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 الَرِحْيمِ  الَرْْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  

 ފެށުން 

ِ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  ّلِلَِ  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  هِ بِ حْ صَ وَ 

މީސްތަކުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، އެއްބަޔަކު  ؛ ތަކީމިފޮ 

އަނެއްބައެއްގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދައިދިނުމުގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން  

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ މުހިއްމުކަން ބަޔާންކުރުމުގެގޮތުން  

ގެ ޙާދިސާތަކެއް  އެއް ޞަޙާބީބޭކަލުންއާއި، ބަ މާތް ނަބިއްޔާ 

 ސްދީފައިވާނެއެވެ. ގެނެ 

ގެ ސުންނަތުގައި    ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތް ނަބިއްޔާ؛ މި މައުޟޫއަކީ 

ގިނަގުނަ އެތައް ދަލީލުތަކަކާއި، ހާދިސާތަކަކާއި، ނަމޫނާތަކެއް އައިސްފައިވާ  

މައުޟޫޢެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު މިފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ،  

މުހިއްމު ބައެއް ނުކުތާތަކާއި، އެ ނުކުތާތަކަށް ދަލީލުކުރާ  މައުޟޫޢާގުޅޭ 

 ދަލީލުތަކެވެ. 

އަށްޓަކައި އެއްބަޔަކު هللاއަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ؛ ޔުމުގެ ބޭނުމަކީމިފަދަ ފޮތެއް ލި

އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާލާބައެއްކަމުގައިވުމެވެ. އަދި މިކަމުގެ މާތްކަމާއި  
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ހީވާގިވުމާއި، މިކަމަށް   މަތިވެރިކަން ހިތްމައްޗަށްގެނެސް، މިކަމުގައި

 އަވަސްވެގަތުމެވެ. 

ށް އަޅާލާބައެއްކަމުގައި އަޅަމެންނަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަ؛ އަކީދުޢާ

ލެއްވުމެވެ. އަޅަމެންގެ އުޚުއްވަތްތެރިކަން ދަމަހައްޓަވައި، އެ 

އުޚުއްވަތްތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެންމެހާ ކަމަކުން އަޅަމެން  

މެވެ. އަދި އަޅަމެންނަށް މަންފާކުރަނިވި ޢިލްމު  ސަލާމަތްކުރެއްވު 

 ކުރުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ. އުގަންނަވައިދެއްވައި، އެ ޢިލްމަށް ޢަމަލު

 ْ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 ސިނާން 
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 ނުމުގެ މާތްކަން ނަށް ހެޔޮފޯރުކޮށްދި މީސްތަކުން

؛ އަޚުވަންތަކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީއިސްލާމީ 

އެއްމުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމެއްގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމެވެ. ތިމާއަށް  

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.    ވެވެންއޮތް ގޮތަކުން ބޭނުންޖެހިފައިވާމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން

މިނުން ހިތްވަރުގެ ހެޔޮބަހެއް،  މާލީގޮތުންނާއި، ޢަމަލީގޮތުންނެވެ. އެންމެ ކުޑަ

 ނުވަތަ ހެޔޮ ދުޢާއެއް ކޮށްލަދީގެންނަމަވެސްމެއެވެ. 

މީސްތަކުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، މުޞީބާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ،  

މެއް ގެނެސްދިނުމަށް  އެބައިމީހުންގެ އެ އުދަނގޫތަކަށް ކުޑަނަމަވެސް ލުއިކަ

މެކެވެ. މިކަމުގެ މާތްކަމުގެ ވާހަކަ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަތިވެރިވެގެންވާ މާތްކަ

އާއި ޞާލިޙު    ޤުރްއާނާއި، ސުންނަތުގައި ގިނަގުނައެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ 

 ބޭބޭކަލުންގެ ފުށުން އައިސްފައިވާ ބަސްފުޅުތަކާއި، ވާހަކަތައް ގިނަގުނައެވެ. 

 ނިވި މާތްކަން ހިމެނިގެންވެއެވެ.  ގެ ތެރޭގައި އަންނަ މިކަމުގެ މާތްކަމު 

ވަޞިއްޔަތް  هللا ންނަށް ހެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މާތް ( މީސްތަކު 1) 

 ކުރައްވާފައިވާކަމެއް 

މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮފޯރުކޮށްދީ، އެބައިމީހުންގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ  

ލާނގެ ވަޙީ  ކަމެކެވެ. އެކަ އެކަމަކަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ  هللا
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يَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا ﴿އްވާފައިވެއެވެ. ކުރަ ِ َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

އޭ  މާނައީ: " (77الج: ) ﴾َربذُكْم َواْفَعلُوا اْْلَْْيَ لََعلذُكْم ُتْفِلُحونَ 

ކުރާށެވެ!  ސަޖިދަކޮށް، ރުކޫޢު ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން އީމާން 

ރިރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރާށެވެ! އަދި  ޔަބައިމީހުންގެ ވެ އަދި ތި

ތިޔަބައިމީހުން ހެޔޮކަންތައްކުރާށެވެ! )އެއީ( ތިޔަބައިމީހުން ދިންނަވައި،  

 ".ލިބުމަށްޓަކައެވެ ނަޞީބު

އަދި ތިޔަބައިމީހުން  )މާނައީ: " ((َواْفَعُلوا اْْلَْْيَ ))މި އާޔަތުގައިވާ 

މެދު ވިސްނަވާށެވެ! މި އަމުރުފުޅުގެ  ބާރާތާ "( މި ޢިހެޔޮކަންތައްކުރާށެވެ!

ތެރެއަށް އެންމެހާ ހެޔޮކަމެއް ވަންނާނެއެވެ. އެއިގެތެރޭގައި މީސްތަކުންނަށް  

އެބައިމީހުންނަށް އޯގާތެރިވުމާއި، އެބައިމީހުންގެ މުހުތާދުތައް  އަޅާލުމާއި، 

  ފުއްދައިދިނުމާއި، އެބައިމީހުންނަށް އެންމެހާ ހެޔޮކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ވަންނާނެއެވެ. 

