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 މުތަރުޖިމުގެ ަބސ 

 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل 

 

ޢޫ ްޝހޫރު ޢިލްމުދީ ޢަރަބިއްޔާމިއީ ސު ީޟލަގައިއްކަމުރިއެ ވެގެ މަ ޝައިޚް މުޙައްމަުދ ވާ ފަ ތުއް
ގެ  …(أريد أن أتوب ولكن) ށްވާކަމަގެ ރިސާލާއެއް حفظه هللاޞާލިޙް އަލްމުަނއްޖިދު 

 ތަރުޖަމާއެވެ. 

ޢަވާއިސްލާމްދީނަށް ގިނަ  ދެމެުދ  ސް ތައުބާވުމާ ނަަމވެވިނުންްނ ބޭބަަޔކު ރުޖޫ
ގެ ކުރިން މިފަދަ ީހތަކުން ތުފާއިތުވުމުޤު. ވަވެވެއެހީބައެްއ މީހުްނނަށް ހުރަސްތަކެއްވާކަަމށް 

 .މެކެވެ ކަންވާއަޅުގަނޑުމެން އެްއކިބާވުމަކީ ލާޒިމުެވގެ

ޢުއެއްކަމަށް ނުންވެހަނު ބޭށް ނުޢުއަމައެހެންކަމުން މިީއ އަޅުގަނޑުމެންެގ މުޖުތަ ޟޫ  ފައިވާ މައު
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ޢާއަކީ  ޢާލާهللا ދު ޘާބިުތކުރުމުެގ އި ފަޙައްޤުމަގުގަ ،ވާއް ކާތްލަމިމަސައްަކތުގައި ބަރަ ،ތަ އިތިލަ 
 ތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވުެމވެ.

 

ޢިބާރާތްތަކަކީ ތަރުޖަމާުނ މިފަދައިން ޖެހުމަށްފަހު ލިޔެފައިވާ  يقول املرتجمނޯޓް: މިފޮތުގައި 
 އިތުރުޮކށްފައިވާ ބައިތަކެކެވެ.
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 މުޤައ ދިމާ 

ال إد أن ال إله ه، وأشهدي ليضلل فال هاإن احلمد هلل حنمده ونستعينه، من يهده هللا فال مضل له، ومن 
 :أن حممداً عبده ورسوله، أما بعدأشهد و  ،هللا وحده ال شريك له

 

 ހަށް ޙަމްދުކުރަެމވެ. އަދިޅަމެްނ އެިއލާވެ. އަށެ ޢާލާއަތަهللا ހަމަކަށަވަރުްނ ެއންމެހާ ޙަމްދުވަީނ 
ޢާލާ ހިދާޔަތު ތަهللا ންނެވެ. ޟްރަތު ޙަހުގެއެއިލާހަމައެަކނި އަޅަމެން ވާގިއެދެނީވެސް 

ުހ އަދި އެއިލާ  އް ނުވެއެވެ.ފަރާތެ ނެ ދާއްރަފަހެ އޭނާ މަގުފު ،ވައިފި މީހަކުދައްކަ
 ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން هللا ވެ. ރާތެއްނުވެއެފަ އްކާނެދަ ގުފަހެ ެތދުމަ ،މީހަކަށް މަގުފުރައްދަވައިފި

ވެރިއަކު ނުވާަކމަށާއި، އްވެސް ބައިއަްށ އެނގެލާއަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއި، އެކަ
 ވެ. އެައށްފަހު ދަންނައެވެ:ޅު ހެކިވަމެއަ މަށް ލާކަސޫމުޙައްމަދުގެފާނީ އެއިލާހުގެ އަޅާ އަިދ ރަ

ޢާލާ އެންމެހާ މުއުމިނުންނަށް ތައުބާهللا    ރެއްވިއެވެ.މުރުކުއަ ށް މަ ވުތަ

  رة النور(سو ) ژىئ مئ  حئ  جئىئ   ی    ی  ی  ی   …ژ

 ޔަބައިމީުހން ތި (އެއީ) .ވެއުބާވާށެތަ ށްއަ هللا އެންމެން ތިޔަބައިމީހުން އަދި …" މާނައީ:
ޞީބު ދިންނަވާ  ".ލިބުމަށްޓަކަެއވެ ނަ

 ށެވެ. އަދި މިނޫން ތިންވަނަހުންގެ މައްޗަ ރެދޭމީއު އިއަޅުތަކުން ބެހިެގންވަނީ ތައުބާވާީމހުންނާ
  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ز وجلع هللاހެ ބައެއް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނުވެއެވެ. ފަ

  سورة احلجرات() ژحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث    …ژ
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 މަ ހަ  ންނީ އިމީހުއެބަ ހެ ފަ .(ވެދަންނައެ) ތައުބާނުވާމީހުން އަދި…" މާނައީ:
  ".އަނިޔާވެރިންނެވެ

 ، ފާފަކުރުން ޢާންމުވެނެކެވެ. ައދިވާ ޒަމާއިހިފަގެ ދީނާ ދުރައްޖެهللاމިޒަމާނަކީ ގިނަ ބަޔަކު 
ޖެހިފައިނުވާ ހަމައެއްވެްސ އިކަމުގެ ކުލަ ނުބަ މުންކަފަސާދަކުރުން މިވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އެހެން

 .އެވެވީ ނުކު މެމީހައްކާތެރިކުރެއްވި ރަهللا ވެއެވެ. މީހަކުނު

ޢާލާގެ ނޫރުުފޅު ފުރިهللا އެހެނެއްކަމަުކ  ހިޮވޑިނުގަންނަވާެނއެވެ. ރު ވީ އެއިލާުހ ށްެމނުމަ ހަމަވުތަ
ޢާهللا އަދި  ލައިފިއެވެ.ހޭދިން ނިގެ މުއެހެންކަމުން ވަަރށް ގިނަ ބަޔަކު ޣާފިލުކަ ލާގެ ތަ

ންެގ އްޖެއެވެ. އަދި އެބައިީމހުޙްސާސްކުރެވިއި ނަށް ހުންމީޙައްޤުތަކަށް އިހުާމލުވެވިއްޖެކަން ެއބައި
 .ތާމަކުރެއެވެރަވެ ހިދެ ދުފަރުވާކުޑަކަމުން ުކރެވިފައިވާ ފާފަތަކާމެ

މާލަްށ ބައްތިތަކާދި ކައިދޭއްގުދައެހެންކަމުްނ އެބައިމީުހން ތައުބާއަށް މަ
ދު މެމާއި، ުއނދަގޫ ދިރިއުޅުމާއިާބއްޖަވެރިކަނީ އަންވަހުމިސްރާބުޖަހަންފަަށއިފިއެވެ. އަނެއްބައިމީ

 ކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަުމގެ ދަނީ އަނދިރިރަމުންތްކުކަމާޔޫސްވެފައެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މަސައް
 ތެރެއަށް ނުކުމެޭވނެ މަގެއް ހޯދުަމށެވެ.

ެއީއ  އި. އެބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގަރިމަތިވެއެވެކު  ކަކާތަރަސްންނަށް އެމަގުގަިއ ހުއެކަމަކު ެއބައިމީހު 
ތައްވަނީ އެބައިީމހުންގެ އެއް ހުރަސްބަކެވެ. ކެސްތަދެމެދުވާ ހުރަ އާއެބައިމީހުންނާއި ތައުބާ

 އިގެންވާ މާހައުލުގަެއެވ.ހުންގެ ވަށަބައިމީއެނީ ވަނަފްސުގައެވެ. އަދި އަނެއްބައި ުހރަސްތައް

ޝުބުހަތަްއ  ،ޞީލުކޮށްދީކަންތައް ތަފްންައރާޅު އޮއަޅުގަނޑު މިރިާސލާ މި ލިޔުނީ، މިކަމުގައި
ޝްފުޮކށްދިނުމަ ޠާނާ ދު ،ށްދީންކޮޔާށެވެ. ނުވަތަ ޙިކުމަތް ބަކަ ހެލިކުރާނެގޮްތ ރުޝައި
 ބަޔާންޮކށްދިނުމެވެ.
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މުގެ ނުރައްކާތެރިކަުމެގ ގޮތަކަށް ދެކު ލުއިމެދުކާެއކުލަވާލެވިގެންވަީނ ފާފަތަ މިރިސާލާގައި
ޠުތަުކގެ  ަތއުބާވާ  ފްާސނީ ފަރުވާއާއި،ނައެއަށްފަހު  އާއި،ރަޙަޝަ މުޤައްދިމާއަކާއި، ަތއުބާގެ ޝަރު

ލްމުގެ އަހުލުެވރިންގެ ޢިތުވާތަކާއި، ވާ ފަފައިގިނެމީހުންނަށްޓަކައި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން 
 ބަސްފުޅުތަކާއި އަދި ނިންމާލުމެކެވެ.

ޟްރަތުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ هللا  ޢާލާގެ ޙަ  އެންމެހާ ުމސްލިމު  ޅުގަނޑަށާއިއަ ޅަކީޮކަބސްމިތަ
އަޚުންގެ ކިބައިްނ  މުށެވެ. މުސްލި އްވުމަލެ އިކަމުގައަޚުންނަށް ފައިދާކުރާނޭ ބަސްޮކޅެއް

ތެދުވެިރ  މަށް ނުވަތަ ށްދިނު ޢާކޮދު އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަޅުގަނޑަްށޓަކައި ހެޔޮ
ޞީޙަތެއްދިނުމަށެވެ.  ތަުއާބ  ލައްވާ، އުބާަޗށް ތައްމަގެ މެން އެންމެން ައޅަهللا ނަ

 .ޤަބޫލުކުރައްވާންދޭވެ 
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 މެދު ލުއިގޮތަކަށ  ދެކުމުެގ ނުރައ ކާތެރިކަމުގެ މުޤައ ދިމާ ފާފަތަކާ

هللا މަަކށަވަރުްނ ހަ -އްވާށިެއވެ.މަތްލަޙްރަޢާލާ ތަهللا އަޅުގަނޑަށާއި ތިާބއަށް  –ދަންނާށެވެ. 
ޞްށް އަމުރުކުރައްވަނީ އިޚްއަޅުތަކުންނަ عز وجل މަށެވެ. އަިދ އެީއ ތައުބާވުކު ކަމާއެރިތެލާ

  އެވެ.ވެފައިވާޖިބެކެވެ. ފަެހ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާ

  (٨ورة التحرمي س) ژ…ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 

ޞްތެރިއި ރި،ދުވެތެ .ީމސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އޭ" މާނައީ:  އުބާއަކުން،ތަ ޚްލާ
 "...ތައުބާވާެށވެ އަށްهللا ތިޔަބައިމީހުން

ކުރިން ތައުބާވުމަްށ ލިޔުއްުވމުގެ ލުތައްމަ ގެ ޢައަޅުގަނޑުމެން "އަްލކާތިބޫންއަލްކިރާމް "
 صلى هللا عليه وسلم  )ނަބިއްާޔ(. ފަހެއެވެފައަޅުގަނޑުމެންނަްށ ވަނީ ުމހުލަެތއް ދެއްވާ

ޘްކުރެއްވިއެވެ.   ޙަދީ

املعروفة، أو هي  لساعة الفلكيةاتكون  ل أنحمتم  - ))ِإنَّ َصاِحَب الشَِّماِل ليَ ْرَفُع اْلَقَلَم ِستَّ َساَعات  
َّللََّ اِإْن َنِدَم َواْستَ ْغَفَر ُمْخِطِئ، فَ ِم الْ ُمْسلِ َعِن اْلَعْبِد الْ  -املدة اليسرية من الليل أو النهار، من لسان العرب 

َها أَْلَقاَها، َوِإال ُكِتَبْت َواِحَدةً  حسنه األلباين يف إلميان و هقي يف شعب ا والبيلكبري(( ]رواه الطرباين يف ا.ِمن ْ
  [١٢٠٩سلسلة األحاديث الصحيحة 

 ހަ  ބޭފުޅާ އިންނަވާ ވައަތްފަރާތުގައި އަޅަކަށްޓަކައި  މުސްިލމު ނުބައިކަމެއްކުރާ" މާނައީ:
ޢަތަށް ޢަތަކީ މިތާގައި - އުފުއްލަވައެވެ. ޤަލަން  ސާ  ބޭނުންކުރާ  ޙިސާބުގައި ފަލަކީ ސާ

 ދުވާލާއި  އެއީ  އުޭޅޮގތަށް ކިޔާ  ަބހުގައި ރަބިޢަ ުނވަތަ އެަކށީގެންވެއެވެ. ގަޑިއިރަށްވުން
 هللا ހިތާމަކޮށް  އެކަމާ އޭނާ  -އެކަށީގެންވެއެވެ. ކަށްވުންވެސްމުއްދަތަ ކުރު ރޭގަނޑުން

ޟްރަތުގައި ޣްފާރުކުރުމުން  ޙަ  ޮގތުގައި އެއް)ކުށުގެ( ނޫންަނމަ ދޫކޮްށލައްވައެވެ. )ނުލިޔެ( އިސްތި



 ފާފަތަކާމެދު ލުއިގޮަތކަށ  ދެކުމުގެ ނުރައ ކާތެރިކަމުގެ މުޤައ ދިމާ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 
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ޢަމަލު(  "ލިޔެވެއެވެ. ލިޔެވުމަށްފަހު އަަޖލު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިތުރު މުހުލަެތްއ އަދި )އެ
 ލިބެއެވެ.

ިއ ގެ މާތްވަންތަކަމާ هللاބައިމީހުން އެަތކީ ޞީބާމު މިއަދު ވަރަށް ިގނަމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ
ޢާލާއަށްهللا  މީހުންއިބަނުވުމެވެ. އެތިމަތިވެރިވަންތަކަމަްށ ބިރުވެ ރޭގަނޑާއި ދުވާުލ  ، އުރެދިތަ

އީ އެއްމީހުން ާފފަ އެރެއިން ބައިމީހުންގެ ތެ. އެބަވެނެއެރެއްގެ ފާފަތަކަށް އަރައިގަހުރިހާ ވައްތަ
ކުދި  އިމީހުންެގ ތެރެއިން މީހަކުވެެއވެ. އެބަހިފައިޖެ އިމާބޮޑުކަމެއްކަމުގަިއ ނުދެކުމުގެ ފިތުނާގަ
ޘާލަކަށް ނެއެވެކޭދެބާ ފާފަތަކާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރާތަން ފަެހ ތި ީބ އަޖްނަ"ވެ. އޭާނ ބުނެދާނެއެ . މި

 "ގެއްލުމެްއ ެހއްޔެވެ؟ ން އޮތީ ޮކންށްލުމުޮކމްލާްށ ބަލާުލމުން ުނވަތަ ސަލައަންހެނަކާދިމާ
 .އަޖްނަބީންނަކީ މަޙްރަމުންނޫން މީހުންނެވެ

ހުން ބަލައެވެ. ކަުމެގ ށް އެބަިއމީކެއްޗަތަމް ރާތަކުން ޙަސިލްިސލާމަޖައްލާތަކުންނާިއ ޓީވީ 
 ރެއެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެހުން ސުވާލުކު މީއެއް ބަ އެކުފަރުވާކުޑަކަމާޙަރާމްކަން އެނގުމުންވެސް 

އެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ މިީއ ތަ ޮބޑު ފާފަ؟ ނުވަޔެވެއްނުބައި ކަމެއް ެހއްޔެވެ؟ ކުޑަ ފާފައެއް ހެ
 ،ޙީޙުގައިޞަގެ  ه هللارمحޚާރީ މާމް ބުއި ންކަންހިނގަމުންދާގޮތްކަން ތިބާއަށް އެނގުމު

ޘަރާ އެއާ ވި ދެނަނިންއަރިހުން އައިސްފައިވާ ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ އަ  ޅާކިޔާލާށެވެ.އައަ

َها َعِر، ِإْن ُكنَّ شَّ يف َأْعُيِنُكْم ِمْن ال َدق  ِهَي أَ  َمااًل َأعْ  ُكْم لَتَ ْعَمُلونَ َي اَّللَُّ َعْنُه َقاَل: ))ِإنَّ َعْن أََنس  َرضِ  - ا لَنَ ُعد 
 (( .اتِ اْلُموِبقَ  َم ِمنَ َوَسلَ  ى هللا َعَلْيهِ ِبِّ َصلَّ َعَلى َعْهِد النَّ 

 ތެރެއިން، ތަކުގެޢަމަލު ކުރާ  ތިޔަބައިމީހުން" ވިދާޅުވިއެވެ. رضي هللا عنه އަނަސް މާނައީ:
 ތައް،ޢަމަލު ދެކޭ މާކުަޑކަމަށް ވެސް އިސްތައްޓަކަށްވުރެ ކުރިމަތީގައި ލޯތަކުގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ކަުމަގއި  ކަން ކަން ހަލާކުޮކށްލަނިވި މީހަކު  އެއީ  ޒަމާނުގައި ގެ  صلى هللا عليه وسلم ނަބިއްޔާ
 އެއީ ހަލާކު ުކރަނިވި )ފާފަތަކެވެ.( اْلُموِبَقات "ވެ.އުޅުނީމެ ދެކި ތިމަންމެން
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َع اُف َأْن يَ قَ  َجَبل  يََ اِعٌد ََتْتَ قَ ُه نَّ َكأَ   ُمْؤِمَن يَ َرى ُذنُوبَهُ الْ  مسعود رضي هللا عنه قال: ))ِإنَّ  عن ابن -
  .((هُ نْ عَ  هُ بَّ ذَ فَ -أي بَِيِدِه  –َذا اَل ِبِه َهكَ ِه فَ قَ ْنفِ َعَلى أَ  اْلَفاِجَر يَ َرى ُذنُوبَُه َكُذََبب  َمرَّ  َوِإنَّ َعَلْيِه، 

ޢޫދު އިބްނު  މާނައީ:  އޭނާގެ  ަކށް މުއުމިނަ ންހަމަކަަށވަރު" ވެ.ވިދާޅުވިއެ رضي هللا عنه މަސް
 އޭނާގެ އެފަރުބަދަ އިންނައިރު ނދެއިށީ ގައި ށުދަ ފަރުބަަދއެއްގެ އޭނާ ފެންނާނީ، ފާފަތައް
 ފެންނާނީ  ފާފަތައް ނާގެއޭ  މީހާއަށްޖިރުފާ ދިއަ .ވެގަންނަފަދައިންނެބިރު ވެއްޓިދާނެތީ ޮބލަށް
 އަތުން  ގެ އޭނާ އެބަހީ: - ނާމިފަދައިންއޭ .ވެޮގތަށެ މެއްސެއްފަދަ ަކއިރިންދިޔަ ނޭފަތް އޭނާގެ
 "ދުރުކޮށްލާނެއެވެ. އޭނާއާ އެޮފޅާލާ -

މުެގ މިހާރު މިކަ ންނަށްމީހު ބައިއް ކިޔުމުން އެޘެގެ ޙަދީ صلى هللا عليه وسلمރަސޫލާ 

  .ނުރައްކާތެރިކަން އަންދާޒާކުރެވޭ ހެއްޔެވެ

ُكْم َوحُمَقَّ )) ، َفَجاَء َذا ِبُعود ، َوَجاَء َذا َواد  ْوم  نَ َزُلوا َبْطَن ق َ ِب َكَمَثِل نُو لذ   اَراتِ ا َمَثُل حُمَقَّ نُوِب، َفِإّنََّ الذ   َراتِ ِإَّيَّ
زَ ِبُعود ، َحّتَّ  )ويف رواية( َها تُ ْهِلْكُه  ََيُْخْذ ِِبَا َصاِحب ُ نُوِب َمَّت لذ  َراِت اقَّ ُهْم، َوِإنَّ حمَُ  مَحَُلوا َما أَْنَضُجوا ِبِه ُخب ْ
ُكْم َوحُمَقَّ  اجلامع  (( ]رواه أمحد، صحيح.َنهُ  يُ ْهِلكْ ّتَّ حَ ُجِل الرَّ   ََيَْتِمْعَن َعَلىُهنَّ نُوِب َفِإن َّ َراِت الذ  ِإَّيَّ

٢٦٨٧-٢٦٨٦]  

 ފަހެ  ތެރިވާށެވެ.އްކާރަ ބައިމީހުން ތިޔަ ންކުފަތަފާ ެބލެވޭ އްކަމުގައިފާފަތަ ކުދި" މާނައީ:
ޘާެލވެ. ބައެއްގެ ފޭބި  މެދަށް އެއްގެވާދީ ކީލަޘާމި ފާފަތަކުގެ  ބެލެވޭ އްކަމުގައިކުދިފާފަތަ  ހެ ފަ ިމ
 ދަރުކޮެޅއް  މީހަކުވެސް( ން)އެހެ އަދި .ދެއެވެއާ ންގެހިފައި ދަރުޮކޅެއް މީހަކު( ތެރެއިން )އޭގެ

 ދިއަ އެއްކުރެވެންދެނެވެ. ރު()ދަ ވޭވަރަށްށިފިހެޮރ ންގެއޭ އެބައިމީހުންނަށް  އާދެއެވެ. ހިފައިގެން
  ންެދއެވެ.ހަލާކުވެގެ (ބަުބންސަ ގެއޭ) ހިފާމީހާ ފާފައިގައި ކުދި  ހަމަކަށަވަރުން

 ފަހެ ރައްކާތެރިވާށެވެ. ހުން ތިޔަބައިމީ ފާފަތަކަށް  ކުދި (ިރވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. އެހެން އަދި)
 "ަޖމާވެއެވެ. މައްޗަށް އޭނާގެ އެފާފަތައް ހަާލކުވެއްަޖއުމަށްދާންދެން ކުމީހަ



 ފާފަތަކާމެދު ލުއިގޮަތކަށ  ދެކުމުގެ ނުރައ ކާތެރިކަމުގެ މުޤައ ދިމާ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 
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ޢާލާ هللاއި ގަޢިލްމުގެ އަުހލުެވރިން ޛިކުރުކުރައްވާގޮތު ތިވުން ޫދޮކށްލާ، އަށް ބިރުވެތަ
 ކުރާނަމަ، އެަކން ބޮޑު ތައް ތާ ކުދި ފާފަނޫޭނހިމެއްކަ ލަދުވެތިކަމެއް، ަފރުވާލެއްނެތި އެްއވެސް

ދާނެއެވެ. ކަންވެއެއްދަރަޖައަކަށް އެ ޮބުޑފާފައަކާ ޔެވެ.ހެއްއް ކިއެއަރާހަމަޮކށްފާނެއެވެ. އަދި ފާފަތަކާ
 އަދި. ނުވެއެވެ ގައި ފާފައިގެ ގޮތު ކުދިތައް ފައެހެންކަމުން ތަކުރާރުކޮށްކުރާނަަމ ކުދިފާ

ޣްފާރުކުރާ މެދުނުކެނޑި  ގައި ނުވެއެވެ.ފާފައިގެ ގޮތުތިޮބޑެ އްފަތަބޮޑެތިފާ ނަމައިސްތި

ާބ  ތިލާށެވެ. އެކަަމކުކަަމށް ނުބަފައިގެ ކުޑަވެ: ފާ ވަމެނަމިޙާލުގައިވާ ީމހާައށް އަޅުގަނުޑމެްނ ދަން
 ބަލާށެެވ. ޯތތިއުރެދެނީ ކޮންފަރާތަކަށް

ވި ކަލިމަތަކެކެވެ. އިދާކުރުވަނިނަށް ފަންވެރިއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަލިމަތަކަކީ ތެދު هللا
ނެވެ. ޙްސާސްކުރެވިފައިވާ މީހުން ކުުރންތައް އިވާކުޑަރުފަ އިހުންނީ އެބައިމީހުންގެ ފާފަަތކާއެބައިމީ

ޠިލުޮގތްތަކުެގ ނެއް ނޫނެވެމީހުން ވާގައިލުމެއްނެތި މަުގފުރެދުމުއެއީ އެއްވެސް ބެ . އަދި ބާ
 ނެވެ.ނޫ ސްވެމަތީގައި ދެމިހުރުަމށް ބޭނުންވާމީހުްނނެއް

ޢާލާގެ މިބަސްފުهللا އެއީ ހަމަކަަށވަރުން    ހުންނަށެވެ.ންވީ މީމާ އީޅަށް ތަ

  ة احلجر(ر و س) ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ژ

 ރަޙީމުވަންތަ  ވާފާފަފުއްސަ ންގިނައިނަގި  ގެއީތިމަންރަސްކަލާނ ހަމަކަަށވަރުން" މާނައީ:
 "ދެއްވާށެވެ. ޚަބަރު ކަލޭގެފާނު ށްކުންނަތަޅުއަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރަސްކަލާނގެކަމުަގއި،

  .ށެވެއަދި މިބަސްފުޅަށްވެސް އީމާންވީ ީމހުންނަ

   احلجر( رةو س) ژىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  ژ 

 "ޢަޛާބެވެ. ވޭންދެނިވި އެއީ ޢަޛާބު ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި" މާނައީ:



 ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި ެއކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ތައ   ...ެއަކަމކު ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، 
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 ތައުބާގެ ަޝރުުޠތަކާއި އެކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ަތއ  

ްއ ގައި ވަރަށް ފުން މާނަތަކެމާއަދި މިކަލި ކެވެ.މައެލިމިކަލިމަައކީ ވަރަށް މަތިެވރި ކަ "ތައުބާ"
އް ބޭރުޮކށްލުމަށްަފުހ ލުން ބަސްތަކެށް ދުގޮތަރާއެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެއީ ގިނަމީހުން ހީކު
ޢާލާގެهللا . ނޫނެވެމެއްއުދިދެންއަނެއްކާވެސް ފާފައާއިގެން ކުރިއަށް  ށް  އަންނަނިވި ަބސްފުޅަތަ
ޣުފާރު   މެްއކަން އެނގޭނެއެވެ.ކަމާތަނަވަސް  ށްވުރެމަކުރުވިސްނާލުމުން، ތައުބާވުމަކީ އިސްިތ

  (٣)سورة هود  ژ… ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓژ 

ޟްރަ ނގެލާެވރިރަސްކަ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި" މާނައީ:  ތިޔަބައިމީހުން ސެވުންފާފަފުއް ތުންޙަ
 "…ވެތައުބާވާށެ ން އިމީހުބަތިޔަ އެކަލާނެގއަށް އެއަށްފަހު އަދި އެދޭށެވެ.

ޠުތަޝައި ގަމިއީ މިހާ މަތިެވރިކަމަކަށްވީހިނުދ މިކަމު އާނުގެ( ހޭނެއެވެ. )ޤުރުކެއް ވާންޖެރު
ޘް ަޝރުވަރިންން، ޢިލްމުވެތަކުއާޔަތްތަކުންނާއި ޙަދީ . ންަގވާ ޛިކުރުކުރައްވާފައެވެޠުތަކެއް ނަނީ 

 މެވެ:ނަށްލާޛިކުރުކޮއެއިން ބައެއް ަކންތައްތައް މިތާ 

 

 ވަޤުތުން ދޫޮކށްލުން.ފާފަކުރުން  ފުރަތަމަ:

 .ންމާޒީވެދިޔަތަނާމެދު ދެރަވެ ހިތާމަކުރު ދެވަނަ:

ޢާދަ ނުވުމަށް ) ތިނ ވަނަ:  ޅުން.ނޑައެުމކަޒުއަފާފައަށް( އެނބުރި އި

ކިަބިއްނ  މީހުންގެވަތަ އެބައިނުކުރުން ދާއައް އޭނާ އަނިޔާ ދިން މީހުންގެ ޙައްޤުތަ ހަތަރުވަނަ:
 މާފުލިބިގަތުން.



 ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި ެއކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ތައ   ...ެއަކަމކު ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، 
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ޞްތެްނވަނީފުޅުބޭ ޢިލްމުގެ އަހުުލެވރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ރި ތައުބާއެއްގަިއ ހިމެޭނ  އިޚްލާ
ޞީލުޮކށްދެއްވާފަ ޠުތައް އިތުރަށް ތަފް ން އަޅުަގނޑުމެ އްކަންތައްތަ އެއްބަ ެގތެރެއިންއޭ ވެ.އެޝަރު

ޘާލާއެކު ގެނެްސދޭނަމެވެ.  މި

ޢާލާއަهللا ލިވާންޖެހޭނީ ދުރުހެ ފާފައާ ފުރަތަމަ: ސް ަސބަބަަކްށ ހެްނ އެއްވެވެ. އެކައެށްޓަތަ
ޘާލަަކށް އެކަންކުރުމަްށ ނުކުޅެ ޢަނުވެވުމުން ނުވަތަ ރުތަ އެކަމަށް  ނުވަމުންދުނޫނެވެ. މި ޖޫ
 ނެވެ. ނޫކުންމީސްތަކުން ބުނާނެ އެއްޗަކަށް ިބރުގަތުމަ

ޤާމަށް ކޮށްފާޭނ ނޭދެވޭ ލިބިފަިއވާ މަ  ނާައށްއޭ އިއޭނާގެ ޖާހަްށ ުނވަތަ މީސްތަކުންެގ މެދުގަ
ޘަ ދުރުހެިލާވ  ކައި ފާފަތަކާގެ ބިަރށްޓަނެކަމުލިދާއްފާ ގެޒީރަކަށްޓަކައި ނުވަތަ އޭނާގެ ވައަ

 ވެ.އެމީހަކަށް އެީއ ތައުބާވީ މީހެޭކ ނުުބނެވޭނެ

 ރުހެލިވާ މީަހކަށް ެއއީ  ފާފައިން ދުރުމަށްރިކު ތެއަދި އޭނާގެ ޞިއްޙަތާއި ގައިގެބާރު ރައްކާ
ޘާލަކަ  ދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލެްއ ބަމުން ނުަވތަ ނޭކުރުޒި  ށްތައުބާވީ މީހެޭކ ނުބުނެވޭނެއެވެ. މި
ން ުކން ރައްކާތެރިވުމުެގގޮތުބައްޔަ ނުރައްކާތެރި ޝް،ޙިހިންގުމުން ޖެހިާދނެ ގައިންގައިންައރާ، ފާ
 ށްލުމެެވ.އި އެކަން ދޫކޮނެކަމަށްޓަކަިށވެދާ ކޮނުންނުވަތަ އޭނާގެ ަހށިގަނޑު ނިކަމެތިެވ ވިސް

ޝްވަތާ  ދޭ މްތިޙާނުކުރުމަށް[]އޭނާ އި ތުން ފަރާޓީގެމިދެކޮޅަށް މަސައްަކތްކުރާ ކޮ އަދި ރި
ޝްވަތަކަށް ެވދާނެކަމުގެ ބިރަްށޓަކައި   ވާ މީހަކަްށ އެީއ ތައުާބވީ މުން ދުރުެހލި ހިފުވަތުޝްރިރި

 މީހެކޭ ނުބުނެވޭެނއެވެ.

ުމން ދުރުހެލިވާ މީހަކަްށ  ބޭނުންކުރުަތކެތިތުވާސްމައަދި އޭނާ ބަނގުރޫޓުވެދާނެތީ ރާބުއިމާއި 
 އެއީ ތައުބާވީ ީމެހކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ.
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ކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިާވ ބަބުން ފާފައްގެ ސަމެކަވޭ އަދި ހަމައެފަދައިން އޭނާއަށް ބާރުނުފޯރު
މުގެ ގުހަދާމީހާ ވާގިިދއުޘާލަަކށް ދޮ ވެ. މިނެއެވޭމީހަކަށްވެސް އެީއ ތައުބާވީ މީހެޭކ ނުބުނެ
، ޅަދާނަކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ނޭކުރުމުގެ ކު ާހ ޒިރާމީކުސަބަބުން ވާހަަކނުދެއްކޭނަމަ، ނުވަތަ ޒިނޭ
އި ގެއްލިއްޖެަނމައެވެ. ތް ނުވަތަ ފަބުން އަބަ ސަނުވަތަ ވައްކަންކުރާމީހާ އެކްސިޑެްނޓެއްގެ
ެމެވ. މެދު ހިތާމަކުރުކާތައްތަންކަވެކުރެވުނު ނީ އިސްވަޒިމުއަދިކިއެއްހެއްޔެވެ. މިފަދަމީހުންނަށް ލާ
 ވެ. މެލިވުއަދި ފާފަކުރުމަށް އުންމީދުކުރުމާ ދުރުހެ

ދަ މީހުންނަށްަވީނ ރުމެވެ. މިފަމަނުކުތާހި( ނުވަތަ )ނުކުރެވި( ފާއިތުވި )ފާފަތަކާމެދު
ޘްކުރައްވާފައިވާ އަ صلى هللا عليه وسلم ރަސޫލާ   ޘްއެވެ. ޙަދީނިވިންނަޙަދީ

  [٦٨٠٢ أمحد وابن ماجه، صحيح اجلامع ))النََّدُم تَ ْوبٌَة(( ]رواه 

 "ވެ.އެކެއުބާތަ މަކީ ކުރުތާމަހި ދެރަވެ ކަންތަކާމެދު ކުރެވުނު" މާނައީ:

ކުރާނަމަ، އޭނާއަކީ ެއކަްނ ށް އުންމީދުކަމަކަ  ންބަހުނުކުޅަދުންތެރިވެފައިވާމީހާ އޭނާގެ ައނގަ
ގެ ނަބިއްާޔ هللاާވފައެވެ. ޢާލާވަނީ ލައްވަތަهللا  ގައިމުކުރާމީހެކޭ އެއްދަރަޖައެއްގައިވާ މީހެްއކަ

ޘް ތިބާ ނުދެ صلى هللا عليه وسلم   އްޔެވެ.ހެކެމުގެ އަންނަނިވި ޙަދީ

َا الد   ا، ِفيِه َحق   ِفيِه َرمِحَُه، َويَ ْعَلُم َّللِّ  لُ ُه، َوَيصِ ِقي ِفيِه َربَّ ا فَ ُهَو يَ تَّ ِعْلمً  وَ ِة نَ َفر ، َعْبد  َرَزَقُه هللا َمااًل نْ َيا أِلَْربَ عَ ))ِإّنَّ
ِل َمااًل  ُقوُل: َلْو َأنَّ ، ي َ ةِ َصاِدُق النِّيَّ ُهَو َمااًل، ف َ ُه ْرزُقْ ي َ   ِعْلًما، َولَْ َنازِِل، َوَعْبد  َرَزَقُه هللافَ َهَذا ِِبَْفَضِل اْلمَ 

، فَ ُهَو بِِنيَّ َلَعِمْلُت  ْلًما َيِْبُط يف َماِلِه ِبَغرْيِ ِعْلم  عِ َمااًل َولَْ يَ ْرزُْقُه  َزَقُه هللارَ َعْبد  ، وَ َواءٌ ِتِه َفَأْجُرُُهَا سَ ِبَعَمِل ُفاَلن 
َمااًل  َعْبد  لَْ يَ ْرزُْقُه هللاازِِل، وَ َهَذا ِبَِْخَبِث اْلَمنَ ا، ف َ يِه َحق   فِ ُم َّللِّ ِه َرمِحَُه، َواَل يَ ْعلَ ِفيُه، َواَل َيِصُل  يَ تَِّقي ِفيِه َربَّ اَل 

، فَ هُ َمِل فُ ِبعَ  ِل َمااًل َلَعِمْلُت ِفيهِ  ْلًما فَ ُهَو يَ ُقوُل: َلْو َأنَّ َواَل عِ  ه أمحد ا َسَواٌء(( ]رواِتِه، َفِوْزُرُهَُ  بِِنيَّ وَ اَلن 
  [١/٩والرتمذي وصححه صحيح الرتغيب والرتهيب 
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 ޢިްލމު  މުދަލާއި هللا [ތަމައީފުރަ] .މީހެކެވެ ަހތަރު ވަނީ ދުނިޔޭގައި" މާނައީ:
 އޭނާގެ އަދި ތިވެއެވެ.ބިރުވެ އަށްهللا މުގައިކައެ އޭނާ ފަހެ އަޅެކެވެ. ރިޒްޤުކުރައްވާފައިވާ

 އޭނާވަނީ ފަހެ ނެއެވެ.ދަ އޭނާ އްޤުޙަ ގެهللا ވާއިއޭގަ ައދި ޤާއިމުކުރެއެވެ. ގުޅުން ރަޙިމުގެ
  ދަރަޖައިގައެވެ. ރަނގަޅު އެންމެ

 އޭނާގެ ފަހެ .ޅެކެވެއަ ވާފައިނުވާދެއް ޤުޒްރި ގެމުދަލު ދެއްވައި، ޢިލްމު هللا ]ދެވަނައީ[ އަދި
 އެވެނި  މުދާލިބިފައިވާަނމަ އަހަންނަށް  ންށަަވރުކަ މަހަ ުބނެއެވެ: އޭނާ ތެދުވެރިއެވެ. ނިޔަތުގައި

 އެދެމީހުްނގެ  ފަހެ ސަބަބުން ނިޔަތުގެ ާނގެއޭ ވެ.އެމުކޮށްފީ އަހަރެން ޢަމަުލކުރާފަދައިން މީހަކު
  ހަމަަހމަވެގެންވެއެވެ. އަޖުރު

 ބެުލެމއްނެތި، އަޅެކެވެ. އިނުވާފަދެއްވާ ޢިލްމު އި،ރިޒްޤުދެއްވަ މުދަލުގެ هللا ]ތިންވަނައީ[ އަދި
 އަދި  ބިރުވެތިނުވެއެވެ. އަށްهللا ކަމުގައިއެ ނާއޭ ހެފަ ހޭދަކުރެއެވެ. މުދާ އޭނާގެ ޢިލްމެއްނެތި

 ނުަދނެއެވެ. އޭނާ ާވކަންޙައްޤެއް ގެهللا އޭގައި  ދިއަ .ޤާއިމުނުކުރެއެވެ ުގޅުން ރަޙިމުގެ އޭނާގެ
  ވެ.ދަރަޖައިގައެ ނުބައި ެއންމެ އޭނާވަނީ ފަހެ

 ަފހެ  އަޅެކެެވ. ނުވާއްވާފައިދެ هللا ޢިލްމެްއވެސް ރިްޒޤުވެސް، މުދަލުގެ  ]ހަތަރުވަނައީ[ އަދި
 ]ނުބައި[ މީހަކު  ނިއެވެ އިވާނަމަފަލިބިދާމު  އަހަންނަށް މަކަަށވަރުންހަ ބުނެއެވެ. އޭނާ

 ެއދެމީހުން  ބަބުންސަ ނިޔަތުގެ އޭނާގެ ހެފަ .ކޮްށފީމުއެވެ އަހަރެން ޢަމަލުކުރާފަދައިން
 "ހަމަހަމަެއވެ. ފާފައިގައި

 

 .ވުމެވެސާސްޙްއިފާފައިގެ ނުބައިކަމާއި އޭެގ ެގއްލުން  ދެވަނަ:
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 އްޛަތާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ލަ ވުމުން އޭގެ ނދާންހައް ތަމީގެ މާނައަީކ ާމޒީގައި ކުރެވިފައިާވ ފާފަ
ޢޫރުތަކާއެކު ނުވަތަ މުސްތަ އެދޭ އެދުމާއެުކ ތަުއާބ  އެނބުރިދާން ރުަމށްކުފަބަލުގައި ފާޤުޝު

 ޞައްޙަނުވާނެއެވެ.

