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 الَرِحْيمِ  الَرْْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  

 هِ بِ حْ صَ وَ ِه ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَ ا م َ نَ ي ِ بِ نَ   َعَلىم  َل السَ وَ  ة  َل الصَ ، وَ يَ مِ الَ العَ  ب ِ رَ  ّللَِ  د  مْ الَ 
 أََما بَ ْعد : .نِ يْ الد ِ   مِ وْ  ي َ َل إِ  ان  سَ حْ بِِ   مْ َل    يَ عِ ابِ التَ ، وَ يَ عِ جَْ أَ 

  މަތީ ސާބ ތުުވމާއ ،އ  ހެޔޮކަންކުރުންށްފަހުަގރަމަޟާންމަހަ ؛ ފޮތަކީ މ  
މައްަޗށް   ކުެގފައ ދާުގޅޭ ހ ފުމާނުންޔޮޮގތުގައ  ބޭދުަވސްތައް ހެޗުއްޓީ

  اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ އައްޝައ ޚް މުޙައްމަދު ޞާލ ޙު އަލްމުނައްޖ ދު 
  ةازَ جَ الِ وَ  انَ ضَ مَ رَ  دَ عْ ب َ  ةِ مَ اقَ تِ سْ اال ِفْ  ة  دَ ائِ فَ   20" ޝާއ ޢުކުރައްާވފައ ާވ

 ދ ވެހ  ތަރުޖަމާއެކެެވ. މ  ފޮތުެގ   "ةيَ فِ يْ الصَ 

އަީކ  اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ އައްޝައ ޚް މުޙައްމަދު ޞާލ ޙު އަލްމުނައްޖ ދު 

އ ސްލާމްދީނުގެ ޢ ލްމު ފެތުރުމަށްޓަކައ  ަވރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރައްާވ  
ބޭފުޅެކެެވ. ތަފާތު ީވޑ އޯ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ އ ތުރުން، ތަފާތު އެތައް  

ކަށް ފޮތްތައް ލ ޔުއްާވފައ ާވ ބޭފުޅެކެެވ. އަދ  ދީނީ އެކ   ތަކަމައުޟޫ
 islamqa.infoސުާވލުތައް ތަފާތު އެތައް ބަހަކުން ެގނެސްދޭ 

 ވެބްސައ ޓުެގ ޖެނެރަލް ސްޕަވައ ޒަރެެވ.



 ފައިދާ 20 ސާބިތުވުމާގުޅޭ ހެޔޮމަގުގައި ޗުއްޓީތެރޭ އިރަމަޟާންމަހަށްފަހުގައްޔާ

2 

  އަލ އަޅުާވލެވ ފައ ާވ މައުޟޫޢަކީަވރަށް ކުރުކުރުކޮށް މ  ފޮތުގައ  
ނެ ޮގތްތަކާ  ޓީތެރޭ ހެޔޮމަުގގައ  ސާބ ތުާވގައްޔާއ  ޗުއްރަމަޟާންމަހަށްފަހު
 ފައ ދާތަކުެގ ސަބަބުން:  ފޮތުގައ ާވ މ  ބެހޭޮގތުންނެެވ.  

ރ ވާ  އަށް ކ ޔަމަންތެهللاމުސްލ މުންނަކީ ހުރ ހާ މޫސުމެއްގައ ެވސް މާތް   ❑
 އެނގ ގެންދާނެއެެވ.ބައެއްކަން 

ެގ މުހ އްމުކަމާއ ، އެ ަވުގތުތައް  ލ މެއްެގ ދ ރ އުޅުމުގައ  ަވުގތުމުސް ❑
 ހެޔޮޮގތުގައ  ބޭނުންކުރުމުެގ މުހ އްމުކަން އެނގ ެގންދާނެއެެވ.

މަތ ެވރ  ހެޔޮކަންކަން  ޓީދުަވސްތަކުގައ  ކުރެވ ދާނެ ބައެއް ޗުއް ❑
 އެނގ ެގންދާނެއެެވ.

އަޅުގަނޑުެގ ލޮބުވެތ  އަޚުންނާއ  އުޚުތުންނަށް މ  ފޮތުެގ މަންފާ  ؛ އަކީދުޢާ
ަގންނަަވއ ދެއްވައ ، އެ  ނ މަންފާކުރަނ ވ  ޢ ލްމު އު އަދ ޯފރުކޮށްދެއްުވމެެވ. 

 آمي! ޢ ލްމަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ތައުފީޤު ދެއްުވމެެވ. 

 ْي.عِ جَْ أَ   هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَ ا م َ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ   مَ لَ سَ وَ  ى للا  لَ صَ وَ 

 މުޙައްމަދު ސ ނާން 

 .( މ2020މެއ   22 -  .هـ1441 رمضان  29)
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 الَرِحْيمِ  الَرْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 المد هلل، والصلة والسلم على رسول للا، أما بعد: 

ވެހުރުމާއ   ސާބ ތު ކުރުންމަތީ  ޢަމަލު ރަމަޟާންމަހަށްފަހު ހެޔޮފަހެ، މ އީ 
  ޚުލާޞާއެކެެވ.ތަކުެގ ފައ ދާ ުގޅޭ ދަކުރުމާހެޔޮޮގތުގައ  ހޭެގދުަވސްތައް ޓީޗުއް

މަޢުލޫމާތުތަކާއ  މ   ެގ ޙަޟްރަތުގައ  އެދ  ދަންނަވަނީ މ  هللاއަޅުަގނޑު 
އަދ     . ކޮށްދެއްުވމެެވކ ޔުންތެރ ންނަށް  މަންފާ    ެގ މަޢުލޫމާތުތަކުސ ލްސ ލާެގ  

ގޮތުން  މ  ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމާއ  ފެތުރުމުގައ  ބައ ެވރ ެވ، އަދ  އެކ ޮގތް
 ހެޔޮ ޖަޒާދެއްުވމެެވ! އެހީތެރ ކަން ފޯރުކޮށްދެއްވ  އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 

ތަޢާލާއަށް ކ ޔަމަންގަތުމުެގ ތައުފީޤު ދެއްވައ ،  هللا ރަމަޟާންމަހުގައ  ( 1)
ތަޢާލާއާ  هللا ބޭނުން ަވުގތުތަކުެގ  ރޭތަކާއ  ދުާވލުެގ މައްސަރުެގ އެ

ެވސް  ންމަހަށްފަހުށް އޮތީ ރަމަޟާމީހާެގ މައްަޗދަކޮށްފައ ާވގައ  ހޭ ކުއްތަންުވމު
  ަގއ  ުގސީދާވެެގންާވ ތެދުމަ ؛އެއީ.  ެވ ހުރުމެެވސާބ ތު  ކުރުންމަތީ   ޢަމަލު ހެޔޮ

އަންަގާވފައ ާވ ކަންކަމުގައ  ަގދައަށް  هللا ހ ނަގމުންދާއ ރު އެމީހަކު 
 ށްޓަކައެެވ. ދ ޔަ ނުދ ނުމަ  އެއްކ ބާެވހ ފެހެއްޓުމަށްޓަކައެެވ. އަދ  އެމަުގން 

ުވމަކީ ހެޔޮކަންކުރުންމަތީ ޤާއ މުެވ،  ދެއްޮބޑު ންމެނެ އެ ލ ބޭމީހަކަށް ( 2)
ޮބޑު  ތަޢާލާ އަޅަކަށް ދެއްާވނެ އެންމެهللا ؛ ސާބ ތުވެހުރުމެެވ. މ އީ 

 މެނޭ ނ ޢުމަތެކެެވ.ނ ޢުމަތްތަކުެގ ތެރޭގައ  ހ 
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،  ާވދ ގެންކަށް ޝާމ ލު، ފުއ ސްލާމްދީނުެގ އެންމެހާ ކަމަ ؛މ  ސަބަބާހުރެ
ބަސްކޮޅަކަށް  ނުންނުާވނެފަދަ ކޮޅަކަށް ބޭއެހެންބަސްއެބަސްކޮޅަށްފަހު 

 އައްޘަޤަފީ هللا  ސުފްޔާން ބުން ޢަބްދު ެގ އަރ ހުން  هللا ރަސޫލު
ސޫލާއެެވ!  ެގ ރަهللاއެދ ަވޑައ ަގތެެވ. ސުފްޔާން ދެންނެވ އެެވ. "އޭ 

  ބަހަކަށް ތ މަން   ކުރެން އެފަދަ ކަލޭެގފާނަށްފަހު އ ތުރުމީހެއްއ ސްލާމްދީނާމެދު  
  ބައްލަާވށެެވ!" ޘްކޮށްދެއަްވތ މަންނައަށް ޙަދީ ނޭދޭނެަވރުެގ ބަސްފުޅެއް 

 (1)((ق ْل: آَمْنت  ِِبهلِل، فَاْسَتِقمْ ))ޙަދީޘްކުރެއްވ އެެވ.  އެކަލޭެގފާނު 
ބަހުެގ   އެ  އަށް އީމާންެވއްޖައީމުއޭ ބުނާށެެވ! ދެން هللاމަން "ތ މާނައީ: 

 " ސާބ ތުާވށެެވ!ގައ   މަތީ

ِمْرَت َوَمن تَاَب ﴿ ކުރައްާވފައ ވެއެެވ. ތަޢާލާ ވަޙީهللا އަދ  
ُ
فَاْستَِقْم َكَما أ

  ، ފަހެމާނައީ: "  (112: ود ه) ﴾بَِصير  َتْعَملُونَ  ِبَما إِنَّهُ  َمَعَك َوََل َتْطَغْوا 

 އަރ ހުގައ  ކަލޭެގފާނުންެގ  ،ފަދައ ން  ކުރައްާވފައ ާވއަމުރު ކަލޭެގފާނަށް 
  ކަލޭެގފާނު ، ތ ބ މީހުންނާއެކު ެވެގން ތައުބާ ، ެވއީމާން
!  ނުދާށެެވ  ހައްދުފަހަނަޅައ    ތ ޔަބައ މީހުން   އަދ !  ެވަވޑައ ަގންނަާވށެެވސާބ ތު

  ޅަށް ޮމ ކަންތައް ތ ޔަބައ މީހުންކުރާ  ،އެކަލާނގެއީ ،ހަމަކަށަަވރުން 
 ".ރަސްކަލާނގެއެެވ ބައްލަާވޮވޑ ެގންާވ

 

 . ( 38مسلم )رواه  (1)
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ُ ﴿ ކުރައްާވފައ ވެއެެވ. ވަޙީ ތަޢާލާ هللا  ެވސްއަދ  يَن قَال ِ ُه إِنَّ اَّلَّ وا َربُّنَا اللَـّ
َلَّ ََتَافُوا َوََل ََتَْزنُوا 

َ
ُل َعلَيِْهُم الَْمََلئَِكُة أ : فّصلت) ﴾ُثمَّ اْستََقاُموا َتتَََنَّ

  އޭ هللا ވެރ ރަސްކަލާނގެއީ ތ މަންމެންެގ ،ހަމަކަށަަވރުންމާނައީ: " (30
  ންެގބައ މީހުއެ!( ދަންނާށެެވ) ދެމ ތ ބ މީހުން  ސީދާމަުގގައ  ދެން ،ބުނެ