 ވާބާއި ދަރުމަ ލިބޭނޭކަމެއް ޘަ ( މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  2) 

ވަނީ  هللا ވެގަތުމަށް މާތް މީސްތަކުންގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށް އަވަސް 

ހިތްވަރުދެއްވާފައެވެ. އެހެނީ، އެކަމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެއާ  

 ލިބޭނޭކަމެކެވެ.  ގުނަ ޘަވާބާއި ދަރުމަކަމެކެވެ. އަދި ގިނަ  ކުއްތަންކުރުވާނެ
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ْنُفِسُكْم ِمْن َخْْيٍ َوَما ُتَقِد  ﴿ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީ
َ
ُموا ِِل

َ َغُفوٌر  َ إِنذ اَّللذ ْجًرا َواْستَْغِفُروا اَّللذ
َ
ْعَظَم أ

َ
ا َوأ ِ ُهَو َخْْيً ُدوُه ِعنَْد اَّللذ ََتِ

  ތިޔަބައިމީހުންގެ  ،ތެރެއިން ހެޔޮކަމުގެ އަދިމާނައީ: " (20املزمل: )﴾ رَِحيمٌ 

  ގެهللا، ޘަވާބު ކަމެއްގެ ކޮންމެ އިސްކުރާ ތަކަށްޓަކައި ނަފްސު އަމިއްލަ

  ބޮޑުވެގެންވާތީ  ދަރުމަ އަދި ،ބޮޑުވެގެންވާތީއާއި ހެޔޮކަން  ގައިޙަޟްރަތު 

  ން ޙަޟްރަތު  ގެ هللا ތިޔަބައިމީހުން  އަދި . ފެންނާނެތެވެ  ތިޔަބައިމީހުންނަށް

  ގިނަގިނައިން  ،އީ هللا ،ހަމަކަށަވަރުން! އެދޭށެވެ ވުމަށްފާފަފުއްސެ 

 " .ރަސްކަލާނގެއެވެ   ވަންތަރަޙީމް  ،ފާފަފުއްސަވާ

އޭ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. " اإلمام الطربي މި އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި 

އެންމެހާ މުއުމިނުތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ  

ގެ މަގުގައި ކޮށްފައިވާ ޞަދަޤާތެއް هللاތީގައި ނަފްސުތަކަށްޓަކައި މި ދުނިޔެމަ

ދަކުރުމެއް، ނުވަތަ ހެޔޮކަމަކަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ހޭދަކޮށްފައިވާ ހޭ

ގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ ކަންކަމަށް  هللاކޮންމެފަދަ ހޭދައެއްކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ 

  އެދިގެން އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންގަތުމުގެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ނަމާދެއް ނުވަތަ

  ހިފާފައިވާ ރޯދައެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޙައްޖެއް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

ގެ  هللاހެޔޮޢަމަލެއްކޮށްފައިވާކަމުގައިވާނަމަ، ޤިޔާމަތްދުވަހުން މާތް 

ދުނިޔެމަތީގައި ތިޔަބައިމީހުން    .ޙަޟްރަތުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެންނާނެއެވެ 
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ދި ޘަވާބު އިތުރުވެގެންވާތީ  ކުޅަ ޢަމަލުތަކަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވާގޮތުގައެވެ. އަ

 (1) ދެކޭނެއެވެ." 

ނިޢުމަތް  ؛ ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަރުދަނާ ބުއްދިވެރިޔަކީ އަލްމުނާވީ 

ދެމިގެންދިޔުމަށް އެދޭ މީހާއެވެ. އަދި ޝުކުރުކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަމީހާއެވެ.  

ތަޢާލާގެ އަޅުތަކުންނަށް ހޭދަކުރާމީހާއެވެ. އަދި އެ  هللا އަދި )މުދަލުން( 

ޠާހިރުވަންތަ  ޒަރީޢާއިން އާޚިރަތްދުވަހުގެ ކާމިޔާބީ ހޯދާމީހާއެވެ. ހުސް  މުދަލުގެ

اَر اْْلِخَرَة َوََل تَنَْس ﴿ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  هللا  ُ ادلذ َواْبتَِغ ِفيَما آتَاَك اَّللذ
ُ إََِلَْك  ْحَسَن اَّللذ

َ
ْحِسْن َكَما أ

َ
ْنيَا َوأ  ( 77القصص: )﴾ نَِصيبََك ِمَن ادلُّ

(  ހޭދަކުރުމުން ހެޔޮގޮތުގައި) ތަކެތިން  ދެއްވި  هللا ތިބާޔަށް  މާނައީ: "އަދި

  ، ރަޙްމަތާއި  ،ދިންނެވުމާއި  އާޚިރަތުގެ:  އެބަހީ! )އެދޭށެވެ   ގޮވައްޗަށް  އާޚިރަތުގެ

  ހަނދާން  ލިބެންވީބައި ތިބާޔަށް ދުނިޔެއިން އަދި !( އެދޭށެވެ ޘަވާބަށް

  ،ފަދައިން  ޑިގަތްއިޙްސާންތެރިވެވޮ ތިބާޔަށް، هللا އަދި! ނައްތައިނުލާށެވެ

 (2) " .އިޙްސާންތެރިވާށެވެ ( އަޅުތަކުންނަށް ގެهللا)  ތިބާވެސް
 هللا ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލު އަބޫ ހުރައިރާ 

ِإَن للاَ َعَز َوَجَل يَ ق ول  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة: ََي اْبَن آَدَم َمِرْضت   ))ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  

 

 . 399،  398، ص 23، جتفسري الطربي  (1) 

 . 478، ص 2فيض القدير؛ لعبدالرؤوف املناوي، ج  (2) 
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 َكْيَف أَع ود َك؟ َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَي، قَاَل: أََما فَ َلْم تَ ع ْدِن، قَاَل: ََي َرب ِ 
ْو ع ْدَته   ْده ، أََما َعِلْمَت أََنَك لَ َعِلْمَت َأَن َعْبِدي ف َلًنا َمِرَض فَ َلْم تَ ع  

  َلَوَجْدَتِِن ِعْنَده ؟ ََي اْبَن آَدَم اْسَتْطَعْمت َك فَ َلْم ت ْطِعْمِِن، قَاَل: ََي َربِ  وََكْيفَ 
أ ْطِعم َك؟ َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَي، قَاَل: أََما َعِلْمَت أَنَه  اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي 

َك َلْو َأْطَعْمَته  َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي، ََي  ْطِعْمه ؟ أََما َعِلْمَت أَنَ ف َلٌن، فَ َلْم ت  
ت َك، فَ َلْم َتْسِقِِن، قَاَل: ََي رَ  بِ  َكْيَف َأْسِقيَك؟ َوأَْنَت َربُّ اْبَن آَدَم اْسَتْسَقي ْ

َته   اْلَعاَلِمَي، قَاَل: اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ف َلٌن فَ َلْم َتْسِقِه، أََما إِ  َنَك َلْو َسَقي ْ
 هللا ޤިޔާމަތްދުވަހު މާނައީ:  (1)((َذِلَك ِعْنِدي َوَجْدتَ 

ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ. "އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ  

މަށް(  ލާސްކަންފުޅާ ވަނިކޮށް ތިބާ ތިމަންރަސްކަލާގެއަށް )ޙާލުއަހުވާލު ބެލުއާ

ވެ!  ޒިޔާރަތްނުކުރިއެވެ." އެމީހަކު ދަންނަވާނެއެވެ. "އޭ ތިމަންގެ ވެރި ރައްބެ

؟ ތިމަން، އިބަރަސްކަލާނގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ

ކަލާނގެ ވަޙީ  އިބަރަސްކަލާނގެއީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބެވެ." އެ

ކުރައްވާނެއެވެ. "ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންކުރެ މިވެނި އަޅަކު ބަލިޙާލުގައި  