ކިޔުނު ޮފތުގައި  އޭ"ލްފަވާއިދުއަ"ދި އަ "ދަވާއުއައްދާއު ވައް"ގެ  رمحه هللاލްޤައްޔިމް އިބްނު
 ރޭގަިއ ހިމެނެނީ:ތެެއވެ. އޭގެ ފައިވެނަވާންފާފަތަކުން ލިބޭ ބައިވަރު ގެއްލުންަތއް ގެ

ހަށިގަނުޑ  –ން ން އުނދަގޫވުކަންކަ – ންކަވެރިކަނިހިތުގެ އެ –ރޫމުވުން ޙްޢިލްމުން މަ
 –ްތ ކެނޑުން ރަކާބަ –ވުން ރޫމުޙްމަ މުންރުކިޔަމަންތެރިކަްނ އަދާކު –ބަލިކަށިވުްނ 
 –ުވން ލާ އާަކންތައްތައް ުނބައި – ންސްކަމޭެގ ނުތަނަވަ –ރޫމުވުން ޙްތައުފީޤުން މަ

ޟްރަތުގައިهللا –ފާފަކުރުމަށް އާދަވުން  މީސްތަުކންެގ  – ނިކަމެތިުވން ރާމީހާކު ފާފަ ގެ ޙަ
ޢުނަތްދިނުން  ޢަމުސޫފިތައްށް ނައްޗަ  މަ އޭނާގެ –ކުރިމަތީގައި އޭނާެގ އަގެއްނެތުން   –ލަ

ޢާهللا  ހި އްކަޖެހިުތގައި ސި –ނިކަމެތިކަން ވެިރވެގަތުން   –ގެ ދަށަށްވަނުން ލާގެ ަލޢުނަތުތަ
ޢާ އިޖާބަވުމުން މަނާވުން   –ން ނެތުން ތެރިކަޣީރަތް –ވުން ސާދަ ފަބިމާއި ކަނޑު –ދު

ޢުމަތްތައް ބީ –ލަދުވެތިކަން ދިޔުން  ފާފަކުރާމީާހ  – ޤޫބާތް ފޭބުންޢު –ން އުންދިވެގެނި
ޠާނާގެ ދަންތުރައިގަ –ހިތްބިރުގަތުން  އަދި  – ންމުން ނުބައިވުނި – ހުންއިޖެޝައި

 މެވެ.އާޚިރަތުގައި ޢަޛާބުލިބު

. އެކައްޗަކަށް ދުރުޮކށްދެއެވެފަތަކާ އެކީފާ ޭއނާ ންގުމުމިފަދަ ފާފަތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންަތއް އެނ
އެއްފާފައަކުްނ ދުރުވެ  ކަކަށްޓަަކއިބަބުތަސަ ރުފަހެ ހަމަކަަށވަުރން ބައެއް މީުހން ބައިވަ

 :އޭގެތެރޭގައި ވެ.އަނެއްކާ އެހެން ފާފައަކަށް އަރައިގަނެއެ

 ލުއިވީމައެވެ. ވުރެ[ށްކުރި ފާފައަގަކުރީން ]ރަދަބު އެއީ އެމީހުްނ ދެކޭޮގތުގައި އެފާފައިގެ. 1



 ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި ެއކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ތައ   ...ެއަކަމކު ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، 

     

  14 
  

ކަމަށް އޮްތ އެއެވެ. އަދި ލެނބޭތީ ށްޮބޑަ މާއެއީ އެމީހުންގެ ނަފްސުތައް އެކަމަށް . 2
 ޝަހުވަތްތެރިކަން މާގަދަވުމުންނެވެ.

އަިދ  ވެފައިވާތީއެވެ.ގު ތަނަަވސްުމގެ މަކުރުފާފައެއީ އެހެްނ ފާފަތަކަށްވުރެ ޮބޑަްށ އެ. 3
 އަދި ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ބޮަޑށް ވެ.ތީއެއިވާސްވެފަވަނަތައިން ސޭހަތު ފަޤުއެކަމުގެ ސަބަބުަތއް އެވަ

 .ފާތެވެތަ ވަރަށް ތަކާފާފަ ފަދަމި އްފާފަތަ ގިނަ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

 ޭއނާއަށް ލުވެސްޙާ ދެމިތިބޭ ތީރުންމަކު ފާފައެއް ބަޔަކު ގާތް  އެއީ އޭނާާއއި އެކުވެރި،. 4
 .ވެދަތިވީމައެ ުދރުހެލިވާން ންނާއެބައިމީހު

ނާގެ ޖާާހިއ އޭގެ މެދުގައި ންމީހުޅޭއު ކު އެއި އޭނާއާއިެގ ސަބަބުން ޭއނާއާއެ ފާފަ. 5
 އުނދަގޫވެ، ފާފަކުރުންމަތީ  ދިއުމަށްށްރަމުން ދުކަ އެމުކުރިއަރާދިއުުމގެ ސަބަބުން އޭނާއަށްޤާމަ

ގޭްނުގ "އެއް ބަމުގައި އުޅޭ ދަކުރުސާފައި ދެމިހުރެއެވެ. ނުބައި ކަންތައްތައްކުރުމާ
 . ވެތެކެވެސް ކުރިމަތިވަނީ މިަފދަގޮ"ލީޑަރުންނަށް

ޢިރެ ސްއަްށވެސްީވ އަޫބ ނައްވާ ގައިވާމުކައް އެއްވެސް އަދަބެއް އަޚްލާޤެއްނެތް ޝާ
 އޭިކޔުނު  ޢަތާހިޔާތީ އަބުލްއަރައިގަންނާ ތަކަށްފަފާތި މިފަދަގޮތެކެވެ. އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެ

 ކިޔެވެ. އް ޅެންބަިއތެއްވާސް ނަބޫއަކުރުމުން ރު އޭނާއަށް ބަދުބަސް ރައްދުޢިޝާ

 املاَلِهي تِْلكَ  ََترًِكا ََّيَعَتاِهيْ  أَتُ َراينْ 

 اِهيْ َِبلن ْسِك ِعْنَد الَقْوِم جَ  ُمْفِسًدا أَتُ َراينْ 

 ؟ނޭކަމަށް ތިބާއަށް ފެނޭހެއްޔެވެއެވެ. އަހަރެން އެކުޅިމަޖާކުރުންަތއް ދޫކުރާޔާއޭ ޢަތާހި"މާނައީ: 
އަޅުކަންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެަބއިމީހުންގެ ގާތުަގއިއޮތް އަހަރެންެގ ޖާުހ ފަސާދަކުާރ 

 "؟ިތާބއަށް އަހަރެން ެފނޭހެއްޔެވެ މީހެއްކަމުގައި



 ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި ެއކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ތައ   ...ެއަކަމކު ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، 
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 ުވން އޭނާ ތައުބާ ،ހެފަ ވެ.ނެއެހޭ އަޅާ ތައުބާވުމަށް ައވަސްވެގަންނަންޖެ ތިނ ވަނަ:
  .ފައެކެވެފާ ބާވާންޖެހޭނެތައު  ކައިޓަެއކަމަކަށް ލަސްކުރުމަކީވެްސ އޭގެ ޛާތުގައި

ތިވާންޖެހޭނެއެެވ. އަދި އޭނާ ިބރުވެ ޓަކައިަމށްކައޭނާގެ ތައުބާގައި ކަެމއް އުނިވެދާނެ ހަތަރުވަނަ:
 ަސބުބުން  އޭގެ އެހެނީ. ނުވާނެއެވެ ންޮކށްގެ ރުށަވަކަ ޔަޤީންޮކށް ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެއްވިކަމަށް

ޢާލާގެ هللا ހަމަޖެހިލާ، ނަފްސު  އޭނާގެ  އްެޖކަމުގައި އްކާތެރިކުރެވިރަ މުންކަންތެރިރޭވު ތަ
 .ދެކިފާނެތީއެވެ

ޢާލާގެ ޙައްޤަކަްށ އަރައިގަނެވިފަهللا  ފަސ ވަނަ: ނަވީވަރަކުން އެކަްނ އަށް ުކޅަދާމަ އޭނާނައިވާ ތަ
ޘާލަަކށް އޭނާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ފަހައްޓާފައިވާނަަމ ކާތް ނުދީ ހިގައި ޒަޒީ  މާނެއެވެ. މި

 ވެ.ޤެއްވެސްމެއެ ޙައްންގެރުއެއަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ އެއީ ފަޤީ

ގައި ހުރެއްޖެަނަމ އޭނާ އެތަނު . އެއީއެވެނެއޭނާ ފާފަކުރިތަން ބަދަލުޮކށްލަންޖެހޭ ހަވަނަ:
 .އެވެނަމައޭނާއަށް އެފާފަ ކުރެިވދާނެވެސް އަނެއްކާ

ހޭނެއެވެ. ިމނުކުތާއާިއ ރުވާންވާންޖެންނާ ދުހު މީއޭނާއަށް ފާފަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިން ހަތ ވަނަ:
ޘުން ނެގިފަިއާވ ތުލުޮކށްލިމީ ޤަުހން މީ ކަ ތޭމީގެ ކުރިން ޛިުކރުކުރެވުނު ނުކުތާއަކީ ސަ ހާގެ ޙަދީ

 ޓެވެ.އަންނަހުށްން ޘް ފަހުދީ ޙަފައިދާތަކުގެ ތެރެއިން ފައިދާތަކެކެވެ. އެ

ޢާލާ ވަهللا    ޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.ތަ

  رة الزخرف(و س) ژڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 .ކަމުގައެވެ ަޢދާވާތްތެރިން ވާުހށީ ޔަކަށްނެްއބަ އަ ކުޔައެއްބަ އެދުވަހުން ގާތްއެކުެވރިން" މާނައީ:
  "މެނުވީއެވެ. ތަޤުވާވެރިން



 ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި ެއކަނ  ފުރިހަމަކުރާ ކަނ ތައ ތައ   ...ެއަކަމކު ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، 
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ޢުނަތް ދޭނެއެވެއަނެއްބަޔަކު ން އެއް ހުދުވައެކުގައިއުޅޭ ނުބަިއ ރައްޓެހިން ޤިާޔމަތް . ބަަޔކަށް ލަ
ކުޅަދުންތެރިވެފައިވާަނަމ ނުނުމަށް ތިާބ ވަތުދިޢު ދައޭ ތައުބާވެފައިާވ މީހާއެވެ. އެީމހުންނަށް

ބައިމީހުންގެ ކިބަިއްނ  އަދި އެލާގުޅުންކަނޑާ ،ވެތިބާގެ މައްަޗށް އޮތީ އެމީހުންނާ ދުރުހެލި
ޢުވަތުދިނުމުގެ ނަމުަގިއ ހުންނަްށ ދަްނ އެމީމުންކަރައްކާތެރިވުމަށް އިންޛާރުދިނުމެވެ. އެހެ

ޠާނާއެމީހުންގެގާތަށް އެނބުރި އެީއ  ވިޔަ ނުދޭށެވެ.ނަތްތެރިކުރު ށް ޒީބާއަތި ދިޔުން ޝައި
 ެވ.ލެއެނގިހުރި ޙާ ބާއަށްތި ންދޭނެކައެބައިމީހުންނާ ިތބާއަށް ދެކޮޅުނުހެ 

ްނ ޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ސަބަބު ގު އްޓެހިންނާރަ ރީގެކު ނުއެބައިމީހުން ފާފަުކރުމުގައި އެކުގައިުއޅު
 ވެއެވެ.ތައްޘާޙާދި ރު ވައިބަ ފައިވާ ފާފަކުރުމަްށ އެނބުރިގޮއްސްއަލުން

ޘާލަކަށް ތާލަންޖެހޭނެ ނައްކެތިތައެވަޤުތު އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ޙަރާމް އަށ ވަނަ: އެވެ. ިމ
އަދި އޮނު ފަދަ  [އްކުރާ އާލަތެ ްނ ބޭނުޅެކުކު ގިޓާފަދަ މިއުޒި] މަސްތުވާތަކެއްޗާިއ ޢޫދު

ދާއެއްނެތް ވާަހކަތަކާިއ ތަކާިއ ފައިފިލްމު އި ރައާމިއުޒިކްކުޅޭ ސާާމނެވެ. ނުވަތަ ަޙރާމް ޞޫ
ލާ، ހަލާކުޮކށްލާ ނުވަަތ އްޗެތި ބިންދާރި އެކީހުބާ ޑްރާމާތަކެވެ. އެަކށީގެންވަނީ އެފަދައިން

 އަންދާލުމެވެ.

ާޘބިތުވުމުގެ އޮޅިގަނޑުމަތީ ރާންތައް އެއްލާލައި، ގެ އެންމެހާފޭއްޔަތުހިލި ޖާ ތައުބާވާމީހާ 
ޞިލު އޭނާ އެކަންންެވސްމެހެންޮކއެކީއެކައްޗަަކށް ދޫޮކށްލަންޖެހޭނެެއވެ.  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  ޙާ
ޘާގައި އެބައިމީުހން ޓުމުން ކިތަބެހެއް ތިތަކެތައުބާވިމީހުންގެ އަތުގައި މިފަދަ ޙަރާމް  އް ޙާދި

އިްނ ހަރު( ތައުބާ ފަ) ައދި ކިތައް ހެއްޔެވެ.ގޮސްފައިވޭެއނބުރި  ކުރީގެޮގތަށް
ޢަވެފައިވޭހެއްޔެވެ. އަދި ހިދާޔަތަށް ެގ هللا ފައިވޭހެއްޔެވެ. ދުމަށް ގޮސްގުފުރެ މަފަހުރުޖޫ

ޘާބި ޟްރަތުން   ވެ.ނަވަމެދަންދިތުކަމަށް އަޅުގަނުޑމެން އެޙަ
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 ެތރެއިްނ ންގެާޞލިޙު މީހު ނގަޅުރަިއ ގަކުރީގެ ނުރަނގަޅު ރައްޓެހިންގެ ބަދަލު ނުވަވަނަ:
 ވާގިވެރިވާެނ ބަޔަކު މައްޗަްށެވސް ްފސުގެނަ ގެރައްޓެހިން އިޚްތިޔާރުކުރާށެވެ. އެީއ އޭނާ

. ސްަތކަށް ސަމާލުކަންދޭށެވެޢިލްމީ މަޖްލި ނަށާއިތަންކުރާ ތައި ވާންވާނެެއވެ. އަދި ޛިކުރުކަމުގަ
ޠާނާަހނދާން ޒީ އޭނާގެ މާ ތުތައް ޤުވަ  ނާގެއްނުދީ އޭތެޞަރުފުްށ އަކޮށްދިނުމަށް ޝައި

 ކުރާށެވެ.ވޭތުފައިދާހުރިގޮތެއްގައި 

ޢާލާއަށް ތަهللا ލުގައި،  ަބދަތީގެކެއޭނާގެ ހަށިގަނަޑްށ އެތެރެވި ަޙރާމްތަ ދިހަވަނަ:
ެގ މާލުކަންީދ އޭނާސަތި ކެއުަމށް ތަކެލުލާޙަދި އަދާކުރަންވާނެއެވެ. އަ ކިޔަމަންތެރިކަން

 ވެ.އެހިޔަދޭންވާނެހަށިގަނޑުގައި ރަނގަޅު މަސްޖެ

ޣަރާ" ގާރަވަނަ:އެ ޣަރް ގެ ކުރިން އަދި ހުޅަނގުފަރާތުން އިރުއެރުމުގެކުިރްނ "އަލް
ޣަރާ"ތައުބާވާންޖެހޭނެއެެވ.  ޣަރް އަކީ ފުރާނަ ހަށިަގނޑުން ނުކުންނަ ވަޤުތު އޭނާގެ ކަރުްނ "އަލް

ޞަދަކީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ކުރިން ަތއުބާވުމެވެ. އެއީ ުކޑަ )ޤިޔާމަތް( ުނވަަތ  ނުކުންނަ އަޑެވެ. މަޤް
ގެ އަންނަނިވި  صلى هللا عليه وسلم އެއީ ނަބިއްޔާ 1ޮބޑު )ޤިޔާމަތަށް( ވިޔަސްމެއެވެ.

ޘްގައިވާ ފަދައިންނެވެ.   ޙަދީ

ُ مِ  ،رَ غِ رْ غَ ي ُ َمْن ََتَب ِإََل اَّللَِّ قَ ْبَل َأْن ))   [٦١٣٢ ذي، صحيح اجلامع والرتم د(( ]رواه أمح.ْنهُ قَِبَل اَّللَّ

 هللا ތައުބާ ހާގެއުބާވެއްޖެމީތަ ރިންކު މުގެ އައު ކަރާހަމައަށް ފުރާނަ އޭނާގެ" މާނައީ:
  "ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެެވ.

ޘްގައިވެސްވާ ފަދައި   .ވެންނެއަދި އަންނަނިވި ޙަދީ

  (( ]رواه مسلم[.َعَلْيهِ   ِمْن َمْغرِِِبَا ََتَب هللاْمسُ ََتَب قَ ْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ  ))َمنْ 
                                                            

 .ކުޑަ ޤިޔާމަތޭކިޔައެވެ 'މަރަށް'ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  يقول املرتجم:  1
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 هللا ،ތައުބާ ތައުބާވެއްެޖީމހާގެ އިރުއެރުމުގެކުރިން ހުޅަނގުފަރާތުން" މާނައީ:
 "ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެެވ.



 މަތިވެރި ތައުބާއެއ   ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 
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 މަތިވެރި ތައުބާެއއ 

ގޮތުެގ ރައިގެންދިޔަ ޖީލު ތައުބާވި  ކުރިއަރައަމަތުގެއުންމި މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޛިކުރުޮކށްާލނީ
ޘާލެކެވެ. އެީއ ރަސޫލު ޞްޙާم صلى هللا عليه وسلهللا މި  ނެވެ.ބުންގެ އަ

ََّي  َل: فَ َقا -مصلى هللا عليه وسل- وَل اَّللَِّ َتى َرسُ أَ  يِّ ْسَلمِ َماِعَز ْبَن َماِلك  األَ  َة رضي هللا عنه: َأنَّ َعْن بُ َرْيدَ 
فَ َقاَل: ََّي  ِمَن اْلَغِد َأََتُه، ُه فَ َلمَّا َكانَ ، فَ َردَّ ُتَطهَِّرين  ُد َأنْ رِيِإِنِّ َقْد ظََلْمُت نَ ْفِسى َوَزنَ ْيُت، َوِإِنِّ أُ  ،َرُسوَل اَّللَِّ 
 :، فَ َقالَ ِإََل قَ ْوِمهِ  -عليه وسلم صلى هللا- ُل اَّللَِّ ُسو  رَ َيَة، َفَأْرَسلَ انِ ُه الثَّ ِإِنِّ َزنَ ْيُت. فَ َردَّ  َرُسوَل اَّللَِّ 

ًئا؟((،  ا ِفيَما نُ َرى، ْن َصاحِلِينَ مِ اْلَعْقِل،  ِإالَّ َويفَّ  ا نَ ْعَلُمهُ ا: مَ و َقالُ ف َ ))أَتَ ْعَلُموَن ِبَعْقِلِه َِبًْسا؟ تُ ْنِكُروَن ِمْنُه َشي ْ
َعَة َحَفَر َلُه ابِ َعْقِلِه، فَ َلمَّا َكاَن الرَّ بِ ُه اَل َِبَْس ِبِه َواَل ُروُه: أَنَّ َأْخب َ  فَ َأَل َعْنهُ ْم أَْيًضا، َفسَ الَِثَة، َفَأْرَسَل ِإلَْيهِ َفَأََتُه الثَّ 

 أََمَر ِبِه فَ ُرِجَم. ُحْفَرًة، ُثَّ 

ُد، َقاَلْت: َن اْلغَ ا َكافَ َلمَّ  ْرِِن، َوِإنَُّه َردََّها،َفَطهِّ ْيُت  َزن َ دْ قَ  ِإِنِّ  ، فَ َقاَلْت: ََّي َرُسوَل اَّللَِّ ةُ ِت اْلَغاِمِديَّ َقاَل: َفَجاءَ 
َلى، ِإينِّ  َّللَِّ ِعًزا، فَ َواَت َماَددْ رَ ا َكمَ   ين ؟ َلَعلََّك َأْن تَ ُردَّ  ِلَ تَ ُرد ين ََّي َرُسوَل اَّللَِّ  َحّتَّ  اَل: ))ِإمَّا اَل، َفاْذَهِب قَ  حَلُب ْ

َفَأْرِضِعيِه َحّتَّ  : ))اْذَهِب َلْدتُُه، َقالَ وَ َهَذا َقْد  اَلْت:قَ ، ِِف ِخْرَقة   ِبِِّ ْت أَتَ ْتُه َِبلصَّ ((، َقاَل: فَ َلمَّا َوَلدَ يتَِلدِ 
 َفَطْمُتُه، َوَقْد َأَكَل َقدْ  ،: َهَذا ََّي َرُسوَل اَّللَِّ اَلتْ ز ، فَ قَ ُة ُخبْ ْسرَ كِ ِِف َيِدِه   ِبِِّ تَ ْفِطِميِه((، فَ َلمَّا َفَطَمْتُه أَتَ ْتُه َِبلصَّ 

اَس فَ َرمَجُوَها، أََمَر النَّ ِإََل َصْدرَِها، وَ   ََلَاا َفُحِفرَ َمَر ِبَِ أَ  ُجل  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، ُثَّ ِإََل رَ  الطََّعاَم، َفَدَفَع الصَِّبَّ 
لى ص- َسِمَع َنِب  اَّللَِّ ِه َخاِلد  َفَسب ََّها، فَ ُم َعَلى َوجْ  الدَّ حَ ضَّ َجر  فَ َرَمى َرْأَسَها فَ تَ نَ فَ يُ ْقِبُل َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ِبَ 

 َلْو ََتبَ َها ِه َلَقْد ََتَبْت تَ ْوبَةً بَِيدِ  يْفسِ ن َ  يذِ لَّ َواف َ  ،: ))َمْهاًل ََّي َخاِلدُ َها، فَ َقالَ َسبَُّه ِإَّيَّ  -هللا عليه وسلم
 [(( ]رواه مسلم.َلُغِفَر َلهُ  - وهو الذي َيخذ الضرائب -َصاِحُب َمْكس  

ޢިޒް ހަމަކަށަވަރުން  .ރިވާކުރެއްވިއެވެ رضي هللا عنه ބުރައިދާ މާނައީ:  މާިލކު  ބުން މާ
 ގެ هللا އޭ" ދެންނެވިއެވެ: އައިސް  އަރިހަށް ގެ صلى هللا عليه وسلم هللاަރސޫލު އަލްއަސްލަމީ
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 ޒިނޭކޮށްފީމެެވ. ައނިޔާވެރިވެ ނަފްސަށް އަމިްއލަ  އަޅުގަނޑުގެ ހަަމކަށަވަރުން ރަސޫލާއެވެ.
 ފޮނުވާލެއްވިއެވެ. އޭނާ އެަކލޭގެފާނު ފަހެ "ދެްއވާށެވެ. ޠާހިރުޮކށް އަޅުގަނޑު ކަލޭގެފާނު

 ގެهللا އޭ" ދެންނެވިއެވެ: އައިސް އޭނާ ށް ރިހައަ ގެއެކަޭލގެފާނު އަިއދުވަހުވެސް ޖެހިގެން ފަހެ
 ފަހަަރށް  ދެވަނަ ނުއެކަލޭެގފާ ".ށްފީމެވެނޭކޮ ޒި އަޅުގަނޑު ހަަމކަށަވަރުންވެސް  ރަސޫލާއެވެ.

 .ޮފނުވާލެއްވިެއވެ އޭނާ

ޢިޒުއޭނާގެ ،صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު ފަހެ  މީުހން  ޤައުމުގެ  ގެ( عنه ي هللاضر  )މާ
 އެކަލޭެގފާނު  ފަހެ .(ފޮނުއްވިއެވެ މީހަކު ށްތަގާ އެބައިމީުހންގެ )ނުވަތަ ބަލާޮފނުވިއެވެ.

ޘްކުރެއްވިއެވެ.  އެނޭގހެއްޔެވެ؟ ށްބައިީމހުންނަތިޔަ ންކަޖެހޭ ހަމަނު ުބއްދި އޭނާގެ" ޙަދީ
 އެމީުހން  "އްޔެވެ؟ހެ ކާރުކުަރންއިން ށްކަ މަ އެއްވެސްކަ ކިބައިން  ޭއނާގެ ތިޔަބައިމީހުން
 މެނުވީ  ގައި މީހެއްގެގޮތު މަޖެހޭ ހަ ދިއްބު އޭނާއަކީ ތިމަންމެންނަށް" ދެންނެވިއެވެ.

  "ރެއިންނެވެ.ތެ ންގެލިޙުޞާ ތިމަންމެންގެ ވަނީއޭނާ އެނގިފައިނުވެއެވެ.

صلى هللا عليه  هللاރަސޫލު އަދި އައެވެ. ހަރަށްފަ ނަތިންވަ އޭނާ އަރިހަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހެ
 މީހަކު  ގާތަށް  ންގެއެބައިމީހު ތަ)ނުވަ .ވެއެޮފނުވި ބަލާ ވެސް މީހުން ޤައުމުގެ އޭނާގެ  وسلم

 މަްއސަލައެއް  ދީގައިބުއް އޭނާގެ ންކުރުމުލުވާސު ެބހޭގޮތުން އޭނާއާއި ފަހެ ފޮނުއްވިއެވެ.(
 އޭނާ  ދެންފަހެ ކޮނުނެވެ.ވަެޅއް ނާއަށްއޭ ވަހުދު ނަވަހަތަރު ޚަބަރުދިނެވެ. އެމީުހން ނެތްކަމަށް
 އަމުުރކުރެއްވިއެވެ. ރަޖަމުކުރަން

 އަރިހަށް( ގެ صلى هللا عليه وسلم هللا)ރަސޫލު ވިދާޅުވިއެވެ. (رضي هللا عنه ބުރައިދާ)
ޣާމިދިއްޔާ  އޭ " ދެންނެވިއެވެ. އެަކމަނާ ފަހެ އައެވެ. އަންހެންމީހާ( ޤަބީލާގެ )ޣާމިދު އަލް
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 "ޠާހިރުޮކށްދެއްވާށެވެ. ތިަމން ޒިނޭކޮށްފީމެވެ. ތިމަން ހަމަކަަށވަރުން ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا
 ފޮނުވާލެއްވިއެވެ. އަނބުރާ އެކަަމނާ އެކަލޭގެފާނު

 ތިމަން ވެ.ރަސޫލާއެ ގެهللا އޭ" ވެ.އެވިދެންނެ އައިސް ދުވަހު އަނެއް އެކަމަނާ ފަހެ
 ފަހެ  ނުވާލައްވަނީތޯއެވެ؟ޮފ ވެސްތިމަން ޮގތަށްވާލިނުޮފ ޢިޒްމާ ކީއްެވގެންތޯއެވެ؟ ޮފނުވާލެއްވީ

 ތިާބގެ ) ނޫނެކެވެ." ންނެވިއެވެ.ދެ ފާނުލޭގެ ކައެ "ބަނޑުޮބޑެވެ. ތިމަން ގަންދީބުނަމެވެ. هللا
 "ބުރިދާށެވެ.އެނ ހަންދެންވި މަނާކަ  (މަނޭދޭކަަމށްވާނަ ފޮރުވުމަށް އަމިއްލަނަފްސު

 ދި އަ  އައެވެ. އަރިހަށް  ފާނުގެ އެކަލޭގެ ގެންށްލައި ކަނޑަފޮތިގަ ދަރިފުޅު ިވހެއުމުން އެކަމަނާ  ފަހެ
ޘްކުޙަ އެކަލޭގެފާނު "ވެ.ދަރިއެ ވިހޭ  ތިމަން މިއޮތީ" ދެންނެވިއެވެ.  އެކުއްޖާއަށް " ރެއްވިއެވެ.ދީ

 "ށެވެ.ނާންއަ ވަިކވުމުން ކިރުތުނބުން ދާށެވެ. ކިރުދޭން

 ޮރށިަފޅިއެއް  އަތުގައި ޖާގެ އެކުއް ،އިރުއިއަ  ން އިގެވަޮގ ެއކުއްޖާ މުމުންނި ކިރުދީ އެކުއްޖާއަށް 
 ޭއނާ  ން ހަމަކަށަވަރު .ލާއެވެސޫރަ ގެهللا އޭ" ދެންނެވިއެވެ. އެކަމަނާ ފަހެ އޮތެވެ.

 ފަހެ "ކަެއވެ. ތަކެތިކާބޯ ިމހާރު  އޭނާ ން ރުވަހަމަަކށަ އަދި ވަކިވެއްޖެއެވެ. ކިރުތުނބުން
 ވަެޅއް  މެއާހަމައަށް  ގެނާއެކަމަ ދެން .ރިެއވެކުވާލުހަ އެކުއްޖާ މީހަކާ ތެރެއިން ންގެމުސްލިމު
 އަމުރުކުރެއްވުމުން  ކުްނނަށްމީސްތަ ުރމަށްަޖމުކުރަ ނާއެކަމަ އަދި އަމުރުުކރެއްވިއެވެ. ކޮންނަން
  ރަޖަމުކުެރވުނެވެ. އެކަމަނާ

 އަދި ލިއެވެ.އެއް  ޮބލަށް އެކަމަނާގެ ނަްނގަވާ ހިލައެއް ވަޑައިގެން  ވަލީދު ބުން ޚާލިދު
 އެކަމަނާއާދިމާއަށް  ޚާލިދުގެފާނު އަދި ބުރިއެވެ. ށްމޫނަ ޚާލިދުގެފާނުގެ ލޭ ނާގެއެކަމަ

 ައޑު  ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު ޚާލިދުގެފާނު ދިާމއަށް އެކަމަނާއާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބަްސފުޅު އިހާނެތިޮކށް
ޘްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭެގފާނު ފަހެ އިވިވަޑައިގަެތވެ. އަށް صلى هللا عليه وسلم ނަބިއްޔާ ގެهللا  ޙަދީ
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 އަތުްޕޅުގައިވާ އެއިލާހެއްގެ ނަފްސު ތިމަންކަލޭގެާފނުގެ ލައްާވެށވެ. މަުޑމައިތިރިވެ .ޚާލިދެވެ އޭ"
 ނަގާީމހުން(، ޓެކްސް )އެއީ  މީހަކުވެސް މަކްސްގެ ހަަމކަށަވަުރން ބުނަމަވެ. ފަރާތްގަންދީ
 "ފުހެވުނީހެވެ. ާފފަވެސް އެމީހެއްގެ ،ތައުބާިވނަމަ ތައުބާއަކުން އެކަމަނާވިފަދަ

ރެއްވިއެވެ. އަިދ ކުމަށް އަމުުރ ދުކުރުމާ ނަ  (ދެންއެއަށްފަހު އެކަމަނާގެ މަްއޗަްށ )ކަށު
 ވަޅުލެވުނެވެ.

 އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

َمْت بَ نْيَ َسْبِعنَي ِمْن َلْو ُقسِ  ،ََتَبْت تَ ْوبَةً  َل: ))َلَقدْ ؟ فَ َقاَهاُتَصلِّي َعَلي ْ  اَل ُعَمُر: ََّي َرُسوَل اَّللَِّ َرمَجْتَ َها ُثَّ فَ قَ 
ًئا أَْفَضَل مِ  ُهْم، َوَهْل َوَجْدَت َشي ْ الرزاق  (( ]رواه عبد.َوَجلَّ  َها َّللَِِّ َعزَّ َدْت بِنَ ْفسِ ْن َجاأَ ْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َوِسَعت ْ

 [٧/٣٢٥يف مصنفه 

 ދެންއެއަށްަފހު  ރަޖަމުކޮށްފަ އޭނާ ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ" ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުމަރުގެފާނު  ފަހެ
ޘްކުރެއްވިއެވެ. އެކަޭލގެފާނު ފަހެ "ހެއްެޔވެ؟ ކުރައްވަނީ )ކަށު(ނަމާދު  މަްއޗަށް  އޭނާގެ  ޙަދީ

 ނަށް ީމހުން ހަތްދިހަ ތެރެއިން އަހުލުވެރިންގެ މަދީނާގެ ތައުބާ  އެކަމަނާގެ ހަމަކަށަވަރުން"
 ޤުރުބާންވި ނަފްސުން  އެކަމަނާގެ އަށްޓަކައިهللا ފުދޭނެއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ބަހާލިޔަސް
  2"ހެއްޔެވެ؟ ދެކުނިން ތިބާ  މީހަކުވާކަން ހެޔޮ މީހަކަށްވުރެ

                                                            

ޘްއިން ބައެއް މީހުންނަށް ދޭހަވާޮގތުގައި ޒިނޭގެ ފާފައަށް އަރައިގަނެވިއްޖެމީހާ، ތައުބާވާނަަމ  يقول املرتجم:  2 މިޙަީދ

ދި އެއީ އޭނާ ތައުބާވުމުގެ މުކުރަންޖެހެއެވެ. އަޤާއި އަމިއްލައަށް ކޯޓުގައި އެދިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ޙައްދު
ކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކުށްހީއެކެވެ. އެހެންފާފަތަކޭ އެއްގޮތަށް ޒިނޭގެ ފާފައަށްވެސް އަރައިގަނެވިއްޖެމީހާ، ޠެ ޝަރު

ޢާލާ އޭނާގެ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި އޭާނ هللا އޭނާ ފުރިހަމަ ތައުބާއަކުން ތައުބާވެއްޖެނަމަ  ތަ
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ޞަޙާބީބޭފުޅުންގެ ތައުބާއާ އެފާފަކުރިކަން އަމިއްލައަށް ޯކޓަށް އަންގާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ. ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު  މިދެ
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. رمحه هللاދައްކަވަމުން އިމާމް އައްނަވަވީ 

ޢިޒު "  ،رضي هللا عنها ގެ އަންހެން މީހާޤަބީލާ މިދުއާއި ޣާ  عنهرضي هللاފަހެ )މީހަކު( ބުނެފާނެއެވެ. މާ
ޞިލުވީހެވެވެސް ބޭނުންވިކަބޭކަލުންއެދެ  އެއީ ؟ތައުބާވުމުން ފުއްދާނުލެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ  . ން )ތައުބާވުމުން( ޙާ

. އަިދ ތިއްބެވިއެވެ  ކަލުން މެދުނުކެނޑިވުމުގައި އެދެބޭ އިޤުރާރު ށް ކަމައެއީ ފާފަ ފޮހެލުމެވެ. އަދި ކިޔެއްހެއްޔެވެ. އެ
 ރަޖުމުވުން އިޚްތިޔާރުކެއްވިއެވެ.

 ފޮހެވުން އެއީ ކޮންމެ ރީއަތްވެ އެފާފަބަފައިން ފާމަ ޖެނަޤާއިމުކުރެވިއް ފަހެ އެކަމުގެ ޖަވާބަކީ: ޙައްދު
ޞަކޮށް ނަބި  ޙައްދު ގެ އަމުރުފުޅަށް عليه وسلم لى هللاصޔާ އްޙާލެއްގައިވެސް ޔަޤީންކަމެކެވެ. ޚާއް

 ޤާއިމުކުރެވުމުންނެވެ.