.  ވ ދާޅުަވމުންނެެވ. ފައ ބައ ަވޑައ ަގންނަާވނެތެެވ ންމަލާއ ކަތު  މައްަޗށް
 "! ހ ތާމަނުކުރާށެެވ އަދ  ! ބ ރުނުަގންނާށެެވ ތ ޔަބައ މީހުން 

ދެން   .މަތީ މ  އާޔަތް ކ ޔަވާވ ދާޅުވ އެެވމ ންބަރުކޮޅު  ޢުމަރު 
އަށް ކ ޔަމަންަގތުމުގައ  ސާބ ތުާވށެެވ! އަދ   هللا"ތ ޔަބައ މީހުން  ެވ.  ވ ދާޅުވ އެ

ތ ޔަބައ މީހުން  ފަދައ ން  ދާ މާލަށްދ މަދ  އެކ މަކަރުެވރ ކަމާއެކު ހ ޔަޅު 

 (1)"ނުދާށެެވ!  ފަރާތް ފަރާތަށްނެގއަށް ކ ޔަމަންަގތުމުން އެއްކ ބާެވ(  )އެކަލާ

ވ އެެވ. ވ ދާޅު އ ބްނު ޢައްބާސް ތުެގ ތަފްސީރުގައ ( )މ އާޔައަދ  
ފަރުޟުތައް އަދާކުރުމުގައ  ތ ޔަބައ މީހުން    އެކަލާނގެ ފަރުޟުކުރައްވާފައ ާވ"

 ތ ބޭށެެވ!" ސާބ ތުެވ

ތ ޔަބައ މީހުން  އަށް ކ ޔަމަންަގތުމުގައ  هللاވ ދާޅުވ އެެވ. " އަދ  ޤަތާދާ 
 ސާބ ތުެވތ ބޭށެެވ!" 

 

 . (20/425) تفسري الطربي  (1)
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ކ ޔަާވވ ދާޅުެވއްޖެނަމަ  ޔަތް މ  އާ ރީ( ބަޞައަލްޙަސަން )އަލް
ެވ.  ަވންތަ ފަރާތެރައްބުފަހެ، އ ބައ ލާހަކީ އަޅަމެންެގ  هللا!   ޔާވ ދާޅުވެއެެވ. "

 ފަހެ، އަޅަމެންނަށް ސާބ ތުކަން ދެއްާވނދޭެވ!" 

ޅުގައާއ   ތަޢާލެާގ އަމުރުފުهللا   ޤްޞަދަކީ:މަ   ން ޙާޞ ލުކުރަންޖެހޭ މ  އާޔަތު 
ހުރުމެެވ. އަދ  ސީދާެވެގންވާ  އެކަލާނެގއަށް ކ ޔަމަންަގތުމުގައ  ސާބ ތުެވ

ފަހަނައަޅައ    އެމަުގންެގ ސުލޫކުގައ  ހ ފެހެއްޓުމެެވ. ހުއ ާވމީތެދުމަުގަގ
ފުށުެގ  އެތެރެއާއ  ބޭރު  ނުދ ޔުމެެވ.ކަނާތްފަރާތަކަށް އަދ  ާވތްފަރާތަކަށްެވސް  

އް  އްާވފައ ާވ އެންމެހާ ކަމެއް ކުރުމާއ ، ނަހީކުރަންތެރ ކަމެއެންމެހާ ކ ޔަމަ 

 (1) ޝާމ ލުާވނެއެެވ.މީގެ ތެރޭގައ   ށްލުން ދޫކޮ

هللا ދާންދެން  އުމަށްާގތަށް މަރުއަތުެވއްޖަ އެމީހެއެްގ؛ ކީ މުސްލ މަ( 3)
ތަޢާލާއަށް ކ ޔަމަންަގތުމުގައ  ސާބ ތުވެހުންނަ މީހެކެެވ. މުއުމ ނަކު ކުރާ  

ނަ  ޖަލުއައ ސްޖެހުމާ ހަމައަށް ކޮށްކޮށް ހުން ޢަމަލުތަކަކީ އޭނާެގ ާގތަށް އަހެޔޮ

َواْعبُْد َربََّك ﴿  ފަދައ ންނެެވ.  ކުރައްާވފައ ާވވަޙީތަޢާލާ  هللا   ތަކެކެެވ.ލުޢަމަ
ِتيََك اْْلَِقيُ 

ْ
ٰ يَأ   އަރ ހަށް  ކަލޭެގފާނުެގ އަދ މާނައީ: " (99: احلجر) ﴾َحَّتَّ

 

 . (1/510: جامع العلوم والكم البن رجب )ينظر (1)
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  ، ދާނދެން  އަތުެވއްޖައުމަށް ( މަރު: އެބަހީ) ކަންތައް ެވެގންާވޔަޤީން
 "!ކުރައްާވށެެވ  ން އަޅުކަ ވެރ ރަސްކަލާނެގއަށް ކަލޭެގފާނުެގ

އްެގ  މުއުމ ނެޅުވ އެެވ. "ހަމަކަށަަވރުން ވ ދާ ބަޞަރީ އަލްޙަސަނުލް 
ފ ޔަވައެވެ."  ފައެއްނުވެއެެވ. މަރު ލައްާވهللا މާތް  އަޖަލެއް ޢަމަލުތަކުެގ 

 (1)ވ ދާޅުވ އެެވ.ދެން، މ  އާޔަތް ކ ޔަާވ

  އޭއަވަހާރަާވނެދަމާ  ތ ބާ މާ އަދ  ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން މަހްދީ ވ ދާޅުވ އެެވ. "
  ދެންނެުވނުނަމެަވސް، ދެން އ ތުރު މާއަށް މ ފަދައ ން ޙައްމާދު ބުން ސަލަ

؛ )އެބަހީ  ލ ބ ެގން ނުވެއެެވ.  ޙައްމާދަށް   ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމުެގ ކުޅަދާނަކަމެއް
ގައ   މަލުތަކެއް ކުރެއްުވންމަތީގ ނަ ހެޔޮ ޢަޙައްމާދު ބުން ސަލަމާ އަބަދެުވސް  

އަވަހާރަެވދާނެކަމުގެ  މާ މާދަ  ރުން، ނަާވަވސާބ ތުެވ ހުން 
ގ ނައ ން    ހެޔޮޢަމަލުތަކެއް ނުކުރެއްވޭހާތުރުނަމަެވސް އ ޚަބަރުދެއްުވނު

 "ހެޔޮޢަމަލުތައް އަބަދުވެސް ކުރައްވައެެވ.(

 

 . (223لطائف املعارف البن رجب )ص  (1)



 ފައިދާ 20 ސާބިތުވުމާގުޅޭ ހެޔޮމަގުގައި ޗުއްޓީތެރޭ އިރަމަޟާންމަހަށްފަހުގައްޔާ

8 

އެންމެހާ  އައްޛަހަބީ ވ ދާޅުެވފައ ވެއެެވ. ")ޙައްމާދު ބުން ސަލަމާެގ( 
އްުވމުގައްޔާއ  ޛ ކުރުތައް  ކެއް ފުރާލައްާވފައ ަވނީ އަޅުކަންކުރެަވުގތުތަ

 (1)ގައެވެ."ކުރެއްުވމު

الَله َم ِإّن ِ َأْسأَل َك  ))ފުޅެއްގައ ވެއެެވ.  ކުރައްވާފައ ާވ ދުޢާ  އަދ  ނަބ އްޔާ  
  ހަމަކަށަަވރުން هللا! ޔާ  "މާނައީ:    (2)((الثَ َباَت ِف اْْلَْمِر، َواْلَعزميََة َعَلى الرُّْشدِ 

  ރަނަގޅު ކަންކަމުގައ  ށާއ ، ހެޔޮދެއްުވމަ  ދީނުގައ  ސާބ ތުކަން ށްމ އަޅާއަ
 "ދަންނަވަމެެވ.  ށްއ ބައ ލާހަ  އެދ  ދެއްވުމަށް  ޢަޒުމުަވރުަގދަކޮށް

ހ އްމަތަކާއ  ޞައްޙަ  މަތ ެވރ  ވ ދާޅުެވފައ ވެއެެވ. " އ ބްނުލް ޤައްޔ މު 
މަތީ  އެންމެ  ންާވސަާވޮވޑ ެގރުއް؛ هللا ާވލައ ފ ކަމުގައ ާވނަމަ ނ ޔަތަކާުގޅު

 (3)ވެ."ތެ ނެއެމީހަކު ޯފރާ  ށް ދަރަޖައަ

، އެއްކ ޔަމަންަގތުމަކުން  އަޅުކަމަށްއަޅުކަމުން އަނެއްލ މަކީ އެއްމުސް (4)
  މުޅ   ނާެގ ޔަމަންގަތުމަކަށް ބަދަލުވެބަދަލުެވ ހުންނަ މީހެކެެވ. އޭއަނެއްކ 

  ދ އެދ  ހުންނަ ވެސް އެ ދުއ ތުރުުވމަށް އަބަ ހެޔޮކަންކަން ގ ނަެވޙަޔާތުގައ  

 

 . صرف ، بت ( 7/447نبلء )سري أعلم ال (1)
 . لباّنُّ لغريه(، وصَححه اْل 1304(، والنسائي )3407مذي )الت رواه  (2)
 . ( 200الفوائد )ص  (3)
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މެއް ނ މުނުކަމުގައ ީވނަމަެވސް  ސުމުންކުރެ މޫސުކަމުެގ މޫހެޔޮ މީހެކެެވ.
އެންމެފަހު  ކުރާ ހެޔޮކަންކަމަކަށް ނ މުމެއްނާދެއެެވ.  ކ ޔަމަންަގތުމުެގ ޮގތުން  

ތަޢާލާއަށް  هللا މައަށްެވސް އެކަންކަމުގައ  ދެމ ހުރެއެެވ. ފަހެ، ހަނޭވަޔާ
ށް ޚާއްޞަ  ޟާންމަހަކީ ހަމައެކަނ  ރަމަ ކުރާ އަޅުކަންތަކަ އަޅުަގނޑުމެން 

ކޭ  މެއް ނޫނެެވ. ފަހެ، ރަމަޟާންމަހެކޭ ޝައްާވލުމަހެކޭ އެހެން މަސްތަކެކަންކަ
ެވސް އަޅުކަންކުރުމަކީ  މުޅ  އަހަރުތެރޭގައ  ާގތްަގނޑަކަށް އެއްފަދައެެވ.

ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައ ާވ هللا އެއީ ާވ ކަމެކެެވ. ެގންމުސްލ މަކަށް އަމުރުެވ

ِه رَِبّ ﴿  ނެެވ. ދައ ންފަ قُْل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمْيَاَي َوَمَماِِت لِلَـّ
يَك َلُ  *الَْعالَِمَي  ِمْرُت  َوبَِذٰلَِك  ََل ََشِ

ُ
نَا أ

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
:  نعاماأل) ﴾الُْمْسِلِميَ  أ

  ، ހަމަކަށަަވރުން! ވ ދާޅުވާށެެވ ކަލޭެގފާނުމާނައީ: " (163- 162
(  ހެންއެހެނ ) ތ މަންކަލޭެގފާނެުގ ، ދާއ ނަމާ ތ މަންކަލޭގެފާނުންެގ

  ތ މަންކަލޭެގފާނުެގ ، ދ ރ ހުންނެުވމާއ  ތ މަންކަލޭގެފާނުެގ ،އަޅުކަންތަކާއ  
  އެއްެވސް  އެކަލާނެގއަށް  . އަށެެވ هللا ެވރ  ތަކެުގޢާލަމް  ،އަވަހާރަުވންަވނީ

  ކުރައްާވފައ ަވނީ އަމުރު ތ މަންކަލޭެގފާނަށް އަދ  . ނުވެއެެވ ކުޝަރީކަ
  އެންމެ   ،ންކުރެ މުސްލ މު (  ެގއުއްމަތު  މ  )  ތ މަންކަލެޭގފާނީ   އަދ  .  އެޮގތަށެެވ
 ".މީހާއެެވ  ފުރަތަމަ

ސްކަލާނގެއެއްާވކަން  ރައޭނާެގ ެވރ  ގައ ހަމައެކަނ  ރަމަޟާންމަހު ، އަޅަކަށް
 އެނޭގ އަޅަކީ ހާދަހާާވ އަބާއްޖަެވރ  އަޅެކެެވ! 
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މް  ކަމުެގ މޫސު: ކ ޔަމަންތެރ ތްތަކުެގ ތެރޭގައ ކަމުެގ ޢަލާމާ ންތެރ ނުކ ޔަމަ 
  އ ޢާދަުވން އެނބުރ  ޢަމަލުތަކަށް ނ މުމާއެކު ކުރ ންކުރަމުންއައ  ނުބައ 

  މެން އެދ  އަޅަ  ކ ޔަމަންތެރ ކަމުން ރައްކާތެރ ކޮށްދެއްުވމަށްނު ހ މެނެއެެވ.
 އަށް ދަންނަަވމެެވ! هللا

ުވމުގައ   އ ، ކ ޔަމަންތެރ މާއުާވލު   ދުތައްޢަހުދުތައް ވުމަށްފަހުގައ  އެ  ޢަހު(  5)
  ން ދޫކޮށްލުމާއ ، ޞާލ ޙު ހެޔޮޢަމަލުތައް ކ ޔަމަންތެރ ކަ މަށްފަހު އެއުޅު

ޙުޢަމަލުތައް  ޢަމަލުތަކުން އެ ޞާލ  ނެތ ކޮށް ހަލާކުކޮށްލަނ ވ  ނުބައ 
އ   ތަޢާލާ ވަނީ ކީރ ތ  ޤުރްއާނުަގهللا މ ސާލެއް  މުެގފަސާދަކޮށްލު 

  އަދ  އެކަލާނެގ ަވނީ މުއުމ ނުތަކުން މ ފަދަ ޮގތަކަށް  ެގންނަާވފައެެވ.
ހުސްޠާހ ރުަވންތަ ކަލާނެގ  އެއްކ ބާުވމަށް އަންަގާވފައެެވ. ކަންތައްކުރުމުން 

ٍة ﴿  ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ. َوََل تَُكونُوا ََكلَِِّت َنَقَضْت َغْزلََها ِمن َبْعِد قُوَّ
نَكاثًا

َ
  ރޮދ އަޅައ   ،އުއ ުގޅައ  އަދ  މާނައީ: " ( 92: حلانل) ﴾أ

  ، ފަދައ ން  ކަނބުލޭެގ  ހަލާކުކޮށްލ   ކޮށައ   އެ  އެތ އެތ ކޮޅަށް  ،ހަރުކުރުމަށްފަހު 
  އެ ، ށްފަހުމަ ތުަގބ ލ  ބާރު ތަކުެގދުޢަހު: އެބަހީ! ) ނުާވށެެވ ތ ޔަބައ މީހުން

އެ  ؛ އެބަހީ  "!(ނުވާށެެވ  ތ ޔަބައ މީހުން   ކަމުގައ   ބަޔަކު  އުަވއ ލާ  ތައްދުޢަހު
އ   ރޮދ އަޅަުގޅައ ،  ާޗއުއ ތައް ރަނަގޅަށް އެކަތ  އަނެކައްލޭެގ ކަނބު
؛ މީެގ މުރާދަކީ ޅައ  ހަލާކުކޮށްލައެެވ.އަލުން އެ ރޫ ކުރުމަށްފަހުހަރު
 ދުތަކާއ  އެއްބަސްުވންތައް ރޫޅާލުމެެވ.ހުޢަ
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މ  ކަނބުލޭގެއަކީ   ( ބުނެވ ފައ ވެއެެވ.ބެހޭޮގތުން)މ  އާޔަތާއަދ  
އަށް  ނަދ ހަމަނުޖެހޭ ޤުރައ ޝުންެގ އަންހެނެކެެވ. އޭދެއުޅ އެއްނުާވ، ބުއް
މުެގ  ތ  ވ ޔުތަކެ އ ވެއެެވ. އަދ  އެކަނބުލޭެގ މުަގނަކަ ަވސްާވސް އަން

ހަދައެެވ. އަދ   ކެހެރ އާއ ، ރޮދ  އޮޅައ މަސައްކަތްކުރެއެެވ. އަދ  އުޔާއ ، 
ރުމަށް އަމުރުކުރެއެެވ. އެ  އޭނާ ގެންުގޅޭ ކުދ ންނަށްެވސް އެކަންކު

ދުނާ މަސައްކަތް ފަށައ ެގން  ނދުނުހެ ކުދ ން ހެނމީހާއާއ  އެ އަންހެން
ކޮޅަށް  ހުދެން އެ މަސައްކަތްކުރެތެެވ. އަދ  ދުާވލުެގ ފަމެންދުރުަވން

ފުރ ހަމަެވދާނެހެން ހީވާހާއ ރުވާއ ރަށް، އެ  އަންނައ ރު، އެ މަސައްކަތް 
ދާލައެެވ.  ހަ ކުރ ންހުރ ޮގތަށް ކުދ ކުދ ކޮށް ތައް ރޫޅައ ،އަންހެންމީހާ އެތަކެތ 

ެގ  ނާންހެމ  އަ  ޖެހ ެގން އަންނަދުވަހު އަލުން މަސައްކަތްފަށައެވެ. ދެން 
ަވނީ  ތަޢާލާ އެهللا ނާެގ މަސައްކަތަކީ މ އެެވ. ފަހެ، އަކީ އަދ  އޭދަޢާ

  ސާލު ދުތައް އާުވލާމީހުންގެ މ  އ މުުވމަށްފަހު، އެ ޢަހުކުެގ މަތީގައ  ޤާދުތަޢަހު
އެކަލާނެގ ަވނީ  ން މ ސާލުޖައްސަާވފައެެވ. ހެންމީހާެގ މ ސާލު އެ އަން

މުއުމ ނު  ނެގ ފައެެވ. އަދ  އެކަލާދުތަކަށް ަވފާތެރ ވުމަށް އަމުރުކުރައްާވޢަހު
ކުެގ މަތީަގއ   ދުތަޢަހުނީ ަވއެ އ އ ންޒާރުކުރައާްވފައަޅުތަކުން 

އެފަދަ މ ސާލުޖެހޭފަދަ   އ ގެންދުތައް އުާވލައ މުުވމަށްފަހު، އެ ޢަހުޤާ
  މަށްފަހު އެުވމުގައ  އުޅުކ ޔަމަންތެރ ވެ. އްެގޮގތުގައ  ނުުވމަށެބައެ

ހެޔޮވ ސްނޭ   ފަދަ ޢަމަލުތަކަކީެވ. މ  ން ދޫކޮށްނުލުމަށެކ ޔަމަންތެރ ކަ
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ނީ  ާވ މީހަކު ބުއްދ ެވރ ން ކުރާނެކަމެއް ނޫނެެވ. އަދ  މ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ

 (1) ެވ.މީހުންެގ ތެރެއ ންނެ އ ންތ ހާއަށް މީސްތަކުންެގ މަލާމާތް ލ ބ ެގންާވ 

މެދު  ން ދޫކޮށްލުމާކ ޔަމަންތެރ ކަ މަށްފަހު އެުވމުގައ  އުޅުކ ޔަމަންތެރ ( 6)
އަށް  ބުން ޢަމްރު  هللا ޢަބްދު  ވަނީ އ ންޒާރުކުރައްާވފައެެވ.  އްޔާ  ނަބ 

ََي َعْبَد اّللَِ، الَ َتك ْن ِمْثَل ف َلن  َكاَن يَ ق وم  الَلْيَل، َفَتََك  ))އެެވ.  ޙަދީޘްކުރެއްވ 
ބާ  ނ  މީހަކު ފަދައ ން ތ އެެވ! މ ެވهللا "އޭ ޢަބްދުމާނައީ:    (2)((ِقَياَم الَلْيلِ 

ތެދުާވކަމުގައ ވ އެެވ. ދެން  ނުާވށެެވ! އޭނާ ރޭގަނޑު )ރޭއަޅުކަމަށް( 
 ރޭއަޅުކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލ އެވެ."

،  ންމަތީ ހުރެއްޖެނަމަ ކަމެއްކުރު ހެޔޮ"؛ މ  ޙަދީޘްގައ ާވޮގތުން 
  ދާއ މުެވ ހުރުމަކީ އެ ހެޔޮކަމެއްެގ މަތީގައ   ކުރުމެއްނެތ ފަރުވާކުޑަ

 (3)ކަމެކެވެ."ންާވވ ެގއެދެ

ެވަގންނަ  ޅުކަމެއް ކުރުމަށްފަހު، އެ އަޅުކަމަކުން ރުޖޫޢަމުސްލ މަކީ އައަދ  
ނީ ޮކންމެ ދުވަހަކުެވސް  މީހެއް ނޫނެެވ. "އެހެނެއްކަމަކު، އޭނާެގ މައްަޗށް ަވ 

 

 . (4/599 )ري(، وابن كث 5/39(، والبغوي )14/342طربي )ينظر: تفسري ال  (1)
 . (1159(، ومسلم )1152رواه البخاري ) (2)
 . (3/38فتح الباري البن حجر ) (3)
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އަދ  އޭނާެގ ޢަމަލުތަކުގެ  އައުމެެވ.  ކުރ އަރައ ެގންހެޔޮކަމުެގ ދަރަޖަތަކަށް 

 (1)މެވެ."އަށް އުއްމީދުކުރުهللا ލައްަވާވތޯތުގައ މުން ހެޔޮޮގނ 

ِإَذا ))  ވ ދާޅެުވފައ ވެއެެވ.  ޢާއ ޝާ  އާދަފުޅާބެހޭޮގތުން  ެގ    ނަބ އްޔާ  
"އެކަލޭެގފާނު ޢަމަލެއްކުރައްާވކަމުގައ ާވނަމަ  މާނައީ:    (2)((َعِمَل َعَمل  أَثْ بَ َته  

 "ސާބ ތުެވަވޑައ ަގންނަވައެެވ. ( މުގައ ކުރެއްުވ މަލެއް އެ ޢަ)

ِإَن َأَحَب اْْلَْعَماِل  ))ޘްކުރައްާވފައ ވެއެެވ.  ޙަދީ  ެގފާނު  އަދ ެވސް އެކަލޭ
"އެކަލޭެގފާނު  މާނައީ:  (3)((َما د وِوَم َعَلْيِه، َوِإْن َقلَ  :ِإَل للاِ 

  ( މުގައ އްުވރެކު މަލެއްއެ ޢަ)ޢަމަލެއްކުރައްާވކަމުގައ ާވނަމަ 
 "ސާބ ތުެވަވޑައ ަގންނަވައެެވ.