ނާއަކަށް  ފަހެ، ތިބާ އޭ؟ ނޫން ހެއްޔެވެ ވަނިކޮށް ތިބާއަށް އެނގުނެއް

ޒިޔާރަތެއްނުކުރެއެވެ. ތިބާ އޭނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރިނަމަ އޭނާގެ ގާތުގައި  

އޭ އާދަމުގެ  ؟ ތިބާއަށް ނޭނގޭ ހެއްޔެވެތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާނެކަން  

 

 . 2569مسلم، حديث رْقم   (1) 



 ހެޔޮފޯރުކޮށްދޭށެެވ!މީސްތަކުންނަށް 

8 

އެއްޗަކަށް  ނެދަރިޔާއެވެ! ތިބާގެ ކައިރިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކާ 

އެއްޗެއް ނުދިނެވެ."  ނެތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ކާ އެދިވޮޑިގަތުމުން ތިބާ 

އެމީހަކު ދަންނަވާނެއެވެ. "އޭ ތިމަންގެ ވެރި ރައްބެވެ! ތިމަން،  

އިބަރަސްކަލާނގެއީ ؟ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެއިބަރަސްކަލާނގެއަށް ކާންދޭނީ 

  ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބެވެ." އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ. "ތިމަންއިލާހުގެ

އެއްޗަކަށް އެދުނުކަން ތިބާއަށް  ނެންކުރެ މިވެނި އަޅަކު ތިބާގެ ގާތުން ކާއަޅުތަކު

. ތިބާ  އެއްޗެއް ނުދިނެވެ ނެފަހެ، ތިބާ އޭނާއަކަށް ކާ ؟ އެނގުނެއްނޫން ހެއްޔެވެ

ކާންދިންނަމަ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަމުގެ   އޭނާއަށް

ޔާއެވެ! ތިބާގެ ކައިރިން  ހެޔޮކަންވަނިކޮށް ތިބާ ދެކޭނެއެވެ. އޭ އާދަމުގެ ދަރި

އެއްޗަކަށް އެދިވޮޑިގަތުމުން ތިބާ  ނެތިމަންރަސްކަލާނގެ ބޯ 

ންނަވާނެއެވެ.  އެއްޗެއް ނުދިނެވެ." އެމީހަކު ދަނެ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ބޯ 

އެއްޗެއް ދޭނީ  ބޯނެރި ރައްބެވެ! ތިމަން، އިބަރަސްކަލާނގެއަށް  "އޭ ތިމަންގެ ވެ

ނގެއީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބެވެ."  އިބަރަސްކަލާ؟ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ

އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ. "ތިމަންއިލާހުގެ އަޅުތަކުންކުރެ މިވެނި އަޅަކު  

؟ ކަން ތިބާއަށް އެނގުނެއްނޫން ހެއްޔެވެށް އެދުނުއެއްޗަކަނެތިބާގެ ގާތުން ބޯ

ށް  އެއްޗެއް ނުދިނެވެ. ތިބާ އޭނާއަށް އެއްޗެއް ބުއިމަނެފަހެ، ތިބާ އޭނާއަކަށް ބޯ

ދިންނަމަ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަމުގެ ހެޔޮކަންވަނިކޮށް ތިބާ  

 ދެކޭނެއެވެ." 
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ށް ނިސްބަތްކުރައްވާފައި  އެކަލާނގެއަهللا މި ޙަދީޘްގައި، މިހުރިހާކަމެއް މާތް 

ޝަރަފުވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަމަށްޓަކައެވެ. ހަމަމިގޮތަށް    އެވަނީ މި ޢަމަލުތަކުގެ 

ގެ ގެކޮޅުތަކޭ ކިޔެއެވެ. އެއީ އެ މިސްކިތްތަކުގެ  هللا މިސްކިތްތަކަށް މާތް

މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމަށްޓަކައެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި، މަތިވެރިވަންތަ ފަރާތަކަށް  

ކީ އެ ނިސްބަތްކުރެވޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ މަތިވެރިކަން  ނިސްބަތްވުމަ

ވާނެ ފަރާތެއް  ދޭހަކޮށްދޭނެކަމެކެވެ. އެކަލާނގެއީ ގެކޮޅަކަށް ބޭނުންވެވޮޑިގެން 

ނޫނެވެ. އަދި އާލާސްކަންފުޅެއް ކުރިމަތިވާނެ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އަދި  

މި ހުރިހާކަމަކުން    ޗަށް ބޭނުންވެވޮޑިގެންވާނެ ފަރާތެއްވެސް ނޫނެވެ.ތަކެއް ކާބޯ

 އެވެ. އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވެގެންވެ

މި ޢިބާރާތާމެދު   (( َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي))މި ޙަދީޘްގައިވާ 

މި ޢިބާރާތުގެ މުރާދަކީ ތިބާ އެކަންކަން   ވާލައްވާށެވެ! ވިސްނަ

ކުރިމަކަމުގައިވާނަމަ، އެކުރި ޞާލިޙުޢަމަލުތަކުގެ ޘަވާބު ތިމަންރަސްކަލާނގެ  

އީ  هللاއި ތިބާއަށްޓަކައި ވަނިކޮށް ތިބާ ދެކޭނެއެވެ. މާތް ޙަޟްރަތުގަ

 (1) އިޙްސާންތެރިންގެ ދަރުމަ ގެއްލެނިކުރައްވާނެ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. 

ގެ ކިބައިން    ނަބިއްޔާ ،هللا ޖާބިރު ބުން ޢަބްދު  އަދި

މާނައީ:   (2)(( ك لُّ َمْعر وف  َصَدَقةٌ ))ވެއެވެ. އެއްގައިރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘް

 

 . 1123، ص 3مرقاة املفاتيح؛ لعلي الروي، ج  انظر:  (1) 

 . 1005، ومسلم، حديث رقم 6021البخاري، حديث رقم   (2) 
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މުދަލެއް ހޭދަކުރުމާއި، ރިވެތި  ؛ އެބަހީ ޤާތެކެވެ."ހެޔޮކަމަކީ ޞަދަ  "ކޮންމެ 

ރުހިވޮޑިގެންވާ ކޮންމެ ކަމަކީ  هللا އަޚްލާޤާއި، ބަހާއި ޢަމަލުފަދަ މާތް 

 (1) ޞަދަޤާތުގެ ޘަވާބު ލިބޭނޭކަމެކެވެ. 
 ނަބިއްޔާ ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. އަދި އަބޫ މޫސަލް ޢަޝްއަރީ 

 .ެِقيَل: أَرَأَْيَت ِإْن َلَْ   (( َعَلى ك لِ  م ْسِلم  َصَدَقةٌ )) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ
ْد؟ قَالَ  قَاَل ِقيَل: أَرَأَْيَت ِإْن   ((يَ ْعَتِمل  بَِيَدْيِه فَ يَ ن َْفع  نَ ْفَسه  َويَ َتَصَدق  )) :َيَِ

َت ِإْن َلَْ  قَاَل ِقيَل َله : أَرَأَيْ  ((ي ِعي  َذا اْلَاَجِة اْلَمْله وفَ ))َلَْ َيْسَتِطْع؟ قَاَل: 
قَاَل: أَرَأَْيَت ِإْن َلَْ يَ ْفَعْل؟  ((ََيْم ر  ِِبْلَمْعر وِف أَِو اْلَْرْيِ ))قَاَل: َيْسَتِطْع؟ 

، فَِإََّنَا َصَدَقةٌ ))قَاَل:  "ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ  މާނައީ:  (2)(( ُي ِْسك  َعِن الَشرِ 

ރާނެ އެއްޗެއް  ދެންނެވުނެވެ. ޞަދަޤާތްކު "މައްޗަށް ޞަދަޤާތްކުރުންވެއެވެ.