ރު އެބައޮތެވެ. އަދި ތައުބާގެ ކަށް ނުވުމުގެ ބިތައުބާއަ ރި ޞްތެނަމަވެސް ތައުބާވެއްޖެނަމަ އެތައުބާއަކީ އިޚްލާ
ޠެއްވެސް އުނިވުމުގެ ޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރު ގެ ފާފަ ބަބުން އެކުށާއި އެކަމު. ފަހެ އޭގެ ސަ ބައޮތެވެރުއެބި  ޝަރު

ވީ އްރެފަދަ( މަގު ދޫކޮށް އިޚްތިޔާރުކު )ދެކޮޅަށްކިރޭ ތް ތިމާލުއޮޙް ން އިވެދާނެއެވެ. ފަހެ އެބޭކަލުދާއިމަށް އޭނާއާއެކު 
/ طبعة:  ١٩٩/ ص:  ١١]شرح مسلم للنووي / جملد:  .لمهللا أعو. ވެއެކަމުން ބަރީއަތްވުމުގައި ޔަޤީންކަން އޮތް މަގެ

 دار املؤيد[
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 ހުރިހާކަމެއ  ޮފހެލާ ތައުބާވުމުނ  ކުރިނ ވެދިޔަ 

هللا ން ތައުބާވެއްޖެަނމަ ކަމަކު ައހަރެވެ. އެމެބޭނު އަހަރެން ތައުބާވާން"މީހަކު ބުނެފާއެވެ: 
ޢާލާ އަހަރެންނަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނެކަ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް ންދޭނީ ކާކުޤީންކަޔަގެ މުތަ
ޘާބިތުވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަ ޢާާލ هللا ވެނީއެވެ. ހެނަށް ފަސްޖެހަެރންއަ ކުތެދުމަގުގައި  ތަ
 "ވެ.ބާވާނަމެ ތައުހަރެން އަނަމައަހަރެންނަށް ފާފަފުއްސަވާނެކަން އެނގޭނެ

ޢޫފެއުއި ތިބާގެ ހިތުތެރޭގަ :އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގެކުރިްނ އުޅުއްިވ ރުތަކަކީ މީދޭ ޝު
ޞްޙާބުބޭ يه وسلم علصلى هللاهللا ބޭކަލުންތަކެއްކަަމްށވާ ރަސޫލު ތަކުގައިވެްސ ހިތްކަލުންގެ ގެ އަ
ޢޫރުތަކެކެވެ.  އުފެދުނު ޝު

ޅާއެުކ ޢާލާގެ އިރާދަފުތަهللا ، މަފިނަތިބާ އަންނަނިވި ދެރިވާޔަތާމެދު ވިސްނައި
 .ދާނެއެވެށްރަދުތައް ޢޫރުޝު ފްސުގައި ތިވާހަމަޔަޤީނުންވެސް ތިބާގެ ނަ

ޢާޢަމްރު ބުން އަ ، رمحه هللاއިމާމް ުމސްލިމް  ފުރަތަމަ: ގެ އިސްލާމްވިގޮތު ي هللا عنهضر  ޞްލް
 .ވެވެއެވާހަކަ ރިވާކުރެއްިވއެވެ. އެރިވާޔަތުގައި

أُلََبِيْعَك، ُت: اْبُسْط مَيِيَنَك فَ فَ ُقلْ  -سلمو  هصلى هللا علي- ِِف قَ ْلِب أَتَ ْيُت النَِّبَّ  اَلمَ اإِلسْ  َجَعَل اَّللَُّ  افَ َلمَّ 
ْشرَتُِط  َأْشرَتَِط، َقاَل: ))تَ ُت َأنْ دْ قُ ْلُت أَرَ  اَل:قَ  ((َعْمُرو؟َما َلَك ََّي ))، َقاَل: يَسَط مَيِيَنُه فَ َقَبْضُت َيدفَ بَ 

لَ يَ هْ  اإِلْساَلمَ  َأنَّ  ،وْمرُ أََما َعِلْمَت ََّي عَ . َقاَل: )ْلُت: َأْن يُ ْغَفَر ِل ِبَاَذا؟(( ق ُ  اَلِْْجَرَة  َوَأنَّ  ،هُ ِدُم َما َكاَن قَ ب ْ
َلَها، َوَأنَّ احلَْ تَ ْهدِ  لَ يَ ْهِدُم َما َكاَن ق َ  جَّ ُم َما َكاَن قَ ب ْ    ُه؟(.ب ْ

ޢާލާ هللا ފަހެ" މާނައީ:  ނަބިއްޔާ ލޯބިޖެއްސެވުމުން  އިސްލާމްދީނަށް ހިތުގައި  އަޅުގަނޑުގެ ތަ
 ފަހެ ދެންނެވީމެވެ: އަޅުގަނޑު ފަހެ އައީމެވެ. އަރިހަށް ގެ صلى هللا عليه وسلم

ޢަތު ކަލޭގެފާނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަކަށަވަރުންވެސް  ޢަތު ހިފާނަމެވެ. ބައި  ހިއްޕެވުމަްށޓަކައި( )ބައި
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 އަތް  އަޅުގަނުޑގެ ދެއްވުމުން، އަތްފުޅު އެކަލޭގެާފނު ފަހެ ދެއްވާށެވެ. ކަނާައތްފުޅު ކަލޭގެފާނުގެ
 އަޅުގަނޑު  "ވީތޯއެވެ؟ ކިހިނެތް ޢަމްރުއެވެ. އޭ" ވެ.ދެންނެވިއެ އެަކލޭގެފާނު ވެ.ލައްޕާލީމެ 

ޠެއް ގަނޑުއަޅު" ދެންނެވީމެވެ. ޘްކުރެއްވިއެވެ. ކަލޭގެފާނުއެ "ބޭނުމެވެ. ކުރަން ޝަރު  ޙަދީ
ޠެއްތޯއެވެ. ުކރާ ންކަމަކަށްޮކ"  ފާފަ ގަނޑަށް އަޅު" ންނެވީމެވެ.ދެ އަޅުގަނޑު  "ޝަރު

ޘްކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު "ފުއްސެވޭނެކަމަށެވެ.  ހަމަަކަށވަރުން .ޢަމްރުއެވެ އޭ" .ޙަދީ
 ހިޖުރަކުރުމުން އަދި ނެތިޮކށްލާކަމާިއ، ކަންތައްތައް ވެދިޔަ އޭގެކުރިން އިސްލާމްވުމުން

 ވެދިޔަކަންތައްތައް  ޭއގެކުރިން ޙައްޖުވުމުން  އަދި  ނެތިޮކށްލާކަމާއި  ވެދިޔަކަންތައްތައް އޭގެކުރިން
 "ހެްއޔެވެ؟ ނޭނގޭ ތިބާއަށް ލާކަންނެތިޮކށް

  ފައިވެއެވެ.ިރވާކުރައްވާ ސްލިމް  މުމާމްގެ އަރިހުން އި رضي هللا عنهما އިބްނު ޢައްބާސް ދެވަނަ:

فَ َقاُلوا: ِإنَّ  -يه وسلم علصلى هللا-ًدا ا حُمَمَّ ُثَّ أَتَ وْ  ،ثَ ُرواَأكْ فَ وا، َوَزنَ ْوا ََنًسا ِمْن َأْهِل الشِّْرِك قَ تَ ُلوا َفَأْكثَ رُ  َأنَّ 

ٱ  ٻ   ژ هللا تعاَل: فَ نَ َزَل قولُ  اَرًة،ا َكفَّ ِمْلنَ عَ َما َسٌن، َوَلْو ُُتْربََُن َأنَّ لِ تَ ُقوُل َوَتْدُعو إليه حلََ  يذِ الَّ 

  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ ٺ   ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ 

ھ      ھ  ھ ہ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ژَزَل: ، َون َ )سورة الفرقان( ژٹ    ٹ  ٹ

  .(٥٣)سورة الزمر  ژ...ھ  ےے 

 ޤަތުލުކުރިއެވެ. މީހުން ގިނައިން ވަރަށް ބަޔަކު ތެރެއިން އަހުލުވެރިންގެ ޝިރުކުގެ މާނައީ:
 ގެ  صلى هللا عليه وسلم މުޙައްމަދު  އެބައިމީހުން ދެންފަހެ ޒިނޭކުރިއެވެ. ގިަނއިން ވަރަށް އަދި

 ތަކާއި ބަސްފުޅު  ވިދާޅުވާ ތިޔަ ަކލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން" ދެންނެވިއެވެ. އައިސް  އަރިހަށް
ޢުވަތު ދެއްވާ  ކައްފާރާއެއް)ވާކަމު(ގެ  ޢަމަލުަތކަށް ތިަމންމެންގެ ެއއްޗެއްސެވެ. ރަނގަޅު އެއީ ދަ
ޢާލާގެ هللا ފަހެ "ދެއްވާށެވެ. ތިމަންމެންނަށް ބަރުޚަ  ވިއެެވ.ވާެލއްބާއް ބަސްފުޅު އަންނަނިވި ތަ
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ٿ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ژ

 )سورة الفرقان(  ژٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ

 ،هللا އަދި ނެވެ.ނަހަދާީމހުން ޮގވާ ަކށްލާހައި އެހެން އާއެކު هللا ނީބައިމީުހންއެ" މާނައީ:
 ޒިނޭނުކުރާ  އަދި ހުްނނެވެ.މީ ނުމަރާ ނީ،ތުންނޫޤުގޮއްޙަ ނަފްސެއް، ކުރައްވާފައިވާ ޙުރުމަތްތެރި
 "ވެ.އެރާނެބައްދަލުކު ތާޢުޤޫބާ  ގެ(ކަމު)އެ ޮކށްިފމީހާ  ކަމެއް އެއިން  މީހުންނެވެ.

ھ  ھ      ھ ہ  ہ   ہ ہ   ۀ  ۀ ژ ވިެއވެ.ބާއްވާލެއް  )އެއިލާހު( އަދިވެސް

  (٥٣)سورة الزمر  ژ...ھ  ےے 

 ފާފައިން މައްޗަށް ނަފްސުތަކުގެ އަމިއްލަ ންގެބައިމީހުއެ ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު" މާނައީ:
 ތުންރަޙްމަ ގެهللا ތިޔަބައިީމހުން އަޅުތަކުްނނޭވެ. ތިމަންރަސްކަާލނގެ އިސްރާފުކޮށްފައިވާ،

 "..ވެ.ނުވާށެ މާޔޫސް
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 ތަޢާލާ އަހަނ ނަށ  ފާފަ ފުއ ސަވާދެއ ވާނެ ހެއ ޔެވެ؟هللا 

 ަހރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތައްއަ. އެކަމަކު ނުމެވެ ބޭވާންއަހަރެން ތައުބާ"އަދި ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
ޝްކަމެއް ނުވެއެވެ. ތިބާ އްތަރެއްގެ ފާވާ ވައިނުފަވަރަށް ގިނައެވެ. އަހަންނަށް އަރައިގަނެވި  ޙި

 އެދިގު އަަހރުތަކުގައި ކެވެ. ފާފަތަ  ފަދަނެގެނެވޭނު ސްޔާލަށްވެޚި ޔާލަށް ގެނެވޭފަދަ ފާފަތަކާއި ޚި
ޢާލާ އަ هللا ، ންނަކަމުގި  އްލެންފައިވާއަހަރެން )ފާފަތަކަށް( އަރައިގެ  ހަންނަްށ ތަ

 "ވެ؟ޔެދެއްވުން އެކަށީގެންވޭ ހެއްފާފަފުއްސަވައި

ޞަމިއީ )ތިބާއަްށ( ޚާ އޮތީ: ދަނ ނަވަނ  އަޅުގަނޑު އަށ އަޚާ ޢިއ ޒަތ ތެރި ތިޔަ ެއްއ ްއސަލަ މައް
ވާ މައްސަަލއެކެވެ. ށް ުކރިމަތިހުންނަ މީގިނަ  ތައުބާވާން ބޭނުްނވާ ވަރަށްނޫނެވެ. މިއީ 

ޘާލެއްގެ ގޮތުްނ އެއްފަހަރަކު ޒުވާނަކު ލާނަމެވެ. )ެއޒުވާނާ(  ޛިކުރުޮކށްވާލެއްސުރި ކު މި
އަހަރުީވއިުރ  17މުރުން ދި އޭނާގެ ޢުވެ. އަ ފިއެއިޢުމުރުން ވަރަށް ހަގުއިރު ފާފަކުރަން ފަށަ

ޝްކަންތައް . ތަކުގެ ކުދިޮބޑު ފާފަތަކެވެފާތު ވައްތަރުވެ. ތަ ތެ އޮތައްކުރުމުގެ ދިގު ެރޯކޑެއްފާޙި
ިދ އެކުއެވެ. އަ  މީހުންނާތިޮބޑެ ަޑކުދީންނާއިވެ. ކުއެކުއެ ނާ)ފާފަތައް ކޮށްފައިވަނީ( ތަފާތު މީހުން

 އްޗެތި ހަރު ވައްކަންކޮްށ އެ . އަދި އެކިފަފައެވެ ށްނާކޮއޭނާވަނީ ކުޑަ އަންހެންކުދީންނަށްވެސް ގޯ
އުބާވެއްޖައީމެެވ. ތަށް އަހަރެން އަهللا": ޏެވެންއެވެ. ދެން ފަހެ އޭނާ ބުވަގަށްވެސް ނަގާފަ

އި ބުރާސްފަތި ދުވަުހ  ހޯމަ ދުަވހާ. އަދިމެވެރަކުއަހަރެން ބައެއް ރޭރޭ ތަހައްޖުދު ނަމާދު 
ނަްށ ހެ އަަހންވެ. ފައާން ކިޔަވަމެ ޤުރުރިތިކީ ރޯދަ ހިފަމެވެ. އަދި ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު

 "ވޭހެއްޔެވެ؟ ތައުބާ

ޢަވެ، އޭގެން  ޞްލަީކ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް ރުޖޫ އިސްލާމްކަމުެގ ައހުލުވެރިންގެ މަިއަގނޑު އަ
ޢަވުމުްނ  ،ޙުކުމްތަކާއި، ޙައްުލތަކާއި ފަރުވާތައް ހޯދުމެވެ. ފަހެ އަޅުގަނޑުމެން ޤުރުއާނަށް ރުޖޫ
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ   ژ  ވަޙީބަސްފުޅަކީ:ގެهللاފެންނަ 

)سورة الزمر  ژ…ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 
٥٤-٥٣)  

 ފާފައިން މައްޗަށް ކުގެނަފްސުތަ އްލައަމި ގެންމީހުބައިއެ ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު" މާނައީ:
 ރަޙްމަތުން ގެهللا ންތިޔަބައިީމހު .ްނނޭވެކުޅުތައަ ތިމަންރަސްކަާލނގެ އިސްރާފުކޮށްފައިވާ،

 ކަލާނގެއެވެ.ރަސް ފުއްސަވާ ފަތައްފާ ހާއެންމެ  އީهللا ހަމަކަށަވަރުން  ށެވެ.މާޔޫސްނުވާ
 [53] ަރސްކަލާނގެއެވެ. ތަރަޙީމުވަން ،އްސަވާފަފުފާ ގިނަގިަނއިން އެކަލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން 

 "…ލަނބާކިޔަމަންާވށެވެޯބ ނގެއަށްކަލާއެ ބާވެ،އުތަ ށްރިރަސްކަލާނގެއަވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި

ލަ ވަރަށް ސާފެވެ. . ަމއްސަކީ މިއީެއވެަޖވާބަ މަރިހަޛިކުރުކުރެވިދިޔަ މައްސަލައިގެ އެްނމެ ފު
 ލަކަށް ބޭނުމެއް ނުެވއެވެ.ޞީއިތުރު ތަފް

މާ ނޭ ވަރަށްުވރެ ސަވައިދެއްވާލާ ފުއްޢާތަهللا ކަކީ،އޭާނއަށް ކުރެވިފައިާވ ފާފަތަ ފުރަތަމަކަމަކީ
ވަސްކަާމމެުދ ޅުގެ ތަނަ ރަޙްމަތްފުއްބުގެރަގެ ނާއޭއިޙްސާސްކުރެވެނީ އަޅާއަށް  ށް،ގިނަ ކަމަ

 ވެ.ންނެޔަޤީންކަމެއް ނެތުމު

ގެ ތެރެއިްނ ރަތްތެރިކަމުގެ ޤުދުޢާލާތަ هللاއެންމެހާ ފާފަތައް ފުއްސެވުން އެއީ  ދެވަނަކަމަކީ
 ވެ.ނެންކަުމގެ ީއމާންތެރިކަން ކުޑަުވމު ވާކަމެއް

މީދުކުރުމުގަިއ ންމުގައިވާ އުމަލެއްކަޢަ މުންމުހިހިތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން  ތިނ ވަނަކަމަކީ
 ވެ.ންނެބަލިކަށިުވމު

 ވެ.ންނެމުބޫލުނުކުރެވު ށް ޤަކަމަނެގެންދާތައުބާވުމުން ފާފަތައް ފުހެވި  ަތަރުވަނަކަމަކީހ
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 ޖަވާބުދޭނަމެވެ.މިހުރިހާ ނުކުތާތަަކށް 

ޢާލާهللا އެކަން ބަޔާންކުރުުމގައި  ނުކުތާ: މަފުރަތަ   ފުދޭނެއެވެ. ސްފުޅުޙީބަގެ ވަތަ

  (١٥٦ األعراف )سورة  ژ…ٹ ٹ ٹ ٿ…ژ

 "…ވެގެންވެއެވެތަނަވަސް ްށމެ އްޗަކައެ މެކޮން ރަޙްމަތް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި…" މާނައީ:

ޘްއަންނަނިވި ޞައްޙަ ޤުދުސިއްޔަ  ނުކުތާ: ދެވަނަ   .ނެއެވެދޭ ފުޙަދީ

ًئا(( ]رواه ال أََُبِل َما لَْ ُيشْ ْرُت َلُه، وَ ِب َغفَ نُو ُقْدَرة  َعَلى َمْغِفَرِة الذ   ))َقاَل تعاَل: َمْن َعِلَم َأينِّ ُذو رِْك ِب َشي ْ
 [ ٤٣٣٠الطرباين يف الكبري واحلاكم، صحيح اجلامع 

ޢާލާ هللا" މާނައީ:  ފުއްސެވުަމށް  ފާފަ ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ ހަމަކަަށވަރުން ވަޙީކުރެއްވިެއވެ: ތަ
 ފާފަ  ތިަމންރަސްކަލާނގެ ދަންނަމީހާއަށް ފަރާތްކަމަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ
ޟްރަތުގައި ގެ هللا ތިމަން )އެކަމަށް( އަދި ފުއްސަވާދެއްވާހުށީމެވެ.  )އެއީ( 3ފަރުވާލެއްނެތެވެ. ޙަ

ރަތް ދުވަހު އެއީ އާޚި "ނުކުރާހާހިނދަުކއެވެ. ބައިވެރި  އްފަރާތެ އެހެން  ރަސްކަާލނގެއާއި ތިމަން
 ބައްދަލުވާ ހިނދުގައެވެ. އަޅާ އޭނާގެ ރައްބާ 

ޘުންޤުދުސި ރިތިވެ ފަހެ އެކަމަށް ފަރުާވކުރާނީ މި މަ ނުކުތާ: ތިނ ވަނަ   ނެވެ.އްޔަ ޙަދީ

بَ َلَغْت َك َما َدَعْوَتِِن َوَرَجْوَتِِن َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمْنَك َواَل أََُبِل، ََّي اْبَن آَدَم َلْو  آَدَم ِإنَّ ))ََّي اْبنَ 
َتِِن ِبقُ أََُبِل، ََّي اْبَن آَدَم ِإنَّ  َماِء ُثَّ اْستَ ْغَفْرَتِِن َغَفْرُت َلَك َواَل ُذنُوُبَك َعَناَن السَّ  ِض َخطَاََّي َراِب اأْلَرْ َك َلْو أَتَ ي ْ

ُتَك ِبُقرَاِِبَا َمْغِفَرةً  ُثَّ  ًئا أَلَتَ ي ْ   [٤٣٣٨(( ]رواه الرتمذي، صحيح اجلامع .َلِقيَتِِن اَل ُتْشرُِك ِب َشي ْ

                                                            
َتفة األحوذي كتاب : الدعوات / جملد: ]އަށް ބޮޑުކަމެއްނޫނެވެ. ބައްލަވާ هللاއެބަހީ: އެއީ ތިމަން  يقول املرتجم: 3
 [/ طبعة: دار إحياء الرتاث العرِب ٤٨٨/ ص:  ٩
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ޢާ  ތިބާ  އަށްރަސްކަލާނގެ ންތިމަ ރުން ވަހަމަކަށަ ދަރިޔާއެވެ. ާއދަމުގެ އޭ" މާނައީ:  ދު
ޟްރަތުން ތިމަންރަސްލާނގެ ދަންނަވާ،  ތިބާގެ  ރަސްކަލާނގެިތމަން ނދަކުހި ރާހާދުކުމީއުން ޙަ

 .ވާލެއްނެތެވެފަރު ޟްރަތުގައިޙަ ގެهللا މަންތި އެަކމަށް އަދި .ފާފަފުއްސަވާދެއްވާހުށީމެވެ

 ދެންފަހެ ިރކަމުގައިވިޔަސް،ޯފ ހަމައަށް ކާވިާލތަ ގެޑުއު ފާފަތައް ތިބާގެ ދަރިޔާއެވެ. އާދަމުގެ އޭ
ޣުފާރުކޮށްފިނަމަ ތިބާ  ގެ هللا ތިމަން  އެކަމަށް އަދި  ވާހުށީމެވެ.އިދެއްސަވައްފާފާފު ތިބާގެ  އިސްތި

ޟްރަތުގައި  ފަރުވާލެއްނެތެވެ. ޙަ

ޟްރަތަށް ސްކަލާނގެތިމަންރަ  ގެންފާޮކށްފާ ބާތި ބިންފުެރންދެން ދަިރޔާއެވެ. އާދަމުގެ އޭ  ޙަ
 ރާހާ ނުކު އިވެރި ބަ އެއްެޗއް އްވެސްއެ އިގެއާންަރސްކަލާނތިމަ ތިބާ އައިކަމުގައިވިޔަސް،

 ވުންއްސެފާފަފު ށްތިބާއަ ނގެލާތިމަންރަސްކަ ފުރެންދެން ބިން އެ ހިނދަކު،
 "ގެނެސްދެއްވާހުށީމެވެ.

ޘް  صلى هللا عليه وسلمهللا ފަހެ ރަސޫލު ނުކުތާ: ހަތަރުވަނަ   އެވެ.ފުދޭނެ މަށްކައެގެ ޙަދީ

  [٠٠٨٣ اجلامع صحيح  ْنِب َكَمْن اَل َذْنَب َلُه(( ]رواه ابن ماجه،الذَّ  ُب ِمنَ ))التَّائِ 

 "މީހެކެވެ. ނުވާމީހެއްަފދަ ފާފައެއް ކީ ހަތައުބާވާމީ ފާފަތަކުން " މާނައީ:
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ޝްކަންތައްތަކެއް ފުއްސަވާދެއްވު ޢާލާ هللاކީ މަގިނަ ފާޙި  ަޤބޫލުކުރާ  އްކަމުގައި ދަތިކަމެއަްށ ތަ
ޘް މީހުންނަށްޓަކައި  ވެ.މެސްދޭނަގެނެ މިތާނގައި މިޙަދީ

 ސަތޭކަ މީހުނ  ޤަތުލުކުރިމީހާގެ ތައުބާ 

 عليه وسلم َقاَل: هللا هللِا صلى َنِبَّ  نَّ أَ َعْن َأِب َسِعيد َسْعد بن َماِلك بن سنان اْْلُْدرِيِّ رضي هللا عنه 
َلُكْم َرُجٌل قَ َتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي  .  لَّ ْعَلِم َأْهِل اأَلْرِض َفدُ أَ َأَل َعْن ا، َفسَ ْفسً ن َ ))َكاَن ِفيَمْن َكاَن قَ ب ْ َعَلى رَاِهب 

 َل ِبِه ِماَئًة.اَل: اَل. فَ َقتَ َلُه َفَكمَّ فَ قَ ْوبَة ؟ ت َ  ِمَن  َلهُ ُه قَ َتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي نَ ْفًسا فَ َهلْ ِإنَّ ََتُه فَ َقاَل: َفأَ 

ُه ِمْن تَ ْوبَة ؟ فَ َقاَل:  لَ َتَل ِماَئَة نَ ْفس  فَ َهلْ ُه ق َ نَّ فَ َقاَل: إِ  ،ى َرُجل  َعالِ  َعلَ  ْعَلِم َأْهِل اأَلْرِض َفُدلَّ َسَأَل َعْن أَ  ُثَّ 
َنُه َوبَ نْيَ الت َّ  نَ َعْم، َوَمنْ   تَ َعاََل َفاْعُبدْ  ُبُدوَن اَّللََّ ا أََُنًسا يَ عْ ِبَِ  ِإنَّ فَ َذا وََكَذا ْرِض كَ أَ  ََل ْوبَِة، اْنطَِلْق إِ ََيُوُل بَ ي ْ

 َمَعُهْم، َواَل تَ ْرِجْع ِإََل أَْرِضَك َفِإن ََّها أَْرُض َسْوء .

اِب. فَ َقاَلْت  اْلَعذَ مْحَِة َوَمالَِئَكةُ  الرَّ  َمالَِئَكةُ ْت ِفيهِ َصمَ تَ رِيَق َأََتُه اْلَمْوُت، َفاخْ َنَصَف الطَّ  ِإَذا َق َحّتَّ َفاْنطَلَ 
ًرا َقط  ُه لَْ يَ ْعَملْ : ِإنَّ ْت َمالَِئَكُة اْلَعَذابِ اََل. َوَقالَ تَ عَ  َّللَِّ ْقِباًل ِبَقْلِبِه ِإََل امْحَِة: َجاَء ََتئًِبا مُ َمالَِئَكُة الرَّ   . َخي ْ

نَ ُهْم  يِِّ ُهْم َمَلٌك ِِف ُصوَرِة آَدمِ َفَأَتَ   ِتِهَما َكاَن ِإََل أَيَّ نْيَ اأَلْرَضنْيِ فَ َما ب َ  اَل: ِقيُسوافَ قَ  -امً كَ أي حَ -َفَجَعُلوُه بَ ي ْ
  (( ]متفق عليه[.ةِ محَْ َمالَِئَكُة الرَّ ْتُه اَد، فَ َقَبضَ  أَرَ ِّت لَّ وُه أَْدَِن ِإََل اأَلْرِض اأَْدَِن فَ ُهَو َلُه، فَ َقاُسوُه فَ َوَجدُ 

ޢުދު ަސޢީދު އަބޫ ނައީ:މާ  ނަބިއްޔާ  رضي هللا عنه އަލްޚުދްރީ ސިނާނު ބުން މާލިކު ބުން ސަ
ޘްކުރެއްވިއެވެ. ކަޭލެގފާނުއެ ރިވާކުެރއްވިއެވެ. އަރިހުން ގެ صلى هللا عليه وسلم  ޙަދީ

 ފަހެ މީހަކުވިެއވެ. ަޤތުލުކުރި މީހުން ނުވަދިހަނުވަ ތެރޭގައި މީހުންގެ  ވީކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ"
 އޭނާއަށް  ފަހެ ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭނާ މީހަކާބެހޭގޮތުން  ޢިލްމުވެރި  ެއންމެ ބިންމަތީގައިވާ

 މީހުން  ނުވަދިހަނުވަ ޭއނާ އައިސް ާގތަށް ީމހާ )ރާހިބު( އެ  އޭނާ ފަހެ ދެއްކުނެެވ. ރާހިބަކު
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 ޖަވާބުދިނެވެ. މީހާ އެރާހިބު .ސުާވލުކުރިއެވެ ތައުބާވެވޭނެތޯ އޭނާއަށް ުބނެ، މަށްޤަތުލުކުރިކަ
 ފުރިހަމަކުރިއެވެ. ސަތޭކަ ޤަތުލުޮކށް މީހާ )ރާހިބު( އެ އޭނާ ފަހެ "ނޫނެކެވެ."

 ފަހެ  ސުވާލުކުރިެއވެ. ގޮުތން ކާެބހޭމީހަ ވެރި މުޢިލް ެއންމެ ބިންމަތީގައިވާ އޭނާ ދެންފަހެ
 ބުނެ  ތުލުކުރިކަަމށްޤަ މީހުން ކަތޭސަ ޭއނާ ފަހެ ދެްއކުނެވެ. ބޭކަލަކު ޢިލްމުެވރި އޭނާއަށް
 އި ތިބާއާ  އާއެކެވެ." ބުދިނެވެ.ޖަވާ  އެމީހާ  .ރިއެވެ ކުލުސުވާ އެމީހާކުެރން ތައުާބެވވޭނެތޯ އޭނާއަށް
 ފަހެ ށެވެ.ދާ ބިމަކަށް ނިއެވެ ެވނިމި ؟ކާކުހެއްޔެވެ ވަންނާނީ ދެމެދަށް ތައުބާއާ
 ބަިއވެރިވެ  މީހުންނާއެބައި ށެވެ.ޢާލާއަތަ هللا ނީއަޅުަކންކުރަ އެބައިމީހުން ވަރުންހަމަކަށަ
ޢަނުވާށެވެރު ނުބރިއެ ށްބިމަ ތިބާގެ އަދި އަޅުކަންކުރާށެވެ. އަށްهللا  ށަަވރުން ހަމަކަ ފަހެ .ޖޫ
 "ިބމެެކވެ. ނުބައި އެއީ

 އަތުވެއްޖެއެވެ. ރުމަ ގާތަށް އޭނާ ސާބުންހި ހާއްމެދެ މަގުގެ ފެށިއެވެ. ދަތުރަށް އޭނާ ފަހެ
 ގެ ރްަޙމަތު .ވަޑައިގަތެވެސްވެދެބަ ނާއާމެދުއޭ  ތުން ކައިމަލާ ޢަޛާބުގެ މަލާއިަކތުންނާއި ރަޙްމަތުގެ

ޞްޮކށްގެނެވެ. ހިތް ޢާލާއަށްތަهللا ،ާޙލު ބާވާއުތަ އެއައީ އޭނާ" ދެންނެވިއެވެ. މަލާއިކަތުން  "ޚާލި
 ޢަމަލެއް  ހެޔޮ ވެސްއެއް އޭނާ ރުންަކށަވަހަމަ" .ދެންނެވިއެވެ މަލާއިކަތުން ގެޢަޛާބު އަދި
 "ރެއެވެ.ނުކު

 ފަހެ .ވަޑައިގަތެވެ މަލާއިކަަތކު ޞޫރައިގައި ނެއްގެއިްނސާ އަރިހަށް އެބޭކަލުންގެ  ފަހެ
 ފަހެ  – ގޮތުގައެވެ. ޙާކިމެއްގެ އެބަހީ – ަލއްވައިފިއެވެ. އެބޭކަލަކު މެދަށް ގެކަލުންއެބޭ

 އެބިަމކާ  އޭނާ މިންއަޅާށެވެ. ބިާމދޭތެރޭގައި ދެ އާއި އޭނާ" ދެންނެވިއެވެ. )އެމަލާއިކަތާ(
 ޭއނާ  ަފހެ ިމންއެޅުއްވިއެވެ. ަކލުންއެބޭ ފަހެ  "އޭނާއަށެވެ. ވަނީ ބިން ތުގައިވާ ގާ އެންމެ
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 ދިޔުމަށް އެބިމަަކށް އޭނާ ފެނިވަޑައިގަތީ ންނަށް ކަލުއެބޭ ބިމަަކށް  ގާތުގައިވީ އެްނމެ އެބިމަކާ
 "ޕެވިެއވެ.ހިއް ފުރާނަ އޭނާގެ މަލާއިކަތުން ރަޙްމަތުގެ ފަހެ ބިމެވެ. ބޭނުންވި

  އަދި ޞައްޙަ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

  ((.اْهِلهَ أَ ْن مِ احِلَِة أَقْ َرَب ِبِشرْب  َفُجِعَل ))َفَكاَن ِإََل اْلَقْريَِة الصَّ 

 ެއއީ  އޭނާ  ކަމުން ންއެހެ  ގައެވެ.ގާތު ރެ ވުކަށްކައިވަތަ އޭނާާއއި  ރަށްވީ ޞާލިޙު" މާނައީ:
 ".ެބލުެނވެ ހުލުވެިރއެއްކަމުގައިއަ އެރަށުގެ

  އަދި ޞައްޙަ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

نَ ُهمَ ِب َوَقالَ رَّ ْن تَ قَ  أَ ِدي َوِإََل َهِذهِ تعاَل ِإََل َهِذِه َأْن تَ َباعَ  ))َفَأْوَحى اَّللَُّ  ا، فَ َوَجُدْوُه ِإََل َهِذِه : ِقيُسوا َما بَ ي ْ
  (( .َلهُ أَقْ َرَب ِبِشرْب  فَ ُغِفَر 

ޢާލާ هللا ފަހެ" މާނައީ:  އަދި  ދުރުވުމަށް، އިޭއނާއާ މަްށ(ބި ންގެމީހު ބައި ނު )އެބަހީ: މިއަށް  ތަ
 އަދި  އެެވ.ވަޙީކުރެއްވި ވުމަށް ތްގާ ޭއނާއާ ބިމަްށ( ޞާލިޙުންގެ ހީ:)އެބަ  މިއަށް
 އާ މި އޭނާއާއި ފަހެ "ޅާށެވެ.މިންއަ ދެމެދުދެބިމާ އިއާނާއޭ" ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ކަތުންނަށް()މަލާއި
 ޭއގެ  ފަހެ  އިގަތެވެ.ފެިނވަޑަ ނަށްކަލުންބޭ އެ ގާތުގައިވީތީ ބިމަށް( ޞާލުިޙންގެ )އެބަހީ:
 ."ފުއްސެވުނެވެ ފާފަ އޭނާގެ  ބަބުންސަ

. ުއބާވާން ބޭނުންާވ މީހާއެވެތައްޔެވެ! ޭއ ކާުކހެ ނީންނާދެމެދަށް ވަ އާދޭހެވެ. މީހަކާިއ ތައުބާއާ 
ކުރެއްވި، މިމީާހެގ އުބާ ޤަބޫލުޢާލާ ތަތަ هللا،  ފާފަތަކަށް ވުރެތިބާ ތައުބާވާްނ ބޭނުންވާ

 މީދު ކަނޑާލަީނ ކީއްވެގެންހެ ތިާބ އުން ފަޔެވެ؟ އް ހެފާފަތައް ބޮޑުކަަމްށ ތިބާއަްށ މިހާުރ ފެނޭ
 ހެއްޔެވެ؟
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هللا މާމަތިވެރިއެވެ.   މިަކންސްއެައށްވުރެވެ .އަޚާއެވެ އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ. އޭ މުސްިލމު
ޢާލާގެ މި   ވެ.ވަޙީަބސްފުޅާމެދު ވިސްނަވާށެ ތަ

 ٺ   ٺٿ  ٿ   ٺ     ٺڀ  ڀ      ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ژ 

 ڄ   ڄ ڦ  ڄ   ڦ ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     

 ژ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ

   )سورة الفرقان(

 هللا އަދި ނެވެ.ނަހަދާީމހުން ޮގވާ ށްކަ ލާހައި އެހެން އާއެކު هللا ންނީބައިމީހު އެ" މާނައީ:
ޤު ،ނަފްސެއް ކުރައްވާފައިވާ ޙުރުމަތްތެރި  ޒިނޭނުކުރާ  އަދި .ްނނެވެމީހު ނުމަރާ ނީނޫ ގޮތުން ޙައް
 އެމީހަަކށް  [68] ވެ.އެކުރާނެބައްދަލު ބާތާޢުޤޫ (ގެމު)އެކަ ކަމެއްކޮށްފިމީހާ އެއިން މީހުންނެވެ.
 ޙާލު  ލިބިގެންވާ  ންއިހާެނތިކަ ދިއަ ެޓވެ.އްހު ވާގިނަުގނަކުރައް ޢަޛާބު ދުވަހުން ޤިޔާމަތް
ޢަޛާބު  ގިނަގިަނއިން  އީމާންވެ، ތަުއބާވެ، [96] ވެ.އެނެދެމިހުންނާ އެމީހަކު  ޭރގައި،ތެ ގެ އެ
 ންތަަކށް ހެޮޔކަ އް،ކަންތަނުަބއި ންގެހުބައިމީއެ هللا ފަހެ މެނުވީެއވެ. މީހަކުރިކު ޢަމަލު ޞާލިޙު

 هللا ކަމުަގއި ލަކުކަ ޙީމުވަންތަރަ ވާ،ސައްފާފަފު ގިނަގިނައިން ެވ.އެބަދަލުކުރައްވާނެ
 "[70] ވޮޑިގެންވެއެވެ.