ه َم ِإّن ِ أَع وذ   اللَ ))ކުރައްާވފައ ާވ ދުޢާފުޅެއްގައ ވެއެެވ.  އްޔާ އަދ  ނަބ 
ހަމަކަށަަވރުން  هللا! ޔާ "މާނައީ:  (4)((اْلَْوِر بَ ْعَد اْلَكْورِ  ِبَك ِمنَ 

މ އަޅާ   ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށް ން ފުރ ހަމަކަމަށްފަހު އުނ ކަންދެއްުވމު 

 

 . ( 9/125لقن )التوضيح  لشرح اجلامع الصحيح البن امل (1)
 . ( 746مسلم )رواه  (2)
 . ( 782(، ومسلم )6464رواه البخاري ) (3)
 (. 3439، والتمذي )(1343مسلم )رواه  (4)
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ނުބައ ކަމަކަށް ރުޖޫޢަަވމުން   ހެޔޮކަމެއްގައ  ހުރެފައ އެބަހީ:  "އެދެމެެވ.
ން ކުފުރަށް  އީމާންކަމު ؛ މ ސާލަކަށް އެދެމެެވ. ކޮށްދެއްުވމަށް ސަލާމަތް
  ،ން މުގައ  ހުރެފައ  ފާފަވެރ ުވމަށް ރުޖޫޢަުވކަކ ޔަމަންތެރ ނުަވތަ  ،  ންރުޖޫޢަުވ
ން، ނުަވތަ  ުވމަށްފަހު އުނ ކަމަށް ރުޖޫޢަުވކަންކަން( އ ތުރުހެޔޮ) ނުަވތަ 

ންފަދަ ކަންކަމެެވ.  ން ދ ޔު ށަށްވެއްޓ ެގ ކަންކަން ތަރައްޤީުވމަށްފަހު ދަ 

 (1) ރުޖޫޢަުވމެެވ.ުވމަށްފަހު އެކަމުން  ހެޔޮ ފާަގތ ކަމުގައ  އ ންސާނާ

ގެ  هللاމަތ ެވރ  ސަބަބަކީ:  ންމެ ޭވނެ އެހެޔޮކަމުގައ  ސާބ ތެުވ( 7)
ގައ   ކަމުހެޔޮކަން ކު އަޅަ؛ އެއީދުމެެވ. ާވތްަގށް އެ ޟްރަތުން ޙަ

ނާގެ  އޭދާއ މުކުރައްާވތޯއާއ  ކ ޔަމަންތެރ ކަމުގައ  ސާބ ތުކަން ދެއްާވތޯ 
ކޮންމެ ނަމާދެއްގައ  ފާތ ޙާ ސޫރަތުގައ   ރަސްކަލާނެގއަށް ދެންނުެވމެެވ.  ެވރ 

 *ُي َوإِيَّاَك نَْسَتعِ إِيَّاَك َنْعُبُد ﴿  ނެެވ.ފަދައ ން މެން ދަންނަާވަގނޑުއަޅު
اَط الُْمْسَتِقيمَ  َ   އަޅަމެންމާނައީ: " (6- 5: فاَتةال ) ﴾اْهِدنَا الِِصّ

  ، ާވގ އެދެނީ އަޅަމެން  އަދ  . އ ބަރަސްކަލާނެގއަށެެވ ، އަޅުކަންކުރަނީ
  ތެދުމަގަށް ސީދެާވެގންާވ ، އަޅަމެންނަށް  . ންނެެވ ޙަޟްރަތު އ ބަރަސްކަލާނެގ 

 " !ދައްކަވާނދޭެވ މަުގ

 

(، وشرح  9/111(، وشرح النووي على مسلم )180نظر: شأن الدعاء للخطايب )ص  ي (1)
 (. 6/1893املشكاة للطِ ييب )
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އ  ސާބ ތުވުމަކީ ތ ބާގެ އާރާއ  ބާރަކުން ާވނެކަމެއް ނޫނެެވ.  ަގކަމުޮޔހެ(  8)
މުއުމ ނުންެގ  ؛ އެއީތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ތ ބާއަށް ދެއްާވ ބާރެކެެވ.  هللا އެއީ  

َربَّنَا ََل تُِزْغ قُلُوبَنَا َبْعَد إِْذ َهَديْتَنَا وََهْب نَلَا ﴿ ދުޢާގައ ާވ ފަދައ ންނެެވ. 
نَك رَْْحَةً  ُ نَت  َك إِنَّ  ِمن َّلَّ

َ
اُب  أ   އަޅަމެންެގމާނައީ: " (8: آل عمران) ﴾الْوَهَّ

  އަޅަމެންެގ ،ވައ ފުމަށްފަހުގައ ދައްކަ ތެދުމަުގ އަޅަމެންނަށް! ެވރ ރަސްކަލާކޮ
  އަޅަމެންނަށް އަދ ! ނުކުރައްވާނދޭެވ އެއްކ ބާ ން ޙައްޤު ހ ތްތައް

  ، ރުންހަމަކަށަަވ! ދެއްވާނދޭެވ  ރަޙްމަތެއް ންޙަޟްރަތު  އ ބަރަސްކަލާނެގ
 ".ކަލާނގެއެެވރަސް ދެއްާވ ތައް ނ ޢުމަތް  ގ ނަގުނަ ، އ ބަރަސްކަލާނގެއީ

الَله َم َرْْحََتَك أَْرج و، َفَل َتِكْلِِن )) ާވރ ދުެވފައ ާވ ދުޢާއެއްގައ  ވެއެެވ.  އަދ 
 މ އަޅާ  ހަމަކަށަަވރުން هللا! ޔާ "މާނައީ:  (1)((ِإَل نَ ْفِسي طَْرَفَة َعْي  

މަތަށެެވ. ފަހެ،  ެގ ރަޙް هللاބަނ  އ ކަ ންމީދުކުރަނީ ހަމައެއު
އެސްފ ޔައެއްޖަހައ ލާ ހ ނދުކޮޅަކަށްެވސް މ އަޅާއާ މ އަޅާެގ ނަފްސު  

 " ދޭެވ!ާވލުނުކުރައްާވނޙަ

 

 . (، وحس نه اْللباّن5090أبو داود )رواه  (1)



 ފައިދާ 20 ސާބިތުވުމާގުޅޭ ހެޔޮމަގުގައި ޗުއްޓީތެރޭ އިރަމަޟާންމަހަށްފަހުގައްޔާ

16 

ََي  )). މ  ދުޢާފުޅުކުރެއްުވން ގ ނަކުރައްާވކަމުގައ ވެއެެވ ނަބ އްޔާ އަދ  
އޭ ހ ތްތައް  "މާނައީ:  (1)((َلى ِديِنكَ ثَ بِ ْت قَ ْليب عَ  ،م َقلِ َب الق ل وبِ 

މަތީގައ    ކޮ! މ އަޅާެގ ހ ތް އ ބައ ލާހުެގ ދީންފުރޮޅުއްާވ ރަސްކަލާ
 " ސާބ ތުކޮށްދެއްާވނދޭެވ!

ަވމުން  އެކަލޭެގފާނުގެ އަޞްޙާބުންނަށް ވަޞ އްޔަތްކުރައް  ނަބ އްޔާ  ( 9)

َهَب َواْلِفَضَة، فَاْكِنز وا َهؤ اَلِء  الَناس  الذَ ِإَذا َكنَ َز ))ޙަދީޘްކުރެއްވ އެެވ. 
 (2)((...ّن ِ َأْسأَل َك الثَ َباَت ِف اْْلَْمِر، َواْلَعزميََة َعَلى الرُّْشدِ اْلَكِلَماِت: الَله َم إِ 

މީސްތަކުން ރަނާއ  ރ ހ  ކަންޒުކުރަމުންދާއ ރު ތ ޔަބައ މީހުން  " މާނައީ: 
ދީނުގައ    ށް މ އަޅާއަ ހަމަކަށަަވރުން هللا! ޔާ ެވ! މ ކަލ މަތައް ކަންޒުކުރާށެ

  ޢަޒުމުަވރުަގދަކޮށް  ރަނަގޅު ކަންކަމުގައ   ށާއ ، ހެޔޮދެއްުވމަ ސާބ ތުކަން
 "..ދަންނަވަމެެވ. ށް އ ބައ ލާހަ  އެދ  ދެއްުވމަށް 

ދީން ދައުރަުވނީ ދެ އަޞްލެއްގެ  ފައ ވެއެެވ. "ެވދާޅުވ   އ ބްނުލް ޤައްޔ މް  
ސާބ ތުކަމެެވ... ފަހެ، އަޅަކަށް ޢަޒުމާއ    މާއ  ޢަޒު؛ މައްަޗށެެވ. އެއީ

 

 (. 7987، وهو ف صحيح اجلامع )( 2140التمذي )رواه  (1)

سناده اْللباّن ف الصحيحة  وجَود إ(،  935(، وابن حَبان )17114ام أْحد )المرواه   (2)
(3228) . 
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ާވގ ެވރ ކަމާއ   ފަހެ އެ އަޅަކަށް  ،ދެއްވ އްޖެކަމުގައ ާވނަމަ ންސާބ ތުކަ 

 (1)ވާހުއްޓެވެ."ތައުފީޤު ދެއް

ސާބ ތުވުމުެގ ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައ : ަގދައަޅައ  މަސައްކަތްކުރުމާއ ،  (  10)
ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައ ާވ  ؛ هللاއެއީ ވެއެެވ. ތެދުެވރ  ޢަޒުމެއްކުރުން

يَن َجاَهُدوا ِفينَا نَلَْهِدَينَُّهْم ُسبُلَنَا﴿ ދައ ންނެެވ. ފަ ِ  لََمعَ  اللَّـهَ  َوإِنَّ  َواَّلَّ
  މަުގގައ   ތ މަންރަސްކަލާނެގއަދ   މާނައީ: "  ( 69:  العنكبوت )  ﴾الُْمْحِسِنيَ 

  ، ރުންހަމަކަށަަވ!( ދަންނާށެެވ) މީހުން  ަގދައަޅައ  މަސައްކަތްކުރ  
  އަދ .  ދައްކަވާހުށީމެެވ  މަުގ  މަގުތަކަށް   ތ މަންރަސްކަލާނެގ   ންނަށް ބައ މީހުއެ