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އޭނާގެ ދެއަތުން  ؟ ނީ ކިހިނެއްތޯއެވެނަމަ ހަދާނުލިބިއްޖެ 

މަސައްކަތްކޮށްގެން އޭނާގެ އަމިއްލަނަފްސަށް ފައިދާހޯދައި،  

ޞަދަޤާތްކުރާނީއެވެ." ދެންނެވުނެވެ. އެކަމަށް ކުޅަދާނަނުވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ  

އިވާ  ދެރަވެ، ނިކަމެތިވެ، ބޭނުމަށްޖެހިފަޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. " ؟ ކިހިނެއްތޯއެވެ 

މީހަކަށް އެހީތެރިވާނީއެވެ." ދެންނެވުނެވެ. އެކަމަށް ކުޅަދާނަނުވެއްޖެނަމަ  

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އެމީހަކު ހެޔޮކަމަކަށް  ؟ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ 

 

 . 1336، ص 4مرقاة املفاتيح؛ لعلي الروي، ج  انظر:  (1) 

 . 1008، ومسلم، حديث رقم  6022و   1445بخاري، حديث رقم  ال (2) 
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؟ ގޮވާލާނީއެވެ." ދެންނެވުނެވެ. އެކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ

ދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާނީއެވެ. ފަހެ،  ޘްކުރެއްވިއެވެ. "ނުބައިކަމަކަށް ޙަދީ

ކިތަންމެ  ؛ އެއީވެސް ޞަދަޤާތެކެވެ." މި ޙަދީޘުން އެނގޭގޮތުގައި

ކުޑަމިންވަރަކުންވީނަމަވެސް، ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން މީސްތަކުންނަށް  

 އެވެ. އަޅާލާންޖެހެއެވެ. އަދި މާއްދީގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން އަޅާލާންޖެހެ

ގެ ކިބައިން    ނަބިއްޔާ ،އަލްބަރާއު ބުން ޢާޒިބު  އަދި

َمْن َمَنَح َمِنيَحَة َلََب  أَْو َورِق  أَْو  ))ވެއެވެ. އެއްގައިރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘް
"ކިރުފެލުމަށްޓަކައި  މާނައީ:  (1)(( َهَدى ز قَاقاا َكاَن َله  ِمْثَل ِعْتِق َرقَ َبة  

ދަރަންޏެއް ދީފިމީހަކަށް، ނުވަތަ  ނުވަތަ ރިހީގެ ދީފިމީހަކަށް، ޖަނަވާރެއް 

މަގުގެއްލިފައިވާމީހަކަށް މަގުދައްކައިދީފިމީހަކަށް އަޅަކު މިނިވަންކުރިހާ އަޖުރު  

 " ލިބޭނެއެވެ.

  ނަބިއްޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.   އަބޫ ހުރައިރާ އަދި
َجاِهِد ِف  ِمْسِكِي، َكاْلم  اْْلَْرَمَلِة َوالْ الَساِعي َعَلى )) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

  (2)((وََكاْلَقائِِم ََل يَ ْفُت  ، وََكالَصائِِم ََل ي  ْفِطر   -َوَأْحِسب ه  قَاَل  -َسِبيِل للِا 

 

، وصح حه  18516واللفظ له، وأْحد الديث رقم  1957الُتمذي، الديث رقم  (1) 
 . الُتمذي اْللباِن ِف صحيح 

 . 2982، ومسلم، حديث رقم 6007البخاري، حديث رقم   (2) 



 ހެޔޮފޯރުކޮށްދޭށެެވ!މީސްތަކުންނަށް 

12 

"ހުވަފަތް އަންހެނުންނާއި މިސްކީނުންގެ ބޭނުންތައް  މާނައީ: 

ހެކެވެ.   މުޖާހިދެއްފަދަ މީގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރާهللاފުއްދައިދިނުމުގައިވާ މީހަކީ  

މެއްނެތި ނަމާދުކުރުމުގައި ޤާއިމުވެހުންނަ މީހެއްފަދަ މީހެކެވެ.  އަދި ފޫހިވު 

 " ނުވަތަ ރޯދަ ނުވީއްލައި ރޯދަހިފާ ރޯދަވެރިއެއްފަދަ މީހެކެވެ.

  ޝަފާޢަތްތެރިވުމަކީވެސް ހަމައެކަނި  މީހަކަށް ހެވެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  (  3) 

 ލިބޭނޭކަމެއް ސަވާބާއި ދަރުމަ  

ރީޢަތުގައި ހުއްދަ، މަންފާއެއް މީހަކަށް  ވުމަކީ: ޝަ ޝަފާޢަތްތެރި

މީހެއްގެ  އި )ށްޓަކަނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދުރުކޮށްދިނުމަ  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

 (1) މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމެވެ.  އްޤަކަށް އަރައިނުގަނެ(ޙަ
ََلُ ْن َمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َحَسنًَة يَكُ ﴿ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް 

ُ لََعَ نَِصيٌب ِمنَْها َوَمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َسِي   ئًَة يَُكْن ََلُ ِكْفٌل ِمنَْها َوََكَن اَّللذ
ٍء ُمِقيتًا  ُكِ     ޝަފާޢަތްތެރިވާ   ޝަފާޢަތަކުން  ހެޔޮމާނައީ: "  (85النساء:  )﴾  ََشْ

  ޝަފާޢަތަކުން  ނުބައި ،އަދި. ބައެއްވެއެވެ ( ދަރުމައިން) އޭގެ މީހާޔަށް

  ކަމެއްގެ  ކޮންމެ. ބައެއްވެއެވެ( ފާފައިން ) އޭގެ މީހާޔަށް ޢަތްތެރިވާފާ ޝަ

 " .ވޮޑިގެންވެއެވެ ّللاَ   ކަމުގައި ކަލަކު ކުޅަދުންވަންތަ  މައްޗަށް

 

 . 184العقيدة الصافية؛ للسيد عبدالغِن، ص (1) 
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ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ހެޔޮކަމެއް   މި އާޔަތާބެހޭގޮތުން އިބްނު ކަޘީރު 

ނަމަ،  ޖެކަމުގައިވާ މީހަކު އުޅެއް ންއެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ކަމަކައިގެ

 (1) އެ ހެޔޮކަމުގެ ބައެއް އެމީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

  هللاގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލު   ޢަޝްޢަރީ    އަބޫ މޫސަލް
ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުގެ    ގެ އަރިހަށް މީހަކު ކަމަކައިގެން އަތުވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ

اْشَفع وا )) ޙަދީޘްކުރައްވައެވެ. އަރިހުން ޙާޖަތަކަށް އެދެވިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ 
މާނައީ:   (2)(( َما َشاءَ  ت  ْؤَجر وا، َويَ ْقِضي اّلَل  َعَلى ِلَساِن نَِبيِ ِه 

އެހެންމީހުންނަށް ހެޔޮކަންކަން ލިބުމަށާއި، ގެއްލުންތައް ) "ތިޔަބައިމީހުން

އޭރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި( ޝަފާޢަތްތެރިވާށެވެ! 