ޢާލާގެ މިވަޙީބަސްފުޅާމެދު ވިސްނާލައްهللا    .ވެވާށެތަ

  (٧٠)سورة الفرقان  ژ… ڃ  چ    چ  چ  چ …ژ

  "…ވެއެރައްވާނެަބދަލުކު ކަށްންތަޮޔކަހެ ،ތައްނުބައިކަން ންގެ ބައިމީހުއެ هللا ފަހެ…" މާނައީ:
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ޢާލާގެهللا ތިބާއަށް މިއިްނ ދައްކައިދެނީ  ޟު ތަ ރިކަމެެވ. ތިވެރިކަމުގެ މަންތަވެލުވަފަ
 ވައ ތަރެއ ވެއެވެ. ދެ ގެބަދަލުކުރެއ ވުމު ަގއިމިވާތާ މި އެވެ.ފައިވެޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެ

 ރުން ކުއެގޮތުން ޝިރުކު ވެ.މެބަދަލުކޮށ ދެއ ވު ޞިފަތަކަށ  ހެޔޮ ޞިފަތައ  ނުބައި  ފުރަތަމަ:
މަށެވެ. އަދި ދޮގުހެދުްނ އްފަތްތެރިކަން ޢިކުރުނޭއީމާންކަމަށް ބަދަލުކުރައްވައެވެ. ައދި ޒި

 ދިވެްސ މިފަދައިންނެވެ.ކަމަށެވެ. އަތްތެރިމާނާއަ ތެދުވެރިކަމަށެވެ. އަދި ޚިޔާނާތްތެރިކަން

 ނ ތައ ތަކަށ ހެޔޮކަ ުދވަހުނ  ޤިޔާމަތ  ކަނ ތައ ތައ  އި ނުބަ ކޮށ ފައިވާ އޭނާ ދެވަނަ:
  މިބަސްފުޅަށް ިވސްނާލައްވާށެވެ. ވެ.މެބަދަލުކޮށ ދެއ ވު

  (٧٠)سورة الفرقان  ژ… چ    چ  چ  چ …ژ

 ..."ވެއެކުރައްވާނެބަދަލު ށްންތަކަހެޮޔކަ އް،ނުަބއިކަންތަ ންގެބައިމީހުއެ هللا"... މާނައީ:

އެވެ. ްށ އެކަާލނގެ ވަޙީނުކުރައްވަ އްވާނެކަމަކަލުކުރަދަށް ބަނުބައިކަމެްއ ހެޔޮަކމަކަމިތާގައި ކޮންެމ 
އްވަރު ނުވަަތ ދު ނުވަތަ އެމަތުން ވާގޮރިމެދުވެ އެއީ ޢަދަދުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެކަން

ގެ ތެދުވެރިކަމާިއ މީހާެގ ތައުބާއުބާވާތަ ނީ ގިނަވެސް ވެދާނެއެވެ. އެކަން ބިނާވެގެންވަ
ހެްއޔެވެ؟  އް ތިބާ ދުށިންންތަވެރިކަމެޟުލުވަ ފަ ޑު  މަްއޗަށެވެ. މިއަށްވުެރ ބޮފުރިހަމަކަމުގެ

ޘުން ބައްޙަ ވެތި ރިނިވިތަކަމުގެ ޝަރަޙަ އަންނައިލާހީ ދީލަތިވަން  ލަވާލައްވާށެވެ.ދީ

ويف  -ِه َوَسلََّم )لنب َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ انَُّه أََتى وِد، أَ ْمدُ الرَّمْحَِن بن ُجبَ رْي ، َعْن َأِب َطِويل  َشَطب  اْلمَ  َعْن َعْبدِ 
نَ ْيهِ  - طرق أخرى ي صا َحّتَّ َقاَم بَ نْيَ َيدَ عُم َعَلى عَ َو َيدْ  َوهُ َجاَء َشْيٌخ َهرِم َقْد َسَقَط َحاِجَباُه َعَلى َعي ْ

 لى هللا عليه وسلم(.النب ص
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رُ : أََرأَْيَت َرُجال َعِمَل الذ  فَ َقالَ  َها ْك مِ نُوَب ُكلََّها، فَ َلْم يَ ت ْ ًئا، َوهُ شَ ن ْ ُركْ ي ْ  -    َحاَجًة َوال َداَجةً َو يف َذِلَك لَْ يَ ت ْ
ئَ َتُه بَ نْيَ َأْهِل ُقسَِّمْت خَ  ِه، َلوْ ِمْينِ إال اقْ َتَطَعَها بِيَ ويف رواية: ِإال َأََتَها، ) - أي صغرية وال كبرية أَلْرِض اِطي ْ

ُهمْ  ُهمْ  - أَلْوبَ َقت ْ  ( -أي: َأْهَلَكت ْ

 فَ َهْل ِلذِلَك ِمْن تَ ْوبَة  ؟ 

 ()فَ َهْل َأْسَلْمَت؟()َقاَل: 

ُ، َوأَنَّ َقاَل: أَمَّا َأََن َفَأشْ    .َّللَِّ اُسوُل َك رَ َهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اَّللَّ

ُرُك السَّ ُل اْلَْ )تَ ْفعَ )َقاَل:  رَاِت، َوتَ ت ْ رَ َّللَُّ ا ُهنَّ يَِّئاِت، فَ َيْجَعلُ ي ْ  ((ات  ُكلَُّهنَّ  َلَك َخي ْ

 َقاَل: َوَغَدرَاِت َوَفَجَراِت؟

 ()نَ َعْم()قال: 

 َأْكبَ ُر. َقاَل: اَّللَُّ 

 4 َفَما َزاَل ُيَكربُِّ َحّتَّ تَ َواَرى.

                                                            

ޘަމީ ވިދާޅުވިއެވެ: *  4 ޠަބަރާނީއާއި އަލްބައްޒާރު މިފަދަ ގޮތަކަށް ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބައްޒާރު އަލްހައި އައް
 حممد بنރާފަދަ ބޭކަލުންނެވެ. ތަކުގައި ރިވާކު އްޙަފޮތްޞަކީ ނަރިވާކުރެއްވި އިރު )އެސަނަދުގައި ތިބި( ބޭކަލުން

ޘިޤާއެ  هارون بن نشيطة  (١/٣٦اجملمع ) (ކެވެމީހެ ރުހިފޭތުބާ އިހީ: އެބަ)ކެވެ. ފިޔަވައެވެ. އޭނާއަކީ 

ނަދެކެެވ. ސަ ރަނގަޅު ވަރުގަދަ( ) يد قويج ދަކީސަނަމީގެގައި ވިދާޅުވިއެވެ:  الرتغيبއަދި އަލްމުންޛިރީ *
(٤/١١٣) 

ޝަރު صحيحلا އެވަނީގައި އިބްނު ޙަޖަރުވިދާޅުވިއެވެ:  اإلصابة*  طب(شترمجة  ٤/١٤٩). ޠުގައެވެގެ 
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ޠަބު ޠަވީލު އަބޫ މާނައީ:  ޖުބައިރު  ބުން ނުބްދުއްރަޙްމާޢަ އިންބަކި ގެއަލްމަމްދޫދު ޝަ
 އިގަތެވެ.ވަޑަ އަރިހަށް ގެ ه وسلمهللا علي ىلص ނަބިްއޔާ ެއކަލޭގެފާނު ރިވާކުރެއްވިއެވެ.

 ަވނީ  ބުމަ  އެމީހާގެ ތެވެ.ަވޑައިގަ ލަކުބޭކަ ޅިކުސްމު ވަރަށް ވާގޮތުން ރިވާޔަތެްއގައި އެހެން]
ޞާ ނީހިނގަ ވެްއޓިފައެވެ. ލުގެމައްަޗށްޮލ لى ص ނަބިއްޔާ ައއިސް ހަކުއެމީ .ގައެވެއެހީ ގެއްއެޢަ

 ހުއްޓުނެވެ.[ ކުރިފުޅުމަތީ ގެ هللا عليه وسلم

 ެވ.މީހެކެ ާފފައެއްކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ށް،ދޫނުކޮ އްފައެފާ އެއްވެސް" ދެންނެވިއެވެ. )އެމީހާ( ފަހެ
 ]އެހެން  ކުރެއެވެ.ދޫނު އިނުގަނެއަރަ ށްކައަފާފަ ެއއްވެސް ޮބޑު ކުޑަ އެކަމުަގއި  އެމީހާ

 އް ފާފަތަ އޭނާގެ  ނުވެއެވެ. ()ފާފައެއް ންނައިނުގަރައަ ކަނާައތުން އޭނާގެ ރިވާޔަތެއްގައިވާގޮތުން
 ފަހެ  [ހަލާކުޮކށްލީެހވެ. މީހުން އެބައި ފަތައް(އެ)ފާ މަނަބަހާލެވުނު މައްޗަށް އަހުލުވެރިްނގެ ބިމުގެ
 "ހެއްޔެެވ؟ ވޭ ތަުއބާއެއް އިށްޓަކައެކަމަ

ޘްކުރެއްވިއެވެ. ކަލޭގެފާނުއެ  "ެޔވެ؟ވީހެއްލާމްސްއި ތިބާ " ޙަދި

 ނުވާކަަމށް  ހަކުއިލާ ކަންވެވޭއަޅު އިގަޤުގޮތުޙައް ފިޔަވާ هللا ފަހެ" ދެންނެވިއެވެ. އެމީހާ
 "ހެކިވަމެވެ. ައޅު ށްމަލާކަސޫރަ ގެهللا ކަލޭގެފާނީ އަދި އަޅުހެކިވަމެވެ.

 .ދުރުހެލިވާށެވެ  ތައްތަކުންނުބައިކަން ށް،ތައްކޮއްންތަހެޮޔކަ" ޘްކުރެއްވިއެވެ.ދީ ޙަ ލޭގެފާނުއެކަ
ޢާލާهللا ތިބާއަށްޓަކައި އޭރުން  "ލައްވާނެއެވެ. ގައި ކަމު ތައްތައްޔޮަކންހެ މެއްއެހުރިހާކަ ތަ

 "؟ހެއްޔެވެ ވެސްފަތައްފާ ކާޚިޔާނާތްތަ ތިމަންގެ" ދެންނެވިއެވެ. އެމީހާ

ޘްކުރެއް އެކަލޭގެފާނު  "ވެ.އާެއކެ" ވިއެވެ.ޙަދީ

ُ َأْكبَ ُر " ދެންނެވިއެވެ. އެމީހާ  "اَّللَّ
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 ދިޔައެވެ. ންކިޔަމު  ރުބީތަކު މެދުނުކެނޑި އޮާބަލންދެން އެމީހާ ފަހެ

ިއ އަހަރެން މަގުގެއްލިފަ"ވެ. ނާނެއެފަހެ އޭނާ ބު ވެ.އެނެމިހާހިސާބުން ތައުބާވާމީހާ ސުާވލުޮކށްފާ
އެވެ. އެހެންނަމަެވްސ ތުން ޭބރުގަމިއްލަ މީ ސްލާވަނީ އިނަމާދުނުޮކށް އުޅުނުއިރު އަހަރެން 

ަޢމަލުތަުކްނ  ތަުއބާވުމަހަރެން. އަވެއަހަރެން ބައެްއ ޞާލިޙު ޢަަމލުތައް ކުރީމެ ށްފަުހ އެ
 "ވެ؟ހެއްޔެ ދާނީތައްތައް ަވޔާކަންހެއްޔެވެ. ނުވަތަ އެ ފައިދާއެއް ކުރާނެ

عليه صلى هللا - َرُسوِل اَّللَِّ ْخبَ َرُه أَنَُّه َقاَل لِ أَ  َن ِحَزام  بْ ِكيَم حَ  نَّ أَ الز بَ رْيِ  ْبن ُعْرَوةَ  َعنْ  ޖަވާބު މިވަނީއެވެ:
 اَقة  َأْو ِصَلِة َرِحم  أَِفيَهاِة ِمْن َصَدَقة  َأْو َعتَ جْلَاِهِليَّ ا ِِف انَُّث ِبَِ ، أََرأَْيَت أُُموًرا ُكْنُت َأَتََ َرُسوَل اَّللَِّ  يْ :أَ  -وسلم
 (( ]رواه البخاري[.رْي  خَ َلْفَت ِمْن ا َأسْ مَ َلى عَ : ))َأْسَلْمَت  -صلى هللا عليه وسلم- فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َأْجٌر؟

 ޙިޒާމު ބުން ޙަކީމު މަކަށަވަރުން ހަ ވެ.އެވިރިވާކުރެއް ޒުބައިރު ބުން ޢުރުވަތު މާނައީ:
 އަށް  صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު ާފނުކަލޭގެއެ ންރުހަމަަކށަވަ ޚަބަރުދެއްވިއެވެ. އެކަލޭފާނަށް
 އަށް هللا ރުދުވަސްވަ ތުގެ ލިއްޔަހިޖާ ނޑު އަޅުގަ ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ" ވެ.ދެންވެނިއެ

 ޅުން އަ މާއި،ރުޞަދަޤާތްކު ތެރެއިން ތަކުގެ ކަންތައް ޮކށްފައިވާ  ޮގތުން ކުއްތަންވުމުގެ
 ފަހެ  "ެވ؟ހެއްޔެވޭ ރުއަޖު ކަންކަމުގެ ަފދަންކުރުޤާއިމު ގުުޅން ރަޙިމުގެ މާއި،މިނިވަންކުރު

ޘްކުރެއްވިއެވެ هللاރަސޫލު  ރަނގަޅު  ޮކށްފައިވާ  އި ިއހުގަ ބާތި ވީ އިސްލާމް  ތިބާ" .ޙަދީ
 ".މަްއޗަށެވެ ކަންތައްތަކުގެ

ފަހެ މިފާފަތައް ފުއްސެވޭނެއެވެ. ައދި މިނުބައިކަންތައްތައް ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. 
އޭނާ ަތއުބާވުމަށްފަުހ ޭއނާއަްށ  ،ޖާހިލިއްޔަުތގެ ދުވަސްވަރުގެ މި ހެޔޮ ޢަަމލުތައްއަދި 

 ކަމެއްހެއްޔެެވ؟! ޘާބިތުޮކށްދެވޭނެެއވެ. އިތުރަށް ދެން ޮއންނާނީ ފަހެ ކޮން
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 ކުރަނ ެޖހޭނީ ކިހިނެތ ؟ ކުރެވުމުނ  އަހަރެނ  ކަނ ތައ  ފާފައެއ 

ބާވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ޤުތުން ތައުމުން ވަވުކުރެ އަހަންނަށް ފާފައެއް"ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
 "ޔެވެ؟މެއް ވޭހެއްޖެހޭ ކަންރަކު އަދި ފާފާކުރެވުމުން ލަސްނުކޮށް އަަހރެން

 ެވ:އްވެއެކަމެދެރުން އެކަށީގެންވާ ކުކުރެވުމަށްފަުހ  ފަހެ ޖަވާބަކީ: ފާަފއެއް

ރުމަްށ ކުރާރު ނުކުތަ ަކންށް އެ ޮކއެއީ އެކަމާ ދެަރވެ ހިތާމަ ޢަމަލެކެވެ. ހިތުގެ ކަމަކީ: ފުރަތަމަ
ޢާ هللاަކނޑައެޅުމެވެ. މިަކމަކީ ޒުމުޢަހިތުގައި   ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރުވެތިުވުމގެއަށް ބިލާ ތަ

 މެދުވެރިވާކަމެކެވެ.

 ވެ.ކުރުމެ އްއްތައެއީ ތަފާތު ހެޔޮކަންތަ ޢަމަލެކެވެ. ނ ތަކުގެގުނަވަ ކަމަކީ: ދެވަނަ

 ޞުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.ްނނަނިވި ނައްއީ އަ. އެވެނަމާދުކުރުން ހިމެނެއެއޭގެތެރޭގައި ތައުބާ

ْعُت َرُسْوَل هللاِ َقالَ  َعْنهُ  َرِضَي اَّللَُّ   َبْكر  َعْن َأِبْ  ْن َرُجل  يُْذِنُب َذنْ ًبا مِ  َوَسلََّم يَ ُقْوُل: ))َما  َعَلْيهِ هللا لىَّ صَ  : َسَِ

ڤ  ڦ         ژ  َهِذِه اآليََة: قَ َرأَ  (( ُثَّ .َلهُ  َّللَُّ االَّ َغَفَر  إِ اَّللََّ  ُثَّ يَ ُقوُم فَ يَ َتَطهَُّر ُثَّ ُيَصلِّي ركعتني ُثَّ َيْستَ ْغِفرُ 

  چچ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 

]رواه أصحاب السنن، صحيح   (رة آل عمرانو س) ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 [١/٢٨٤الرتغيب والرتهيب 

 ވިދާޅުވިއެވެ. ެއކަލޭގެފާނު ިރވާވެގެންވެއެވެ. އަރިހުން  ގެ رضي هللا عنه ރުއަބޫަބކް " މާނައީ:
ޘްކުރެއްވި މިފަދައިން() صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު  މީހަކަށް " މެވެ.ހީއެ މަންތި އަޑު ޙަދީ
ޢަތުގެ ދެންފަހެ ޠާިހރުވެ، އޭނާ  ފަހެ ކުރެވުމުން  ފާފައެއް  هللا އެއަށްފަހު  ނަމާދެއްޮކށް ދެރަކު
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ޢާލާ ޟްރަތަށް ތަ ޣުފާރުކުރުމުންއި ޙަ ޢާލާ هللا ސްތި  "ދެއްވާނެއެވެ.އްސަވާފު ފާފަ  ށްމީަހކައެ ތަ
 ވިދާޅުވިއެވެ. ކިޔަވާ އާޔަތް އަންނަނިވި އެކަލޭގެފާނު ދެން

ڃ    ڃڃ      ڃ  ڄ  ڄ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ 

 سورة آل عمران() ژ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

ޝްކަމެއް އެބައިމީހުންނީ އަދި" މާނައީ:  ނަްފސުތަކަށް  ގެހުންއެބައިމީ ވަތަނު ނަމަފިޮކށްފާޙި
 ދެއްވުމަށް  ވާފުއްސަ ފަތައްފާ ގެުހންއިމީއެބަ ހަނދުމަޮކށް، هللا އަނިޔާވެރިވެއްޖެނަަމ،

 އެބައިމީހުން  އަދި .ނުވެއެވެ ތެއްފަރާ ހެންއެ ނޭފާފަފުއްސަވާ ފިޔަވައި هللا މީހުންނެވެ.އެދޭ
 ".ނުތިބެއެވެ އްދެިމއެ އިތީގަމަ ުކށުގެ ކުރި އެބައިމީހުން ޙާލު ދެނެތިބި

ޢަތް ރަ ދެފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ*  ހެން ޞައްޙަ ރާނެގޮތް އެކުކު
ޞާ ގެއޭއީ ރިވާޔަތްތަކުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. މި  ެއކެވެ:ޚުލާ

 ތައް ންއެހެނީ އޭނާ ގުނަވަ) ވުޟޫކުރުނ  ރަނގަޅަށ   އޭނާ ފަހެ ވުޟޫކުރާއިރު މީހަކު .1
 (.ފަތައް ނުކުމެއެވެކު އޭނާގެ ފާއްކާއެތިންފެ ނާއެކު ނުވަތަ އެްނމެ ފަހުފެ ،ޮދންނައިރު

ޟޫުކރުމުގެ  ޟޫގައިރޭތެއަދި އިޙްސާންތެރިކަމާއެކު ވު ކިޔުާމިއ  َِبْسِم هللا(())ރު ކުރަންފަށާއި: ވު
ޟޫޮކށް  އީ:ވެ. އެއެމެނެފައި ޛިކުރުތައް ކިޔުން ހިމާ ނިން ވު

  ((.ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ نَّ حُمَمَّ أَ ْشَهُد َوأَ  َشرِْيَك َلهُ  َوْحَدُه الَ   ِإالَّ اَّللَُّ ِإٰلهَ  ))َأْشَهُد َأن الَّ 

 ((.ْينَ َطهِّرِ ُمتَ اِبنْيَ َواْجَعْلِِنْ ِمَن الْ ))اللَُّهمَّ اْجَعْلِِنْ ِمَن الت َّوَّ 

 ((. َوأَتُ ْوُب ِإلَْيكَ ْستَ ْغِفُركَ أَ  ،ْنتَ أَ  ))ُسْبحاََنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهُد َأن الَّ ِإٰلَه ِإالَّ 
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 އަޅު  ވާކަމަށް ނު އިލާހަކު ސްއެއްވެ ވާގެންޙައްޤުވެ އަޅުކަންެވވުން މެނުވީ هللا" މާނައީ:
 ެއއްވެސް ނގެއަށްއެކަލާ އަދި .ލާހެވެއި  ތައެއްކައުވަން އެކަލާނގެއީ އަދި  ހެކިވަމެވެ.
 ައޅު  ރަސޫލާކަމަށް  އިއަާޅކަމަށާ  ގެއިލާހުއެ ނީފާމަުޙއްމަދުގެ އަދި ުނެވއެވެ. ބައިވެރިއަކު
 "ހެކިވަމެވެ.

 "ާވނދޭވެ.ލައް މިއަޅާ ރެއިންތެ ގެކުންތަސްމީ  ޠާހިރުވާ މީސްތަކުންނާއި ތައުބާވާ ،هللا އޭ"
  

ޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ ގެهللا އިބަ ،هللا އޭ " ޢުރީ ޙަމްދު ންމެހާއެ އަދި .ުހސް  ފެއް ތަ
 އެްއވެސް  އެހެން ގެންވާޙައްޤުވެ ވުންަކންވެޅުއަ ވީމެނު هللاއިބަ  ލިބިޮވޑިގެންވެއެވެ. އަށްهللاއިބަ

 ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް  ފާފަ ޟްރަތުންޙަ ގެ هللاބައި ޅާމިއަ ެހކިވަމެވެ. އަޅު ނުާވކަމަށް  އިލާހަކު
ޟޫ "ވެ.ބާވަމެއު ތަ މިއަޅާ އަށްهللاއިބަ އަދި ދަންނަވަމެވެ. އެދި ގެ ފަހުގައި ކިާޔ މިއީ ުވ

 ރުެވއެވެ.ތިވެރި އަޖުމަރަްށ ވަސް ވެޛިކުރުތަކެވެ. މިިއން ކޮންމެ ޛިކުެރއްގައި

 ކުރުނ . ނަމާދެއ  ދެރަކުޢަތުގެ ތެދުވެ .2

 ނ .ޣާފިލުނުވު އެދެރަކުޢަތުގައި. 3

 .ނުކުރުނ [ ޚިޔާލުތައ  ބޭރުގެ ނަމާދުނ  ]އެބަހީ: .ވާހަކަނުދެއ ކުނ  ނަފ ސާ އަމިއ ލަ. 4

 ޛިކުރުކުރުނ . ޚުޝޫޢަތ ތެރިކަމާއެކު ދެރަކުޢަތުގައި( އެ). 5

 ދެނ ނެވުނ . ތަޢާލާއަށ  هللا އ ސެވުނ އެދި ފުފާފަ އެއަށ ފަހު  ދެނ . 6
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 ނަތީޖާއަކީ:

 ުފއ ސަވާދެއ ވުމެވެ. ފާފަތައ  އިސ ވެފައިވާ އޭނާގެ. 1

 [٩٥، ١/٩٤]صحيح الرتغيب  ވާޖިބުވުމެވެ. ސުވަރުގެ އޭނާއަށ   އަދި. 2

ޢާލާއަށްهللا  ،އެއަށްފަހު ހެޔޮ ކަންތައްތަކާއި ދެން ދާކުރުން އަންތެރިކަން ޔަމަކި  ތަ
صلى هللا عليه ނަބިއްޔާ  ،ي هللا عنهرضަމރު ޢުގައި މައިރާގިނަކުރަންވާނެއެވެ. ޙުދައިބިއްޔާގެ ަހނގު

ޘާ(އަ މުހެއްޔެވެ.ނުދެކެ ބާތިތް ދެބަސްވެވުމުން ކަންތަްއ ކުރެއްވިގޮ އާ وسلم ށް ފަހު އެ)ޙާދި
ެއބަހީ: ) ންކަލޭގެފާުނ ޢަމަލުތަކެއްތުަގއި ތިމަޮގއެއްގެ ރާފާއެކުށުގެ ަކއް" :އެކަލޭގެފާނު ވިދާިޅވިއެވެ

 "ޙު ޢަމަލުތަކެއް( ކުރެއްވީމެވެ.ޞާލި

ޘްގައި ވާރިދުވެފަ صلى هللا ވެ. ނަބިއްޔާ ދު ވިސްނާށެޘާލާމެ މިއިވާއަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީ
ޘްކުރެއްވިއެވެ. عليه وسلم  ޙަދީ

اس من حديد لب -اَنْت َعَلْيِه ِدرٌْع كَ َثِل َرُجل   ِت َكمَ َنايَ ْعَمُل احلَْسَ  لسَّيَِّئاِت، ُثَّ ))ِإنَّ َمَثَل الَِّذي يَ ْعَمُل ا
 ْخَرى، َحّتَّ األُ ْت َعِمَل ُأْخَرى َفانْ َفكَّ  ، ُثَّ َلَقةٌ ْت حَ نْ َفكَّ َضيَِّقٌة َقْد َخنَ َقْتُه، ُثَّ َعِمَل َحَسَنًة َفا -يرتديه املقاتل

 [٢١٩٢اأَلْرِض(( ]رواه الطرباين يف الكبري، صحيح اجلامع َيْرَُج ِإََل 

ޘާލަކީ  ންގެމަލުކުރާީމހުޢަ ޮޔހެ ފަހުކުރުމަށް ފާފަތައް ހަމަކަަށވަރުން" މާނައީ:  އޭނާ  މި
ޘާެލވެ. ގެ ންހުރިމީހެއްޅައިގެއަ  (އެއް)ދަހަނާ އެއް  ِدرْع  ބާރުވެފައިވާ ހާސްވާވަރަށް  ައކީ  ِدرْع) މި

 ުކރުމުން  ހެޔޮކަމެއް ނާއޭ  ދެން ވެ.(ެހދުމެ ޅާއަ ންހަނގުރާމަވެރި ހަދާފައިހުންނަ، ދަގަނޑުން
 ބިަމށް  އޭތި ލުހުނެވެ. ސް ބޮޅެއްވެ ހެންއެ މުންރުކު އެހެންކަމެއް ދެން އެއްޮބޅުލުހުެނވެ. އޭގެ

 ".ނެވެނުކުެމެވންދެ ެވރިމީހާއަށް އޭގެ )ވެއްޓި(
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ންޮކށްދެއެވެ. އަިދ ލުން ިމނިވަޖަަކުމގެ އިބަނުފާފަކުރާމީހާ  ،އް ކުރުމުންހެޔޮކަންތައްތަ
 ވެ.ރެދެއެނެ ނާއޭކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ތަނަވަސް ދުނިޔެއަށް 

ޞާއަކީ އަޚުމުގެ ންކަކަ އޭލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. އިސްވެބަޔާންެވދިޔަ  ންަނނިވި ވާހަކައެވެ.ލާ

ޢޫދު  ލޭގެާފުނ ވެއެވެ. އެކައިސްފައިއަ ގެންގެ އަރިހުން ރިވާވެ رضي هللا عنهޢިބްނު މަސް
 ވިދާޅުވިއެވެ.

 ُبْسَتان  فَ َفَعْلُت ِِبَا ُكلَّ  اْمَرأًَة يف  تُ دْ جَ ينِّ وَ إِ  َّللَِّ ا ََّي َرُسولَ  َل:َم فَ َقاَعَلْيِه َوَسلَّ  ى اَّللَُّ َصلَّ  ِبِّ َجاَء َرُجٌل ِإََل النَّ 
َر  َر َذلِ  فْ َعلْ أَ لَْ وَ َوَلزِْمتُ َها، ْلتُ َها َأينِّ لَْ ُأَجاِمْعَها، قَ ب َّ َشْيء  َغي ْ  .َك َفافْ َعْل ِب َما ِشْئتَ َغي ْ

ًئا فَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُسولُ الرَّ  َلْم يَ ُقلِ ف َ   َعَلْيِه َلْو َستَ َر  اَّللَُّ  َل ُعَمُر: َلَقْد َستَ رَ اُجُل، فَ قَ رَّ َهَب الذَ َم َشي ْ
َرد وُه َعَلْيِه فَ َقَرأَ ف َ (( .يَّ وُه َعلَ َل: ))ُرد  َقا ُه، ُثَّ َبَصرَ  مَ َعَلْيِه َوَسلَّ  ى اَّللَُّ َصلَّ  ُه، َفأَتْ بَ َعُه َرُسوُل اَّللَِّ نَ ْفسَ 

ۆ          ۇ ڭ  ۇ ڭ ڭ   ڭ   ۓ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ ژ َعَلْيِه:

 (١١٤)سورة هود  ژۆ  

 އޭ  .ދެންނެވިއެވެ ައއިސް ށް އަރިހަ ގެ مليه وسلصلى هللا ع ނަބިއްޔާ ފިރިހެނަކު" މާނައީ:
 އެ އަޅުގަނޑު ފަހެ ނެވެ.ފެނު ންހެނަކުއަ ންރެއިތެބަީގޗާއެއްގެ އަޅުގަނޑަށް ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا

ޢުވުން އަންހެންމީހާއާއެކު  އަދި  ބޮސްދީ އޭނާއަށް .ކުރީމެވެ މެއްކަ ރިހާހު ންއެހެ ފިޔަވާ ޖިމާ
 ކަންތައް  އަޅުގަނޑާމެދު ކަލޭގެފާނު  ވެ.ރަމެކުނުނޑުއަޅުގަ އެނޫންކަމެއް ައދި އެކުގައިވީމެވެ.
 ކުރައްވާށެވެ. ގޮތަކަށް  ކުރައްވާނެ

 ހެފަ ދިޔައެވެ. އެމީހާ ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. އެއްޗެއް  އެއްވެސް صلى هللا عليه وسلم ރަސޫލާ ފަހެ
ޢާލާ هللا ހަމަކަަށވަރުން" ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުމަރުގެފާނު  އޭނާެވސް  ވައިދެއްވިއެވެ.އްފޮރު އޭނާ ތަ
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 ދާތަން އޭނާ  صلى هللا عليه وسلم هللاަރސޫލު ފަހެ "ޮފރުވިނަމައެވެ. ނަފްސު އަމިއްލަ  އޭނާގެ

ޘްކުރެއްވިއެވެ ދެން .ދިޔައެވެ ބައްލަވަމުން  އަރިަހށް  ތިމަންކަލޭގެފާނު އަނބުރާ އޭނާ" .ޙަދީ

 ކިޔަވާ  އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ދެން .ގެނެވުނެވެ އޭނާ ައރިހަށް އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ".ގެންނާށެވެ
 ވިދާޅުވިއެވެ.

 ۆ         ۇ ڭ  ۇ ڭ  ڭ ڭ    ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ژ 

 ()سورة هود ژۆ  

 ޤާއިމު  ނަމާދު ފާނުކަޭލގެ އްގައިބައެ ންނޑުގަރޭ ދެޮކޅުގައްޔާއި، ދުވާލުގެ އަދި" މާނައީ:
 ހަނާދންކުރާ އެއީ ވެ.އެ ލަނެތިޮކށް ތައްއިކަން ބަނު ތައްހެޔޮަކން ަހަމކަށަވަރުން ކުރައްވާށެވެ.
ޢުޡާއި ބަޔަކަށް ޞީޙަތެކެވެ. ވަ  "ނަ

ޢާޛު ވެއެވެ.އިއްގަވާޔަތެގެ އަރިހުން އެހެން ރި رضي هللا عنهޢުމަރު   ي هللا عنهضر  ފަެހ މު

 ވިދާޅުވިއެވެ.

 رواه مسلم[]  ((.ةِّ افَ كَ   اسِ لنَّ لِ  لْ فقال: ))بَ ؟ أَْم لِلنَّاِس َكافَّة ،ََّي َرُسول اَّللَّ أََلُه َوْحَدهُ 

 ްނެމހާ އެ އެއީ ނުވަތަ ހެއްޔެވެ؟ ެއކަނި އޭނާއަށް  އެއީ ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ" މާނައީ:
ޘްކުރެއްވިއެވެ. ލޭގެފާނުއެކަ "؟ހެއްޔެވެ މީސްތަކުންނަށް  އެންެމހާ  ވެ.ކިޔެއްހެއްޔެ" ޙަދީ

 "މީސްތަކުންނަށެވެ.
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 ނ ނާ ދިމާކުރަނީ ނުބައިމީހުނ  ައހަ 

  ައހަރެން ކޮންެމ ތަނަަކށް ނުބައިމީހުން  ރެއިންތެ ންގެއަހަރެންގެ އެުކވެރި"ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
ބަދަލެއް އައިަކްނ  ހަްނނަށްއަ ެއމީހުންނަށް ވެ.ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން އަންނަނީއެ

ށް ނިކަމެތިކަްނ ދި އަހަރެންނަވެ. އައެ އްޖެއެނގުމުން، އަަހންނާ ދެޮކޅުވެ އިދިކީލިވެ
 "ހެއްޔެވެ؟! ހިނެތްކި ވީއިޙްސާސްކުރެވެއެވެ. ފަހެ އަހަރެން ހަދަން

ން ތެދުވެރިްނ ތެރެއި ޮދގުވެރިންގެ ެށވެ.ރިވާތެތިބާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނަން އޮތީ: ކެތް
 އް ވަކިކުރެއްވުަމށްޓަަކއި އި ކަންތައްތަ ނުބައިންރެދެނެގަތުމަށާއި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ތެ
ޞްތެރި އަޅުން އިމްތިޙާން ކުރެއްވު ޢާލާ هللا މަކީއިޚްލާ  ވެ.ގެ ސުންނަތެކެތަ

 މަގުގައި(ެހންކަމުން )ހެޔޮ އެއެވެ. ފަހެ އަާޅފަ ޅުޔަވަތިބާ ތިވަނީ )ެހޔޮ( މަގުގައި ފުަރތަމަ ފި
ޠާނުންމިންވާ ރެއިތެ ޘާބިތުވާށެވެ. ިއންސާނުންނާއި ޖިންނީންގެ އެއްބަޔަުކ   ޝާއި
ތިބާ ފަހަތަށް އެނބުިރ   ބޭނުންވަނީއިީމހންބަ އެއަނެއްބަޔަކަށް ަވސްވާސް ދޭނެއެވެ. އެހެނީ
ީއ މި".  ތިބާއަށް ބުނާނެއެވެކުރީކޮޅު ހުންބައިމީ . އެވެދާށެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުންނަށް ތަާބނުވާށެ

. ދާނެއެވެން ނެތިގެން ހިނގައި ބާގެ ކިަބއިހަްށ ތިވަ  އަކަމެކެވެ. މިކަން ވަރަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ
  އެބައިމީހުންގެ އެކުވެރިޔާ އެފަދަމީހުން ކަމަކީ  ވިވަނިއަދި ޢަޖައިބުކުރު "މިއީ ވަގުތީކަމެކެެވ.
 ސ ނުވާކަމަށ ގ   ކަމެއ  ނެއ ކާ އަ": އެވެރީކޮޅު މިފަދައިން ބުނާތީތައުބާވުމުގެ ކު 
 އުނ މީދުކުރަމެވެ!!"