  އެކުގައ ކަން ތެރ ންނާ އ ޙްސާން ، ވޮޑ ެގންަވނީ هللا ، ހަމަކަށަަވރުން 
 ".ކަށަަވރެެވ

ޞާލ ޙުންނާއ  ހެޔޮކަމުގައ    ސާބ ތުުވމުެގ ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައ : ( 11)
  ރަތުންެގ ޙަޟްهللاފަހެ، މ އީ އެެވ. އެކުވެއުޅުންެވ މީހުންނާ ސާބ ތުެވތ ބ 

ބަބުތަކުެގ ތެރޭގައ   ހެޔޮކަމުގައ  ސާބ ތުުވމުެގ ސަ  ލ ބޭ ާވގ ވެރ ކަމަށްފަހު 
ތަޢާލެާގ ތައުފީޤަށްފަހު،  هللا ާވގ ެވރ ކަމެެވ. ޔޮ ހެހ މެނޭ އެންމެ 

، ހެޔޮކަންކަން  މަށާއ ންތެރ ުވކ ޔަމަ ނެގއަށް އެކަލާ ރަމަޟާންމަހުގައ  
އެ މައްސަރުެގ ތެރޭގައ   ނީ ފަސޭހަަވ ގައ  ސާބ ތުުވމަށް ކުރުމު

 

 . ( 110صابرين )ص عد ة ال (1)
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ރުެވރ ކަމާއ  އެކަނ ެވރ ކަމަށް  ބ ގ ނަުވމުެގ ސަބަބުންނެެވ.  ކ ޔަމަންތެރ ން 
ކާކުއްތާ ޖަހައ ަގންނާނީ  ެގ ސަބަބުންނެެވ. މ ނ ަވކ ެވަގތުމު  ވެއްޓ ެގންދަނީ 

 ެވ.އެކެ ނަ ކަންބަޅ ންަވކ ން އޮ 

އޭނާެގ މުރެެވ. އެއީ ސާނާެގ ަވުގތަކީ އޭނާެގ ޢުޤަތުގައ  އ ންޙަޤީ( 12)
އ ންނެެވ. "އޭ  ވ ދާޅުެވފައ ވާ ފަދަ  ބަޞަރީ  އަލްޙަސަނުލް    މާލެެވ.ރައުސް

ދުވަހެއް  ކަމުގައެެވ.    އާދަމުެގ ދަރ ޔާއެެވ! ތ ބާ ވާކަންކަށަަވރީ ދުަވސްތަކެއް

 (1)ޮގސްފ ކަމުގައ ާވނަމަ އެދ ޔައީ ތ ބާެގ ބައެކެވެ."

  އ ންސާނާ އެ  ދެ ދުނ ޔޭގައ     މައްަޗށް   އެކަމުެގ  އ ންސާނާގެ ަވުގތަކީ (  13)
"އެމީހެއްެގ  .ުގޅ ފައ ާވ ސަބަބެެވ ުވމާއ  އަބާއްޖަެވރ ުވންބާއްޖަެވރ 
އެމީހެއްެގ    ާވނަމަ، ެގ މަުގގައ  ހޭދަކޮށްފ ކަމުގައ هللاއަށްޓަކައ ،  هللاަވުގތުތައް  

ނޫންގޮތަކަށް ަވުގތުތައް ހޭދަކޮށްފ ނަމަ  އެއީއެެވ. މ   ދ ރުމަކީ އަދ  ޢުމުރަކީ 
ތައް  މީހާެގ ަވުގތުއެ؛ )އެބަހީ  ވޭނެއެެވ...އެމީހާެގ ދ ރުންކަމުގައެއް ނުބެލެއެއީ  
 ގައެެވ.(އެއްެވސް އަގެއްނެތް، ބޭކާރު އެއްޗެއްެގ ޮގތު ންދާނީ ެވެގ

މާއ ،  އްތާލުމަތ ން ހަނދުމަނަهللا ފަހެ، މީހެއްެގ ަވުގތުތައް ޣާފ ލުކަމާއ ، 
އެއްެވސްކަމެއް  ޖާއ  ންމީދުތަކުގައ  ހޭދަކުރުމަށްުވރެ، ނ ންޠ ލު ފޮނ  އު ބާ

ަވުގތުތައް ހޭދަކުރ އްޔާ މާ ރަނަގޅުވާނެއެެވ. އަދ  މ  ޙާލަތުގައ    ނުކޮށް 

 

 (. 2/148ّن )م اْلصبهالية اْلولياء ْليب ن عيح (1)
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؛ )އެބަހީ ށުްވރެ މަރުެވފައ ުވން މާ ހެޔޮާވނެއެެވ.އުޅުމަ އެމީހާ ދުނ ޔޭގައ  
އެމީހާެގ   މަރުވެފައ ާވ މީހެކޭ ތަފާތެއް ނުހުންނާނެއެެވ. އެމީހެކޭ

 (1) "(ނެތެެވ. އެއްެވސް އަގެއް އ ދ ރ އުޅުމުަގ

އަޅަކަށް ހެވެއް  هللا ވ ދާޅުެވފައ ވެއެެވ. "  ޤައްޔ މް އ ބްނުލް ( 14)
ުގތު )ހެޔޮޮގތުގައ  ހޭދަކުރުމަށް(  ަވ؛ ގައ ާވނަމަ މެދުެވރ ކުރައްާވކަމު

ނާެގ ަވުގތުތަކަކީ އޭނާއަށްާވ  ާވގ ެވރ ެވޮވޑ ަގންނަވައެެވ. އަދ  އޭ
އް  ޮގތެމީހަކަށް ނުބައ އެކަލާނެގ  އަދ އެހީތެރ ކަމެއްކަމުގައ  ލައްވައެެވ. 

މައްަޗށްވާ  އޭނާެގ ަވުގތުތަކަކީ އޭނާެގ ؛ އެދ ޮވޑ ެގންފ ކަމުގައ ާވނަމަ
ނާެގ ަވުގތުތަކަކީ އޭނާއަށް  އޭ އަދ  ލައްވައެެވ.  އެއްެޗއްކަމުގައ )އުނދަޫގ( 

  ެގ ަވުގތު ޓަކައ  ކަންކަންކުރުމަށް، ފަހެ އުނދަުގލެއްކަމުގައ  ލައްވައެެވ. ދަތ  
ުގތު އޭނާއަކަށް އެހީތެރ އެއް ނުާވނެއެެވ.  އެ ަވ ،ފަހަރަކުކޮންމެ  ހޭބޭނުންޖެ

(  ތެރެއ ން މީހުންެގ ބަޔާންކުރެވުނު ދެ  އ ސްެވ)؛ މ އާއ ޚ ލާފަށް
،  ކޮންމެފަހަރަކު   މަޑުޖެހ ލާނަފްސު  ެގން  ކަންކަން އުނދަޫގެވ  އަށްތަމަމީހާފުރަ

 (2)ވެ."އެހީތެރ ެވދެއެ  ، ަވުގތު އޭނާ ކޮޅަށްޖަހައ ދީ

 

 . ر ِبختصا(، 156)ص   مكاف البن القي ِ واب الاجل (1)
 ف. تصرُّ (، ب3/125كي )مدارج السال (2)
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ން  މަންފާކުރަނ ވ  ކަންކަމު  ށް ރައްކާތެރ ުވމުގައްޔާއ ، ަވުގތުތައް ަވުގތަ
އަދ    ށް އެދޭށެެވ.ތަޢާލާެގ ޙަޟްރަތުން ާވތްަގ هللا ށްލުމަށްޓަކައ  އުޖާލާކޮ

ށެެވ. އަދ  ދުޢާކުރުން ގ ނަކޮށް، އެކަލާނގެ  އެކަލާނެގއަށް ަވކީލުކުރާ
هللا  ކަމެއް ަވނީ ކަމެތ ެވ ދަންނަވާށެެވ. ފަހެ، އެންމެހާ ޙަޟްރަތަށް ނ 

ަވރުކުރައްާވފައ ާވ  ލާނެގ ދެއްަވަވން މ ންތަޢާލާެގ އަތްޕުޅުގައެެވ. އެކަ
އަދ  އެކަލާނެގ ނުދެއްަވަވން  އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވެއެެވ. 

 އ ާވ އެއްޗެއް ދެޭވނެ ފަރާތެއްނުވެއެެވ. މ ންަވރުކުރައްާވފަ

ތުތައް ފައ ދާހުރ   އ ، އެވުަގކުެގ ބޭނުން ހެޔޮޮގތުގައ  ހ ފަހުސްަވުގތުތަ(  15)
ގެ ތެރޭގައ   ނ ޢުމަތްތަކު  ދެއްާވފައ ާވهللا އަޅާއަށް  ރުމަކީ  ގައ  ހޭދަކުތަކުޮގތް

نِْعَمَتاِن  )) ޘްގައ  އައ ސްފައ ވެއެެވ.ޙަދީހ މެނޭ މައ ގަނޑު ނ ޢުމަތެކެެވ. 
މާނައީ:   (1)((َمْغب وٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن الَناِس: الصِ َحة  َوالَفرَاغ  

ދެ   ެގއްލުންާވ ކުންމަތައެ ދެ ނ ޢު  ކުރެ ގ ނަމީހުންނަށްމީސްތަކުން"
 "ަވުގތެެވ.އްޙަތާއ ، ހުސްފުރ ހަމަ ޞ ؛ އެއީމަތެއްވެއެެވ. ނ ޢު

އަދ   މާލެެވ. ރައުސްއ ންސާނާގެ  ސްަވުގތަކީ ރ ހަމަ ޞ އްޙަތާއ ، ހުފުފަހެ،  

 (( نِْعَمَتاِن َمْغب وٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن الَناسِ )) ގައ ާވެގ ޙަދީޘް ނަބ އްޔާ 

 

 . ( 6412البخاري )رواه  (1)
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ރާތްކުރަނީ އެ ދެ ނ ޢުމަތް ހެޔޮޮގތުގައ  ބޭނުންކުރުމުެގ  އ ޝާބާރާތުން  ޢ   މ 
 ބަޔަކަށް ލ ބޭނެކަމެއްކަމެެވ.ތައުފީޤަކީ މަދު

އްޙަތު ސަލާމަތުންހުރެ، ދ ރ އުޅުމުެގ ކަންކަމާ  ސާނަކު ޞ ފަހެ، އ ން
މަށްޓަކައ  ަވުގތު  ންކުރަުވމެުގ ސަބަބުން އަޅުކަ މަޝްޣޫލުއ ންތ ހާއަށް 
ރުެވެގން ހުސްަވުގތުތައް  ނެއެެވ. އަދ  ކަންކަންކަމުން ދުހުސްނުކޮށްފާ 

ތު ސަލާމަތުން ނުހުރެދާނެއެެވ. ފަހެ، މ  ދެ ނ ޢުމަތް  ލ ބޭއ ރު، ޞ އްޙަ
މެދު  ދާކުރުމާކ ޔަމަންތެރ ކަން އައަށް هللا އޭެގފަހުގައ ، އަޅަކަށް ލ ބ ، ދެން 