އެދިވޮޑިގެންނެވި  هللا ދި އޭގެތެރެއިން މާތް ކަމުގެ ދަރުމަ ލިބޭނެއެވެ. އައެ

ޢާއިން  ގެ ޒަރީގެ ދޫފުޅު ކަމެއް، އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ 

 ފުއްދަވައިދެއްވާނެތެވެ. )ނުވަތަ އެކަމެއްގެ ޙުކުމް ބަޔާންކޮށްދެއްވާނެއެވެ.(" 

 ޔާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ނަބިއް މި ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙާގައި އައްޠީބީ 
މީހެއްގެ މުހުތާދެއް ތިމަންކަލޭގަފާނަށް  ޙަދީޘްކުރައްވާފައި އެވަނީ 

 

 . 281، ص 4بن كثري، ج تفسري ا (1) 

 . 2627، ومسلم، حديث رقم 1432البخاري، حديث رقم   (2) 
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ހުށަހަޅާކަމުގައިވާނަމަ، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި އެމީހަކަށް  

ތިޔަބައިމީހުން ޝަފާޢަތްތެރިވާށެވެ! ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން  

ނެއެވެ.  ޝަފާޢަތްތެރިވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދަރުމަ ލިބޭ 

 ޝަފާޢަތެއް ޤަބޫލުކުރެއްވިޔަސް އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެ؛ އެއީ

އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާގެ ދޫފުޅުގެ މަތިން އެ  هللا، ނުކުރެއްވިޔަސްމެއެވެ. މާތް 

ދިނުން މިންވަރުކުރައްވާނެއެވެ.  ފުއްދަވައިނު ކަމެއް ފުއްދައިދިނުމާއި 

ދެއްވިޔަސް  ނު ވައިފުއްދަތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަމެއް ފުއްދައިދެއްވިޔަސް އަދި 

 (1) ޢާލާގެ ތަޤްދީރުކުރެއްވުމާއި، އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅެވެ." ތަهللا އެއީ 

؛ މި ޙަދީޘްގައި މިވަނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. " އަންނަވަވީ އަދި 

ހުއްދަކަންތައްތަކަށް މުހުތާދުވެފައިވާމީހުންގެ ކަންކަމުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ  

ޢަތްތެރިވަނީ ވެރިންނާއި، ކަތީބުންފަދަ މީހެއްގެ  މުސްތަޙައްބުކަމެވެ. އެ ޝަފާ 

ގާތުގައިކަމަށްވިޔަސްމެއެވެ. ނުވަތަ މީސްތަކުންކުރެ މީހެއްގެ  

އެވެ. އަދި އަނިޔާއަކުން ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ނުވަތަ  ސްމެގާތުގައިކަމުގައިވިޔަ

ތަޢުޒީރީއަދަބެއް ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ވެރިއެއްގެ ގާތުގައި 

ނަމަވެސް، ނުވަތަ ޙާޖަތަށްޖެހިފައިވާމީހަކަށް އެއްޗެއް  ޝަފާޢަތްތެރިވީ 

ލިބުމަށްއެދުންފަދަ ކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ. އަދި ޙައްދުތަކުގައި  

ޢަތްތެރިވުން ދަންނައެވެ! ފަހެ، އެއީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. ހަމަމިފަދައިން  ޝަފާ 

 

 . 451، ص 10فتح الباري؛ َلبن حجر العسقلِن، ج (1) 
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ންފަދަކަމެއްގައި ބާޠިލުކަމެއް ހޯދައިދިނުމަށް، ނުވަތަ ޙައްޤުގޮތެއް ބާޠިލުކުރު

 (1) ޝަފާޢަތްތެރިވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ." 
ސުވަރުގެ  މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ނަރަކައިން މިންޖުވެ ( 4)

 ވަދެވޭނެކަމެއް 

އަންހެނަކު އޭނާގެ ދެ އަންހެން ދަރިންނާއެކު  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢާއިޝާ 

ނެވެ. ކަދުރުއޮށެއްގެ  ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހަށް އައިސް ކާނެއެއްޗަކަށް އެދު 

މިންވަރު ފިޔަވައި ދޭނެ އެއްޗެއް ތިމަންކަމަނާއަކަށް ނުލިބުނެވެ. ފަހެ،  

ދިނުމުން، އެ ކަދުރުއޮށް ދެފަޅިކޮށްލުމަށްފަހު، އެ    ންކަމަނާ އެ ކަދުރުއޮށްތިމަ 

ދެ ދަރިންނަށް ދިނެވެ. އެ އަންހެންމީހާ އެއަކުން ނުކައެވެ. އެއަށްފަހު،  

ން ތެދުވެގެން އެ އަންހެންމީހާ ހިނގައްޖެއެވެ.  ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހު

ވަޑައިގަތުމުން، މި ވާހަކަ އެކަލޭގެފާނަށް   އޭގެފަހުން، ނަބިއްޔާ 

َمِن ابْ ت ِلَي ِمَن اْلبَ َناِت ِبَشْيء ، ))އްވުމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ކިޔައިދެ
ދެއްވި   "އަންހެންދަރިން: މާނައީ (2)(( فََأْحَسَن إِلَْيِهَن ك َن َله  ِسُْتاا ِمَن الَنارِ 

އެކުދިންނަށް  . ފަހެ، ދަންނައެވެ ޙާނު ކުރެވިއްޖެނަމައިމްތި  އިއެކަމުގަ

ކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހަކާ ނަރަކައާ ދެމެދުގައިވާ ހުރަހަކަށް   ހެޔޮކޮށްހިތައިފި 

 

 . 177، ص 16النووي، ج مسلم بشرح  (1) 

 . واللفظ له  2629، ومسلم، حديث رقم 5995البخاري، حديث رقم   (2) 
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ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.   އަދި އަނަސް  "އެކުދިން ވާނެއެވެ.