އާއިގެްނ  ޢަޖައިބުކުރުވާ ައނެއް ކަމަކީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެމީހުންކުރެ އެކަކު ތައުބާވެ އެފާފަ
އަންހެންކުއްާޖ  ފޯނު ކަނޑާލުމުން އެ ،ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންނުވުމުގެ ސަބަބުން
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މިހާރު ަވސްވާސްތައް ފިލައިގެން ". ގުޅާފަިއ މިފަދައިން ބުނެެއވެ އަށްއިރުޮކޅެއްފަހުން ޭއނާ
 "ކުރަމެވެ.ދިޔައީކަމަށް އުންމީދު

ޢާލާ ވަޙިކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڌ ڍ  ڍ    ڇ  ڇژ  ތަ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

 )سورة الناس( ژڳ  ڳ  ڳ   

ޟް ސްކަލާނގެވެރިރަ ގެކުންީމސްތަ ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު " މާނައީ:  ރައްކާތެރިކަން  ރަތުންޙަ
 )އެކަާލނގެއީ( .ކަލާނގެއެވެރަސް ތަންވަރަސް މީސްތަކުންގެ )އެކަާލނގެއީ( އެދެމެވެ.
 ޠާނާގެ ޝައި ފިލާ ހުނަމުށްފަދި ސްވަސްވާ ވެ.ފަރާތެ އަޅުކަންކުރާ ންމީސްތަކު

ޠާނާ( އެ ނުބައިކަމުންނެވެ. ޝައި  އުފައްދާ ސްވާސްވަ ތްތަކުގައިހި ންގެކުތަމީސް އެއީ )
ޠާނާއެވެ.  "ޠާނުންނެވެ.ޝައި ރެއިންވާތެ ންގެތަކުސްމީ ތެރެއިންނާއި ިޖންނީންގެ ޝައި

ތަ ނުބައި ކަމަްށ ގޮާވާލ އްޔެވެ؟ ނުވަ ބަްށ ހެއް  ރަފަހެ ތިބާ ތަބާުވން އައުލާކަންޮބީޑ ތިބާގެ
 މީސްތަކުންނަށް ެހއްޔެވެ؟

ކުން ތިބާގެ ފަހަތުން ޮކންމެ ތަނަ ބާ ވީތިން ހުއަދި ތިބާ ދަންނަންޖެހޭނެ ކަމަީކ އެބައިމީ
އި ވެވެންހުރި ހުރިާހ ކުރުމަށްޓަކަރައްދު ބާ ތިށް އައިސް އަލުން އަނބުރާ ނުބައިަކމުގެ މަގަ
 ނަޑށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އަޅުގަ ބައެއްމީހުން ވެ.މެގޮތަކުން އެބައިީމހުން މަސައްކަތްުކރާނެކަ

 ކުއްޖާައށް އޭނާ ޅުނު އަންހެންން އުވެގެހިއޭނާ ނުބައިކޮްށ އުޅުނު ދުވަސްވަރު ރައްޓެ
ާކރު ޑްރައިވަރަްށ އޭނާގެ  ން ކުއްޖާގެ އަްނހެ އެމުންތައުބާވުމަށްފަުހ ިމސްކިތަށް ދާތަން ފެނު
  ަދއްކައެވެ.ނާއާއި ވާހަކަން އޭދޮރުޑަކުފަހަތުން ދިއުމަށް އަމުރުކުރެއެވެ. އަދި 
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ޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا   ڄ   ڄ   ڄ ڄ   ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  ڦژ  ތަ

  (٢٧)سورة إبراهيم ژ  ... ڃ  ڃ

 އީމާންވި  ބަހުން ޤު()ޙައް ގެންވާބިތުވެޘާ އިގައާޚިރަތު ޙަޔާތުގައްޔާއި ދުނިޔޭގެ " މާނައީ:
 "...ދެއްވައެވެ ޘާބިތުކަން هللا ންނަށްމީހު

ޟީ ހަނދާންކޮށްދޭން ޟީގަިއ އަކުރާނެއެވެ. އްކަތްސަ މަ އެބައިމީހުން ތިާބގެ މާ ދި ތިބާ މާ
 ...ދާންތަކުންނެވެނެއެވެ. ހަނކޮށްދޭތެރިތްކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ހުރިހާ ޮގތަކުން ޒީނަ

 އެބައިމީހުންނަށް ފަހެ ...ންނެވެކުއަދި ސިޓީތަ ...ނެވެފޮޓޯތަކުން ...ހިތްއެދޭކަންތައްތަކުންނެވެ
 ތެރިވާށެވެ.ރައްކާ  ކަތަށްަމސައް ރާކު ހުންއެބައިމީ ހައްލާލުަމށް ތިބާ . ތަބާނުވާށެވެ

ޢުުބ ބުން މާލިކު  ރުޮކށްާލނަމެވެ. ތަނުގައި ޛިކުމިގެ ވާހަކަ   عنهي هللاضر މަތިވެރި ޞަޙާބީ، ކަ
ޢާލާ هللا ބަބުން ސަނުގަތުމުގެ ަވަޑއިރިވެވެއެކަލޭގެފާނު ތަޫބކު ހަނގުރާމައިަގއި ބައި ތަ
هللا ޙާބީންނަށް ރަސޫލު އެންމެހާ ޞަ ލުަމށްނޑާ ކައިޛުނަދެއްވަންދެން އެކަލޭގެފާނާއި ގުޅުން

ޢުބުގެފާނަްށ ރު ރަސްގެފާގެ ކާފިސާނުއް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އެހިނދު ޣަ  ى هللا عليه وسلمصل ނު ކަ
ަކލޭގެފާުނ  ނުގެ ޞާޙިބާލޭގެފާކަ. އެވެ ދަންނަ"ޓީއެއް ޮފނުވިއެވެ. އޭގައިަވނީ: ސި

 ޢާލާ ކަލޭގެފާނު ލަދުވެތިތަهللا ްއސިއެވެ.  އައިއަށްމަހަދުރުކޮށްލައިފިކަމުެގ ޚަބަރު ތިމަންެމނާ 
ންމެންެގ ގާތަްށ . ފަެހ ތިމަވައެވެަރއްކުނު ގެއެއްގައި ނުލައްވައެވެ. އަދި ގެއްލެނި

ންވަނީ މުސްލިމުންެގ ކާފަރުން ޭބނު "މެވެ.ނަވެދޭތިމަންމެން އެހީތެރި ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.
ިއ އިީމހުން ކާފަރުންގެ ބިމުގަ. އެއީ އެބަރާެށވެރުކުބޭ މައްޗަށް ގަދަވެ އެބައިމީހުން މަދީނާއިން

 ގެއްލެނިވުމަށްޓަކަެއވެ.
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ޢުހިނެތްކި ވީ މަތިވެރި ޞަޙާީބ މިކަމުގަިއ ޢަމަލު ކުރެއް  رضي هللا عنهބު ތޯއެވެ. ަކ

 ފަހެ ނެކެވެ.ޙާމްތިއި މިެވސް މެވެ.ބުނީ ންމަތި ކިޔުމަށްފަހު އެ)ސިޓީ( ފަހެ" .ވިދާޅުވިއެވެ
 ".ދާލީމެވެައން އެއްލާލާ އުނދުނަށް އެ ތިމަން

އިކަމުގެ ައުހލުވެރިްނ ހުންނަށް ނުބަބައިމީޔަތިވެ. ިފރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނޭއޭ މުސްލިމް 
. ފަހެ އެ އަޅިއަށް ފަދައިންނެވެޭހނީ މިޖެރަންޮފނުވާ ޮކންމެ އެއްޗަކާމެދުވެްސ ޢަމަލުކު
  ނދުމަކުރާށެވެ.ގެ މަތިން ހަލިފާނުއަގެ ހުވަންދެން އަންދާލާށެވެ. އަދި އާޚިރަތްދުވަ

  سورة الروم() ژجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   ژ 

 ތެދެވެ. ޙައްޤު ޢުދުފުޅަކީވަ ގެهللا ަހމަކަށަަވރުން ކެތްކުރަްއވާށެވެ. ަކލޭގެފާނު ފަހެ،" މާނައީ:
 ކަނޑައިިލޔަ  ކަންެކތްތެރި ކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަތަކުން( ދޮގުކުރާމީހުންގެ ޤިޔާމަތްދުވަސް) އަދި

"ނުދެއްވާށެވެ.
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 އެމީހުނ  އަހަނ ަނށ  ބިރުދައ ކަނީ 

ންނަްށ ޓެހިން އަހަވަސްވީ ރައްދުންގެ ަހރެއަ އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު"
ޟީ ރެންހަބިރުދައްކައެވެ. ީމސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އަ އްރުތައް ސިއަހަރެންގެ  ،ޙަތްޮކށްފަ

އި އެހެނިހެްނ ތުގައި ފޮޓޯއާގެ އަުހންމީހާމަކުރާނެކަމުގަިއ އެމީހުން ބުނެއެވެ. އެ
ކަތަކަްށ އަހަެރްނ އްކާނެ ވާހަހުންދަ މީގެންލިޔެކިޔުންތައްވެއެވެ. އަހަރެންނޭ ކިޔައި

 "ވެއެވެ. ައހަރެން ބިރުގަނެެއވެ!!ޖެހިލުން

ޠާނާގެ ބައަޅުގަނޑުމެން ުބނަން   ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކުރާށެވެ.ކަރުވެރިކަމާ ްނގެ މަރިއިވެއޮތީ: ޝައި
ޠާނާ ނިކަމެތި ވެގެން ޢުވާނުން ުކާރ އައިބިީލހުގެ  . ފަހެވެ ވެއެހަމަކަށަވަރުން ޝައި

 އިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.ދިކުދިވެ ބުރައި ކުތީގަމަދުއްތުރާތައް، ކެތްތެރި މުއުމިނުންގެ ކުރި

ރު ހެކިތައް އެމީުހންނަްށ ންކުރާނެ އިތު ބޭނުޅަށްޮކދެއަށްދާނަމަ ތިބާއާއި އެމިހުންނާއެކު ުކރި
ހުންވިޔަސް ތިބާވާީނ ން ނުވަތަ ފަން ކުރިރުހެ އޭޖެހޭނެއެވެ. ފަ ލިބޭނެކަން ތިބާ ދަންނަން

ޢާާލެގ هللا މަކު ވާށެވެ. އެކަނު މަންޔަކިށް ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހަކަށެވެ. އެމީުހންނަ ތަ
ޟްރަތުން ވާގިއެދޭ   ށެވެ.ޔާ ކިށެވެ. އަދި މިފަދައިންޙަ

ُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ    ((.))َحْسِب اَّللَّ

 ިކާހރަނގަޅު އެއީ ތެއްގެޮގތުންފަރާ ރެވޭުލކުވަކީ  އަދި ފުދެއެވެ. هللا މިއަޅާައށް" މާނައީ:
 "ހެއްޔެވެ. ފަރާތެއް

  އެވެ.ވިދާޅުވެނަމަ އިގެންފިޑަޅުވަބަޔަކުމީހުންދެކެ ބިރުފު  صلى هللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު

  [٥٨٢٤وأبو داود، صحيح اجلامع  د(( ]رواه أمح.رِِهمْ ُرو  ََنَْعُلَك ِِف حُنُورِِهْم َونَ ُعوُذ ِبَك ِمْن شُ ))اللَُّهمَّ ِإَنَّ 
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 ީމހުންނާ އެަބއި ޅަމެންއަ ކައި(ށްޓަޢަދިފާ ޙިމާޔަތާއި )އަޅަމެންގެ ،هللا އޭ" މާނައީ:
ޝްމިނުންނާ(  ނުބައިކަުމން  ންގެ އެބައިމީހު ދިއަ ވެ.އެރަމުކުރިމަތިކު هللاއިބަ  ދިމާއަށް )ދު

 ".ވެދަންނަވަމެ ރަތުން ޟްޙަ ގެهللاިއބަ  ރައްކާތެރިޮކށްދެއްވުމަށް އަޅަމެން

ގެ ހެްނކުއްޖަކަށް އޭނާެގ ކުރީކަމެތި އަންއިވާ ނިފަވެބާތެދެކެވެ. މިއީ ުއނދަގޫ ޙާލަތެކެވެ. ތައު
 ތިބާގެ ފޯންކޯލުތައް"އެވެ. ޓަކައި ބުނެކުަމށްދެއްރުނުބައި އެކުވެރިައކު ގުޅާފައި އޭނާއަށް ބި

ހުއްޓެވެ. ތިާބ ޓޯެވސް އެބަިދ ތިބާގެ ފޮވެ. އަޓެހުއްރެކޯޑުޮކށްފައި ައަހރެންގެ އަތުގައި އެބަ
 ތިބާ ހުލުންގެގާތު ބާެގ އަތި ނަމަދެކޮޅުހަދައިފިންނާއެކު ބޭރަށް ދާން އަހަ

ޟީޙަތްޮކށްލާނަމެވެ!! ކު ޙަސަދަވެރިވާފަދަ އްޗަށް މީހަމަނާގެ އޭރީ ހުއެތެދެކެވެ. އޭނާ  "ފަ
 ޙާލަތެއްގައެއްނޫނެވެ.!

އަންހެނުންނާއި   ކުޅެއުޅުނުފިލްމު ދިއަން ލަވަކިޔާ އުޅުުނ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނު
ބައިމީހުންނާިއ ދެކޮޅަށް އިވެރިްނ އެބަާޠނާގެ އިޝަ ތަކަށް ތައުބާވުމުންއެކަންތައް ،ފިރިހެނުން

 އެންމެ  ތެރެއިން ތަކުގެއުފެއްދުން ގެެގ ކުރީންމީހުފަށާފައިވާ ހަނުގރާމަ ބަާލލަބަާލެށވެ. އެ
ގޫކޮށް ގޮތުން އުނދަނީނަފްސާ ށްންނައެބައިމީހު  ،ބާޒާރުތަކަށްެނރެ ތަކެތި  ނުބައި

ރުވެތިވާ އަދި ތައުބާާވ ލާނގެއަްށ ބި އެކަވަނީ ގެންަތޢާލާ ޮވޑިهللا ކު ބާރުޯފރުވަނީއެވެ. އެކަމަ
. ންނަވާ ފަާރތެވެވާގިެވޮވޑިގަ ،ވޮޑިގެންވާްއަލވާ ބަތައްކަން މީހުންނާއެކުއެވެ. އެއީ މުއުމިނުންގެ 
ން ދޫކޮެށއްވެސް ދި އެަބއިމީހުވެ. އައެ ވާނެނުކުރައް އެކަލާނގެ އެަބއިމީހުން ނިކަމެތި 

ޟްރަތުން ރަނުލައްވާނެއެވެ.   ހަކު ފަހެ ެގއްލެނި އެދިއްެޖމީކަމަށްތެރިއްކާއެކަލާނގެ ޙަ
ެވ. އަދި ދަތިކަމަށްފަހު ސޭހައެއްވެއެފައެުކ ލަކާގުނުކުރައްވައެވެ. ދަންނާށެވެ. ކޮންެމ އުނދަ

 މެއްވެެއވެ.ލުއިކަ
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  ހާމަކޮށްދޭ ވަރަށް ޅުގެ ތެދުކަންަބސްކޮމި ގެއޭ ތައުބާވާ އާަޚއެވެ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން
 ބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ.ޢި

 މައްކާއިން މަީދނާއަްށ އި ފިލައިގެންޔާތުގައް އްރިމިއީ އަނިޔާ ލިެބމުން ދިޔަ މުސްލިމުން ސި
ޣަނަވީގެ ން އަބީ މަރްޘަދު ބުރްމަބީ ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި މަތިވެރި ޞަޙާ ޘަދު އަލް

 ވާހަކައެވެ.

ޘަދު" ޘަދު އަބީ ބުން މަރް  މަދީނާއާ މައްކާއިން  ފާނަކީޭލގެއެކަ އެވެ.ޅުްއވިއު ކު ބޭކަލަ ިކޔާ މަރް
 ނޭކޮށްއުޅޭ ޒި  ކިޔާ ޢަނާޤު ދާޅުވިއެވެ:ވި ފާނު ލޭގެކައެ އުފުލައިދޭބޭކަލެވެ. އަސީުރން ހަމައަށް

ޘަދު .އްސެކެވެއްޓެރަ  ގެ(ޘަދުރް)މަ އެއީ  އުޅުނެވެ. މައްކާަގއި އަންހެނަކު  އިން މައްކާ  ވަނީ މަްރ
ޢު ދިނުމަށްގެންގޮސް އަސީރަކު މަދީނާއަށް  .ފައެވެވެދުވަ

 ތެރެިއން  ގީޗާތަކުގެބަ މައްކާގެ  އިއެއްގަރެ  ދޭހަނދުވަރު ފަހެ ވިދާޅުވިއެވެ: އެކަލޭގެފާނު
 އާދެވުނެވެ. ަކއިރިއަށް ބަގީޗާއެއްގެ

 ބަގީާޗގެ  ތެރެއިން މުގެއަނދިރިކަ ދިއަ އެެވ.އަ ށްއެތަނަ ޢަނާޤު ވިދާޅުވިއެވެ: އެކަލޭގެފާނު
 ހިނދު ނގުނުއެ ުޑކަންޅުގަނއަ އަށްނާއޭ ހެފަ ފެނުނެވެ. ހިޔަނި އަޅުގަނޑުގެ ކައިރިން
ޘަދު" ބުންޏެވެ.  ބުންޏެވެ. އޭނާ "ވެ.ޘަދެމަރް މިއީ" .ނީމެވެބު  ޑުގަނއަޅު ފަހެ "ހެއްޔެވެ؟ މަރް

 هللا" ބުނީެމވެ. ޑުއަޅުަގނ "ވެ.ންނާށެއަ  ންހޭދަކުރަ ންނާއެކު އަހަރެމެ މިރޭ  މަރްހަބާ!"
ޢާލާވަނީ  ފޭލިގެތަކުގެ އޭ" ވެ.އެޮގވާލި އޭނާ "ވެ.ޙަރާމްކުރައްވާފައެ ނޭކުރުންޒި ތަ

 "ންދަނީއެވެ.ގެ ރުންސީއަ ލޭެމންގެކަ  މީހާ މިހިރަ އަހުލުވެރީންނެވެ.

 "އަލްޚަންދަމާ" އަދި އަެއވެ. ފަހަތުން އަޅުގަނޑުގެ  އަްށމީުހން ވިދާޅުވިއެވެ: އެކަލޭގެފާނު
ޝްހޫ ހުންނަ ކައިރީ މަގެއްގެ ވަދެވޭ  )މައްކާއަށް  އެމީހުން  ހަމައަށް އާއި ފަރުބަދައެއް( ރުމަ
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 އަޅުގަނޑު  ފަހެ  ޮހހޮަޅއަކަށެވެ. ފަރުބަދައިގެ ައިއސްހުއްޓެވުނީ ައޅުގަނޑަށް ފަހެ  އައެވެ.
 هللا ފަހެ  ހުއްޓުނެވެ. ބޮލާހަމަައށް  އަޅުގަނޑުގެ އައިސް އެބައިމީހުން އަދި ވަނީމެވެ. އެތަނަށް
ޢާލާ  ނުފެނުނެވެ. ައޅުގަނޑެއް ެއބައިމީހުންނަށް އަދި ވިއެވެ.ކަނުކުެރއް ލޯތައް ބައިމީހުްނގެއެ ތަ

 އެުކވެރިޔާ އަޅުގަނޑުގެ އަދި  އެނބުރިދިޔައެވެ. އެބައިމީހުން ދެންފަހެ :ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު
 މީހެކެެވ. ބަރު އެއީ އުފުލީެމވެ. އޭނާ ފަހެ އެނބުރިދިޔައީމެވެ. އަޅުގަނޑު ގާތަށް )އަސީރު(ގެ

 ކަސްތޮޅުތައް  ބަނދެފައިވާ އޭނާ ދެވުމުން ހަމައަށް އ5ާ"އަލްއިޛްޚިރް" އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
 އެއީ  އުފުލީމެވެ. އޭނާ ދެވެންދެން ހަމައަށް  ަމދީނާއާއި އަޅުގަނޑު ފަހެ  ނައްޓާލީމެވެ.
 ،އަރިހަށް  ގެ صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު ފަހެ ކަމަކަށްވިއެެވ. އުނދަގޫ އަޅުގަނޑަށް

 އައީމެވެ. އަޅުގަނޑު

 ކައިެވނި  ޤުއާއިޢަނާ ޅުަގނޑުއަ އެވެ.ސޫލާރަ ގެهللا އޭ" ވީމެވެ.އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެފަހެ 
 لى هللا عليه وسلمص هللاރަސޫލު ފަހެ .ވެވީމެދެންނެ ދެފަހަރު މިހެން  "ހެއްޔެވެ؟ ކުރަން

 ަވންދެނެވެ.ވާލައްބާ ތްމިއާޔަ ވިދާޅުނުވެއެވެ. އެއްޗެއް  އެއްވެސް

  ڈ   ژ  ڈ ڎ   ڌ   ڌڎ  ڍڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ژ 

 )سورة النور( ژژ  

                                                            
ގެ މުރާދަކަށް ދެމާނައިން ކުރެ އެއްމާނަވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެއްގޮތަީކ  "اإلذخر"ގައި ނުމިތަ  يقول املرتجم:  5

 އޭ  األذاخرބޭރުގައި   ގޮތަކީ މައްކާ. ދެވަނަ ކެވެސާބެއޭކިޔުނު ތިރިގަސްހެދޭ ހި اإلذخرމައްކާގެ ބޭރުގައި 
/  ٩ من سورة نور / جملد:و  ري القرآن/ َبب:تفس تاب:كركفوري /  َتفة األحوذي للمبا ބައްލަވާ ]ކިޔޭތަނަކަށްވުމެވެ. 

 [.دار إحياء الرتاث العرِب / طبعة: ٢٤ ص:
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 އަންހެނަކާނޫނީ  ޝިރުކުކުރާ ތަނުވަ ނަކާހެއަން ޒިނޭކުރާ ފިރިހެނާ، ޒިނޭކުރާ" މާނައީ:
 ފިރިހެަނކު  ޝިރުކުކުރާ ނުަވތަ ހެނަކުފިރި ރާކުނޭޒި ައންހެނާ، ޒިނޭކުރާ އަދި ނުއިންނާނެއެވެ.

 ކަންއެ މައްޗަށް  ގެ މިނުންއުމު އަދި ވެ.އެނުއިްނނާނެ ކަނުބލޭގެއަކާއެ ނީނޫ
 "ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެެއވެ.

ޘްކުރެއްވިއެވެ صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު ފަހެ ޘަދުމަ އޭ" .ޙަދީ  ފިރިެހނާ، ޒިނޭކުރާ އެެވ.ރް
 ޒިނޭކުރާ  އަދި ވެ.ނުއިންނާނެއެ ކާނޫނީހެނަ ންއަ ޝިރުކުކުރާ ނުވަތަ އަންހެނަކާ ޒިނޭކުރާ
 ކަނބުޭލގެއަކާ އެ ނޫނީ ހެނަކުފިރި ރާކުކުޝިރު ނުވަތަ ފިރިހެނަކު ޒިނޭކުރާ އަންހެނާ،

 [٣/٨٠رتمذي ]صحيح سنن ال "ށެވެ.ރާކުނު ކަިއވެނި އޭނާއާއި ފަހެ ނުއިންނާނެއެވެ.

ޢާލާ هللا ޢުކުރައްވާ ،ތަ  ެމުދ ންނާއި އިޙްސާންތެރީ ،ތާއިޮގ އީމާންވީ ީމހުން ދިފާ
 ؟ވެކަންތައްކުރައްވާޮގތް ތިބާއަށް ފެނޭެހއްޔެ

 ނޭހެއްޔެވެ؟ފެ  ގޮތްންވާގެއަދި އެކަލާނގެ އިޙުސާންތެރިންނާއެކު ޮވޑި

هللا ޔާމަތް ދުވަހު ވުން ވަނީ ޤިޟީޙަތްފަޤީ ޤީއަޅުގަނޑުމެން ަހނދާންކުރަންޖެހޭކަމަކީ ޙަ
ޢާލާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައިކަމެވެ. އެއީ އެ ތަ ދުވަހެވެ. އެއީ ސަތޭކަ ނުވަ ުދވެތިކަމުގެޑު ލަޮބމެ ންތަ

ސް މީހުންެގ  ނުަވތަ ދެހާހާހެއް ދިއަ. ދުއިސައްތަ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައެއްނޫނެވެ
 ، ފެންނާނެ ގޮތަށެވެ. ެއއީ މެންނަށް އިވިހާެއންރި ހުކުރިމަތީގައެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަެވސް އެއީ

 ނާއި، ޖިންނީންނާއި، ާއދަމްމަލާއިކަތުން . އެއީވެއެރޭގަޚަލްޤުކުރެއްވެވި ެއންމެހާ ތަކެތީގެ ތެ
 ނުންގެ ތެރޭގައެވެ.ންމެހާ ިއންސާށް އެަމއަ ހަ އިން ފެށިގެން އެންމެ ފަހު މީހާއާއި عليه السالم

ޢާ ހަނދާން ކުރާށެ عليه السالمއިބްރާހީމް   ވެ.ގެ ދު
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)سورة  ژڃ    ڃ    ڄ  ڄ       ڄڄ    ڦ ڦ   ڦڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ژ 
 الشعراء( 

ޝަރަމަ ން(މީސްތަކު )އެބަހީ: އެއުރެން އަދި" މާނައީ:  ިނކަެމތި  މިއަޅާ ވަހުފޮނުއްވާދު ށްްޙ
 ނެ ނުކުރާ މަންފާއެއް ންނެއްވިޔަސްދަރި ދިއަ ސްމުދަލެއްވިޔަ އެދުވަހަކީ ނުކުރައްވާނދޭވެ.

 "މެނުވީއެވެ. ށް އައިމީހަކަ ށްޟްރަތަޙަ ގެهللا ހިތަކާއިެގން ސަލާމަތްވެގެންވާ ދުވަހެވެ.

ޢާތަ  ށެވެ.ރިކަން ހޯދާއްކާތެރަން ކުނުތަނަވަސްކަންވެރިވާ ހިނދު ނަބަވީ ދު

َنا، اَل  ْن ظََلَمَنا، َواْنُصْرَنَ ََن َعَلى مَ ََثْرَ  لْ اْجعَ  ا َوآِمْن َرْوَعاتَِنا، اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاتِنَ  اللَُّهمَّ  َعَلى َمْن بَ َغى َعَلي ْ
 ُتْشِمْت بَِنا اأَلْعَداَء َواَل احلَاِسِدْيَن.

 ނަށް އަޅަމެންވާނދޭވެ. އަދިށްދެއްނާކޮހައަޅަމެންގެ ޢައިބުތައް ވަން ،هللاއޭމާނައީ: "
  ދެއްވާނދޭވެ. ބިރުގަތުންތަކުން އަމާންކަން

އަޅަމެންެގ ރުޅިވެރިކަމަީކ އަޅަމެންގެ މަްއޗަްށ އަނިޔާވެރިވި ީމހުންގެ މަްއޗަްށ )އެކަނި(  ،هللاއޭ
އޮތް އެއްޗެއް ކަުމގައި ލައްވާނދޭވެ. އަދި އަޅެމެންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވި މީހުންގެ މައްަޗްށ 
އަޅަމެންނަށް ނަސްރުދެއްވާނދޭވެ. އަދި ޢަދާވާތްތެރިންނާއި ޙަސަދަވެރިންނަށް 

ޞީބާތްތަކުން އަޅަމެން ދުރުކުރައްވާނދޭވެ.  " އުފާވެރިކަންގެނެސްދޭފަދަ މު
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 އަހަރެނ ގެ ފާފަތައ  އަހަރެނ ގެ ދިރިއުޅުނ  ކިަލނބުޮކށ ލާ

ޢާލާއަށް ތައުބާވީމެވެ. ތަهللا . އަދި ރީެމވެކުއް ފަތަފާއަހަރެން ބައިަވރު "ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. 
ށް ކުެރވިފައިާވ ވެ. އަހަންނަގޫވެއެނދައުށް އެކަމަކު އެފާފަަތކުގެ ސަބަބުްނ އަހަންނަ
ންމަތީގަިއ އަދި ނިދާތަ ލަނބުވެެއވެ.ން ކިއުޅުރިކަންތައްތައް ހަނދާންވުމުން އަހަރެންގެ ދި
އަހަރެންގެ ހަމަޖެުހަމްށ  ވެއެވެ. އަދިޙްރޫމުމަ ންދިއޮތުމަށް ދަތިވެއެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ ނި
 "އްޔެެވ؟ހެ  ކިހިނެއްހޯދާނީ  ންޖެހުޮލޅުން އަރުވާލައެެވ. ފަހެ އަހަރެން ހަމަ

ޢޫރުޚާއެވެއަ މް އަޅުގަނޑު ތިބާައށް ބުނަންއޮތީ: އޭ މުސްލި ތަކަކީ ތެދުވެރި . ތިޔަ ޝު
  ތިއީއެވެ. ހިތާަމކުރުމަކީ ތާމަކުރުަމކީ ހިރަވެ ދެދު މެތައުބާއެއްގެ ދަީލލެވެ. ކުރެވުނު ކަންތަކާ

هللا ލުން ބަލާެށވެ. ންމީދުގެ ލޮރާލާ އުނބު އަކަންކަމުން މޫނު ތައުބާއެކެވެ. ިއސްވެދިޔަ
ޢާލާ ތިބާއަށް ފުއްސަވައި ދެއްވާނެކަމަ ނޭ ލުއިފަސޭޙަކަމުން ދެއްވާ هللاއެވެ. މީުދގަންއުށް ތަ

ާޢާލ ތަهللا ނުލާށެވެ. އިނޑަކަދު ންމީގެ ރަޙްމަތްފުޅާމެދު އުهللاމާޔޫސްނުވާށެވެ. 
  ވަޙިކުރައްވާފައިވެއެެވ.

 سورة احلجر() ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ 

 ރަޙްމަތާމެދު  ގެރަސްކަލާނރި ވެ މީހެއްގެ އެ  މެނުވީ، މީހުން މަގުފުރެދިގެންވާ" މާނައީ:
 "ކާކުހެއްޔެވެ. ފަހެ އުންމީދުކަނޑާލާނީ

ޢޫދު    ވިދާޅުވިއެވެ. رضي هللا عنهއިބްނު މަސް

، َواأَلْمُن ِمْن َمْكرِ ْكبَ ُر اْلكَ أ)) (( َوالْ ، ْن َرمْحَِة اَّللَِّ اْلَقُنوُط مِ وَ ،  اَّللَِّ َبائِِر: اإِلْشَراُك َِبَّللَِّ ]رواه َيْأُس ِمْن َرْوِح اَّللَِّ
 عبد الرزاق وصححه اَليثمي وابن كثري[ 
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ޢާލާ هللا ފާފަތަކަކީ ޮބޑު އެންމެ" މާނައީ:  ގެهللا އަދި މެވެ.ކުުކރުރުޝި އަށްތަ
 ފާފައެއްކުރުންމަތީ  ހީ:)އެބަ ރުމެވެ.ބޫލުކުޤަ ށްމަ ލިބިގެންވާކަ އަމާންކަން ރޭވުންތެރިކަމަށް

ޢާލާގެ هللا ދިއަ ކުރުމެވެ.(ންމީދުއު ށްާފފަފުއްސުވުމަ އެކަނލާގެ ޙާލު ދެމިހުންނަ  ތަ
 "މާޔޫސްވުމެވެ. ންއިފަސޭޙަކަމުލު ވާނޭ ދެއްهللا އަދި ލުމެވެ.އުންމީދުކަނޑާ ރަޙްމަތްފުޅުން

ޟްރަތަށް ދަތުރުކުރަނީ ބިރުވެތިކަމާއި އުންީމދުކުރުމާ هللا އަދި މުއުމިނުން  ޢާލާގެ ޙަ  ތަ
هللا އެކުއެވެ. އަދި ޙާޖަތުގެވަޤުތު މިިއން ޮކންމެވެްސ އެއްކަމެއްެގ ާބރުގަދަވެއެވެ. ފަހެ 

ޢާލާއަށް އުރެދެވޭ ހިނދު ބިރުވެތިކަ މުގެ ކުރިއަާރގޮސް އޭނާ ތައުބާވެއެވެ. އަދި ތައުބާާވ ތަ
ޢާލާގެ ޢަފޫޮކށްދެއްވުމަށް އުންމީދުކުުރންهللا ހިނދު   ކުރިއަރާދެއެވެ. ތަ
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 ؟ިއޢުިތރާފުވާނ ވީތައަހަރެނ  

ން ބޭނުމެވެ. އެކަަމުކ ރެން ތައުބާވާއަހަ". ވެހިއެސުވާލުކުރިމީހަުކ ހިތާމަވެރި އަަޑކުން އެ
ޢުތިރާ  ؟ްށ ވާޖިުބވެގެންވޭ ހެއްޔެވެންގެ މައްޗައަހަރެ ންފުވުއަހަރެން ޮކށްފައިާވ ފާފަތަކަށް އި

ޟީގެ ކުރިމަތީގައި ައހަރެން ކޮ ތައް ކިޔައިދީ އަހަރެންގެ ކަންތައްރިހާ ާވ ހުފައިށްކޯޓުގައި ޤާ
ޠެއް ހެއުބާގެ ތަމަކީމައްޗަށް ޙައްދު ާޤއިމުޮކށްދިނުމަށް ެއދު  އްޔެވެ؟ ޝަރު

ޞަޙާބީ( އަ  عنههللاضي ر  ޢިޒުމީގެ ކުަޑއިރުކޮޅެްއކުރިން އަހަރެންީކ މާ ންެހން ކަމަާނެގ އާއި )
ބޭކަލެއްގެ ވާހަކައިެގ ންދިން ފިރިހެށް ބޮސްކަހެނަތައުބާގެ ވާހަކަާއއި ބަގީޗާތެރެއިްނ އަން

 "މާނައަކީ ޮކބާ ހެްއޔެވެ؟

ދެމެދު  އި އޭނާގެ ރައްބާއެވެ. އަޅާއާޚާ އަލިމްސްމުފަހެ އަޅުގަނޑު ތިބާއަށް ބުނަންއޮތީ: އޭ 
ންމެ މުހިންުމ އެްއކަމެވެ. އުޙީދުގެ އެތަންާވ ވެގެވެރިގުޅުަމކީ މަތި މެދުވެރިޔަކު ނެތް އެއްވެސް

ޢާލާ هللا އަދި އެއީ    .ެއވެވެސްމެގޮތް ރުހިޮވޑިގަްނނަވާތަ

سورة البقرة ) ژ … ۈئ  ۆئ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ژ
١٨٦) 

 ލޭގެފާނާ ކަ  އަޅުން ނގެސްކަލާރަމަންތި ތިމަންރަސްކަލާނގެއާމެދު އަދި" މާނައީ:
 މަންރަސްކަލާނގެއީތި ރުން މަކަށަވަހަ ހެފަ .(ވެވިދާޅުވާށެ )ކަލޭގެފާނު ސުވާލުކޮށްފިނަމަ،

ޟްރަތަށް ސްކަލާނގެތިމަންރަ ވެ.ލާނގެއެކަސްރަ ޮވޑިެގންވާ ކުއްތަންވެ ންނާ(ބައިމީހު)އެ  ޙަ
ޢާކޮށްފިނަމަ ޢާކުރި ،ދު ޢާ މީހާގެ ދު   ..."ްއވަމެވެކުރަ އިޖާބަ ގެސްކަލާނރަންތިމަ ދު
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ޢާލާއަށް ކަަމށް އަޅުهللا ތައުބާވުން ވަީނ   ،ނަމައިވާ ން ވާކަމުގަ ން ީއމާމެގަނޑުތަ
ޢުތިރާފުވުންވެސްވަ ޢާهللا ނީ ހަމައެކަިނ އި މަތިެވިރ  ށެވެ. އެންމެ ޟްރަތަޙަ ލާގެތަ

ޣްފާރުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.  އިސްތި

 …((أَبُ ْوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُ ْوُء ِبَذْنِبْ ))…

ޢުމަ ގެهللا އިބަ މިއަާޅއަށްވާ"...ނައީ: މާ  މިއަޅާގެ  އަދި . ޢުިތރާފުވަމެވެއި އަޅާ މި ށްކަތަނި
ޢުތިރާފުވަމެވެ މިއަޅާ ފާފަތަކަށްވެސް ޟްރަތުގައި  ގެނއިބަރަސްކަލާ ،هللاއޭ: އެބަހީ." ..އި  ޙަ

ޢުތިރާފުވަމެވެ މިއަޅާ  .އި

ޞާރާއިންފަދައިން ފާދިރީއާއި ޢުތިރާފު ،ނަ  …ގެ ލިޔުންތަކާއިމުފުއްސެވުނުކަ ،އާއިނޑިގޮ  އި
. ުނވެއެވެ ކިބައިގައި ގެ ޑުމެންގަނއަޅު އްރުކުންތަ ސަމާސާގެ އެހެން އެފަދަ  އަދިވެސް

ޢާލާއަށްهللا  .ހުއްޓެވެ ޙަމްދު ތަ

 ވެ.އްވާފައިވެއެޙީކުރަވަ ޢާލާތަهللا އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

 (١٠٤)سورة التوبة  ژ…ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ژ 

 ލުކުރަްއވާ ޤަބޫ  ތައުބާ ބައިން ކި ގެޅުންއަ އެކަލާނގެ އީهللا ހަމަކަަށވަރުން" މާނައީ:
 ..."ވެޔެއްހެ ނުަދންނަނީ ބައިމީހުންއެ ރަސްކަލާނގެކަން

 ތިއެވެ.ދުވެރިޔަކު ނެވެސް މެ އްއެ އެބަހީ( އެއިލާހުެގ އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުން)

ޟީއާ ހަމައަްށ އެކަްނ  ޙައްދު ޤާއިމުކުރެވޭޮގތަށް ބަލާއިރު، އިމާމްމީހާ ނުވަަތ ޙާކިމް ނުވަތަ ޤާ
ޞިލުވެ ޢުތިރާފުވުން އިންސާނާގެ މައްަޗްށ  ،ގޮސްފައިނުާވނަމަ، އެމީހުންެގ ގާތަށްވާ އި
ޢާލާ އޭނާގެ ފާފަ ވަންހަނާޮކށް ދެއްވާފައިވާނަމަ އެކަން އޭާނ هللا ނުވެއެވެ.  ލާޒިމުވެގެން ތަ
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އަށް ވަްނހަނާ ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އަދި އޭނާ ތައުބާވުމުން ފުދޭނެއެެވ. އަމިއްލަ
ޢާލާއާއި ދެމެދުގައިވާهللا އެހެނީ އެއީ އޭާނއާއި    ކަމެކެވެ.ތަ

ޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް هللا އެވެ. އެީއ އަުޅތަކުންެގ  ريُ السِّتِّ ކީ މުފުޅަސް އި ތަ
ޢިޒް ޙާބީންގެ ތެޞަތެވެ. ރާ ފަ)ފާފަތައް( ޮފރުވާލުމަށް ލޯބިވެޮވޑިެގންވާ ޘާލަަކްށ މާ ރެއިން މި
رضي  –ިދން ފިރިހެންމީހާ ނަކަށް ބޮސްއަްނހެ ންރެއިއާއި ޒިނޭކުރި ައންހެންމީހާއާއި ަބގީޗާތެ

ގޮތެއްނޫނެވެ. އެއީ  ޖިބުވެެގންވާ ވާރުންކުމަލު ޢަޢަމަލު ކުރެއްވިގޮތަކީ އެބޭކަލުން  –هللا عنهم 
ްއ ބޮޑުކަުމްނ ރިވެލެއްވިލެއުޤުވެޝަ ށް އެބޭކަލުންެގ ނަފްސުތައް ޠާހިރުކުރެއްވުމަ

ަރތަމަ ފަހަރު އައުމުްނ ންހެންމީހާ ފުއި އަޒުއާޢިމާކަންތައްކުރެއްވިގޮތެވެ. މީގެ ދަލީަލކީ، 
ފަދައިން . އަދި ހަމައެވީއެވެއްލެނުވާއެބޭކަލުން އަނބުާރ ފޮ صلى هللا عليه وسلمނަބިއްޔާ 

ވިދާޅުވިއެެވ.  ضي هللا عنهر ށް ޢުމަރު މީހާއަންރިހެބަގީޗާތެރެއިން ައންހެނަކަށް ބޮްސދިން ފި
ޢާލާ އޭނާގެ ޢަމަލު ަވންހަނާ ކުރެއްهللا "  އެެދވިގެންާވ  ެވސް އެންމެނާއަށް އޭން ވުމު ތަ

ވުމުގެގޮތުން ނަބިއްާޔ އިޤުރާރުޅަށް ބަސްފުމި "؟ވެގޮތަކީ އެކަން ަވންހަނާކުރުން ނޫން ހެއްޔެ
 ހަނުހުންނެވިއެވެ.صلى هللا عليه وسلم 

ވާނަމަ ކޯަޓށްގޮްސ ށްދެްއވާފައިޮކންހަނާ ވަ ބުއޭނާގެ ރައް ،އެހެންކަމުން އަާޅ ކުރި ފާފަ
ޢުތިރާފު ރަޖިސްޓަރީކުރާކަށް  މިސްކިތުގެ އިާމމު  ،އެހެންމެވެ. އަދި ހަމަހޭނެއެ ޖެ ނުރަސްމީޮކށް އި

 ވެ. އަދި ބައެއްމީުހންނަށް ސް ނުޖެހޭނެއެކަށްވެ ދޭ އެ ަޙއްދު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްކައިރިއަށްގޮސް
 .ޖަހާކަްށވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ   އެތިފަހަރުއްދުގެ ޙަގައިހީވެފައިވާގޮތަށް ަރއްޓެއްސަކު ލައްާވ ގޭ

. އް ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ ގޮތްތަ ރަނގަޅުކޭ ނުދެދު މެބައެއް ާޖހިލުން ތައުބާވާ ބައެްއ ީމހުންނާ
ޘާލު ބަާޔންޮކށް  .ވެދެމެއަންނަނިވި ވާހަަކއިން މި
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 އްެގ ގާތަށް ދިޔައެވެ. އަދިހިލު އިމާމެ ޖާތެއްގެ ކިސްފާފަތަކާމެދު( ދެރަވެ ހިތާމަކުރާމީަހކު މި)
ޢުތިރާފުވެ އޭނާ  ބައިޯތ ސުވާލުކުރިއެވެ. ފަހެޮކ  ޙައްލަކީށް އޮތް މައެކަ ކޮށްފައިވާ ފާފަތަކަށް އި

 ޒިުމވެގެންވަނީ ކޯޓަްށ ގޮސް  މައްަޗށް ލާތިބާގެ  މަރަތައެންމެ ފު"ޖަވާބުގަިއ އެއިާމުމ ބުންޏެވެ. 
ޢުތިރާފު ތަސްދީޤުކު ޢީގޮތުން ތިޔަ އި އެއްގޮތަށް  އްދުތަކާޙައެޅިގެންާވ . ކަނޑަވެރުމެޝަރު

އަށް އަމުރުކުރެޭވ ކަެމްއ އަށްފަހު ތިބާއެ ން . ދެވެއެބައިމީހުން ތިާބއާމެދު ކަންތައްކުރާނެއެ
ންމަލު ނުކުރެޭވނެކަމަްށ އްތައް ތަހަކަންތަ ޔަވިދިމީާހއަށް ބުނެނިކަމެތި ފަހެ އެ  "ބަލާށެވެ.