  ެގ ސަބަބުން( ކާތްކެނޑުމުބަރަ  )ޢުމުރުެގމީހެކެެވ.  މީހަކީ ބޭކާރުކަންނެތްެވއްޖެ 

 (1)ދާނެއެެވ.ނެ ކަންކަން ގ ނަެވެގންޢުމުރު ކުރުެވ، މަޝްޣޫލުކުރާުވ

އ  ަވނީ  ގައ  ހޭދަކުރުމަށް ޝަރުޢުަގތުތައް ހެޔޮޮގތުަވުގހުސް( 16)

:  ))ެވ.  ޘްގައ  އައ ސްފައ ވެއެޙަދީފައެެވ.  ބާރުއަޅުއްާވ اْغَتِنْم ََخْس ا قَ ْبَل ََخْس 
َتَك قَ ْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَءَك قَ ْبَل فَ ْقرَِك، َوفَ رَاَغَك َشَباَبَك قَ ْبَل ِهَرِمَك، َوِصحَ 

ފަސްކަމެއް  " މާނައީ:  (2)((ْبَل ش ْغِلَك، َوَحَياَتَك قَ ْبَل َمْوِتكَ ق َ 

ލ ބ ަގންނާށެެވ!   ރަނަގޅުޮގތުގައ ކުރ މަތ ުވމުގެކުރ ން ފަސްކަމެއްެގ ފައ ދާ 
 

(، وفتح الباري  437/ 2ي البن اجلوزي )ينظر: كشف املشكل من حديث الصحيحَ  (1)
 (. 11/230حجر )البن 

 . (1077(، وصح حه اْللباّن ف صحيح اجلامع )7846الاكم )رواه  (2)
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!  ލ ބ ަގންނާށެެވ  ޮގތުގައ ރަނަގޅު  ފައ ދާ   ޒުވާންކަމުެގ   ކުރ ން   މުސްކުޅ ުވމުެގ 
  ގޮތުގައ  ނަގޅުރަ ފައ ދާ  ޞ އްޙަތުެގ ކުރ ން  ލ ވުމުެގބަ އަދ 

  ފައ ދާ  ތަނަަވސްކަމުެގ ކުރ ން  ފަޤީރުުވމުެގ އަދ  ! ލ ބ ަގންނާށެެވ
  ކުރ ން  އުޅެންޖެހުމުެގ އަަވދ ނެތ   އަދ  ! ލ ބ ަގންނާށެެވ ރަނަގޅުޮގތުގައ 

  އަދ  ! ލ ބ ަގންނާށެެވ ތުގައ  ރަނަގޅުޮގ ފައ ދާ  ހުސްަވުގތުެގ  ލ ބ ފައ ާވ
 " !ލ ބ ަގންނާށެެވ  ރަނަގޅުޮގތުގައ  ފައ ދާ  ޙަޔާތުެގ  ކުރ ން ުވމުެގމަރު

  އ  ކުރ  ޢަމަލަކީ ކޮބައ ތޯ ަވުގތުތަކުަގއެ    ،ނާއ  ަވުގތާބެހޭޮގތުންވަހު  ޤ ޔާމަތްދު
  ވަނީ ނަބ އްޔާ މަށް ނެކަކޮންމެ އ ންސާނަކާެވސް ސުާވލުކުރެޭވ

اَل تَ ز ول  َقَدم  اْبِن آَدَم ))ފައ ވެއެެވ. ޘްކުރައްާވޙަދީ ފައެެވ. ބަޔާންކޮށްދެއްާވ 
َعْن ع م رِِه ِفيَم أَفْ َناه ، َوَعْن    :ْن ِعْنِد َربِ ِه َحََّت ي ْسَأَل َعْن ََخْس  يَ ْوَم الِقَياَمِة مِ 

َم أَنْ َفَقه ، َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َشَباِبِه ِفيَم أَْبَله ، َوَمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبه  َوِفي
  ފަސް  ،ޙަޟްރަތުގައ  ެގ هللا މާތް  ،ދުވަހުން ޤ ޔާމަތް"މާނައީ:  (1)((َعِلمَ 

  ހުރ ތަނުން  ފައ   ދަރ ޔާެގ  އާދަމުެގ   ، މެނުީވ  ުވމަށްފަހުގައ   ބުދާރީ ޖަާވ  ކަމަކަށް 
  އެ ޢުމުރު . ބެހޭޮގތުންނެެވ ޢުމުރާ  އޭނާެގ. ވައެއްނުލެޭވނެއެެވުގޑު

  އެ . ބެހޭޮގތުންނެެވ ޒުާވންކަމާ އޭނަެގ  އަދ . އެެވަގމެދު ލ ގޮތާފަނާކޮށް
  ތަނަކާ  ހޯދ   މުދާ  އޭނަެގ  އަދ   މެދުގައެެވ. ހޭދަކޮށްލ ޮގތާ  ޒުާވންކަން 

 

 . اْللباّن  (، وصح حه 2416) التمذي رواه  (1)
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  އެނުގނު  އަދ . މެދުގައެެވ ހޭދަކުރ ޮގތާ  މުދާ  ބެހޭޮގތުންނެެވ. އަދ  އެ 
 ".އެެވަގމެދު  ޮގތާ ޢަމަލުކުރ  ޢ ލްމަށް 

 ع  يْ ضِ يَ  كَ يْ لَ ا عَ مَ  لَ هَ سْ أَ  اه  رَ أَ وَ             هِ ظِ فْ ِبِ  تَ يْ نِ ا ع  مَ  س  فَ ن ْ أَ  ت  قْ وَ لْ اوَ 

  އެ އެއަްޗކާމެދު އެންމެ ތ ބާއަދ  ޅެންބައ ތުެގ މާނައީ: "
އެންމެ    ން ކ ބައ އަދ  ތ ބެާގ  ކީ ަވުގތެެވ.  އެއްަޗ  ނެ ދޭންޖެހޭ ތުކަންއްޔަމ އަހައް

  ދެކެމެވެ." ތ މަންނަ  މުގައ ފަސޭހައ ން ެގއްލ ެގންދާނެ އެއްަޗކީ ަވުގތުކަ

  މުގެ ތެރޭގައ : އެ ދީނުގައ  އ ސްލާމްދީނުގެ ފުރ ހަމަކަމާއ  މަތ ވެރ ކަ(  17)
ފައ ާވ ކަންކަމަކީ ދ ރ އުޅުމުެގ ހުރ ހާ ކަމަކަށް ޝާމ ލު  ޝަރުޢުކުރައްާވ
އެންމެހާ  ފުރ ހަމަ، އެހާމެ ފަހެ، އ ސްލާމްދީނުެގ މަންހަޖަކީ ކަންކަމެެވ. 

ކޮންމެ ޒަމާނަކަށާއ   މަންހަޖެކެެވ. އަދ     ލު  ޝާމ ށްެވސް ޙަޔާތަ   ންެގ އ ންސާނު
  ެގ ންާވ ދީނެކެެވ. އެ ދީނުގައ  މީސްތަކުންކޮންމެ ތަނަކަށްެވސް އެކަށެީގ

އާޚ ރަތުގައ  އެބައ މީހުންނަށް    ވ ފައ ވެއެެވ. ދުނ ޔެއާއ އެކުލެމަޞްލަޙަތުތައް  
  ޅޭ ުގޠާހ ރު ފ ތުރަތާސާފުނަކީ ދީ  އެވެއެެވ. ބާއްޖަވެރ ކަންލ ބޭނޭ މަުގ

قِْم وَْجَهَك ﴿ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައ ާވ ފަދައ ންނެެވ. هللا ދީނެކެެވ. 
َ
فَأ

يِن َحِنيًفا هِ   فِْطَرَت   لِِلّ މާނައީ:    (30:  رومال)  ﴾َعلَيَْها  انلَّاَس   َفَطرَ   الَِِّت   اللَـّ

،  ޙާލު ެވެގންާވބާތަ މަަގށް  ެގޙައްޤު ،އެއްކ ބާެވ މަގުން  ބާޠ ލު  ، ފަހެ"
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  މީސްތަކުން  އެއީ !  ކުރައްާވށެެވ  ކުރ މަތ    އ ސްލާމްދީނާ   މޫނުފުޅު   ކަލޭެގފާނުެގ
 "ފ ޠުރަތެެވ. ެގ  هللا  އުފެއްދެވ  މައްަޗށް  އްެގފ ޠުރަތެ އެ

  ، ސަމާޙާތްތެރ  ދީނެެވ.ލުއ ފަސޭހައެ ދީނުގައ ާވ ކަންކަން   ދީނަކީ  ފަހެ، އެ 
  މެއްނުާވހައްދުފަހަނައެޅު އ  ފަރުާވކުޑަކަމުގައ  އްޔާކަންކަން ކުރުމުަގ

ވެތ   ، މީސްތަކުންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭނެ ރ ުގޅޭ  ޙާލަތާ   . ދީނެކެެވޢަދުލުެވރ 

يُِريُد ﴿ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ.  هللا މ ސާލު އެކުލެވ ފައ ާވ ދީނެކެެވ.  
ُه بُِكُم الْيُْْسَ َوََل يُِريُد بُِكُم الُْعْْسَ 

، هللاމާނައީ: "   (185:  ةقرابل)  ﴾اللَـّ

  ދަތ  އަދ . އ ރާދަކުރައްަވތެެވ ލުއ ފަސޭހަޮގތް ތ ޔަބައ މީހުންނަށް 
 ".ނުކުރައްަވތެެވ އ ރާދައެއް  ތ ޔަބައ މީހުންނަކަށް  އުނދަޫގޮގތް

ب ِعْثت  ِِبْلَِنيِفَيِة  ))ޘްކުރައްާވފައ ވެއެެވ. ޙަދީ އަދ  ނަބ އްޔާ 
  ލުއ ފަސޭހަކަން ނުއްުވނީ ތ މަންކަލޭެގފާނު ފޮ "މާނައީ:  (1)((الَسْمَحةِ 

  ކުރާ ޚާލ ޞް  އަޅުކަން  އަށް  هللا  ،އެއްކ ބާެވތ ބެ  މަުގން ބާޠ ލު)ލ ބެގންާވ،  
 ވެ."ެގންނެ ޙަނަފ އްޔަތާ (ކަމުގައ ާވމ އްލަތު  އ ބްރާހ މްެގފާނުެގ

:  މުެގ ތެރޭގައ ސަމާޙާތްތެރ ކަ އ ސްލާމްދީނުެގ ލުއ ފަސޭހަކަމާއ  ( 18)
ހުއްދަކަންކަން މީސްތަކުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދެއްާވފައ ުވން ހ މެނެއެެވ. އަދ   

 

 . (2924(، وهو ف الصحيحة )22345المام أْحد )رواه  (1)
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ތަޢާލާ ވަނީ  هللا ފަހެ، އެބައ މީހުންނަށް ދަތ ކަން ނުލެއްުވންވެއެެވ. 