ل َغا، َجاَء  )) އެވެ.ޙަދީޘްކުރެއްވި  ނަބިއްޔާ َمْن َعاَل َجارِيَ َتْيِ َحََّت تَ ب ْ
"ބާލިޣުވަންދެން ދެ  މާނައީ:  (1). َوَضَم َأَصاِبَعه   ((يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأًَن َوه وَ 

އަންހެންކުދިންނަށް އަޅާލައި، ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތެއް ދީފިމީހަކު، ޤިޔާމާތްދުވަހު  

)މިފަދައިން   "ދައިންނެވެ.ތިމަންކަލޭގެފާނާއި އެމީހަކު ވާނީ މިފަ

 ޙަދީޘްކުރައްވާ( އެކަލޭގެފާނުގެ އިނގިލިފުޅުތައް ކައިރިކޮށްލެއްވިއެވެ. 

 ނަބިއްޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.   ސަހްލު ބުން ސަޢުދު އަދި

 .ެَوَأَشاَر   ((َأًَن وََكاِفل  الَيِتيِم ِف اجلََنِة َهَكَذا)) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ
ئااِة َوالو ْسَطى، َوفَ رَ ِِبلَسَبابَ  نَ ه َما َشي ْ "ތިމަންކަލޭގެފާނާ  މާނައީ:  (2). َج بَ ي ْ

  "ޔަތީމުކުދިންނަށް އަޅާލާމީހަކު ސުވަރުގޭގައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

)މިފަދައިން ޙަދީޘްކުރައްވާ( އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅާއި  

ވަރުގޭގައި ނަބިއްޔުންނާއި  މެދުއިނގިލިފުޅަށް އިޝާރާތްކުރެއްވިއެވެ. އަދި )ސު 

އެހެންމީހުންގެ ދަރަޖަ ތަފާތުވެގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން( އެ 

 ޑަކޮށް ދުރުކޮށްލެއްވިއެވެ. ދެއިނގިލިފުޅު ކު

 

 . 2631مسلم، حديث رقم   (1) 

 . 5304ديث رقم  البخاري، ح (2) 
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ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.   އަދި ޢިޔާޟް ބުން ޙިމާރުލް މުޖާޝިޢީ 

َوأَْهل  )) ކުރެއްވިއެވެ.އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުޠުބާއެއްގައި ޙަދީޘް  ނަބިއްޔާ
ٌق م َوَفٌق، َوَرج ٌل َرِحيٌم َرِقيق  اْلَقْلِب  :اجْلََنِة َثَلثَةٌ  ذ و س ْلطَان  م ْقِسٌط م َتَصدِ 

، َوَعِفيٌف م تَ َعفِ ٌف ذ و ِعَيال   މާނައީ:   (1)(( ِلك لِ  ِذي ق  ْرََب َوم ْسِلم 

ރި، ދީލަތި، ހެޔޮކަމަށް  ޢަދުލުވެ؛ "ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ތިނެކެވެ. އެއީ

އެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށާއި ކޮންމެ  ތައުފީޤުލިބިގެންވާ ވެރި

މުސްލިމަކަށް ރަޙްމުކުރާ، ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. އަދި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ބަޔަކު  

އެމީހެއްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާއިރުވެސް، މީހުން ކައިރީ ކަންކަމަށް ނޭދި  

  މީހެކެވެ." ޢިއްފަތްތެރިވެހުންނަ 

ހެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އިޙްސާންތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި  މީސްތަކުންނަށް ( 5)

 ހިމެނޭކަމެއް 

މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އިޙްސާންތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި  

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އިޙްސާންތެރިކަމުގެ ދެ   އައްސަޢްދީ  ހިމެނޭކަމެކެވެ.

ގައި  ލިޤުވަންތަ ކަލާނގެއަށް އީމާންވުމު ޚާ؛ ވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ

އިޙްސާންތެރިވުމާއި، މަޚްލޫޤުންނަށް އިޙްސާންތެރިވުމެވެ. ފަހެ، ޚާލިޤުވަންތަ  

ކަލާނގެއަށް އީމާންވުމުގައި އިޙްސާންތެރިވުން ތަފްސީރުކުރައްވައި މާތް  

 

 . 2865مسلم، حديث رقم   (1) 
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 ދެކެދެކެހުރެ هللا؛ ގެ ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވެއެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ 

  ކަލާނގެ އެ ށްކައެމީހަ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ. ފަދައިންއަޅުކަންކުރާ

ކަން  ދެކެދެނެވޮޑިގެންވާ އޭނާ ކަލާނގެއެ ނުފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް

؛ ދެނެގެންވާޙާލު އަޅުކަންކުރުމެވެ. އަދި މަޚްލޫޤުންނަށް އިޙްސާންތެރިވުމަކީ

  ވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ދީނީ އަދި ދުނިޔަވީ މަންފާތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެ 

އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ދީނީ އަދި ދުނިޔަވީ ގެއްލުންތައް ދުރުކޮށްދިނުމެވެ.  

އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި، ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުމާއި،  

އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައިވާ ޖާހިލުންނަށް އުގަންނައިދިނުމާއި،  

ބައިމީހުންގެ ޢާއްމުމީހުންނަށާއި ވުމާއި، އެޣާފިލުވެފައިވާމީހުންނަށް ވަޢުޒު އިއް

ޚާއްޞަމީހުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން  

އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، އެބައިމީހުންގެ  

ޙާލަތްތަކާއި ޞިފަތަކުގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ އަދި ސުންނަތްވެގެންވާ  

ކުރުންތަކުން އެބައިމީހުންނަށް ހޭދަކުރުން މިކަމުގެ  ނާއި ހޭދަޞަދަޤާތްތަކުން

ތެރެއަށް ވަންނާނެއެވެ. އަދި ހެޔޮކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އުނދަގޫތަކުންނާއި  

އުނދަގޫވެދާނެފަދަ ކަންކަން ދުރުކޮށްދިނުން މީގެ ތެރޭގައި  

 (1) ހިމެނޭނެއެވެ..." 
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هللا ތް މުޙްސިނުންގެ މާތްކަމުގެވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވައި މާ

َ ُُيِبُّ الُْمْحِسِنيَ ﴿ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ْحِسنُوا إِنذ اَّللذ
َ
  البقرة: ) ﴾َوأ

  ، ހަމަކަށަވަރުން! އިޙްސާންތެރިވާށެވެ އަދިމާނައީ: " (195

އަދިވެސް   " .ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެ هللا އިޙްސާންތެރިންދެކެ

ِ قَِريٌب مِ ﴿ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.   ﴾َن الُْمْحِسِنيَ إِنذ رَْْحََت اَّللذ
  ، ރަޙްމަތްފުޅުވަނީ  ގެ هللا ،ހަމަކަށަވަރުން މާނައީ: " (56 اْلعراف:)

نُِصيُب ﴿" އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. .ގާތުގައެވެ   އިޙްސާންތެރިންނާ
ْجَر الُْمْحِسِنيَ بِرَْْحَِتنَا َمْن نََشاُء َوَل 

َ
މާނައީ:   ( 56 يوسف:) ﴾نُِضيُع أ

  ރަޙްމަތް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ،ބަޔަކަށް  ދަކުރައްވާރާއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ"

  ގެއްލެނި  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ،ދަރުމަ  ތެރިންގެއިޙްސާން  އަދި. ލައްވަމެވެ 