ތަކަށް އެނބުިރ ންދިޔަ ފާފަކުރަމު ނާއޭށް ފެނުނެވެ. އަދި ތައުބާވުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮ
ޢަވިއެވެ.  ރުޖޫ

 ަޞތުގެ ބޭނުން ހިާފނަމެވެ.ގަނޑު މިފުރުއި ައޅުކަޓަނުމަށްވަރަށް މުހިްނމު ކަމެއް ބަޔާންޮކްށދި
އަްޙ އަދި އޭގެ ޞަ މާނަތެކެވެ.މަކީ އަތުނެގައޭ މުސްލިމުންނޭވެ. ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ދެ
ޞްދަރުތަކުން ދެނެގަތުމަކީވެސް އަމާނާތެ ޢާލާ ވަهللا  ވެ.ކެމަ   ވާފައިވެއެވެ.ކުރައްޙީތަ

 رة النحل(و س) ژ ٺ  ٺ   ٺ         ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ       …ژ

 ޛިކުރުގެ  ހުންތިޔަބައިމީ ،މަވާނަ ގައިކަމުނުދަންނަ ތިޔަބައިމީހުން  ފަހެ"... މާނައީ:
 ".ކުރާށެވެ ވާލުސު  ނާ(ންރިހުލުވެއަ  ޢިލްމުގެ )އެބަހީ: އަހުލުވެރިންނާ

 އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 الفرقان( )سورة ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    …ژ

 ޚަބަރު މޮޅަށް ެބހޭގޮތުން އާ އިސްުމފުޅެކެވެ.[ ގެهللا އަކީ نالرمحٰ ] نالرمحٰ  ފަހެ..." މާނައީ:
 "ކުރައްވާށެވެ. ސުވާލު  ކަލޭގެފާނު ފަރާތަކާ ދަންނަ
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ޢިޡަކީ ފަތުވާ ދެވޭެނ މީހެ  ސްިކތެއްގެ އިމާމެްއ ުނވަތަދި ޮކންމެ މިވެ. އަ ނެއްނޫފަހެ ޮކންމެ ވާ
ޢީ ޙުކުމްތަކާއި މީ އް ބުނެދެވޭނެ މީހެްއ ޅޭ މައްސަަލތަްނނާގުކުސްތަބަންގިގޮވާމީހަީކ ޝަރު

ންނަށް ފަތުވާތައް ހަކީ މީސްތަކުދޭ މީކިޔާކަނޫނެވެ. އަދި ޮކންމެ އަދީބެއް ނުވަތަ ވާހަ
 ނަގާކު ަފތުވާށްވެްސ އެމީހަލިމަކަސް މު ފޯރުޮކށްދެވޭނެ މީހެއްނޫނެވެ. ައދި ޮކންމެ

 އަލަެއކެވެ.ފައިވާ މަސްާމގުޅި ޅުކައަ ތުން ސުވާލުވެވޭނެއެވެ. މިއީމީހަކާބެހޭގޮ

لى صތަކާއިމެދު ނަބިއްޔާ ޮގ މަތިވެދާނެށް ކުރިތަންމަމަގުގެއްލިފައިވާ ިއމާމުންގެ ސަބަުބން އު
ުކ އިން ބޭކަލަގެ ތެރެފުންލަސަބިރުފުޅުގެންވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  هللا عليه وسلم

ޢިލްަމކީ ންހަމަަކށަވަރު" އެވެ.ވިދާޅުވި  ކާކުގެ  ދީންނަގަނީ ހުންތިޔަބައިމީ ހެފަ  ވެ.ނެކެދީ މި
ކުގެ ފަރާތުންކަން ކާ ތުވާ ނަގަނީ ފަމުގަިއ ކަންކައެބަހީ: ދީނުގެ ] "ވެ.ބަލާށެ ފަރާތުންކަން
ށް ރިާވށެވެ. ތިޔަބައިީމުހންނަދު ރައްކާތެަތކާމެވަޅުނދަގެ އަޅުތަކުންނޭވެ. މިއަهللاފަހެ  [ބަލާށެވެ.

 ފިލުވާށެވެ. ތުން އޮޅުންންގެ ގާ ރިލުވެޝައްކުވާ މައްަސލަތަކުގައި ޢިލްމުެގ އަހު

 وهللا املستعان.
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 މު ފަތުވާަތއ ތައުބާވުމާ ގުޅޭ މުހިނ 

ބެޭހ ޙުުކމުތައް  ވުމާކަމަުކ ތައުބާެވ. އެމެބޭނު އަހަރެން ަތއުބާވާން"ތިބާ ބުނެފާނެއެެވ. 
ތަކުން ވާލުތައްވެއެވެ. ފާފަބައިވަރު ސު ޑީގައިކުނސި އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ

ޢާލާެގ هللا އުވާ ހުމާލުެވފައި ންއަދި އަހަރެ ގުޅޭގޮތުްނނެވެ. ފުރިހަމައަށް ތައުބާވުމާ ތަ
 ްސތަކުންގެ އަތުން އަހަރެންވެ. އަދި މީގޮތުްނނެހޭބެ އެކަާލނގެއަށް އަދާކުާރނެގޮތާ ،ޙައްޤުތައް

ވާބު ށް ޖަ ވެ. ފަހެ މިސުވާލުތަކަބެޭހގޮތުންނެ ނެގޮތާރާކުޤުތައް އަދާނަގާފައިވާ އެބަިއީމހުންގެ ޙައް
 "؟ހެއްޔެވެ ވޭ

ޢާދަވާ މީާހއެވެ. އަންނަهللاއޭ  ވެ. އެީއ ތިބާެގ ުކގައި ހިފާށެވާބުތަޖަ ނިވި ގެ މަގަްށ އި
 ކަރުހިއްކުން ފިލުަވއިދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

 ދެނ ފަހެ ތައުބާވަމެވެ. އަހަރެނ  ފަހެ ވެއ ޓުމުނ  ތެެރއަށ  ފާފައިގެ އަހަރެނ   . 1ސ
 އެނބުރި އަހަރެނ  އެކަމަށ  އަދި ބާރުފ ރުވައެވެ. މައ ޗަށ  ނަފ ސުގެ އަހަރެނ ގެ ނުބައިކަނ ތައ ތައ 

 އަހަރެނ ގެ  އަދި ވޭހެއ ޔެވެ؟ ބާޠިލު ފާފަ ފުރަތަމަ އަހަރެނ ގެ ސަބަބުނ  މީގެ ފަހެ އިޢާދަވަމެވެ!
 ހެއ ޔެވެ؟ އުފުލަނ ޖެހޭނެ  އަހަރެނ  ބުރަ ފާފަތަކުގެ ފަހުނ ކުރި އޭގެ ފާފައާއި ފުރަތަމަ

ޢާދަނުވުން އެއީ ުފރިހަމަ އިށް އެނބުިރ ފައަކަ  ފާގައިްއވާގޮތު. ގިނަ ޢިްލުމވެރީން ޛިކުރުކުރ1ަޖ
ޠެއް ނޫނެވެ. ތައުބާ ފުރިހަ ފައިން ދުރުހެލިވުުމެގ ފާވެގެންވަނީ ބަރޯސާ ންމަވުތައުބާގެ ޝަރު
ދި ވަރުގަދަ ޢަޒުމަކާއެދު އްޗަށެވެ. އަ މުެގ މަރުމަކުމައްޗަށެވެ. އަިދ އެކަމާމެދު ދެރަވެ ހިތާ

ޢަވުމުްނ ދުރުހެލިއެފާފައަށް އެނުބރި ރު ރުން އެފާފައަށް އަލުްނ  ހަމަަކށަވަ . ފަހެމެވެވުޖޫ
އަކުން ތައުބާުވްނ ތައުބާ ދި އާއައެވެ. ވެ ށްފާފައަކަ ޢާދަވެއްޖެނަމަ އެއީ މުޅިން އާއި

 އުބާއެކެވެ.ތައްޙަ ޞަކީ އަލާޒިމުވެގެންވެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ތައުބާ
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 ؟އަކަށ  ތައުބާވުމުނ  އެތައުބާ ޞައ ޙަވާނެ ހެއ ޔެވެ. އަހަރެނ  އެހެނ  ފާފައެއ  ކުރާޙާލު ފާފ2ަސ

ޙަ ވާނެއެވެ. އެއީ އެ ތައުބާ ޞައްުމން އެބާވުއުތަފާފައަކަށް  ،ކުރާޙާލު . އިތުރު ފާފައެއ2ްޖ
އެެވ. އިގައި ގުޅުމެއް ނުވާނަމަފައަދި އެދެފާ އެވެ.ނަމަވާނުދެފާފައަކީ އެއްވައްތަރުގެ ދެފާފަކައަށް 

ޘާލަކަްށ ރިބާައށް ތައުބާވެފައި ރާބުއި  ނުވިަނމަވެސް ރިބާގެ ތައުބާ މަށް ތައުބާހު ެއކަ ފަމަށްމި
ޟްލުއަްށ . އެހެންނަމަނެއެވެޙަވާއްވެ. މީގެ އިދިޮކޅުގޮތްވެސް ޞަޞައްޙަވާނެއެ ެވސް ރިބާ އަލްފަ

އެހިނދު އޭނާގެ ތައުާބ  ވާނަމަ ފަހެުމގައިވާކަ ނު ތައުބާވެފައި ރިާބ އައްނަސީއާއަްށ ތައުބާ
އުބާވެފައި، ރާބުޔުްނ ތަންކުރުމުން ޝް ބޭނުޝީހަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެއެެވ. އަދި ހަމައެފަދައި

ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އުބާ ޤަޫބލުތަނާގެ އޭ ސް ޔަނުލާނަމަ ނުވަތަ އޭގެ އިދިކޮޅަށް ވިހުއްޓާ
 އެހެން އަްނހެނަކާއެުކ ތައުބާވެފައި  ކަަމށްއެ އިހަމައެފަދައިން އަންހެނަކާއެކު ިޒނޭކޮށްފަ
 ތައުބާ ޞައްޙަެއއް  ބައިމީހުންގެ ހެ މިފަ. އެވެނުވާނެ ޒިނޭކުރާނަމަ އޭނާގެ ތައުބާ ޞައްޙަ

އޭގެ ެއހެން  ،ން އެއްކިބާވެފާފައި ެރއްގެވައްތައްއެކީ ނެއެވެ. މިބައިމީހުން ކުރިހާވެްސކަމަނުވާ
 (املدارجބައްލަވާ )ކަމަކަށް ދަނީއެވެ. 

 

ެގ ޙައ ޤުތައ  ދޫކޮށ ލެވިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ނަމާދު هللا . އަހަރެނ ނަށ  ވަނީ ާމޟީގައި 3ސ
މުނ  މަނާވެގަތުނ  ހިމެނެއެވެ. ފަހެ މިހާރު އަހަރެނ  އަދާނުކުރުމާއި، ރ ދަ ދޫޮކށ ލުމާއި، ޒަކާތ ދިނު

 ކަނ ތައ ކުރާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟

ފަހެ ބުރަވެވޭ ރައުޔަކީ ނަމާދު ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހާެގ މައްޗަށް އެަނމާދުތަްއ  . 3ޖ
ޟާކުރުން ލާިޒމުވެގެން ނުވުެމވެ. ސަބަބަީކ މިާހރު ވަޤުތު ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިާވތީއެވެ.  ޤަ
ލިބިގަުތަމކީ ވާނޭކަމެއްނޫެނވެ. ނަމަވެސް ގިނަގިނައިން ތައުބާެވ،  އަދި އެކަން ައނބުރާ
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ޣުފާރުޮކށް، ގިނަގިނައިން ސުންނަތް ކަންތައްތައް އެކަމުގެ ަބދަލުގައި ކުރާށެވެ. އޭރުްނ  އިސްތި
ޢާލާ އޭނާއަށް އެކަމުގަިއ ޢަފޫهللا   ކޮށްދެއްވާނެކަަމށް އުންމީދުކުރެވެެއވެ. ތަ

 ޮކޮށްލާފަވާ ރޯދަތަކުގެ ހުރެ އޭނާ ދޫ ތުގައި ގޮ އްގެށްލިމީހާ ދަންނައެވެ. މުސްލިމެރޯދަ ދޫކ
އޭނާ ރޯދަ  ދަމަހުޯރމެވެ. އަދި ޟާކުރުގަ  ވަނީބަދަލުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ވާިޖބުވެގެން

ޝަރުވެއްއަނެއް ރޯދަމަސް އަިއއިރު އެ ،ދޫކޮށްލާފައި ނެތި އޭނާ ނުހިާފހުިރ ޢީ( ޢުޛުރެއްސް )
ލަްސކުރުމުެގ  ނުމެވެ. މިއީން ދިކާްށ ކަފާ ޮކންމެ ދުވަހަކަްށ މިސްކީނަރޯދަތައް ހި

ޗެްއނޫނެވެ. ކިތަންމެ ިގަނ ރެވޭނެ އެއްގުަނކު އީއެ. ކައްފާރާއެވެ. އެީއ އެންމެ ކައްފާާރއެކެވެ
 ޔަސްމެއެވެ.ގައި ވިމު ކަރޯދަމަސް ތަކެއް އައިސް ފައިބައިެގން ދިޔަ

ހިޖުރައިްނ  ،ރޯދަ ދޫކޮށްލާފައި 3އި ގަ 1400ހިޖުރަިއން ފަރުވާކުޑަކަމުން  މިޘާލަކަށ :
ޢާލާهللا  ،ހުންފަ ކެއްތަގެ އަހަރުއޭރޯދަ ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހަކު  5ގައި  1401 އަށް އޭނާ ތަ

 8ރޯދައަލުން ހިފާ، އެ  ދުވަހުގެ 8 އެވަނީ ގެންވެތައުބާވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމު
 .ނުމެވެދިންކާނަކަށް ދުވަހުން ޮކންމެ ދުވަހަކަށް މިސްކީ 

ޣުވުމުްނ  1400ހިޖުރައިން  އަންހެން ކުއްޖަކު  މިޘާލެއ : އެހެނ   ނާގެ އޭވަނަ އަަހރު ބާލި
ިވ ތި ކުރިމަ ތައްްއސަރު ކަންނާގެ މައޭ، ވެއަހުލުންގެ ގާުތ އެވާހަަކ ބުަނން ލަދުވެތި

ާޘލަކަށް  ވެ. ޟާ ނުކުރެއެޤަހުން ފަތައް ހިފުމަށްފަހު އެރޯދަ ދުވަހު، ރޯދަ 8މުއްދަތުގައި، މި
ޢާލާއަށް ތައުބާވުމުންهللا ފަހެ އޭނާ  ދެން  ބަާޔންވެދިޔަ  ަވނީ ކުރިންއްޗަށް މަގެ  ޭއނާތަ

ިދ  ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ. އަފާތެއްވާކަންގައި ތަމުށްލުޙުކުމެވެ. ނަމާދު ދޫޮކށްލުމާއި ރޯދަ ދޫކޮ
ސް އުޛުރަކާއި ުނާލ ތުގައި އެްއވެއިވާގޮފައްވާކުރަ ލުވެރިން ޛިކުރުބައެއް ޢިލްމުެގ އަހު

ޞްދުގައި ރޯދަ ދޫޮކށްލައިފިމީހަުކ އެ ރޯ  ނެއެވެ.ކަށް ނުޖެހޭ ޟާ ކުރާޤަ ދަގަ
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 ަތް ނެރުމެވެ. އެހެީނ ވަނީ އެަޒކާބުވެގެންޖި ށް ވާފަހެ ޒަކާތް ދޫކޮށްލައިފިމީހާގެ މައްޗ
ގޮތަަކްށ އަދި އެހެން ޙައްޤެކެވެ. ޢާލާގެތަ هللا އިވާއެއްގޮތުންބަލާނަަމ އެއީ އޭނާގެ އަތުގަ

مدارج السالكني މަށް ތު ހޯއްދެވު މާލޫއިތުރު މައު) ފަޤީރުންގެ ޙައްޤެއްވެސްމެއެވެ.ބަލާނަމަ 
 (ބައްލަވާ ١/٣٨٣

 

ފާފަކުރުމުެގ ތެރޭގައި އާދަމުގެ ދަރިއެއ ގެ ޙައ ޤަކަށ  އަރައިގަނެވިފައިވާނަމަ ފަހެ އެކަމަށ  . 4ސ
 ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟

ޞްލަކީ ރަސޫލު 4ޖ ޘެވެ.ނިވި ޙަގެ އަންނަ  سلمعليه و  صلى هللاهللا . މިކަުމގެ ައ   ދީ

ْنُه يَ ْوم اَل ِديَناٌر َواَل مِ ْوَم قَ ْبَل َأْن يُ ْؤَخَذ ْلُه اْلي َ يَ َتَحلَّ لْ ، ف َ ال  ))َمْن َكاَنْت أِلَِخيِه عنده َمْظَلَمٌة، ِمْن ِعْرِضِه َأْو مَ 
ْن َسيَِّئاِت َصاِحِبِه مِ ُكْن َلُه َعَمٌل ُأِخَذ يَ  َوِإْن لَْ  َمِتِه،ْظلَ َهٌم، َفِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر مَ ِدرْ 

 (( ]رواه البخاري[.َفُجِعَلْت َعَلْيهِ 

 ފަހެ - މުދަލަށް ވަތަނު އަބުރަށް  ނާގެއޭ - މީހާއިވާއަނިޔާެވރިވެފަ އަޚާއަށް އޭނާގެ" މާނައީ:
 އެކަން އަތުން  އޭނާގެ ދުވަހު ވާނު ރުހަމެއްދި ރެއްނާދީ އެއީ ޙަލާލުވެގަންނާށެވެ. އެކަމުން  މިއަދު
 އޭނާ  ޢަމަލެއްވާނަމަ ޙުާޞލި މީހާއަށް(ވެރިވި ޔާނިއަ )އެބަހީ: އޭނާއަށް ކުރިންނެވެ. މުގެގުނެ

ޞާލިހު( ނާއަށްއޭ ައދި އެވެ.ނެގޭނެ ން ތުއަ އޭނާ މިްނވަރަށް  އަނިޔާވެިރކަމުގެ އެކުރި ( 
 އޭނާގެ  އިކަމުންނެގިނުބަ ނުމީހާގެ(ޔާލިބުނި އަ :)އެބަހީ ޞާޙިބުގެ  އޭނާގެ ޢަމަލެއްނުވާނަމަ

 "ލެވޭނެެއވެ. މައްޗަށް
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 ޮގތަކީ )އަނިޔާވެރިކަމާއެކު  ހަމައެކަނިެވވޭނެމަތްލާސަތައުބާވާމީހާއަްށ މިއަނިޔާވެރި ޢަމަލުން 
މެވެ. ވެ. ނުވަތަ މާފަށް އެދުމުންަރއްދުކުރުމެ އްޗެއްއެއެ ރާތަށްއަތުލާފައިވާ އެއްެޗއް( އޭގެ ވެރިފަ

 .ރާށެވެ ދުކުއްއޭނާ މާފުނުދީފިނަމަ ޖެހޭނީ އެއެްއޗެއް ރަ

 

ބަޔަކަށ ، އެމީުހނ   މީހެއ  ނުވަތަ ބައެއ ގެ ޣީބަ އަހަނ ނަށ  ބުނެވުނެވެ. އަދި އެހެނ  .5ސ
ޤަޛ ފުކޮށ ފައެވެ. އެމީހުނ ގެ ކިބައިނ  މާަފށ   މެދު އަހަރެނ ވަނީކަނ ކަމާ އެކަނ ކަމުނ  ބަރީއަވެގެނ ވާ

އެދުމާއެކު އެމީހުނ ނަށ  އެކަމުގެ ޚަބަރު ދިނުނ  އަހަރެނ ގެ މައ ޗަށ  ޝަރުޠުވެގެނ ވޭ ހެއ ޔެވެ؟ 
 !އެކަނ  ޝަރުޠުވެގެނ ނުވާނަމަ އަހަރެނ  ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟

 ދަތަކަށް ބަލާފައެވެ.ތަށާއި ފަސާޙަޞްލަ މަ ހޭނީ. މި މަސްައލައިގައި ޮގތެއް ިނންމަން ޖ5ެޖ

 ދެވުމުން އެމީހުްނ ރުިޅ ންނަށް ޚަބަރުއިީމހު ބަ އެެބހޭގޮތުން ފަހެ ޣީބަބުނުމާިއ ޤަޛްފުކުރުމާ
ނީނަމަ އެކަްނ ބަޔާން ނެ ކަމުގަިއވަ ރުނުވާތުއިރު ނާންނާނެ ކަމުގަިއވަނީނަމަ ނުވަަތ ނަފްތަ

ގޮސް( ޢާންުމ ނު )ތަފްސީލަށް އެވެ.ހޭނެޖެ ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މާފަށް އެދެން
ޘާލަކަ  ޟީގައި ތިބާެގ  އަހަރެންނަށް" އެވެ.ދާނެވިށް ބުނެޢިބާރާތުން ނަމަވެސްއެވެ. މި ވަނީ މާ

 ޔާވެރިވެވިފައެވެ. އަހަރެން ބާއަށް އަނި ތިނުން ތަކަސްޙައްޤަކަށް އަރައިަގނެވިފައެވެ. ނުވަތަ ބަ
ޢާލާއަށް ތައުބާވަމެވެ. އަިދ ތިބާގެ هللا  ޞީލަށް ނުގޮްސ ތަ " އެދެމެވެ.މާފަށް ން ބައިކިތަ ފް

 މިވަރުން ފުދޭނެއެވެ.

ސް ޣީބަުބނުމާއި ޤަޛަފުކުރުމާބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނަށް ޚަަބރު ދެވުމުން އެމީހުން ނަމަވެ
ގިނަފަހަރު ކަންތައް ވާގޮތަކީ މިއީ  –ކަމުގައިވާނަމަ  ރުޅިއައިސް އިތުރަށް ނަފްރަތު އުފެދޭނެ

ޞީ އިތުރު އެބައިމީހުން ނުފުދި ޢިބާރާތުން  ޢާންމު( ތަފްސީލަށްނުގޮސް) ނުވަތަ  –  ަލށް ތަފް
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 ފުރަތަމަވެސް  ފަހެ އިތުރުވާނަމަ ނުރުހުންތެރިކަން ސަބަުބން އޭގެ އަދި  ނަމަނެދޭއެ
ޢަތުގައި ުނަބިއ  ޚަަބރު އެކަމުގެ އެބައިމީހުންނަށް  ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެެހނީ ޝަރީ

ކަންތައްތައް އިތުރުވާނެ ކަންކަަމށް އަމުރެއް ނުކުރައްަވއެވެ. ކަމެއްެގ ަޚބަރު ދެވުމުެގ ުކރިްނ 
ހިތްހަމަޖެހިގެން ހުރިމީހަކު އެޚަަބރު އިވުމުން ުރޅި އަންނާނެ ކަމެއްގެ ޚަބަރު ދިނުމަީކ 

ޞަދުކަމުގައިވާ  ޢަތުގެ މަޤް  ބާިއ އަޚްވަންތަކަން އުފެއްދުމާުމސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯތްޝަރީ
ޚިލާފުކަމެކެވެ. ފަަހރުގައި އެފަދަ ޚަބަރެއްދިނުމަކީ ީޣބަރައްދުވި މީހާެގ ހިތުގައި ދުވަހަކުވެްސ 

ބުނިމީާހއަށްޓަކައި ސާފުނުވާނެފަދަ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އުފެދިގެން ދާފަދަ  ޣީބަ
 ދަ ޙާލަތުގައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުން ފުދިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:ސަބަބަކަށްވެދާނެެއވެ. މިފަ

ޢާލާ هللا، ށްކުރެވުނު ކަންތަކާއިމެދު ދެރަވެ ހިތާމަކޮ. 1 ޟްރަތުންތަ  ފާފަ ފުއްސެވުަމްށ ގެ ޙަ
 ބޫުލުކރުން.މެއް ކަން ޤަރާމްކަ ޙަ އީއެދި، މިޖަރީމާގެ ބޮޑުކަާމމެދު ވިސްނާ، އެ

އްކަން ބުނެދީ، އެަކްނ ގުވާހަކަ ތަކެޮދއެއީ  ތުގާހާ ހަކަ ދެއްކިމީގެ ވާއޭނާ ޣީބަބުނެ ޤަޛްފު. 2
 ނުން.ދިޮކށްރައްދުވީ ފަރާތުގެ ކުށެއްނެތްކަން ަބޔާން

 ވާހަކަދެއްކިމީާހއަށް  ބަިއ(މީހެއްގެ )ނު އެތުއެބައެއްގެގާ ،އޭނާ އެއަނިޔާވެރިވީ މަޖިލީހުގައި . 3
 ްނ.ހަކަ ދެއްކުވާކުގެ އްތަތަކަން ޘަނާކިޔާ ކިޔުން. އަދި އޭނާގެ ރަނގަޅު

ޢުކޮދި  ހާއޭނާ އެމީހަާކ ދެކޮޅަށް ވާހަަކ ދެއްކި މީ. 4 އްކާ، އެއްވެސް ީމަހުކ ށް ވާހަކަ ދަފާ
 .އްދު ދިނުންމަށް ރަ ކައެމަ އެމީހާއާއި ދެކޮޅަްށ ވާހަކަ ދައްކައިިފނަ

، ١/٢٩١املدارج )ން. ދި ދެންނެވުމަށް އެވުއްސެއެމީހާ ނެތްތަނުގައި އެމީހާއަްށ ފާފަ ފު. 5
 (١٢/٧٨ع الشرح واملغِن م
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ގެއްލުްނތަކާއި،  ދެވޭ ޖިނާއީ ނޑަށްށިގަ ހަ، އޭ ޮލބުވެތި އަޚާއެވެ. މާލީ ޙައްޤުތަކާއި
ބަރު ދެވުމުްނ އެކަމުެގ އްޤުތަކުގެ ޚަ ީލ ޙަމާ . ށެވެޤަޛްފުކުރުމާއި ޣީބައިގެ ތަފާތު ިވސްނަވާ

ީމހުންނަށް ދި އެ އެބައިވެ. އައެާރނެކުފައިދާ އޭނާއަށާއި އޭނާގެ އަހުލުންނަށް 
ްނ ފަދަ ކަންކަން ވަންހަނާކުރުންކަމުން އެ. އެހެއެވެނެރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަމާ އުފާކުރާ

 ކަންކަމުގަިއ މިކަްނ ރާ ގުޅުންހުރި  އަބުއްގެ ހެހުއްދަވެގެން ނުެވއެވެ. އެހެންނަަމވެސް މީ
އުދާސްެވރިކަމެއްނޫީނ   ގެްއލުމާއިނާއަށް އޭބުން ތަފާތެވެ. އެކަން ފާޅުކުރުމުން އޭގެ ސަބަ

 ފަހަރުގައި ނުލިބިދާނެއެވެ.

 

 . ޤަޞ ދުގައި މީހަކު މަރައިފިީމހަކު ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟6ސ

ޞްދުގައި މީހަކު މަރައިފިީމހާގެ މ6ަޖ  .އްޤެއްވެއެވެން ޙަތި ށް އްޗަ . ޤަ

ޢާލާގެ ޙައްޤާއި، ޤަތުލުވީ ީމހާގެ ޙަهللا  ޘުން އަދި އި،އްޤާތަ  އްޤެވެ.ގެ ޙަވާރި

ޢާލާގެ ޙައްޤާهللا   ކަިނ ތައުބާވުމުންނެވެ.ވޭނީ ހަމައެދާކުރެ އައްޤުދަންނައެވެ. އެޙަ އިމެދުތަ

ޘުންގެ  ްށ ހުން ނެގުމަށްޓަކައި ޭއނާއައްޤު އެބައިމީގެ ޙަ ހުންއިމީދަންނައެވެ. އެބަ އިމެދުޙައްޤާވާރި
ޞްވެ. އެރާށެ ކުޖެހޭނީ އޭނާގެ ނަފްސު އެމީހުންނާއި ހަވާލު ޞާ ފުމުންނެވެ. ނުވަަތ ހި އީ ޤި
 ވެ.ންނެމުމަރުގެދިޔަ ދިނުމުންނެވެ. ނުވަތަ ޢަފޫލިބު

ދެންއޮތީ ޤަތުލުވި މީހާގެ ޙައްޤެވެ. އެކަން ދެން މި ދުނިޔޭގައި އަދާކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
ޞްތެރި ތައުބާއަކުން ޤާތިްލ ތައުބާ  މިކަމާމެދު ޢިލްުމގެ އަހުލުވެރިްނ ވިދާޅުވަނީ އިޚްލާ

ޢާލާ އޭނާގެ ކިބަިއްނ هللا ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ ޤަތުލުވީ މީހާެގ ޙައްޤު  ،ވެއްޖެނަމަ ތަ
ޟްރަތުން  عز وجلهللا ދެއްާވނެއެވެ. އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުން  އުފުއްލަވާ އެއިލާހުގެ ަޙ
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ޤަތުލުވީ މީހާައްށ ހެޔޮ ބަދަލެްއ ދެއްވަވާނެއެވެ. އަދި މިީއ ެއންމެ ރަނގަޅު ޤައުލެވެ. 
 (١/٢٩٩املدارج )

 

 ވައ ކަނ ކުރާމީހާ ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟ .7ސ

އެއްޗެްއ  ރާތަށް އެއޭެގ ވެރިފަ ވާނަމައިުތގައަ. ވަގަށް ެނގި އެތި ިމހާރުެވސް އޭނާގެ 7ޖ
 ޖެހޭނެއެވެ. ރައްދުކުރަން

 ވުމުގެ ަސބަުބން އޭގެ ޒަމާންތަެކއް  ގިނަވަތަ ނު ހަލާކުވެ ނުވަަތ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން
 ން މާފުކޮްށދީފިއްޔާ ެގ ވެިރފަރާތުވެ. އޭއެހޭނެޖެ ދަށްވެފައިާވނަމަ އޭެގ ބަަދލު ދޭން އަގު 

  އަށެވެ.هللاމެނުވީއެވެ. ފަހެ ޙަމްދުހުރީ 

 

އަހަރެނ  އެމީހެއ ގެ އަތުނ  ވައ ކަނ ކުރި މީހުނ ނާ ކުރިމަތިލާނ  ދަތިކަނ   .8ސ
އަހަނ ނަށ  ކުޅަދާނަވެގެނ  ނުވެއެވެ. އިޙ ސާސ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެމީހުނ ގާތު ޞަރީޙަކޮށ  ބުނުމަށ  

އަދި އެބައިމީހުނ ގެ ގާތުނ  މާފަށ  އެދުމަށ ވެސ އެވެ. ފަހެ އަހަރެނ  ކަނ ތައ ކުރާނީ ކިހިނެތ  
 ހެއ ޔެވެ؟

ކުރިަމތިލުމުގެ ދަތިކަުމން ސަލާމަތްވުމުެގ ގޮތުން އެހެްނ ގޮތެއް ހޯދުމުްނ ތިބާގެ  އެމީހުންނާ
މައްޗަށް ދަތިކަެމއް ނެތެވެ. ތިބާއަށް އެހެން މީހަކު މެދުވެރިޮކށް އެމީހުންގެ ޙައްޤު 
އެމީހުންނަށް އަދާކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އަދި ތިބާގެ ނަން ޛިކުރު ނުކުރުމަށް އެދޭނީއެވެ. ނުވަަތ 

ވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ތިބާއަށް ެއމީހުންނަށް އެފެންނާނެ ތަނެއްގައި ސިއްރުްނ ޕޯސްޓް
ގޮތެއްގައިވެސް ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިްނ  ގޮސް ބޭއްވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ނުސީދާ
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ާނެގ މިއީ ޮކންމެވެްސ މީހެއްެގ އަތުގަިއވާ ތިބައިމީހުންެގ ޙައްޤެކެވެ. އަދި އޭ"ބުނެވިދާނެއެވެ. 
 ކަމަކީ ޙައްުޤ އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އަދާކުރުމެވެ.މުހިންމު "ނަން ބުނާކަށް ޭއނާ ނޭދެއެވެ.