َوُُيِلُّ لَُهُم ﴿ ތަކެތ  ޙަލާލުކޮށްދެއްާވފައެެވ.    ރަނަގޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެޔޮ
ُم َعلَيِْهُم اْْلَبَائَِث  ِيّبَاِت َوُُيَِرّ   އަދ މާނައީ: " (157: عرافاأل) ﴾الطَّ

  އަދ . ކުރައްަވތެެވއެކަލާނެގ ޙަލާލު  ންނަށް ބައ މީހު އެ ތަކެތ   ރަނަގޅު
 ".ކުރައްަވތެެވއެކަލާނެގ ޙަރާމް ންނަށްބައ މީހުއެ ތަކެތ  ނުބައ ެވެގންާވ

ޝަރުޢުގައ  ހުއްދަކުރައްާވފައ ާވ ތަކެތީެގ ނަންތައް ތަފްޞީލުކޮށް  
ކުރެޭވ  ޢަދަދުުގނާ ތ  ތަކެ ހުއްދަބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެއް ނުވެއެެވ. ފަހެ، 

އެެވ. ތަކެތީެގ އަޞްލަކީ ޙަރާމްކަމަށް  ުވރެ ގ ނަަވރަށް
ހާހ ނދެއްގައ  ހުއްދަުވމެެވ. ތަފްޞީލުކޮށް އައ ސްފައ ަވނީ  ދަލީލުނުކުރާ

އެއީ އެފަދަ ތަކެތީެގ މަދުކަމާއެކު، އެފަދަ  އެްޗެވ.  ކެފައ ާވ ތަމް ކުރައްާވޙަރާ

ا ﴿ ޓަކައެެވ. ހެލ ުވމަށްގަނޑުމެން ދުރުތަކެތ ން އަޅު َل لَُكم مَّ َوقَْد فَصَّ
َم َعلَيُْكْم إَِلَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِْلْهِ  މާނައީ:   ( 119: منعااأل) ﴾َحرَّ

ކެތ   ަޗށް ޙަރާމްކުރައްާވފއ ާވ ތަެގ މައް"ތ ޔަބައ މީހުން
  ތ ޔަބައ މީހުން ކައ  ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާފައ  ވާއ ރުއެެވ. ހުންނަށްޓަތ ޔަބައ މީ

  އެއްޗެއް ކާންޖެހ އްޖެ މަޖުބޫރުެވެގން ،ބޭނުންެވ ކޮންމެހެން އެއްަޗކަށް އެ
 ".މެނުވީއެެވ
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ތަކެތ   ހުސްޠާހ ރުަވންތަ ކަލާނެގ، އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްާވފައ ާވ 
  އ ންކާރުކުރައްާވފައެެވ. ބައ މީހުންެގ އެކަމަށްއެަވނީ ޙަރާމްކުރާމީހުންނަށް 

ْزقِ ﴿  ِيّبَاِت ِمَن الِرّ ْخَرَج ِلِعبَاِدهِ َوالطَّ
َ
ِه الَِِّت أ َم ِزينََة اللَـّ  ﴾قُْل َمْن َحرَّ

  އެކަލާނެގ ، هللا! ވ ދާޅުާވށެެވ ކަލޭެގފާނު "މާނައީ:  (32: عرافاأل)
  ތެރެއ ން  ެގރ ޒްޤު ، ޒީނަތާއ  ެގ  هللا ،ނެރުއްަވއ ދެއްވ  އަޅުތަކުންނަށް

 "؟ކާކުހެއްޔެެވ ކުޅައީ ޙަރާމް  ތަކެތ    ރަނަގޅު

 ދ ނުމަކީ  އަރާމު  ށް އޭނާެގ ނަފްސަޙަލާލޮުގތުގައ  ލ މަކު މުސް( 19)
ސަށާއ  އަހުލުންނާއ   ނަފް ޝަރުޢުެވެގންާވކަމެކެެވ. އަދ  އެމީހާެގ އަމ އްލަ 

ޝަރުޢުވެެގންާވކަމެކެެވ. އަދ     ެވސް އުފާވެރ ކަން ެގނެސްދ ނުމަކީދަރ ންނަށް  
ހޯދުމަކީ  ހުއްދަ ލައްޒަތްތައް ހުއްދަ ަވސީލަތްތަކުެގ ޒަރީޢާއ ން 

ފަތް  ތ ލަ ހުރ ހާ ދާއ ރާއެއްގައ ެވސް    އެއީ އ ންސާނާ   މެކެެވ.ެވެގންާވކަޝަރުޢު
 ދުރުކޮށްލުމުގެ  ންމާޔޫސްކައަދ  ކަންނެތްކަމާއ ،  މުެގ ޮގތުންނެެވ.  ކުރުހަމަހަމަ

މަށް އާރޯކަން ެގނެސްދ ނުމުގެ  ޮގތުންނެެވ. އަދ  ހ އްމަތްތެރ ކަމާއ  ހީާވގ ކަ
ކަން ލ އްބައ ދޭ ތަންތަނަށް  ދަތުރުތަކާއ  އުފާެވރ ؛ ޮގތުންނެެވ. އެއީ

މުގެ  ޓީ ނެގުމާއ ، ހުއްދަ ކުޅ ަވރުތައް ކުޅުންފަދަ ކަންކަނާއ ، ޗުއްޮގސްެގން
 އ ންނެެވ.ތެރެ
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َوَلِكْن ََي  ))ޙަދީޘްކުރެއްވ އެެވ. ޡަލަތުގެފާނަށް ޙަން  ނަބ އްޔާ ފަހެ، 
  އޭ ޙަންޡަލާއެެވ! އެހެނެއްކަމަކު، "މާނައީ:  (1)((َحْنظََلة  َساَعة  َوَساَعة  

 " އެކަމަށް ަވުގތެއް މ ކަމަށް ަވުގތެއް ކަނޑައަޅުއްާވށެެވ!

،  ށް ަވުގތާއ ރުމަ ހު  މުރާލ ކަމާއެކު ންކުރުމުގައ   މ  ޙަދީޘްގެ މުރާދަކީ: ކަންކަ
ުގތު  އްސުމަށާއ  ނަފްސަށް އުފާވެރ ކަން ެގނެސްދ ނުމަށް ަވހ ތްހަމަޖެ

  ށް ނަފްސަ  ން ވަރުބަލ ކަ  ، އ ކަމާފޫހ އަޅުކަންކުރުމުގައ   ؛ ޑައަޅާށެެވ. އެއީކަނ
 ށްޓަކައެެވ.ކުރ މަތ ނުުވމަ

ހުންނަ ަވުގތުތަކުގައ  ތ ޔަބައ މީހުންެގ  ފަހެ، މުރާލ ކަމާއެކު 
ރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އަދާކުރާށެެވ. އަދ   ސްކަލާނެގއަށް އަދާކުވެރ ރަ

 (2)ދޭށެެވ.ބައ  އަދާކޮށް ށްާވުގތު ތ ޔަބައ މީހުންެގ ނަފްސަވަރުބަލ ާވ ަވ

ރާދަކީ: ތ ބާެގ  އ ން މީެގ މުބައެއްމީހުންނަށް ވ ސްނ ފައ  އޮންނަފަދަ
މަށްފަހު،  ވެރ ރަސްކަލާނެގއަށް ަވުގތުކޮޅަކު ކ ޔަމަންތެރ ުވ 

ތުމެއް ނޫނެެވ.  ވުަގތުކޮޅަކަށް ފާފަތަކަށް އަރައ ަގއ  ހ ތްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކަ

 

 . (2750مسلم )رواه  (1)
 . (4/1550فاتيح للمَل علي القاري )ة املمرقاينظر:  (2)
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ނުަވތަ ަވުގތުކޮޅަކަށް ޙަލާލުކަންކަމުގައ  އުޅުމަށްފަހު، ަވުގތުކޮޅަކަށް  
 ޙަރާމްކަންކަމުަގއ  އުޅުމުގެ މާނައެއް ނޫނެެވ.

އޭނާެގ ނަފްސުެގ ޙައްޤުތައް ދ ނުމުެގ  މުސްލ މަކު  އަކީ: ފަހެ މީގެ މާނަ 
މަކީ އޭނާެގ  ދ ނު އުފާވެރ ކަން ހ ތްހަމަޖެއްސުމާއ ، އ  އްދަގޮތުަގހުޮގތުން 

ރުމުގައ  ނުަވތަ  އަޅުކަންކަ ރޭަގނޑާއ  ދުވާލުމުޅ  މައްަޗށް އޮތްކަމެކެެވ. 
އީ އެއްެވސް  ފަހެ، މ  ެގން ނުވާނެއެެވ.ެވރާމީހަކަށްމަސައްކަތުގައ  ހޭދަކު

ކޮށްލުމަށްޓަކައ   ވާނެކަމެއް ނޫނެެވ. އެހެނެއްކަމަކު އުފާ މީހަކަށް ކުޅަދާނަ
  ،އ  ކަމާފޫހ އަޅުކަންކުރުމުގައ  ؛ އެއީއޭނާ ހޯދަންޖެހެއެެވ. ަވުގތުކޮޅެއް 

 ށްޓަކައެެވ.ކުރ މަތ ނުުވމަ ށްނަފްސަ   ންވަރުބަލ ކަ

ِإَنَك ))  ޙަދީޘްކުރެއްވ އެެވ.އަށް      ބުން ޢަމްރު هللا ޢަބްދު  ނަބ އްޔާ  
: نَ َعْم، قَاَل:  ((لََتص وم  الَدْهَر، َوتَ ق وم  الَلْيَل؟ ِإَنَك ِإَذا فَ َعْلَت َذِلَك ))، فَ ق ْلت 

، اَل َصاَم َمْن َصاَم الَدْهَر، َصْوم    َهَجَمْت َله  الَعْي ، َونَِفَهْت َله  النَ ْفس 
ހުރ ހާދުވަހަކު  އަހަރެުގ "ތ ބާ މާނައީ:  (1)((َأََيم  َصْوم  الَدْهِر ك لِ هِ  َثلَثَةِ 

؛ ތ މަން )އެބަހީފަހެ،  "؟ރޭގަނޑު ރޭއަޅުކަން ކުރަނީތޯއެެވ  ފައ ،ރޯދަހ 
ެގފާނު  އެކަލޭ "އާދޭހެެވ!" މެެވ.ބުން ޢަމްރު( ދެންނެީވ هللا ޢަބްދު

 

 . (1159مسلم )(، و 1979البخاري )رواه  (1)
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ކޮށ ެވ،  ާވނަމަ ލޯ"ތ ބާ އެފަދައ ން ކަންކުރާކަމުގައ ޙަދީޘްކުރެއްވ އެެވ. 
ނުހ ފައެެވ. )ކޮންމެ    ާވނެއެެވ. މުޅ އަހަރު ރޯދަހ ފާމީހާ ރޯދަ ނަފްސު ވަރުބަލ 

 މާ އެއްަވރެވެ."މަހެއްގައ ( ތ ން ރޯދަހ ފުން މުޅ  އަހަރުދުަވހު ރޯދަހ ފު 

އަށް   ބުން ޢަމްރުهللا ޢަބްދު ނަބ އްޔާ އަދ ެވސް 

َفص ْم َوأَْفِطْر، َوَصلِ  َوََنْ، فَِإَن جِلََسِدَك َعَلْيَك َحقًّا، )) ޙަދީޘްކުރެއްވ އެެވ.
"ތ ބާ  މާނައީ:  (1)(( َوِإَن لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّا، َوِإَن لَِزْورَِك َعَلْيَك َحقًّا

  ރޯދަވ އްލާށެެވ! ނެއްބައ  ދުަވސްދުވަހު(  )އަ ދަހ ފައ   ރޯ (  ދުަވސްދުވަހު  ބައެއް)
މައްަޗށްާވ  ށަަވރުން ތ ބާެގ  ެވ! އަދ  ނ ދާށެެވ! ފަހެ، ހަމަކަ އަދ  ނަމާދުކުރާށެ

 ނަފްސުގެ ޙައްޤުވެއެެވ. އަދ  ހަމަކަށަަވރުން ތ ބާެގ މައްަޗށްވާ ތ ބާގެ  ތ ބާެގ
އްަޗށްާވ  އަނބ މީހާެގ ޙައްޤުވެއެެވ. އަދ  ހަމަކަށަަވރުން ތ ބާެގ މަ

 "މެހެމާނުންގެ ޙައްޤުވެއެެވ.