 " .ނުކުރައްވާހުށީމެވެ 

ފުއްދައިދޭމީހަކީ ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑިތައް  މީސްތަކުންގެ މުހުތާދުތައް ( 6) 

 އެމީހެއްގެ އަތުގައިވާމީހެއް 

  هللاކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ކު އަނަސް ބުން މާލި
، َوِإَن ِمْن )) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ِإَن ِمْن الَناِس َمَفاتِيَح لِْلَخرْيِ َمَغالِيَق لِلَشرِ 

َمَغالِيَق لِْلَخرْيِ، َفط وََب ِلَمْن َجَعَل اّلَل  َمَفاتِيَح اْلَْرْيِ   الَناِس َمَفاتِيَح لِلَشر ِ 
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މާނައީ:   (1)(( ْيِه، َوَوْيٌل ِلَمْن َجَعَل اّلَل  َمَفاتِيَح الَشرِ  َعَلى يََدْيهِ َعَلى يَدَ 

ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ނުބައިކަންކަން ބަންދުކުރާ ހެޔޮކަމުގެ  "

ތަޅުދަނޑިތަކެއްވެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ހެޔޮކަންކަން ބަންދުކުރާ  

އެމީހެއްގެ  هللا، ނޑިތަކެއްވެއެވެ. ފަހެ، މާތް ނުބައިކަންކަމުގެ ތަޅުދަ 

ފައިވާމީހަކަށްވުމަށްޓަކައި އަތްމަތީގައި ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ލައްވާ

އެމީހެއްގެ އަތްމަތީގައި هللا، ގަދައަޅާމަސައްކަތްކުރާށެވެ. އަދި މާތް 

 ނުބައިކަމުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ލައްވާފައިވާމީހަކަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ." 

މި ޢިބާރާތުގެ ޝަރަޙާގައި    ((ِإَن ِمْن النَاِس َمَفاتِيَح لِْلَخرْيِ ))  ވާމި ޙަދީޘްގައި

ޢިލްމާއި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް  ؛ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އެބަހީ  އައްސިންދީ  

ހެޔޮރަނގަޅުބައެއްގެގޮތުގައިވުންފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިކުރައްވައި، އެބައެއްގެ  

ތަޢާލާ ހުޅުއްވާލައްވާ ބަޔަކުވެއެވެ.  هللا  އަތްމަތީގައި ހެޔޮކަމުގެ ދޮރުތައް

ކަމެއްގެ ތަޅުދަނޑިތައް އެބައިމީހުންނަށް މިލްކުވެ، އެބައިމީހުންގެ  ހުރިހާ ހެޔޮ

 (2) އަތްމަތީގައި އެތަޅުދަނޑިތައް ވެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ." 

 

ماجه حديث  ، وحسنه اْللباِن ِف صحيح سنن ابن  237رواه ابن ماجه، حديث رقم   (1) 
 . 194رقم 
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ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މުދަލުގެ ހެޔޮކަމާއި، އެ މުދަލުގެ   އައްޠީބީ 

 ވެނީ ޚަޒާނާއެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ފަހެ، އެމީހަކު އެ ނުބައިކަން މާނަކުރެ

ގެ މަގުގައި ހޭދަކޮށް، އަދި ޝައިޠާނާގެ  هللاޚަޒާނާއިން މުދާތައް ނެރެ، މާތް 

މަގުގައި ހޭދަނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ )އެމީހެއްގެ އަތުގައި އެވަނީ( ނުބައިކަންކަން  

ދަކުރުން  ގެ މަގުގައި ހޭهللاބަންދުކުރާ ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑިއެކެވެ. އަދި 

ދުކޮށް، ޝައިޠާނާގެ މަގުގައި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެ ޚަޒާނާގެ ދޮރުބަން 

ހޭދަކުރުމަށް އެތަނުގެ ދޮރު ހުޅުވައިފިކަމުގައިވާނަމަ، )އެމީހެއްގެ އަތުގައި  

 (1) އެވަނީ( ހެޔޮކަންކަން ބަންދުކުރާ ނުބައިކަންކަމުގެ ތަޅުދަނޑިއެކެވެ." 

އިވާ  އިދޭމީހަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގަ މީސްތަކުންގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދަ ( 7) 

 ހެޔޮމީހާ އެންމެ  

  هللاކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލު هللا ޖާބިރު ބުން ޢަބްދު  
، َوََل )) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ، َوََل َخرْيَ ِفيَمْن ََل ََيَْلف  اْلم ْؤِمن  ََيَْلف  َوي  ْؤَلف 

، َوَخرْي  النَاِس أَنْ َفع ه ْم لِلَنا އެކުވެރިވާ،  މުއުމިނާއަކީ މާނައީ: " (2)(( سِ ي  ْؤَلف 

 

 . 354، ص  1فيض القدير؛ لعبدالرؤوف املناوي، ج (1) 

، وحسنه اْللباِن ِف صحيح اجلامع،  5787اِن ِف اْلوسط، حديث رقم رواه الطرب  (2) 
 . 6662حديث رقم  
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އަދި އެކުވެރިވެއުޅޭ މީހެކެވެ. އަދި އެކުވެރިވާ އަދި އެކުވެރިވެނޫޅޭމީހެއްގެ  

ހެވެއް ނުވެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންކުރެ އެންމެ ހެޔޮމީހަކީ މީސްތަކުންނަށް  

 އެންމެ މަންފާކޮށްދޭމީހެކެވެ." 

ދި  އަށް ހިފެހެއްޓޭނެ ސަބަބެވެ. އަގެ ދީނުގައި ގަދަهللاއެކުވެރިވެއުޅުމަކީ މާތް  

އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން އުފެދޭނެ  

ސަބަބެވެ. އަދި އެކަމާ އިދިކޮޅުވެއްޖެނަމަ އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން  

 (1) އުފެދޭނެއެވެ. 

ނާވީ  ރަޙާގައި އަލްމުމި ޢިބާރާތުގެ ޝަ  ((أَنْ َفع ه ْم لِلَناسِ ))މި ޙަދީޘްގައިވާ 

  ެއެމީހެއްގެ މުދަލުންނާއި، ޖާހުންނާއި،  ؛ . "އެބަހީވިދާޅުވެފައިވެއެވ

ޢިލްމުން މީސްތަކުންނަށް އިޙްސާންތެރިވުމެވެ. އެހެނީ، އެންމެހާ ޚަލްޤުތަކަކީ  

ގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ ބައެކެވެ. އެކަލާނގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ  هللاމާތް 

 (2)  ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ." ލާބައެއްދެކެ އެކަލާނގެދަށުގައިވާ ބަޔަކަށް އަޅާ

ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ މަތިވެރި ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ    އަބޫ ހުރައިރާ  އަދި   

އަށް ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.     هللاރަސޫލު

 

 . 3129، ص 8مرقاة املفاتيح؛ لعلي الروي، ج  (1) 