 

އަހަރެނ ގެ ބައ ޕަގެ ޖީބުނ  އަހަރެނ  ވައ ކަނ  ކުރީމެވެ. އަދި މިހާރު އަހަރެނ  ބޭނުނ ވަނީ  .9ސ
އ ޕައާއި( ތައުބާވާށެވެ. އެކަމަކު އަހަރެނ ނަށ  ސީދާނެގުނު ޢަދަދެއ  ނޭނގެއެވެ. އަދި )ބަ 

 .ކުރިމަތިލާނ  އަހަރެނ  ލަދުގަނެއެވެ

ރެކެވެ. ނުަވަތ ފާކުރެވޭ ވަލަޑަށް ޮބމެ ން އެޮކށްލާށެވެ.  ތިބާ ނެގި ޢަދަދެއް އަންދާޒާ
ން ސިއްރުން  ނެގިފަދައިއްރުން ސިތުން އެއަށްވުރެ އިތުަރށެވެ. ތިބާ ަބއްޕަގެ އަ

 .ނެތެވެ އްލައެރައްދުޮކށްދިނުން ތިބާގެ މައްަޗށް ަމއްސަ

 

އަށ  هللا އަހަރެނ  ބަޔަކު މީހުނ ގެ އަތުނ  ފައިސާ ވަގަށ  ނެގީމެވެ. އަދި އަހަރެނ   .10ސ
 .ތައުބާވެއ ޖައީމެވެ. އެކަމަކު އެމީހުނ ގެ އެޑ ރެހެއ  އަހަނ ނަކަށ  ނޭނގެއެވެ

އެހެނ  މީހަކު ބުނެއެވެ. އަހަރެނ  މަކަރާއި ހީލަތުނ  ކުނ ފުނ ޏަކުނ  ފައިސާ ނެގީމެވެ. ނަމަވެސ  
 . އެކުނ ފުނިވަނީ ބަނ ދުކޮށ ފައެވެ. އަދި ޤައުމުވެސ  ދޫޮކށ  ހިނގައ ޖެއެވެމިހާރު

އަދި ތިނ ވަނަ މީހަކު ބުނެއެވެ. އަހަރެނ  ފިހާރައަކުނ  ވައ ކަނ ކުރީމެވެ. އަދި އެފިހާރަ މިާހުރ 
 .ވަނީ އެހެނ  ތަނަކަށ  ބަދަލުކޮށ ފައެވެ. އަދި އެތަނުގެވެރިމީހާ އަހަނ ނަކަށ  ނޭނގެއެވެ

ބާއަްށ ކުޅަދާނަވީވަރަުކން އެމީހުން ޯހދަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. ފަހެ ިތާބ . ތ10ިޖ
ޢާލާއަށް ޙަމްދު هللا އަށް އެމީހުން ެފނިއްޖެނަމަ އެމީހުންނަށް އެފައިސާ އަދާކުރާށެވެ. ައދި   ތަ
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ޘުންނަށް އެފައިާސ  ހުއްޓެވެ. އަދި އެމުދަލުގެ ވެރިފަރާތް މަރުވެފައިވާނަމަ، އޭނާގެ ވާރި
ރާށެވެ. ތިބާ އެމީހުން ހޯދަން ތެދުވެރިކަމާއެކު ބުރަަމސައްކަތްޮކށް، އެމީހުްނ އަދާކު

ޢަދަދު އެމީހުންގެ ފަރާތުން ޞަދަޤާތް ކުރާށެވެ. ެއއީ މުސްލިމުްނ ކަމުގަިއ  ނުފެނިއްޖެނަމަ ެއ
ިއ ނުވިކަމުގައިވިޔަްސއެވެ. އެހެނީ އެބައިމީހުންނަށް އާޚިރަތުގައި ނުދެއްވިކަމުގައިވިޔަސް ދުނިޔޭގަ

ޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވަވައެވެ.هللا   ތަ

އެވެ: ފައިވެނަވާދަ މަސްއަލައެއް ގެންގަިއ މިފަ (١/٣٨٨)املدارج  -رمحه هللا-ލްޤައްޔިމް އިބްނު
ޝްކަރުގެ މީހަުކ ޣަނީމާ މު . ދެން ފަހެ ދުވަސްކޮޅެްއ ކަންކުރިއެވެ ވައްލުންދަމުސްލިމުންގެ ަލ
ޝްކަރުގެ ައމީުރެގ އެއްޗެއްސާއެ  ެނގިަގށްވަ ފަހުން އެމީާހ ތައުބާވިއެވެ. ފަެހ އެމީހާ ުކ ލަ
އެވެ. އަދި ުބންޏެވެ. އިންކާރުުކރި މީރު()އަ  ށްތުމައަރިހަށް އައެވެ. ނަމަވެސް ެއބަލައިގަ

ޝްކަރު ބައިބައިވުމަށްފަުހ( އެބައިމީ" ކޮށްދޭނީ ކިހިނެތް ރެން ތި ފޯރުްށ އަހަނަހުން)ލަ
ޝާފަހެ އެމީހާ ޙައްޖާޖު ުބން އަ "ހެއްޔެވެ؟ ންކުރަންވީގޮތުގެ( ޚިާޔުލ ކަތަށް )ދެން ރުގެ ގާޢިއް

ޝްކަރުޝްކަރާލަ އެ"ވެ. ހޯދުމަށް އައެވެ. ޙައްޖާޖު ދެންނެވިއެ ގައިވީ މީހުންެގ އި، ލަ
ޢާލާ ދެނެޮވޑިهللا ނަންތަކާއި، ނަސަބުތައް   ށްފަ އެްއބައި އެ ޮކސްބައި ހެ ފަވެ. ފަެވއެގެންތަ

هللا ދަޤާތްކުރާށެވެ. ފަހެ ގެ މަތިން ޞަމީހުން އެ ންދޭށެވެ. އަދި އަނެއްބައި ޙައްޤުވާފަރާތަށް
ޢާލާ އެބައިމީހުްނނަށް އެކަން ރައްދުކޮ އެވެ. ހާ އެފަދައިން ޢަމަލުކުރިއަދި އެމީ "ވެ.ވާނެއެއްށްދެތަ
ޢާވިޔަތުގެފާނަށް އެޚަބަރު ދެއްވި  ކީ އެފަތުވާ ދިންމީހަ"ވިއެވެ. ާފނު ދެންނެކަލޭގެއެ. އެވެއަދި މު

ޔަށްވުރެ ތިމަން ގެގާތު އެއްބަ  އިކުޅަ ދެބަމުގެކަތިމަން ކަމުގައިީވނަމައެވެ. އެކަން މިވެރި
އިސްލާްމ އް ޝައިޚުލްރާ ފަތުވާއެގާތްކު އި އާހަކަގަިއ މިވާ ވާ املدارج "ޮލބުވެތިވެގެންވެއެެވ.
 .އެވެވެސް ދެއްވާފައިވެ رمحه هللاއިބްނު ތައިމިއްާޔ 
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މެެވ. ށީފެ  އޭގެނ  ވިޔަފާރިއެއ ، އ ގެ މުދާނަހަމަ ޮގތުަގއި އަތުލައި. އަހަރެނ  ޔަތީމު ކުއ ޖ11ެސ
ހާރު( ކު މިއިތުރުވެ ވަރަށ  ބޮޑު ފައިދާއެއ  އަހަނ ނަށ ވިއެވެ. )އެކަމަ ށ އެމުދާ އެތައ  ގުނައަކަ

 އަށ  ބިރުވެތިވަމެވެ. އަހަރެނ  ތައުބާވާނ  ހަދާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟هللا އަހަރެނ  

ފައިވެއެވެ. އެްނެމ ތަށް ވިދާޅުވެޮގތްގޮ ނަގިށް މަސްއަލައިގައި ވަރަ . ޢިލްމުވެރިން މ11ިޖ
ޞްުލ ަރއުސުްލ އެ ޤައުލަކީ: ބެލެވޭ  ށްކަމަމެދުމިނުގެ އަދި އެންމެ އަދުލުވެިރގޮތެއް މުދަލުގެ އަ
 ރައްދުކުރުމެވެ. އޭރުްނ މު ކުއްޖާއަށް ޔަތީއެބާ ތި މާލާއި ފައިދާގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔާއެކު

ޞްލާއިތިބާއާއި އެ  ފަދައިންނެވެ.  ބައިވެރިން  ފައިދާގައިން ލިބޭއި އެކުއްާޖ ވާނީ މުދަލުގެ ައ

 ރައުޔެކެވެ. އަދި ސްފައިވާ އައިތުގައިވާޔަރިގެ އަރިހުން އެއްرمحه هللاމިއީ އިމާމް އްަޙމަދު

ދަރިވަރި، ލޭގެފާނުގެ ކަ މެއެވެ. އެގެ ރައުޔުވެސްه هللامحر  އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިްއޔާލްޝައިޚު
  (١/٣٩٢ املدراج)އެވެ. ޅުވިގޮތްކަމަށް ވިދާމިއީ އެންމެ ރާޖިހު هللا رمحهލްޤައްޔިމް އިބްނު

 ނަމަނެވެ. އެތަކެތި ވިހަިއފިނީ މިފަދައިންސް ވަ ލުވެމަޖަވަގަށް އަތުލައިގަެނފައިވާ ކަންބަޅިޔާިއ 
ޞްލުއި އޭއްބައެއެކު ިވހޭ ތަކެތީގެ ދެބައިކުޅައެ ތަކެއްޗާ ެވ. ކުވެިރފަރާތަށް ދޭންވާނެއެމިލް ގެ އަ

 ކެީތގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައިން ލިބުނުތަހަިއގެ ވި އެކުއެތަކެތި މަރުވެފަިއވާނަމަ އެއަްށާވ އަގާ
 ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

 . ޖައ ވުގެ މަގުނ  މުދާއުފުލަދިނުމުގެ މަސައ ކަތުގައި އުޅުނުމީހެއ ގެ އަތުގައި ީމހުނ 12ސ
ޅުވާލައިގެނ  ރޭޑިއ އެއ ފަދަ އެއ ޗެއ  އޭނާ އޮ  . އޭގެ ތެރެއިނ ނުގެނ ޮގސ ހުރި ސާމާނު ހުއ ޓެވެ

 ފަހުނ  އޭނާ ތައުބާވިއެވެ. ފަހެ އޭނާ ރުޖޫޢަކުރަނ  ޖެހޭނީ އެރޭޑިއ   ނެގިއެވެ. އަދި އަހަރުތަކެއ 
ނުވަތަ އެއާ ވައ ތަރު ރޭޑިއ އެއ  ހެއ ޔެވެ؟  ؟ހެއ ޔެވެ ނުވަތަ އެއަށ ވާ އަގު  ހެއ ޔެވެ؟
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މިހާރު ބާޒާރުގައި ލިބެނ  ނުހުނ ނަ ވާހަކަވެސ  މައުލޫމާތަށ ޓަަކިއ މިވައ ތަރުގެ ރޭޑިއ  
 ދަނ ނަވާލަމެވެ.

ޞްލު އެ ރޭޑިޯއ އަނބުރާ ރައް 12ޖ އިތުރުްނ ގެ އެވެ. އަދި އޭޖެހޭނެ ރަންދުކު. އޭނާ ައ
އިވުމުން އޭގެ ަބދަލުގެ ގު ދަށްވެފައައޭގެ  ންބަބުސަގިނަދުވަސްވުމުގެ ބޭނުންކުރުމުން ނުވަތަ 

ނީ އޭނާގެ ނަފްސަށް ކަން ކުރަންވާދި އެއަ . އެވެޖެހޭނެ އެކަށީގެްނވާ އަގެއް ދޭން ގޮތުގައި
 ގާނުވެއްޖެނަމަ، ޭއގެ އަ ން ކައެޮގތަށް އެ ށެވެ.ތަކަޮގ އުނދަގޫތަކެއް މެދުވެރިނުވާފަދަ މުނާސަބު

 ކުރަންވާނެއެވެ.ން ޞަދަޤާތްގެ މަތިތުފަރާވެރި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އޭގެ

ސާ ލިބިފައިވާ ފައިސާ ހުއ ެޓވެ. ނަމަވެސ  ެއފައި ޮގތުގައިއަހަރެނ ގެ އަތުގައި ރިބާގެ. 13ސ
 ބޭނުނ ކޮށ  ހުސ ވެއ ޖެއެވެ. މިހާރު އަހަރެނ  ތައުބާވާނ  ބޭނުމެވެ. އަހަރެނ ގެ ަމއ ޗަށ  

 ލާޒިމ ވެގެނ ވަނީ ކޮނ ކަމެއ  ހެއ ޔެވެ؟

ޞްތެރި ތަ އިއަށް  وجل زعهللا  . ތިބާ ހަމައެކަނި ކުރަންޖެޭހނެކަމަކ13ީޖ އުބާއަކުްނ ޚްލާ
 ،ވީންނާ ދެކޮޅަށް މެނުހުުލވެރިނީ ރިބާގެ އަ. އެހެ ކެވެޗެތައުބާވުމެވެ. ރިބާއަކީ ނުރައްކާތެރި އެއް

ޢާލާ ކީިރތިهللا  ވެ. އެަކމަުކ ރިބާެގ ނުވެއެ ފައި ވާކުރައް ނުލާ ޢުއިޤުރުއާނުގައި ހަނގުރާމަ  ތަ
ިއ އިތުރުކަމެއް މިހާުރ ބާ އެކަމުގަތިމުން އިވުފަގޮތުގައި ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހުސްވެ

 ކުރާކަށް ނުޖެހޭެނއެވެ. 

ދި އަތެރެއިނ  ބައެއ  ފައިސާއަކީ ޙަރާމ  ފައިސާެއވެ.  . އަހަރެނ  ކާރެއ  ގަތީމެވެ. އޭގ14ެސ
ފައިސާއެވެ. އެކާރު މިހާރުވެސ  އެބަޮއތެވެ. އަހަރެނ  ބައެއ  ފައިސާއަކީ ޙަލާލ  

 ކަނ ތައ ކުރަނ ޖެހޭނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟



 ތައުބާވުމާ ގުޅޭ މުހިނ މު ފަތުވާތައ   ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 

     

  74 
  

ާޘލަކަށް 14ޖ  އަދި ޙަލާްލ ފައިސާ ރެއް، ޙަާރމްވަތަ ކާ ނު ެއއްގެ. ބައިނުކުެރވޭ އެއްޗެއް، ިމ
ދަލުންނަާގ އޭނާގެ މު ،ދުވާ ޢަދަ ށްއަސާން ގަނެފިނަމަ، އެ ޙަރާމް ފައި އެއްޮކށްގެ

ގޮތުންނެވެ. އެޙަރާމް  ހިރުކުރުމުގެދާ ޠާމުތް ގައެދަޤާތްކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާ ޞަ
އޭެގ  ްށދީފައިވާ ފަދައިން ބަޔާންކޮ ޞީލު ތަފް ރިންކު ފައިސާއަކީ އެހެްނ ބައެއްެގ ޙައްޤެްއނަމަ

 . ވެނެއެހޭވަރު ދޭންވާޙައްޤުވެރި ފަރާތަށް ދޭންޖެ

ގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ފައިސާއަށ  ހަދާނީ ކިހިނެތ  ވިއ ކައިގެނ  ފައިދާ ޓ . ސިނގިރ15ޭސ
ަމ ކުރެވިފައިވާނަހެއ ޔެވެ؟ އަދި ހަމަ އެފަދައިނ  އެފައިސާ އެހެނ  ޙަލާލު ފައިސާއާއި އެއ 

 ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟ ކަނ ތައ ކުރާނީ

ދަ ޙަރާްމ ފަ ސިނގިރޭޓް އަދި ކާތަލްމުޙަރާމް ފި ، . މިއުޒިުކ ކުޅޭ ސާމާނުތަކާއ15ިޖ
ހު އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ އުބާވުމަށްފަ ތަމީހާ، ރިކުރި އެއްޗަކުން އޭގެ ޙުކުމް އެނގޭޙާލު ވިޔަފާ

. ނަމަވެސް އޭގެްނ ގައެއްނޫނެވެ  ގޮތުއްގެތެ. ޞަދަޤާޖެހޭނީ ހެޔޮަކމަަކށް ހޭދަކުރާށެވެ
ދި އައިލާހެވެ. ޅު ރަނގަ ޮޔހެޢާލާ ތަ هللا ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  އެހެނީ 
 . ވައެވެއްކުރަރަނގަޅުމަކެއް މެުނވީ އެއިލާހު ޤަބޫުލ ނު

 ދަތަެކތި ވިއްކާ ާޘލަކަށް ހުއްމި -މަ ވާނައިޙަރާމް ފައިސާ ޙަލާލް ފައިސާއާއި އެއްވެފަ
ަހމަކަށަވަރުން އެ ޙަާރްމ  ފަހެ  - ކުންވިއް ޓްރޭނގިހަކު، އެތަކެއްޗާއިއެކު ސިފިހާރައެއްގެ މީ
ރުމުގެ ނިޔަތުގައި، ދާ ޠާހިރު ކުމުނާގެ އޭހު ފަ ފައިސާ އަންދާޒާކުރުމަށް ތަކެތިން ލިބުނު

ޔޮކަމުެގ ބަދަުލ ނާއަށް އެ ހެޢާލާ އޭތަ . هللاރަނގަޅުކަމެއްގަިއ އެފައިސާ ހޭދަކުރާށެވެ
ޮވޑިގެންާވ  ތަނަވެސްވެއެންމެ ދި އަދެއްވާނެއެވެ. އެހެނީ  އެއީ އެންމެ ދީލަތި

 ރަސްކަލާނގެއެވެ. 
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ތަކެތި އޭނާއަތުގައިހުރެ، އެދުމަށްފަހު ޯހއިސާ  ފަގައިގައި ބުނާނަމަ، ަޙރާމްގޮތުޢާންމު ގޮތެއް *
 އެވެ:ނެގޮތް މިވަނީންޖެހޭ ރަ ކުއެކަމުން ތައުބާވާްނ ބޭނުން ނަމަ ަކންތައް

ތައުބާ ވުމަްށޓަކަިއ  މުގައިވާަނމަރެއް ކަފަ  ކާ. އޭނާއަށް ެއފައިސާ ލިބުނުިއރު އޭނާއަކ1ީ
ޞްޙާބު އެކަލޭގެފާނުގެ އަ وسلم هعلي هللا ىلص هللاނެއެވެ. ރަސޫލުއެފައިސާ ނެރޭކަށް ނުޖެހޭ
ކަްށ ނެރޭ ލިބުނުތަކެތި ރާމް ގޮތުގައި ލުްނ ޙަދަމު ެއޭބކަލުންގެ ،ބޭކަލުން އިސްލާމްވުމަށްފަހު

 ނާންގަވައެވެ. 

އީ ޙަރާމްަކމެއްކަްނ ގައި ުހރެ އެގެ ގޮތުއްިލމެ . އޭނާއަށް އެޙަރާމް ފައިސާ ލިބުނީ މުސ2ް
 އެވެ. ނެރެންޖެހޭނެ ފައިސާއެ ރުކަމުގައިާވނަމަ، އޭނާ ތައުބާވާއިއެނގިހުރެ

ތަޢާާލ އޭނާއަށ  ތެދުމަގަށ  هللا ިހފާއުޅުނެވެ. ދެނ ފަހެ  . މީހަުކ ރިޝ ވަތ16ުސ
ހިނެތ  ނީ ކި މަގުދެއ ކެވިއެވެ. ފަހެ ރިޝ ވަތުގެގޮުތގައި އޭނާހިފި ފައިސާއާމެދު ކަނ ތައ  ކުރަނ ޖެހޭ

 ހެއ ޔެވެ؟

 އެވެ:އްޙާަލތެއްގައެމެވެސް ންރެ ކޮވާނީ އަންނަނިވި ދެޙާލަތުންކު. މިމީާހ 16ޖ

ެއ  ގަނެފައިވާ މީެހއް،އެކު އަތުަލއިމާރިކަޔާވެނި. އެއްގޮތަކީ އެއީ، އޭނާގެ ަޙއްޤުތައް އ1ަ
ޝްވަތު ޟަރޫރީ ،އްނެތިންގޮތެހެ އެޙައްޤުތައް އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އިތުރު ވެގެން ރި

ޝްވަދިނުމަށް މަޖުބޫުރވުމުން ދީ ވަނީ ބާވާމީހާއަށް ވާޖިުބވެެގންލަތުގައި ތައު. މިޙާވެތެކެފައިވާ ރި
ޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިފި ފައިސާ އަ  ރައްދުކުރުމަށެެވ. ދިންމީހާއަށް ޝްވަތުރިރާ ނބުރި
ްށ ލުގެ ޙުކުމެވެ. އެއީ އޭނާއަ ފައިވާ މުދަގަނެވިލައިތުއައެހެނީ އޭގެ ޙުކުމަކަށް ވާނީ ގަދަބާރުން 

 ވެ.ނެމުންގެން ޭދން ޖެހުނު އެއްަޗކަށްވުމަޖުބޫރުވެ
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ޝްވަތު ދިނ2ް ޝްވަތުދޭ ކޭ ެއއްފަދައިއޭނާއެ ކީމީހަ. އަނެއް ގޮތަކީ އޭނާއަށް ިރ ން ރި
ެވ. ވަތުދީގެން އަތުލާމީހެކެޝް ރިވާ އެއްޗެތި އްޤުނުޙަ ށްއީ ޭއނާއައަނިޔާވެރި މީހަކަްށވުމެވެ. އޭނާ

ޝްވަތުގެ ގޮތުގަ އްދުޮކށްގެްނ ރަސާ އަނބުރާ ފި ފައިހި އިފަހެ މިޙާލަތުގައި އޭނާ ރި
ރާމް ފައިސާއިން ދަޮކށް އެޙަހޭގައި ކަމު ންނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ތައުބާވިމީހާ ހެޮޔކަ
ޘާލަަކށް ފަޤީރު ންނެވެ. ހަމައެފަދަިއްނ  ހޭދަކުރުމުޓަކައިނަށްންސަލާމަތްވާނީއެވެ. އެއީ މި

 އިާވތީ އެކަމަށްވެްސ ތައުބާ ކަށްވެފަބަބަމުގެ ސަރުބާކުނުޙައްޤުން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުން އެއްކި
 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

. އަހަރެނ  ޙަރާމ  ކަނ ތައ ކޮށ ގެނ  އޭގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ހ ދާ އުޅުނީމެވެ. 17ސ
 ؟އ ޔެވެހެ މީހުނ ނަށ  އަނބުރާ ދައ ކަނ  ޖެހޭނެ  ތައުބާވުމަށ ފަހު ފަހެ އެފައިސާ އަހަނ ނަށ  ދިނ 

 ފައިސާ ހޯދާ މީހުްނ ދީގެން ތްތައް ޚިދުމަރާމް ޙަ ވަތަ. ޙަރާމް ަކންތައްތައް ޮކށްެގން ނ17ުޖ
ން އޭނާ ސަލާމަތްވާްނ މަ އެފައިސާއިއްެޖނަރެހުއި ތައުބާވުމަށްފަހު ެއފައިސާ އޭނާގެ އަތުގަ
 ގެން ނުވާނެއެވެ.  އެއަނބުާރދީހުންނަށްމީ ންދިޖެހޭނެއެވެ. ނަމަެވސް އެފައިސާ އޭނާއަށް 

ެއުކ  އުބާވުމަށްފަހު އެފައިސާ އޭނާއާއަންހެނަކު ތަެގން ފައިސާ ހޯދި ހަށިވިއްކައިފަހެ 
ޒިނޭކުރި ފިރިހެންމީހާއަށް ދީގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ޙަރާމް ލަވަކިޔައިެގން ފައިސާ ހޯދި މީހަުކ 

ނުވާނެއެވެ. އަދި ރާ  ތައުބާވުމަށްފަހު ެއ ޙަފްލާ ބޭއްވިފަރާތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދީގެން
ުކ ތައުާބ ވުމަށްފަުހ އެތަކެތި އޭނާެގ އަތުން ގަތްީމުހންނަްށ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްިކ މީހަ 

ދީގެންނުވާނެއެވެ. ދޮގު ހެކިދީގެން ފައިސާ ހޯދިމީހަކު ތައުބާުވމަށްަފުހ  އެފައިސާ އަނބުރާ
ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ  އޭނާގެ ގާތުން އެޚިދުމަތް ހޯދިމީހުންނަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދީގެން

ޖެހޭނީ މިފަދައިންނެވެ. ސަބަބަކީ ފާފަކުރުމަށްޓަިއ  މަލުކުރަންއެހެން ކަންކަމުަގއިވެސް ޢަ
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އޭނާއަށް ފައިސާދިން ފާފަވެރިޔާއަށް އެފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ޢަތުގަިއ 
މަށް މަގުފަހިެވދާނެއެވެ. ޙަރާމް ފައިސާ ޖަމާވެ އެަކމުން ސަލާމަތްނުވެވި ފާފަކުރު

ލްޤައްޔިްމ އިބްނު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރު ،އާއި رمحه هللاޔާ ލްއިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއް ޝައިޚު
 (١/٣٩٠ املدارج)އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީ މިއީއެވެ.  رمحه هللا

ކަމާއި ލި. އަހަރެނ  ކަނ ބޮޑުވާކަމެއ  އެބަޮއތެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުނ  އަހަނ ނަށ  ވަރުބ18ަސ
އ  މަޙ ރޫމުވެއެވެ. އަހަނ ނަށ ވަނީ އަނ ހެނަކާއެކު ފާޙިޝ  ކަނ ތައ ތަކެ ރޭގަނޑުގެ ނިދިނ  

ނ  ގޮެގތުކުރެވިފައެވެ. ފަހެ އަހަރެނ  ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟ އަދި އެކަނ ތައ  ޮފރުވުމު
 އަހަނ ނަށ  އެ އަނ ހެނ މީހާއާއި ކައިވެނި ކުރެވިދާނެ ހެއ ޔެވެ؟

 ޙިޝ  ރު ޤައުމެއ ގައި އޭނާއަށ ވަނީ އަނ ހެނަކާއެކު ފާއަދި އެހެނ މީހަކު ސުވާލުކުރެއެވެ. ބޭ
އީ ހެ އެފަކުރެވިފައެވެ. އަދި އެއަނ ހެނ މީހާ އޭނާގެ ސަބަބުނ  ބަނޑުބޮޑުވިއެވެ.  ކަނ ތައ ތަކެއ 

 ޔެވެ؟އޭނާގެ ދަރިއަކަށ  ވާނެ ހެއ ޔެވެ؟ އަދި އޭނާ އެކުއ ޖާއަށ  ޚަރަދު ފޮނުވަނ ޖެހޭނެ ހެއ 

ޝްކަންތައްތަކ18ާޖ ޢުގައި ވަރަށް ގިނަ ސުވާުލތައް މިހާރަކަށް އައިްސ ބެ . ފާޙި ޟޫ ހޭ މައު
ކުރެވެއެވެ. އެހެްނކަމުން އެންެމާހ މުސްލިމުންެގ މައްަޗށް ވާިޖބުވެގެންވަނީ ެއަބއިމީހުންެގ 
ޙާލަތާމެދު އަލުން ވިސްނާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ހިދާޔަށް ލިބިގަނެ އެކަްނތައްތަްއ 

ޞްލާޙުކުރުމެވެ. އަދި  ޞަ ސަމާލުކަމެްއ ދޭން ޖެހޭ މަސްއަލަތަކުގެ ތެރޭގާިއ ބެލުްނ އި ޚާއް
ހިޭލ ، ލްވާ )ހިލޭ އަންހެނުންނާއި އެކު އެކަހެރިވުން( ނަހީކުރެވިފައިވާކަާމއިއަލްޚަ ،ތިރިކުރުމާއި

ޢީ ޙިާޖުބ  ،އަންހެނުންނާއެކު އަތާ އަތް ޯޖޑުޮކށް ސަލާްމ ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމާއި ޝަރު
)އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން( ގައިޯގޅިވުުމެގ  ،ފުރިހަމަކުރުމަްށ ސަމާލުކަން ދިނުމާއި

ނުރައްކާތެރިކަމާއި، ކާފަރު ރަށްަތކަށް ދަތުރުކުރުުމން ދުރުހެލިވުމާިއ، މުސްލިުމ ެގތަކާިއ 
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އަޅާ ަކންަކްނ ޢާއިލާތައް ބެލެެހއްޓުމާއި، އަވަހަްށ ކައިވެނިކުރުމާއި، އަދި އެކަމަްށ ހުރަސް
 ކުޑަކުރުން ހިމެނެެއވެ. 

ޙާލަތުންކުެރ ދެރިމީހާވަނީ ކު މަލު ޢަޝް ޙިމިސުވާލާ ެބހޭގޮތުން ދަންނައެވެ. ފަހެ ފާ *
 އެއްޙާލަތުގައެވެ. 

 އަންހެނާގެ ޢިއްފަތްއެގަދަކަމުން  އިވަނީށްފަޮކ. އެއްގޮތަކީ އޭނާ އެއަންހެނާއާއެކު ޒިނ1ޭ
 ގެ ަބދަލެއްގެ ގޮތުން އެފަދަން ގެއްލުމުއަށް ދިނާހެނާ އެ އަންފޭރިގަނެގެނެވެ. މިޙާލަތުގައި އޭ

ޞްތެ. އަދި އެއާންޖެހޭނެއެވެވަރު ދޭން މިއަންހެނަކާ އެކަށީެގންވާ ކައިވެނީގެަރނުގެ ރި އެކު އިޚްާލ
ޟްރަތަށް ތައުهللا ތައުބާއަކުން  ޢާލާގެ ޙަ ކަންތަްއ ވެ. އަދި އެހޭނެއެންޖެބާ ވާތަ
ޘާ) ބުޭއނާގެ ނައިއިމާމު ނުވަަތ  )މުސްލިމުންގެ( ޟީްނފަދަ  ލަކަށްިމ ހެއް(ގެ ގާތަްށ މީޤާ
 ملدارجاބައްލަާވ ) ޖެހޭނެެއވެ. ަގންނަންބިލި އެަކމަށް އެަކށީގެންާވ އަދަބު ،ޮގއްސިނަމަ

١/٣٦٦) 

ތުގައި އޭނާގެ މަްއަޗްށ . ފަހެ މިޙާލަރުމެވެނޭކު ޒި . އަނެއްގޮތަކީ އެއަންހެނާގެ ރުހުމުގައ2ި
ރިއަށް އެއްގޮތަކަްށވެްސ ން ލިބުނު ދައެަކމު ދި. އަހަމައެކަނި ތައުާބވުމެވެވާޖިބުވެގެންވަނީ 

ގުޅުަމކުްނ   ނަހަމަ އީސަބަބަީކ އެ  ވެެއވެ.ނު ން ޚަރަދު ކުރުން އޭނާގެ މައްަޗށް ވާޖިބުވެގެ
އްޖާގެ މަންމަައށެވެ. ކުރެވޭނީ އެކުސްބަތްނި ންކުދި ލިބުނު ދަރިއަކަްށ ވުމުންނެވެ. ެއފަދަ

 ނުވެއެވެ.  ެގންން ހުއްދަވެގުޅުވު ދިންކު ހެންމީހާގެ ނަސަބަށް އެފަދަޒިނޭކުރި ފިރި

ޢަަމލު ހިންގި އަންެހންމީހާއާޮފރުވުމަށްޓަކާ  ީމހާއަށް އެކަން އަދި ތައުބާވި ކައިވެިނކުރުން  އެ

ޢާާލ ވަޙީކުރައްވާފައިެވއެވެ. هللا ނުެވއެވެ.  ހުއްދަވެގެން ْو  ﴿ތަ
ا
ُح إيَلَّ زاانيياًة أ اِني َلا يانكي الزَّ

ْو ُمْْشيٌك ...
ا
ا إيَلَّ زااٍن أ ُحها انيياُة َلا يانكي الزَّ ًة وا كا   (٣)سورة النور  ﴾ُمْْشي
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ނޫީނ  ރާ އަންހެނަކާކުޝަރީކުވަތަ ކާ، ނުނަންހެޒިނޭކުރާ ފިރިހެނާ، ޒިނޭކުރާ އަމާނައީ: "
ކުާރ ޝަރީކު ނަކު ނުވަތަހެރިޒިނޭކުރާ ފި ،ވެ. އަދި ޒިނޭކުރާ އަންހެނާއެނުއިންނާނެ

 ..." ވެއެނެފިރިހެނަކު ނޫނީ އެކަނބުލޭގެއަކާ ުނއިންނާ

ނުވެއެވެ.  އްދަވެގެންހުޤުދުކުރުން ޢަ ނީގެއިވެ ކަ ޒިނޭގެ ސަބަބުްނ ބަލިެވއިން ައންހެނާއާއި
ބަލިެވ  އިން އަންހެނާ. ހަަމއެފަދަމެއެވެޔަސްވި އެއީ އޭނާގެ ަދރިއަކަށް ބަނޑުޮބޑުވިކަމުގާ 
ޢަޤުދުކުރުން  ނީގެނާާއ ކައިވެއަންހެއެމަ ނަ ވާ އިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނޭނގޭކަމުގައި

 ނުވެއެވެ. ހުއްދަވެގެން

މަށްފަުހ އަދި ކުްނ ތައުބާވުއުބާއަތަ ރިއޭނާއާއި އަދި އެއަންހެން މީހާވެސް ތެދުވެ
ޘާބިތު ށް އެައންހެނާއާއި އަ އޭނާފަހެ އެހިނދު ،ންވުމުއެއަންހެންމީހާގެ ރަޙިމު ހުސްކަން 

ޢާލާ هللا ކައިވެނިޮކށް އެައންހެނާއާއެކު   ފެށުން ހުއްދަވެގެން ޙަޔާތެއް  އާގެންވާޮވޑިބިވެޯލތަ
 ވެއެވެ. 

 . އަހަރެނ  އަނ ހެނަކާއެކު ފާޙިޝ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކުރީމެވެ. އަދި އަހަރެނ  ޒިނޭކުރ19ިސ
ތަޢާލާގެ ޙަޟ ރަތުނ  هللا )މިފަދަ ކަނ ކަމުނ (  -ކައިވެނި ކުރީމެވެ  އާއެއަނ ހެނ މީހާ

هللا ނ  މިހާރު އޭގެފަހުނ  އަހަރުތަކެއ  ވެއ ޖެއެވެ. އަދި އަހަރެ -އެދެމެވެ  ރައ ކާތެރިކަމަށ 
ޗަށ  ތަޢާލާގެ ޙަޟ ރަަތށ  ތެދުވެރި ަތއުބާއަކުނ  ތައުބާވެއ ޖައީމެވެ. ފަހެ އަހަރެނ ގެ މައ 

 ނ ކަމެއ  ހެއ ޔެވެ؟ވާޖިބުވެގެނ ވަނީ ކޮ 

ޢީ ޝަޝަީނ ޖެހޭ. ދެފަރާތުގެ ތައުބާ ޞައަްޙ ނަމަ ދެނ19ްޖ ޠުތަކާއެކުރު  ވަީލ ާއއި ދެ ރު
 ށެވެ. ރާދުކުހެކިވެރިންނާއެކު ެއކައިވެނި އަލުން ޢަޤު
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ނީގެ ވެ އޭނާ ޞާލިޙު ފިރިހެނަކާ ކައިވެނި ކުރިއެވެ. އަދި އެކައި . އަނ ހެނަކު ބުނާގޮތުގައި:20ސ
ދި އެވެ. އައަނ ހެނ މީހާއަށ ވަނީ ކުރެވިފަ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިނުގަނ ނަވާ ކަނ ތައ ތަކެއ  އެهللا ކުރިނ  

ތ  އ ވީގޮކުރަނީއެވެ. އޭނާގެ ސުވާލަކީ: މާޟީގައި ކަނ ތަ މިހާރު އޭނާގެ ޟަމީރު އޭނާއަށ  އުނދަގޫ
 ޖެހޭނެހެއ ޔެވެ؟ މީހާއަށ  ކިޔައިދޭނ އޭނާގެ ފިރި

ފަތަކުގެ ޚަބަުރ ފާކޮށްފަިއވާ  ޟީގައި މާއޭނާ . ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވެސ20ްޖ
ޢާލާ هللا މީހަކު،  ނުކުރެވު  މަލެއްރު ޢަޑުދާޑިމުނުވެއެވެ. ިމފަދަ ހަ ދިނުން ވާޖިބުވެެގން ތަ

ވުމުން ނިވާވެހިކަްނ ކުރެއް ހަނާންގެ ވަލާހު އިއޭނާގެ ފާފަތައް ވަންހަނާ ކުރެއްވުމުން އެ
ޞްތެރި ތައުބާއަކުން  .ްނ ފުދޭނެއެވެބާވުމުއު ތަހޯދާށެވެ. އަދި އިޚްލާ

އާއި ެއއްދާންކުރުމުެގ ، އަނބިމީހާރިހެނާފިާރ ކު ނަމަވެސް ބިކުުރވެރި އަންހެނަާކ ކައިވެނި
ޟީގައި އަ ޢަނެވިފަގަރައިތެރޭގައި އެއަންހެންމީހާއަކީ ާމ ޝް ސަބަބުްނ  މަލެއްގެއިވާ ފާޙި

 ކައިވެނީގެރަން އަނބުާރ ން އޭނާ ދިންަށަވރުމަކަހަ ބިކުރުވެރިއެއް ޫނންކަން އެނގޭހިނދު ފަހެ
ބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެްސ މީހާއަށް ލި ރިހެންފި ޤު އްޙައަތުލުމަށްފަހު ެއއަންހެނާ ދޫޮކށްލުމުގެ 
ފޮރުވައިދީ، ޭއާނ  ންތައްވި، އޭނާގެ ކަުލކުރެބޫ ޤައެއަންހެނާ ތައުާބވެފައިވާކަމަްށ ޭއނާއަށް
ޢާލާ އޭهللا  ،)އަންބެއްގެ ގޮތުގައި( ބަހައްޓައިިފނަމަ ޘަވާއަ ގެތަ ބު ޭއނާއަްށ ޖުރާއި 

 ދެއްވާނެއެވެ.

ކަމެއ  ކޮނ  ތައުބާވެފައިވާމީހާގެ މައ ޗަށ  ވާޖިބުވެގެނ ވަނީ ޢަމަލުުކރުމުނ  . ލިވާޠުެގ ފާޙިޝ 21ސ
 ހެއ ޔެވެ؟

ަޢމަލުކުރިމީހާއާިއ ޢަމަލުކުރެވުނުމީހާެގ މައްަޗށް ވާޖިބުވެގެންވަީނ މަތިވެރި  . އ21ެޖ
ޠު هللا ތައުބާއަކުން  ޟްރަތަށް ތައުބާވުެމެވ. ލޫ ޢާލާގެ ޙަ ގެ ޤައުމުެގ މީހުން  عليه السالمތަ



 ތައުބާވުމާ ގުޅޭ މުހިނ މު ފަތުވާތައ   ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 

     

  81 
  

އެބައިމީހުންެގ މައްޗަށް ފޮނުްއވި ވައްތަރުގެ ޢަޛާބެްއ  ފާފައިގެ ނުބައިކަމުގެ ސަބަުބންކުރި 
ޢަޛާބަކީ:އެއްގެ ަމއްޗަށް ފޮނުއްވިކަން އެބައެހެން   ނގޭކަށްނެތެވެ. އެ

ޢާލާ هللا ވިއެވެ.  ކަނުކުރެއްއިމީހުންބަ އެ. އެބައިމީހުންެގ ޮލލުގެ ފެނުން ގެންދަވ1ާ ތަ

ْعيُناُهمْ ... ﴿ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެެވ. 
ا
ْسناا أ ما طا   (٣٧)سورة القمر  ﴾... فا

 ..."އްވީެމވެތައް ކަނުކުރެގެ ލޯ ންހުމީބައިތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ ފަހެމާނައީ: "...

 ވިއެވެ.ވެނުއްއެބައިމީހުންެގ މައްޗަށް ގަދައަެޑއް ފޮ. 2

 އްސެވިއެވެ.ށް ޖެށަދަށް ފު. އެބައިމީހުންެގ ގެތަކުގެ މައްަޗށް އޮތ3ް

ވާޭރ  މަށީގެނާނޭ ފަދައިން ލައެއް އަންނެއް ހި އަށްފަހުއެއްހިލައަކައެބައިމީހުންެގ މައްޗަށް . 4
 .ވެވެއްސަވާ އެބައިީމހުން ހަލާކުކޮްށލެއްވިއެ

 
ޝް ޢަމަލަށް އަރައިގެ ރުމެވެ. އެީއ މީަހާކ  ޙައްދަކީ މެހެއްގެފިމީންއެހެންކަމުން ިމ ފާޙި

 صلى هللا عليه وسلم ވެ. ނަބިްއޔާއެަޔސްމެވި އި ނދެ ހުރި މީހެއްކަމުގައިނދެގެން ނުވަތަ ނީ
ޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.   ޙަދީ

مذي وابن رواه أبو داود والرت (( ].هِ بِ ْلَمْفُعوَل  ، َوااِعلَ َوَجْدُُتُوُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم ُلوط  ، َفاقْ تُ ُلوا اْلفَ َمْن ))
 [ 2350ماجه وصححه األلباين يف إرواء الغليل

ޠުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންކު  ަފހ  ، އްޖެނަމަމީހަުކ ފެނިލު ކުރާމަޢަރި މާނައީ: "ލޫ
 ." ށެވެރާއާއި ކުރެވުނުމީހާ ޤަތުުލކުއެކަންކުރިމީހާ
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ތަޢާލާއަށ  ތައުބާ ވެއ ޖައީމެވެ. އަހަރެނ ގެ އަތުގައި މިއުޒިކު ކުޅޭ هللا . އަހަރެނ  22ސ
ވިދާނެ ކާލެސާމާނާއި ފިލ މުަތކާއި ވީޑިއ ތައ ފަދަ ޙަރާމ  ތަކެތި އެބަހުއ ޓެވެ. ފަހެ އެތަކެތި ވިއ 

 ހެއ ޔެވެ؟ އެއީ ވަރަށ  އަގުޮބޑު ތަކެއ ޗެވެ.

