ ބުން މާނައީ: އަލްމިޤްދާމް
ތިމަންކަލޭގެފާނު  ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް  ރަސޫލާ

އޭނާ  ކަންވާރެއް ނުބައި ބަނޑަށްވުރެ ަދރިޔާގެ "އާދަމުގެ އަޑުއެއްސެވީމެވެ.
 އާދަމުގެ  ކާއެތިކޮޅަކުން، ބެހެއްޓޭވަރުގެ ކޮޅަށް ބުރަކަށި އޭނާގެ. ނުފުރައެވެ
ކާންވެއްޖެނަމަ  ގިނައިން އެއަށްވުރެ( ކޮންމެހެންވެސް. )ފުދޭނެއެވެ ދަރިޔާއަށް

ދަންނައެވެ. އޭނާ ކާއެއްޗިއްސަށް )ބަނޑުގެ( ތިންބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. އަދި 
 އެބަހީ: ހުސްކޮށް) ނޭވާލުމަށް ބޯ އެއްޗިއްސަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. އަދި

 ".އެއްބައެވެ ތިންބައިކުޅަ( ންވީ ބަހައްޓަ
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: الَ قَ   النَِّبِِّ  َعنِ   َعْمر و ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 
 ِفيهِ  َكاَنتْ   ِفيهِ  ِمن ُْهنَّ  َخْصَلة   اَنتْ كَ   َوِإنْ  ُمَناِفًقا، َكانَ   ِفيهِ  ُكنَّ   َمنْ  أَْرَبع  »

 َلَف،َأخْ  َوَعدَ  َوِإَذا َكَذَب،  َحدَّثَ  اِإذَ  َمنْ : َيَدَعَها َحَّتَّ  النَِّفاقِ  ِمنَ  َخْصَلة  
 .«َغَدرَ  َعاَهدَ  َوِإَذا َفَجَر، َخاَصمَ  َوِإَذا

 َوُمْسِلم [ الُبَخارِي   ]َخرََّجهُ 
 

 ނަބިއްޔާ  އްވިއެވެ.ރިވާކުރެ  ޢަމްރު ބުން هللا މާނައީ: ޢަބްދު 
 .ެމީހަކީ  ހުރެއްޖެ ސިފައެއް "ހަތަރު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ 

 ން ދާންދެ ދޫކޮށްފުމަށް އެ އްޓަސް،ހު ސިފަ އެއް  އެއިން އަދި. ފިޤެކެވެމުނާ
( އަކީސިފަ ހަތަރު އެ) ސިފައެކެވެ. ގެއޭނާގެ ކިބައިގައި އެހުރީ މުނާފިޤުކަމު

 ،އަދި ވަޢުދެއްވެއްޖެނަމަ . ވެޮދގުހަދާނެއެ ،ވާހަކަދައްކައިފިނަމަ އޭނާ
. އެވެގޮވާނެ އެއްޗެހި ތުރުހު  ،ޖެނަމައަދި އަރައިރުމެއްވެއް. ޚިލާފުވާނެއެވެ

 ".ވާނެއެވެ ޚިޔާނާތްތެރި ،މަވެއްޖެނަ( އެއްބަސްވުމެއް) ޢަހުދެއް އަދި
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: الَ قَ   النَِّبِِّ  َعنِ   اَْلطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ 
َر،ال ُزقُ يَ رْ  َكَما  َلَرَزَقُكمْ  ِلِه،تَ وَك   َحقَّ  هللاِ  َعَلى تَ وَكَُّلونَ  أَنَُّكمْ  َلوْ »  تَ ْغُدو طَّي ْ

 .«ِبطَاَنً  َوتَ ُروحُ  َِخَاًصا،
ِْمِذي   َرَواهُ اِْلَمامُ َأْحَدُ ]  َصِحيِحِه  َن ِف َواْبُن َماَجهْ َواْبُن ِحبَّا َساِئي  َوالنَّ  َوالّتِّ

 [ِحيح  صَ ِمِذي : َحِديث  َحَسن  َوقَاَل الّتِِّْ  َواحلَاِكمُ 
 

ން އަލްޚައްޠާބް ބުޢުމަރު  ގެ އަރިހުން ނަބިއްޔާ މާނައީ: 
 ެށް އަهللا " ޘްކުރެއްވިއެވެ.އެކަލޭގެފާނު ޙަދީ .އެވެއްވިރިވާކުރ 

މަ، ަވކީލުކުރާނަ ށްއިލާހަ ހުން އެވަކީލުކުރުން ޙައްޤުގޮތުގައި ތިޔަބައިމީ
ތިޔަބައިމީހުންނަށްވެސް  އިންއެއިލާހު ދޫނިތަކަށް ރިޒުޤުދެއްވާ ފަދަ

 ވެ.ނުކުންނަނީ ހައިކަންމަތީގައެ ނދުނުދެއްވާނެއެވެ. އެ ދޫނިތައް ހެރިޒުޤު
   ".އިގެންނެވެފުރަ އަދި ހަވީރު އެނބުރި އަންނަނީ ބަނޑު
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  نَِّبَّ ال أََتى»: قَالَ   ُبْسر   ْبنِ  الِلَِّ  َعْبدِ  َعنْ 
َنا،عَ  َكثُ َرتْ   َقدْ  ِْلْساَلمِ ا َشرَاِئعَ  ِإنَّ ! هللاِ  َرُسولَ  َيَ : فَ َقالَ  َرُجل ،  َباب  ف َ  َلي ْ

 .« هللاِ  ِذْكرِ  ِمنْ  َرْطًبا كَ ِلَسانُ  يَ َزالُ  ََل : قَالَ  َجاِمع ؟ ِبهِ  نَ َتَمسَّكُ 
 ْفِظ[اللَّ  ِِبََذا َأْحَدُ  اِْلَمامُ  ]َخرََّجهُ 

 

 "ނަބިއްޔާ  އްވިއެވެ.ރިވާކުރެ   ބުސްރު ބުން هللا މާނައީ: ޢަބްދު 
 ެގެ هللا އޭ ވެ.ދެންނެވިއެ އައިސް މީހަކު އަރިހަށް ގ 
އެބަހީ: ޝަރީޢަތުގައި ) ޝަރާއިޢުތައް  އިސްލާމްދީނުގެ ރަސޫލާއެވެ!

 ންމެން ތިމަ ވީމާ ގިނައެވެ. ށް ވަރަށްތިމަންމެންނަ ( އައިސްފައިވާ ކަންތައްތައް
 (އެކުލެވޭ ވާބު ޘަ ގިނަ އަދި ހަފަސޭ) ޖާމިޢު ހިފަހައްޓާނެ އެކަމެއްގައި

  هللا އްވިއެވެ.ދީޘްކުރެޙަ އެކަލޭގެފާނު ބުނެދެއްވާށެވެ. ކަމެއް
ހީ: )އެބަ .ތެތްކޮށް ބަހައްޓާށެވެ ދޫ ތިބާގެ ޒިކުރުކުރުމުގައި ހަނދުމަކޮށް

 "ރާށެވެ.(ވީހާވެސް ގިނައިން އެއިލާހުގެ ޒިކުރުކު
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