އަށް ވ ދާޅުވ އެެވ.  ފާރ ސީ( އަބުއްދަރުދާ )އަލް  އަދ  ސަލްމާނު 
މައަްޗށްާވ ތ ބާެގ ެވރ ރަސްކަލާނެގ ޙައްޤުވެއެެވ.  ތ ބާެގ ށަަވރުން "ހަމަކަ

މައްަޗށްވާ  ައދ  ތ ބާެގ  ެގ ޙައްޤުވެއެެވ.  މައްަޗށްާވ ތ ބާެގ ނަފްސުއަދ  ތ ބާެގ  
ޙައްޤުެވރ  ފަރާތަކަށް  ފަހެ، ކޮންމެ  ޙައްޤުވެއެެވ. ލުންެގހުއަތ ބާެގ 

ޙައްޤުދޭށެެވ!" ސަލްމާންެގފާނުެގ މ ބަސްފުޅަށް   ފަރާތެއްެގއެ

 

 . (1159مسلم )(، و 1975البخاري )رواه  (1)
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 އްވ އެެވ.ޙަދީޘްކުރެ އެއްބަސްެވަވޑައ ެގންނެުވމުެގ ޮގތުން ނަބ އްޔާ 

 ވެ."ވ ދާޅުވީ ތެދުފުޅެކެ ސަލްމާން އެ"މާނައީ:  (1)((َصَدَق َسْلَمان  ))

ޓީތަކަކީ މަންފާކުރަނ ވ  ަވރަށްގ ނަ ޝ ޢާރުތައް ފާޅުކުރެޭވނެ  ޗުއް (20)
ކުގައ  އަންނަނ ވ    ދުަވސްތަ ޓީެގޗުއް ފުރުޞަތެކެެވ.  މަތ ެވރ 
 ާވ ހުއްޓެެވ.ކާމ ޔާބު މީހަކަށްށްފ ޮކކަންކަން

ގެ ފޮތުން ކޮންމެވެސް މ ންވަރެއް ހ ތުދަސްކޮށް، އެހެންމީހަކަށް  هللا* 

މާނައީ:   (2)((َخرْي ك ْم َمْن تَ َعَلَم الق ْرآَن َوَعَلَمه  )) : މީހާ ގަންނައ ދ ން ނ އު 

، އެ ޤުރްއާން  އެންމެ ހެޔޮމީހަކީ ޤުރްއާން އުނެގނ ތ ޔަބައ މީހުންކުރެ "
 "އުނަގންނައ ދޭމީހާއެެވ.

َمْن )) :ރާމީހާ އ ޚްތ ޔާރުކު ޓަކައ  މަގެއް * ޝަރުޢީ ޢ ލްމު އުނގެނުމަށް 
މާނައީ:    (3)((َسَلَك طَرِيق ا يَ ْلَتِمس  ِفيِه ِعْلم ا، َسَهَل للا  لَه  بِِه طَرِيق ا ِإَل اجْلََنةِ 

  މަގެއް އ ޚްތ ޔާރުކޮށްފ މީހާ ށްޓަކައ ޙާޞ ލުކުރުމަ ")ޝަރުޢީ( ޢ ލްމު 

 

 . ( 1968البخاري )رواه  (1)
 . ( 5027البخاري )رواه  (2)
 . (2699) مسلم رواه  (3)
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 هللا މަގެއް  ދ ޔުމުެގ ސުަވރުެގ އޭނާއަށް  ސަބަބުން  އޭެގ. ދަންނައެެވ
 ".ތަނަަވސްކޮށްދެއްވާނެއެެވ

بَ لِ غ وا )) : މީހާ ، ދީނުގެ ދަޢުވަތު ޯފރުކޮށްދޭ ލްމެއް ފޯރުކޮށްދީ މީހަކަށް ޢ  * 
އާޔަތެއްެގ   ކ ބައ ން"ތ މަންކަލޭެގފާނުެގ މާނައީ:  (1)((َعِنِ  َوَلْو آيَة  

 "ސް ފޯރުކޮށްދޭށެެވ!ވ ޔަމ ންަވރު

، ހެޔޮ  އ  ، ހ ދާޔަތުގެ މަގަށް ގޮވާލަ އްކައ  ހެޔޮކަންކަމަށް މަގުދަ * 

މާނައީ:   (2)((َمْن َدَل َعَلى َخرْي  فَ َله  ِمْثل  َأْجِر فَاِعِلهِ )) : މީހާ ނަޞޭޙަތްދޭ 

  އެއްފަދަ  މީހަކާ ހެޔޮކަންކުރ   އެ މީހަކަށް  މަުގދައްކައ ފ   ހެޔޮކަމަކަށް"

َمْن َدَعا ِإَل ه د ى، َكاَن َله  ِمَن اْْلَْجِر ِمْثل  أ ج وِر  ))  " .ލ ބޭނެއެެވ  އަޖުރެއް
ئ ا   ހެޔޮމަަގށް "މާނައީ:  (3)((َمْن تَِبَعه ، اَل يَ ن ْق ص  َذِلَك ِمْن أ ج ورِِهْم َشي ْ

  އަޖްރުެވސް  މީސްތަކުންެގ  ާވ ތަބާ  ޮގާވލުމަށް   އެޮގވާލާ  އޭނާ  މީހާއަށް   ޮގާވލާ
  ެވސްއްއެ އަޖުރުން  މީހުންެގ  ާވ ތަބާ އެ  އެއީ . ހުއްޓެެވ ލ ބޭ  އޭނާއަށް 

 ".އުނ ުވމެއްނެތ އެެވ މ ންަވރެއް

 

 . ( 3461البخاري )رواه  (1)
 . (1893) مسلم رواه  (2)
 . (2674) مسلم رواه  (3)
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ކޮށްހ ތައ ، ގާތްތ މާގެކަމުގެ ގުޅުން ގުޅުވައ ،  ނަށް ހެޔޮ މައ ންބަފައ ން * 
އްޤުތައް  އަވަށްޓެރ ންނަށް ޒ ޔާރަތްކޮށް، އެމީހެއްގެ އަހުލުންގެ ޙަ 

 ދީފ މީހެކެވެ. 

  ރުމަށްޓަކައ  ހަށ ގަނޑަށް ފައ ދާކުރުވަނ ވ  ދުޅަހެޔޮކު  ހަށ ގަނޑު * 
ރުެގ ބޭނުމަކީ  އެ ކުޅ ަވ؛ ރެއް ކުޅޭއ ރުއެ ކުޅ ަވ ކުޅ ވަރެއް ކުޅޭމީހާއެވެ. 

އްކަމަށް  ކަމެތަޢާލާއަށް ކ ޔަމަންތެރ ުވމަށްޓަކައ  އެހީތެރ ެވދޭهللا 

اْلم ْؤِمن  اْلَقِويُّ، َخرْيٌ َوَأَحبُّ ِإَل للِا ِمَن اْلم ْؤِمِن ))ނ ޔަތްަގތުންވެއެެވ. 
ކަންކަމުގައ ެވސް(  ނޫން ންކުރުމުގައްޔާއ ، އެ)އަޅުކަ"މާނައީ:  (1)((الَضِعيفِ 

ެގ ޙަޟްރަތުގައ  ލޮބުެވތ ކަން ޮބޑުެވެގންަވނީ  هللاބަލ ކަށ  މުއުމ ނަކަށްުވރެ 
 " ެވ.ކެަވރުަގދަ މުއުމ ނެ)އެކަންކަމުގައ ( 

؛ މ ސާލަކަށް ސްކޮށްފ މީހެކެވެ. އާ މަސައްކަތަކާއ ، އާ ހުނަރެއް ދަ * 
ކުރުމާއ ، ކަރަންޓުެގ  ޕްރޮްގރާމް އ ، ންކުރުމާއެއްޗެހ  ވ ޔުމާއ ، ަވޑާ

މަސައްކަތާއ ، ފޮތް ލ ޔުމާއ ، އ ހުެގ ފޮތްތައް ކ ޔައ  ދ ރާސާކުރުންފަދަ  
 މަސައްކަތްތަކެެވ.

 

 . (2664) مسلم رواه  (1)



 ފައިދާ 20 ސާބިތުވުމާގުޅޭ ހެޔޮމަގުގައި ޗުއްޓީތެރޭ އިރަމަޟާންމަހަށްފަހުގައްޔާ

33 

އެފަދަ ޞާލ ޙު   މީހެކެވެ.  އ ފ  * ހެޔޮ ޞާލ ޙު އެކުވެރ އެއް ހޯދަ 
ބައ   ގައ  ހުރުމަށް އެހީތެރ ެވދޭނެ، އަދ  ނުެގ މަުގއެކުެވރ އަކީ ޙައްޤު

 މުން ދުރުކޮށްދޭނެ އެކުެވރ އެކެެވ.ކަންކަ

އެކަލާނެގއަށް  ؛ ންނަވަނީއެދ  ދަ ން އަޅަމެ ތަޢާލާއަށް هللا 
ޔާއ ، ޝުކުރުކުރުމުގައްޔާއ ، އެކަލާނގެއަށް ހެޔޮޮގތުގައ   ގައްޛ ކުރުކުރުމު

  އަދ  ! ެވށެޮވޑ ަގތުމަެވެގ ާވގ ެވރ ލާނއެކައަޅުކަންކުރުމުގައ  އަޅަމެންނަށް 
ދެއްވައ ، އަޅަމެން  ފާކުރަނ ވ  ޢ ލްމު އުނަގންނަވައ މެންނަށް މަން އަޅަ

! އަދ  އަޅަމެންގެ  އުނެގނޭ ޢ ލްމަކުން މަންފާކޮށްދެއްުވމަށެެވ

 !آمي   ށެެވ!މުރުގައ  ބަރަކާތް ލެއްުވމަ ަވުގތުތަކުގައްޔާއ  ޢު
.َ ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمْيح َمح  َواْلح