އްކާ އަގަީކ ޙަރާްމ  އެތަކެތި ވި. އަދިއެވެނުވެ. ޙަރާމް ތަކެތި ވިއްކުން ހުއްދަވެގެނ22ްޖ
ޘްކުރަ صلى هللا عليه وسلمއެއްޗެކެވެ. ނަބިްއޔާ   . އިވެއެވެފައްވާޙަދީ

  [حديث صحيهو حرواه أبو داود و (( ].إنَّ هللا إذا َحرََّم َشْيئاً َحرََّم ََثََنهُ ))
ޢާލާ އެއްޗެهللا މާނައީ: "ހަމަކަަށވަރުން   ައގުވެްސ ވާިހނދު އޭގެކުރައްރާމްްއ ޙަތަ

 ޙަރާމްކުރައްވައެވެ." 

ޘެކެވެ. އަދި އެހެންމީހަ   ބޭނުންުކރާނެކަްނ ގެގޮތުގައި އޭޙަރާމް ސްކުވެ މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީ
ނެއެވެ. އެެހީނ އްދަނުވާހު އް ވިްއކުން އެއްޗެއެ ށް އަނގޭ ޮކންމެ އެއްޗެްއ ތިބާ އޭނާތިބާއަށް އެ

ޢާލާވަނީ އެކަން ނަހީهللا    ވާފައިވެއެވެ.ވަޙީކުރައް ގެނފަހެ އެކަލާ  ކުރައްާވފައެވެ.ތަ
الُْعْدوااني ﴿ ثْمي وا ا اْْلي نُوا لَعا اوا َلا تاعا الُْعْدوااني  ... وا ثْمي وا ا اْْلي نُوا لَعا اوا َلا تاعا  (٢)سورة املائدة  ﴾... وا

ްށ ބައިީމހުން އެކަކު އަނެކަކައްޗަށް، ތިޔަމުގެ މަވުތެރިޢަދާވާތްއަދި ފާފަވެރިވުމާއި މާނައީ: "... 
 ..." އެހީވެ ވާގިވެރި ުނވާށެވެ

ޢާ هللاޔަްސ  ވިމެއްއަދި ދުނިޔެމަތީގައި ކިތަންމެޮބޑު ގެއްލު ޟްތަ ރަތުގައިވާ އެއްެޗްއ ލާގެ ޙަ
ޟްލު. އެކަވެނެއެހެޮޔވެގެންެވއެވެ. އަދި މާ ދެމިހުންނާ މާ ވަންތަކަމާއި ާލނގެ ފަ
 . ނެއެވެއްވާދެ ލަތިވަންތަކަމުން ތިބާއަށް އޭގެ ބަދަލުދީ
 
ވެ. އަހަރެނ  ޢަލ މާނިއ ޔަތުެގ . މަގުެގއ ލިފައިވީ މީހަކުކަމުގައި އަހަރެނ ވީމ23ެސ
ވާހަކައާއި  ވެ. އަހަރެނ  އިލ ޙާދިއ ޔަތުގެ ]އެތީސ ޓިކ [ފިކުރުތައ  ެފުތރީމެ ކިއުލެރިޒަމ ގެ[ސެ]

ލިޔުނ ތައ  ލިޔުނީމެވެ. އަހަރެނ ގެ ޝާޢިރީ ލިޔުނ ތައ  އަހަރެނ  ބޭނުނ ކުރީ ފާޙިޝ ކަނ ކަމާިއ 
ތަޢާލާގެ ރަޙ މަތ ފުޅުނ  އަހަނ ނަށ  هللا ޮގތުނ ނެވެ. ދެނ   ކަނ ތައ ތައ  ފެތުރުމުގެ ފާސިޤު
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އެވެ. ފަހެ އަހަރެނ   ެތެރެއަށ  ނެރުއ ވި އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިނ  އަލިކަމުގ ،ހިދާޔަތު ދައ ކަވާ
  ތައުބާވާނީ ކިހިނެތ  ހެއ ޔެވެ؟

ޢުމަهللا . މިއީ 23ޖ ޢާލާގެ ބޮޑުވެގެންާވ ނި ެތރިކަުމެގ ކަލާނގެ އޯގާދި އެ. އަތެކެވެތަ
ޢާލާއަށް  هللاފަހެ  އިޓަކަމަތިވެރިކަމެވެ. ިހދާޔަތު ދެއްކެވިކަމަށް هللا މްދުކުރާށެވެ. އަދި ޙަތަ

ޟްލުވަންތަވެރިކަމުން އިތުރުކޮ ޢާލާގެ ފަ ޘާދެއްށްތަ  . ރުކޮްށދެއްވުމަށް އެދޭށެވެ ބިތުކަން އިތުވާ 
ޠިލް ޢަޤީދާތައް ނުވަަތ މުގެގޮތުން ބާކުރު ރާމަ ނގުދެކޮޅަށް ދުލާއި ޤަލަމުން ހަ އިސްލާމްދީނާ

ޢަތަކާއި، ފާޖިރު މީހެއްގެ މައްަޗްށ  ތައް ފެތުރިއްތަފާސިޤް ކަން ،މަގުފުރެދިފައިވާ ބިދު
 ވާޖިބުވެގެންވަނީ: 
ްށ( ގެ މަގަ)هللا އޭނާ  ރިހާ ކަމަކުނ  ތައުބާވިކަނ  އިޢުލާނ  ކުރުމެވެ.ފުރަތަމަ: އެހު

ޞީ ޢަވެއްޖެކަން ހުރިހާ ވަ ހޭނެއެވެ. އެީއ ޭއާނ ޖެ ށް އަންގަންމުންނަންޢާ ލަްތތަކަކުންރުޖޫ
( އެކަމުގަިއ ގުފުރެދުނަސްން މަދެުކ ހަމީ)ކުރިން ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން 

ސްތަކުންނަްށ ިޠލުގޮތް މީބާހުރި  ނާއޭ ރިން އަދި އޭގެ ކުޢުޛުރުވެރިވުމަށްޓަކައެވެ.  
 ާވ ތިބިމީޙުންނަށް ކެހިޘަރުޮކށްފައިން އަބަބުސަ ބަޔާންޮކށްދިނުމަްށޓަކައެވެ. އެއީ އޭނާގެ
ށްތައް ހޯދާބަާލ އެއަްށ ކުބުހަތަކާއި ޝުިއާވ ވިފަލެނުލިބުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އޭނާއަްށ ހިލުވާ

ދިނުމަކީ މިބަޔާންކޮށް  ރީއަވާެށވެ.ބަކުން ސްތަބަ ބުނެވިފައިވާރައްދުދޭށެވެ. އަދި އޭނާއަށް 
ޢާާލ هللا ބެކެވެ. ރެއިން ވާޖިކުެގ ތެތަޖިބު)މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި( ތައުބާުވމުގެ ވާ ތަ

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެެވ. 

ورة س) ژ  ۉۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ 
  البقرة(

ޞްލާހުކޮ ،މާނައީ: "އެބައިީމހުން ތައުބާވެ ނުވީއެެވ. ފަހެ ހުން މެމީބަޔާންކުރި  ،ށްއި
 ަނއިން ރަސްކަލާނގެއީ، ގިނަގިެމވެ. ތިމަންާވހުށީއްބާލައެބައިމީހުންނަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތައު

 ".އެވެނގެކަލާޙީމުވަންތަ ރަސްތައުބާ ޤަބޫލުކުރަްއވާ ރަ
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 ތ މަަސއ ކަ ފަތުރަނ  ނ  އިސ ލާމ ދީ ކޮށ ގެނ  ބޭނުނ  ޤަލަނ  ދުލާއި ދެވަނަ: އެބައިމީހުނ ގެ
ޢާލާގެ  هللا ުކރަންވާނީ ންބޭނު އްތައެހަކަ  ހުނަރަކާއި ހުރިހާ  އެބައިމީހުންގެ އަދި .ކުރުމެވެ  ތަ
ޞްރުދީ ދީނަށް ޢު އެކަމަށް އަދި ދީއިގަންނައު ޙައްޤު މީސްތަކުންނަށް ،ނަ  ވަތުދަ

 .ދިނުމަށްޓާކައެވެ
 

 ޢަދުއ ވުނ  ޖެހޭނީ  ބޭނުނ ކުރަނ   ހަކަތަ އެބައިމީހުނ ގެ  ހަމަކަށަވަރުނ   އަދި : ތިނ ވަނަ
 ކުރީގަ .ބޭޒާރުކޮށ ލުމަށ ޓަކައެވެ ރޭވުނ ތައ  އެބައިމީހުނ ގެ ފަޟީޙަތ ކޮށ  ލަދުގަނ ނަވާލާ،
ޒުމުތަްއ އްވުންގެ ޢަދީނުގެ ޢަދުސްލާމްއި ދިއަ .ފަދައިންނެވެ ވާިގވެރިވެދިން އެމީހުންނަށް

ޠިލު ފަރާތުން ިރންގެއަހުލުވެ އްޤުގެޙަ  ނީވާންހުއެމީ ފުނޑުފުނޑުޮކށްލުަމށްޓަކައެވެ. އޭރުން   ގެ ބާ
 ެއކަެހރި  މީހަކަށް ުކރީގަ ށްހަމައެގޮތަ. ޔަކަށެވެބަ ދަކަނޑިަތކެއްފަ އަހުލުވެރިންގެ މަްއޗަށްހުރި

ޘާލަކަށް -ގައި ގޮތު ގެ މެއްޅުކަރަނގަ ޙަރާމްކަމެއް ،ވިޔަސް މަޖިލިހެއްގައި  ޙަރާމް  ބާއަކީ ރި މި
 މީހަުކެވސް  ޤަބޫލުކުރުވި - ށް ބުނެމައްދަކަ ބުނެ އޭެގ ފައިދާ ހު ކަމަށް ނޫން އެއްޗެއް
 ކުރީގައި  އޭނާ އީއެ . ޖެހޭނެއެވެ ށްދޭންންކޮބަޔާ ޙައްޤުގޮތް އެނބުރިގޮސް ގާތަށް އްގެއެމީހެ
. މިކަންވާެނއެވެ  ކަށްކައްފާރާއަ ގެފާފައި ރިކު ރިންކު އޭނާ. ފަދައިންނެވެ މަގުފުރެއްދި އެމީހާ
ޢާލާއީ هللا  .ފަރާތެވެ ދެއްވަވާ ހިދާޔަތު ތަ
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 ނިނ މުނ  

ޢާލާهللا ވެ. ގެ އަޅާއެهللاއޭ  ހެ ތިބާ )އެދޮރުން( ވާފައެވެ. ފައިލައްޅުވަރު ހުޮދވަނީ ތައުބާގެ ތަ

  ނުވަންނާނަން ހެއްޔެވެ. 

  ِرِب((َواْلَمغْ  قِ ْلَمْشرِ ا بَ نْيَ  َما ِمْصَراَعْيهِ  بَ نْيَ  َما َعْرضُ  ََبَبً  لِلت َّْوبَةِ  ))ِإنَّ 

  ((.َمْغرِِِبَا ِمنْ  لشَّْمسُ ا ُلعَ َتطْ  َحّتَّ  يُ ْغَلقُ  ال ،َعاًما َسْبِعنيَ  َمِسريَةُ  ))َعْرُضهُ   رواية: ويف

 [٢١٧٧ اجلامع صحيح الكبري، يف الطرباين ]رواه

 ނީފުޅާމިނުގައިވަ ދޮރުފަތުގެދެ  އެދޮރުގެ .ވެއެވެރެއްޮދ ތައުބާއަށްޓަކައި ހަމަކަށަަވރުން" މާނައީ:

  ".ނެވެމިދުރު ދެމެދުގައިވާ ހުޅަނގާއި އިރުމައްޗާއި

 

  ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. އެހެން އަދި

 ފަރާތުން  ހުޅަނގު .ރާސްތާއެކެވެ ހަރުގެއަ ދިހަހަތް ފުޅާމިނަކީ އެޮދރުގެ( )އެބަހީ: އޭގެ"

 "އެވެ.ނެވޭނުކުރެ ބަންދެއް އެދޮރު މެުނވީ އިރުއެރުމުން

 

ޢާލާ ނިދާ އިއްވެވިއެވެهللا    .ތަ

 مسلم[ ]رواه َلُكْم(( ْغِفرْ أَ  َفاْستَ ْغِفُروِِن  يًعامجَِ  لذ نُوبَ ا ْغِفرُ أَ  َوَأَنَ  َوالن ََّهارِ  َِبللَّْيلِ  ُُتِْطُئونَ  ِإنَُّكمْ  ِعَباِدى ))َّيَ 

 ރޭގަނޑާއި  މީހުން އިތިޔަބަ ވަރުން މަަކށަހަ .ނޭވެއަޅުތަކުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭ" މާނައީ:

 ފަހެ  ވާދެއްވަމެވެ.ފުއްސަ ފަތައްފާ ރިހާހު ނގެތިމަންރަސްކަލާ އަދި ެއވެ.ކުށްކުރެ ދުވާލު

ޟްރަތުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ގެ ސްކަލާނތިމަންރަ ވެ.އެދޭށެ ށްމަފާފަފުއްސެވު  ޙަ

 ".ދެއްވާނަމެވެ ފުއްސަވާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް 
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 !ހެއްޔެވެ ދޭނަންނޭށް މަފަހެ ތިޔަބައިމީހުްނ ފާފަފުއްސަވައިދެއްވު

 ހުޅުވާލައްވަެއވެ. އަިދ ޢާލާ އަތްފުޅުތަهللا ނޑު ގަ ރޭދުވާލު ފާފަކުރާމީހުން ތައުބާވުމަށްޓަކައި

ވައެެވ. ޅު ހުޅުވާލައް ލާނގެ ައތްފުލު އެކަވާދުއި ރޭގަނޑު ފާފަކުރާމީހުން ތައުބާވުަމށްޓަކަ

ޟްރަތުގައި ދެންނެވުމަްށ އެކަލާނގެ ޙަ   އެދި މަށްވުތިޔަބައިމީހުންގެ ޢުޛުރުތައް ޤަބޫލުކުރެއް

ޢާލާ ލޯބިވެޮވޑިގަންނަވައެވެ. ފަހެ ތިهللا   !ހެއްޔެވެ ނބުރޭނަންޟްރަތަށް ނޭޙަާލނގެ ކައެބާ ތަ

 :ޔެވެއްހެފަހެ ތައުބާވާމީހާެގ ބަސްތައް ކިހާ ރީތި 

ްށ ވާތީ އިބައިލާހުގެ ރަޙްމަތަކަމެތިވެގެންނިއަޅާ މިދި އަ ވެޮވޑިގެންވާތީއިބައިލާހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި

އަޅާ ނިކަމެތިވެެގންވާީތ މި ންވާތީ އަދި ޮވޑިގެ ރިރުވެއެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އިބައިާލހުގެ ބާ

ްޟރަތުގައި އެދިދަންނަވަމެ ވާތީ ޅާައްށ ބޭނުންވެޮވޑިގެްނނުބައިލާހު މިއަދި އި. އަވެއިބައިލާހުގެ ޙަ

ޟްރަތުގައިލާހު ބައިތީ  މިއަޅާ އިބައިލާހަށް ބޭނުންެވގެންވާއަދި  އި އެދިދަންނަވަމެވެ. މިއީ ގެ ޙަ

 ރިފުޅުަމތީއެވެ. އިލާހުގެ ކުނީ އިބަވަ. އެމިއަޅާގެ ދޮގުވެރި ކުށްވެރި ނިތްކުރިެއވެ

ވާ މިއަޅާއަްށ ބަިއލާހު ފިޔަވެ. އިއެންވެގެ ގިނަގުނަ އަޅުތަކުهللاމިއަޅާ ފިޔަވާ އިބަ 

އިބައިލާހުެގ  ނަޖާތެއްވެސް ވެސް،މެއް ކަހިޔާވެހި ނުވެއެވެ. އިބައިލާހުގެ ސައްޔިދެއް

ޟްރުންމެނުވީ ނުވެއެވެ. މިސްީކނަކު އެދި ޅާ އެދެމެވެ. ައދި ދެަރ ދައިން ިމއަނަވާ ފަން ދަޙަ

ންނަވަމެވެ. އަދި ބްތިހާލު ދައިއަޅާ މިން އިނިކަމެތި މީހަުކ އިބްތިހާލު ދަންނަވާ ފަދަ

ޢާކުރާ ބިރުގަނެފައިވާ ނިކަ  ޢާކުރަމެވެ.ދުއަޅާ މިން އިފަދަ މެއްޗަކު ދު
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އިންނެވެ. އަިދ ހަކު އެދޭފަދަވާ މީފައިވިއެމީހެއްގެ ކަނދުރާ އިބާއިލާަހށް ތިރިކުރެ

ދި އަ ކަރުނައިން އޮޮހރިފައިވާ ފައިވާ، ދެލޯން ފުރި ހުރަފުއިބައިލާހަށްޓަކައި އެމީހެއްގެ ނޭފަތް ހި

 .ންނެވެފަދައި ހިތްމަޑުޮމޅިވެފައިާވ މީހެއް

 

  ާތައުބާެގ މައުޟޫޢުގަިއ އަނ ނަނިވި ވާހަކައާއި އެވާހަކައިގެ ދަލާލަތާމެދު ވިސ ނ

 ފިކުރުކުރާށެވެ.

ދިޔައެވެ. ފަެހ  ނގާފައިގެ މަތިން ހި ގެއްމަ  ކުމީހަ އައިސްފައިވެއެވެ. ޞާލިޙުންގެވެގެން ރިވާ

 ތަނެވެ.ންކުއްޖަކު ނިުކތްފިރިހެދެމުން ގަށްއެތްން ވާދޮރެއް ހުޅުވާފައި، ޮރމުއޭނާއަށް ފެނުނީ 

އިން  އައެެވ. އަދި އެކުއްާޖ ގެދުރުކުރަމުން ކުއްޖާ އެ ންއަދި އެކުއްޖާެގ ަމންމަ އެކުއްޖާގެ ަފހަތު

 ޖެހިއެވެ.  ޮދރު ށްނަކުއްޖާގެ މޫވަދެ އެށްއަ އެތެރެނެރެލިއެވެ. ފަހެ އެކުއްޖާގެ މަްނމަ

އެތަނަކުން ނުކުމެެގްނ  ސްނާލިއެވެ. އެކުއްޖާއަދި ވި  އެކުއްޖާ މާދުރަށް ނުގޮސް ހުއްޓިްއޖެއެވެ.

އެހެން ހިޔާވަްއސެއް ނުފެނުނެވެ. އަދި މަންމަ ިފޔަވާ ހިޔާވަހިކަމެްއދޭނޭ  ،އައި ގެ ފިޔަވާ  އެ

އިތުރުފަރާތެއްވެސް ނުފެނުނެވެ. އަދި ހިތްހަލާކުެވ ހިތާމަކުާރ ޙާލު އެނބުރިއަެއެވ. ފަެހ 

އޭނާއަށް ފެނުނީ ދޮރު ތަޅުލާފައިވަނިޮކށެވެ. ައދި އޭނާ ދޮރުގެ އޮޅިގަނޑުމަީތ ޮއޯށެވ 

ޘަރު ހުއްޓެވެ. ފަހެ އިރުޮކޅެއްނިދައިފިއެވެ. އޭނާގެ ފަހުްނ   ކޯތާފަތުގައި ކަރުނައިގެ އަ

 އެކުއްޖާގެ މަންަމ ނުކުމެއްޖެއެވެ. އެކުއްާޖ އެޙާުލގައިވަނިޮކށް ފެުނމުން ނަފްސު ހިފަހައްޓާ

ނުލެވުނެވެ. އަދި އެކުއްާޖ ކައިިރއަށް ތިރިވެ، ެއކުއްޖާނަގާ އެކުއްޖާގެ ގައިގަިއ ޮބސްީދ 
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ޭއ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅާއެވެ. ތިދިޔައީ ކޮންތާކަށް ދާްނ "ދި ބުންޏެވެ. ޮރއެހެދިއެވެ. އަ

ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ނޫނީ ތިބާއަށް ހިޔާވަހިކަްނދޭނެ އެހެން މީހަކު ވޭ ހެްއޔެވެ؟ 

ޢާލާ އަހަރެން ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ރަޙުާމއި އޯގާތެރިކަމާ ދެކޮަޅްށ هللا ތިބާއަށްޓަކައި  ތަ

މަްށ ބެއް ިލބޭފަދަ ގޮތަކަށް އަހަންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ނޫޅުއަހަރެންގެ ފަރާތުން އަދަ

 ފަހެ އެކުއްޖާ ަނގައިގެން )އެތެރެއަށް( ވަދެއްޖެއެވެ!! ދެން  "ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ނުބުނަން

ޘްކުރައްވާފައިވެއެ صلى هللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު   ވެ.ޙަދީ

 ]رواه مسلم[(( .))هللا أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها

ޢާލާ هللا ބޮޑަށް، ރެ ރަޙުމަށްވު ވާރިއަށްދަ ނާގެއޭ ަގއިކިބައި އަންހެންމީހާގެ މި" މާނައީ:  ތަ

 "ވެ.އެރަޙުމްކުރައްވަ އަޅުތަކުންނަށް އެއިލާހުގެ

ޢާލާގެ ރަޙްމަތާ އަޅާބަލާއިުރ މަންމަهللا  ކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅު އެހެއްޔެވެ؟  ބާމަތް ކޮޙްގެ ރަތަ

 .އެވެވެށް ތަނަވަސްެވގެންހުރިހާއެއްޗެއްގެ ަމއްޗަ

 ެގންވާ ރައްބެއްގެ ކިބައިން . އުފާވެޮވޑިވެއެވެގެންޑިގެ އަޅާ ތައުބާވުމުން އެކަލާނގެ އުފާވެވޮهللا

  .ވެނެއެއަޅުގަނޑުމެންނަްށ ހެޮޔކަމެއް ނުިލބިނުދާ

 هِ بِ اًل وَ زِ نْ مَ  لَ زَ ، ن َ ضِ رْ األَ  نَ مِ  فالة   يفْ  ر  فَ سَ  يفْ  انَ كَ   ل  جُ رَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  بُ وْ ت ُ ي َ  نْيَ حِ  هِ دِ بْ عَ  ةِ بَ وْ ت َ فرحًا بِ  دِّ شَ أَ  ))َّلَلُ 

 .هُ ابُ رَ شَ وَ  هُ امُ عَ ا طَ هَ ي ْ لَ عَ  هُ تُ لَ احِ رَ  هُ عَ مَ ة وَ كَ لَ هْ مَ 

فاً رَ ى شَ تَ أَ ا، فَ هَ ب َ لَ طَ فَ  هُ تُ لَ احِ رَ  تْ بَ هَ ذَ  دْ قَ وَ  ظَ قَ ي ْ ت َ اسْ ا، فَ هَ ت َ َتَْ  ةً مَ وْ ن َ  امَ نَ ف َ  هُ سَ أْ رَ  عَ ضَ وَ ، ف َ ة  رَ جَ شَ  لِِّ  ظِ ََل ى إِ وَ أَ فَ 

: الَ قَ  شُ طَ العَ وَ  ر  احلَ  هِ يْ لَ عَ  دَّ تَ ا اشْ ذَ  إِ ّتَّ ئاً، حَ يْ شَ  رَ ي َ  مْ لَ ف َ  فَ رَ شْ أَ ر فَ ى آخَ تَ أَ  ئاً، ُثَّ يْ شَ  رَ ي َ  مْ لَ ف َ  هِ يْ لَ عَ  عدَ صَ فَ 
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، هِ تِ لَ احِ رَ  نْ مِ  سَ يِ أَ  دْ ا قَ هَ لِِّ ظِ  يفْ  عَ جَ طَ اضْ فَ  ةً رَ جَ ى شَ تَ أَ ، فَ تَ وْ مُ  أَ ّتَّ م حَ َنَ أَ فَ  هِ يْ فِ  تُ نْ كُ   يْ ذِ الَّ  اينْ كَ  مَ ََل إِ  عُ جِ رْ أَ 

 .هُ ابُ رَ شَ وَ  هُ امُ عَ طَ  هُ ادُ ا زَ هَ ي ْ لَ عَ ، اهَ امَ طَ خِ  ر  ، تَُ هُ دِ نْ ة عِ مَ ائِ قَ  هُ تُ لَ احِ ا رَ ذَ إِ فَ  هُ سَ أْ رَ  عَ فَ ، رَ كَ لِ ذٰ كَ   وَ ا هُ مَ نَ ي ْ ب َ ف َ 

  ((.هِ ادِ زَ وَ  هِ تِ لَ احِ رَ بِ ذا ه نْ مِ  نِ املؤمِ  ةِ بَ وْ ت َ فرحاً بِ  دِّ شَ اهلل أَ ا، فَ هَ امِ طَ ِبِ  ذَ خَ أَ فَ 

ترتيب صحيح اجلامع  ބައްަލވާ އެވެ.ރެވިފަކު އްއެ ރިާވޔަތްތަކެއް ޙްޞަޙީ މިވަނީ  މިތާގައި]

٤/٣٦٨] 

 އެއިލާހު  ބޮަޑށް  ރެފާވިަވރަށްވުއު މީހާވީގައިދަތުރެއް ބާުވމުން،ތައު އަޅާ ގެهللا" މާނައީ:

 އެކަހެރި  މީހަކު ރަމުންދިޔަދަތުރުކު ގައިތެރޭ  ގެމުކަަތނަވަސް ޞަޙަރާގެ އުފާވެޮވޑިގަންނަވަެއވެ.

 އެވަނީ  ވެއެވެ. ގާތުގައި ގެ އޭނާ ސަވާރީ އޭނާގެ  ދިއަ .މަޑުކުރެއެވެ މަންޒިލެއްގައި ނުރައްކާތެރި

 ބަރުުކރެވިފައެވެ. ކާބޯތަކެތިން

 ސަވާރީ އޭނާގެ ހޭލިއިރު އޭނާ ފަހެ .ވެއެނިދި އޮށޯވެ އޭނާ ހިޔަލުގައި ގަހެއްގެ ފަހެ

 وހިސާބަކަށްގޮސް ސްއު އޭނާ  އެވެ.ތްކުރިއްކަސަމަ ހޯދަން އެ  އޭނާ އަދި ފެންނާކަށްނެތެވެ.

 ޫނން އެ ދެން ނެވެ.ނުފެނު އްއްޗެއެ އެއްވެސް އެރުމުންވެސް މައްޗަށް  ގެތާއެ

 ނުނެވެ.ނުފެ އްޗެ އްއެ އެއްވެސް ބެލުމުންވެސް  އުސްގަނޑަކަށްޮގސް

 އެނުބރި  ތަނަށް އައިމި އަހަރެން" .ންޏެވެބު ނާއޭ ހިނދު އިތުރުވި ކަރުހިތްކުން ހޫނުގަދަވެ

 ހިނގަްއޖެއެވެ. ތަށްގާ ގަެހއްގެ  ނާއޭ ފަހެ ".ވެނިދާނީއެ އެތާ މަރުވަންދެން ފަހެ ދާނީއެވެ.

 ފައެވެ.މާޔޫސްވެ ވާރީއާމެދުސަ އޭނާގެ ނީއޭނާވަ  ންރުހަަމކަށަވަ ޮއށޯތެވެ. ހިޔަލުގައި އޭގެ އަދި

 ައއިސް  މަމުންދަ ަލގަން އޭގެ  ،ލިއިރުަބލާ އި ފައިބޯހިއްލާލަ އޭނާ  ވަނިޮކށް، އިންދައެފަ އޭނާ

 ފަހެ  ވެެއެވ. އެއާއެކު ތުކޮއް  ތަކެތީގެކާބޯ ގެ ނާއޭ އަދި ހުއްެޓވެ. ކައިރީގައި އޭނާގެ ރީއެސަވާ

 ހިފިއެވެ. ލަގަުނގައި އޭގެ އޭނާ



 ނިނ މުނ  ...ައަހެރްނ ަތުއާބާވްނޭބުންނ، ެއަކަމކު 

     

  90 
  

 ތައުބާވުމުން  އުމިނުމީހާމު  ބޮޑަށް، ރެލަށްވުފައު ވީކޮއްތާމެދު ސަވާރީއާއި އޭާނގެ މިމީހާ ފަހެ

 "އުފާވެޮވޑިގެންވެއެވެ.[ هللا

 

ން ތައުބާާވ މީހާއަށް،  ތައުބާއަކުދުވެރިތެްނ ރުއޭ އަޚާއެވެ. ތިބާ ދަންނާށެވެ. ހަމަކަށަވަ

ގެ އުބާވާމީހާެގ ރުއިމުފެދެއެވެ. ތަން އުތިކަކަމެ ގެ ުކރިފުޅުމަތީ ނިهللا އެފާފައިގެ ސަބަުބން 

ޢާލާގެ ލޯބި އެަކމަކަްށ ލިބޭކަهللا އަޑަކީ   ވެ.މެކެ ތަ

ން ކިބައިގައި އެކަމަށް ެދރަވު ނދަކު އޭނާގެހާ ހިއްޓާހައަޅާގެ ޯލކުރިމަތީަގއި އޭނާގެ ފާފަތައް ބަ

ްއ ލުތަކަކާއި ހެޔޮކަންތަްއތަކެގެ ގިނަ ޢަމަ ގަތުމުންޔަމައުފެދޭނެއެވެ. އަދި އެފާފައާ ވިދިގެން ކި

ޠާާނވެސް ބުނުއޭނާ ކުރާނެއެވެ. އެ ށް އޭނާ ިމފާފައިެގ އަހަންނަ"ވެ: ންދެނެ ދާމަށް އީ ޝައި

 އެމީހުން ތައުބާވުމުެގ ބައެއްީމހުން  ުއބާވާތަ ންއެހެންކަމު "ނަމައެވެ. ތެރެއަށް ނުވެއްދުނު

ތައުބާއަްށ  އެއީ އޭނާވާ ހު އުޅެއެވެ.ަމށްފަވުއުބާކުރިން އުޅުނުޮގތަށްވުރެ މާ ރަނގަޅަށް ތަ

 ބިނާކޮށެވެ.

ޟްރަތަށް ކުރިމަތިލައި ތައުތަهللا  ކަލާނެގ ނަ އަޅާ، އެލު އަންޙާ ބާވާޢާލާގެ ޙަ

 .ނުލައްވާނެއެވެ އެއްގޮތަކަށްވެސް ދޫކޮށެއް

އެންމެ މީރުކެއުްނ ކައިގެން އަދި އެންމެ މީރު ބުއިން ބޮއެގެން، އެންމެ ރީތި ހެދުން 

ޗަށް ޭހދަކުރާ ލިބިެގން، އަދި އޭނާގެ މައް ލައިގެން، އެންެމ ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު

ކަމެއް  ބައްޕަކައިރި ދިރިުއޅޭ ކުއްޖަކާމެދު ތިބާ ދެކެނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހުރިހާ

 ބަލަހައްޓަނީ އެބައްޕައެވެ.
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ްއ ވާތްތެރިއެުގމަތިން ޢަދާވެ. އަދި މަނުވައެޮފ ށް ރަބޭއެއްދުވަހަކު އޭނާެގ ބައްޕަ އޭނާ ަކމަކު 

ށް އޭނާ ގެްނދެއެެވ. ންގެ ރަށަރިތެވާތްޢަދާއަދި  އައިސް، އެކުއްާޖ ރަހީނުޮކށް އަްއސައެވެ.

ާމ ތަްއތައް ކޮށްދެއްވިގޮާތ ދި  ބައަްޕ ކަންގާެތރިޯއގެ ނާމިހާރު އޭނާއާިއ ެމދު ކަންތައްކުރެވެނީ އޭ

ތާއި އަާޅލުން ރުބިއްޔަދެއްވި ތަ އެ ޕައޭނާގެ ަބއް އިދިޮކޅަށެވެ. ފަަހރަކަށް ފަހު ފަަހރަކު،

ޘަރުހިނާގެ އޭދު މެހަނދާންވުމުން އޭނާއަށް ފާއިތުވީ ކަންކަމާ . ތަކެއްޮކށް ހިތާމަކުރެވެއެވެ ތަށް އަ

 ުޢމަތްތައް ހަނދާންވެއެވެ. އެންމެހާ ނިރިްނވީކުށް އައޭނާގެ ކަންތައް އިހުގައި ހުރިގޮތާިއ އޭނާ

އެވެ. އެމީހުްނ ދެދެވެމުން  ބުއި ޢަޛާބަނުއަށް އަތްދަށުގައި އޭނާންގެ ވާތްތެރި ޢަދާފަހެ 

 ރަށާ ދިމާއަްށ ނާގެ ބައްޕަގެނދު އޭހިއެ. ބޭނުން ވަނީ އެންމެފަހުން އޭނާ ކަތިލާށެވެ

ނާ ދުވެފައިގޮސް އޭނާެގ އެވެ. ފަހެ އޭ  ފެނެއްޓާ ހުގާތުގަިއ ބައްޕަ  ބަލާލާއިރު އޭނާާއ ނުހަނު

 އްޕާެއވެ! އޭ ބައްޕާއެެވ! އޭ ބަ އޭ"ެއވެ. ދިޮގވަ އެއަށްބައްޕަގެ ގައިަގއި އޮޅުލައިގަނެގެން ވާގި

ދި އޭނާގެ ދެކޯތާފަތުެގ އަރިޙާލަށެވެ. ާނ ހު. އޭވެބައްޕާއެވެ! ތިބާެގ ދަރިފުޅަށް ބަލާބަލާށެ

ޖަްއާސ  ކޮނޑު އާ ޮކނޑާޕައޭނާގެ ބައް "ވެ.މައްޗަށް ޮއހޮޭރ ކަރުނަތަކަށް ބަލާބަލާށެ 

 ގަ ވެ. އޭނާގެ ބައްޕަގައި ރެއެކު އްކަތް މަސަދަންޯހ ލާޒިމުވެހުއްޓާ ޢަދުއްވުން އޭނާ ގަދައަޅާ

ހުއްޓިއްޖެއެވެ.ެއކުއްާޖ  އަށް އައިސް ަކއިރިޯބގެ ނާހިފަހައްޓާ ލާޒިުމވެހުއްޓާ، ޢަދުއްވުން އޭ

ލާނެއޭ ތިބާ ުބނާނަްނ  އޭނާ ދޫކޮށް ަބއްޕަ ށް އްޗައަތްމަންގެ ވާތްތެރިޢަދާއެޙާލުގައި ހުއްާޓ 

 ހެއްޔެވެ؟! 

ބައްޕަައށްވުެރ ޮބޑަްށ ރަޙުމް ކުރައްވާ ފަރާތާމެދު ތިާބ އެފަރާތުގެ އަޅުތަކުންނާމެދު މަންމަާއއި 

ްޟރަތަށް ފިލައިގެން އަންނަ ހިނދު، އޭނާެގ  ހީކުރަނީ ކިހިނެްތ ހެއްޔެވެ؟ އަޅަުކ އެއިލާހުގެ ޙަ
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ޢާލާގެ ދަރުބާރުގައި ކޯތާފަތްهللا ކިބައިން ސަލާަމތްވެގެން އައިސް، ންގެ ވާތްތެރިޢަދާ  ތަ

އޭ އަހަރެންގެ ރައްބެވެ. ިއަބ "އެނބުރި ރޮއެ އާދޭސް ކުރަމުން އޭނާ ބުނެއެވެ:  ،ޖައްސާ

އިލާހު ފިޔަވާ ރަޙުމްކުރާނެ ފަރާތެއްނެތް މީހަކަްށ ރަޙުމްކުރައްވާނދޭވެ. އަދި އިބަ އިާލހުނޫީނ 

ްޞރުދޭނެ އެހެން ފަރާތެއްނުވެއެެވ. އަދި އިަބ އިލާހުނޫީނ އޭނާއަްށ  އޭނާއަށް ނަ

 އެހެން ފަރާތެއްނުވެއެވެ. އަދި އިަބ އިލާހުނޫނީ ވާިގވެވޮޑިގަންނަވާނޭ ފަރާތެއް ހިޔާވެހިކަންދޭނެ

ޟްރަތުގައި ދަންނަވާ މިސްކީނެކެވެ. ފަޤީރެކެވެ. ިއަބ  އޭނާއަކަށް ނުވެެއވެ. އިބައިާލހުެގ ޙަ

 އިބައިލާހުގެ  އިލާހީ އޭނާ ރައްކާތެރިކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އޭނާގެ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުންވަނީ

ޟް  ،ނަޖާވާނެތަނެއް އަދި ލިއްބައިދޭނެތަނެއް ރައްކާތެރިކަން ކިބަިއން އިބައިލާހުގެ. ރަތުގައެވެޙަ

ޟްރަތުން އިބައިލާހުގެ ހަމަ  ".ނުވެއެވެ މެނުވީ ޙަ

ވެ. އަދި ެހޮޔކަން ދަމާ ހިނގާށެރިއަށްކު އި ފަހެ ހެޔޮ، ަރނގަޅު ކަންތައްތައް ކުރުމުގަ

 ވެ.ންނެވުމު ނާއެކުރިންވެކުލިބިގަތުމުގައިވެސްއެވެ. އަދި ޞާލިޙު އެ

 ތުލިބުމަށްފަހުައދި ހިދާޔަ ތެރިވާށެވެ.ރައްކާ ންވުމުތެދުމަގު ލިބުމަްށފަހު އެމަގުން އެއްކިބާ

ޢާލާ ތިބާއާهللا މަގުފުރެދުމުންވެސްއެވެ.   ވާށިއެވެ.ޑިގެންވޮ ކު އި އެތަ

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 ފިހުރިސ ތު 
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