 . 528، ص 1يسري بشرح اجلامع الصغري؛ لعبدالرؤوف املناوي، ج الت (2) 
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َديْ ناا، أَْو ت ْطِعَمه    ِضي َعْنه  أَْو تَ قْ  ،َأْن ت ْدِخَل َعَلى َأِخيَك اْلم ْسِلِم س ر وراا))
")އެއީ( ތިބާގެ މުސްލިމް އަޚާގެ )ހިތަށް( އުފާވެރިކަން  މާނައީ:  (1)(( خ ب ْزاا

ވައްދައިދިނުން، ނުވަތަ އޭނާގެ ކިބައިން ދަރަންޏެއް އަދާކޮށްދިނުން، ނުވަތަ  

 ރޮށިކޮޅެއް ކާންދިނުމެވެ." ށް އައޭނާ )ކުޑަމިނުން(

 ރިވެވޮޑިގަންނަވާނެ އެހީތެ هللا ވާމީހަކަށް މާތް  މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރި (  8) 

 هللا ރަސޫލު ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ 
نْ َيا، نَ َفَس للا   ))ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.   َمْن نَ َفَس َعْن م ْؤِمن  ك ْربَةا ِمْن ك َرِب الدُّ
َعَلْيِه ِف  َر َعَلى م ْعِسر ، َيَسَر للا  يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَ َعْنه  ك ْربَةا ِمْن ك َرِب 

نْ َيا َواْْلِخَرِة، َوللا  ِف   نْ َيا َواْْلِخَرِة، َوَمْن َسَُتَ م ْسِلماا، َسَُتَه  للا  ِف الدُّ الدُّ
މިނެއްގެ ކިބައިން  މުއުމާނައީ: "     (2)(( َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبد  ِف َعْوِن َأِخيهِ 

މީހެއްގެ ކިބައިން،    އް ދުރުކޮށްދީފިނދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން އުނދަގުލެދުނިޔޭގެ އު

ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ އުނދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން އުނދަގުލެއް  هللا 

هللا ދުރުކޮށްދެއްވާނެތެވެ. އަދި އުނދަގުލުގައިވާމީހަކަށް ލުއިކޮށްދީފިމީހަކަށް، 

 

ْلفاء:  ، وحسنه لشواهده العجلوِن ِف كشف ا7273البيهقي ِف الشعب، حديث رقم    (1) 
 . 2715و   1494، وصح حه اْللباِن ِف الصحيحة، حديث رقم 172/ 1

 . 2699مسلم، حديث رقم   (2) 
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 )ޢައިބުތައް(  އި ލުއިކޮށްދެއްވާނެތެވެ. އަދި މުސްލިމެއްގެދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގަ

ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި  هللا ބުތައް، ސިއްރުކޮށްދީފިމީހެއްގެ ޢައި

  ސިއްރުކޮށްދެއްވާނެތެވެ. އަދި އަޅަކު އޭނާގެ އަޚާއަށް އެހީތެރިވުމުގައި 

 އެ އަޅަކަށް އެހީތެރިވެވޮޑިގަންނަވާނެތެވެ." هللا ވާހާހިނދަކު، 

އި އެހީތެރިވުމުގެ  މީހަކު އޭނާގެ އަޚާގެ ކަންކަމުގަ؛ އި މިވަނީ މި ޙަދީޘްގަ

އެމީހަކު އޭނާގެ  ؛ ޘްގައި އިޝާރާތްކުރެވެނީދި މި ޙަދީމާތްކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އަ

އަޚާއަށް އެހީތެރިވެއުޅުނުގޮތާ އެއްގޮތަކަށް ކަލާނގެވަންތަ ފަރާތުން އެމީހަކަށް  

އެހީތެރިވެވޮޑިގަންނަވާނެކަމެވެ. އެއީ އެމީހެއްގެ ހިތުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ  

ނުވަތަ އެ ދެބައި އެއްކޮށްހިމެނޭގޮތަށް އުނދަގުލެއް ދުރުކޮށްދީ،    ގުނަންތަކުން

އިދިންކަމުގައިވީނަމަވެސްމެއެވެ. މިހުރިހާ ގޮތަކީ  ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދަ

 (1) އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތްތަކެވެ. 

ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.   ގެ  ބުން ޢުމަރު هللاޢަބްދު

ْسِلِم ََل َيْظِلم ه  َوََل    ْسِلم  َأخ و امل   امل))ވެ. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެ هللا ރަސޫލު
ي ْسِلم ه ، َوَمْن َكاَن ِف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اّلَل  ِف َحاَجِتِه، َوَمْن فَ رََج َعْن 

ا ك ْربَةا، فَ رََج اّلَل  َعْنه  ك ْربَةا ِمْن ك ر َِبِت يَ ْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َسَُتَ م ْسلِ م ْسِلم    ما

 

 . 3104، ص  7مرقاة املفاتيح؛ لعلي الروي، ج  (1) 
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އެއްމުސްލިމަކީ އަނެއް މުސްލިމެއްގެ  މާނައީ: " (1)((َسَُتَه  اّلَل  يَ ْوَم الِقَياَمةِ 

އަޚެކެވެ. އޭނާ އޭނާގެ އަޚާއަށް އަނިޔާވެރިއެއްނުވާނެއެވެ. އަދި ގެއްލުމުގެ  

ތެރެއަށް ދޫކޮށެއްވެސްނުލާނެއެވެ. އޭނާ އޭނާގެ އަޚާގެ ބޭނުންތައް  

އްދަވައިދެއްވުމުގައި  ފުއޭނާގެ ބޭނުންތައް هللا  ފުއްދައިދިނުމުގައިވާނަމަ، މާތް

އެވެ. އަދި މުސްލިމެއްގެ ކިބައިން އުނދަގުލެއް ދުރުކޮށްދީފިނަމަ،  ވޮޑިގެންވާނެ

ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ އުނދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން އުނދަގުލެއް އޭނާގެ ކިބައިން  

އިބުތައް  ދުރުކޮށްދެއްވާނެއެވެ. މުސްލިމެއްގެ ޢައިބުތައް ސިއްރުކޮށްފިމީހެއްގެ ޢަ

 ޤިޔާމަތްދުވަހު ސިއްރުކޮށްދެއްވާނެއެވެ." هللا މާތް 

މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ ހެޔޮކަމުގައި ވާގިވެރިވުމުގެ  ( 9) 

 ދޮރެއް 

،  ރިވެ ހެޔޮކަންކަމުގައި މީސްތަކުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެ

ކާނުލައި  އިޖްތިމާޢީގޮތުން ޟަރޫރީކަމެކެވެ. އެކަމަވާގިވެރިވުމަކީ 

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  هللا . މާތް މީސްތަކުންނަކަށް ނުއުޅެވޭނެއެވެ 

ُقوا ﴿ ثِْم َوالُْعْدَواِن َواتذ َوَتَعاَونُوا لََعَ الِِْبِّ َواتلذْقَوى َوََل َتَعاَونُوا لََعَ اْْلِ
َ َشِديدُ  َ إِنذ اَّللذ  ހެޔޮކަންތައް މާނައީ: "އަދި )2املائدة: (﴾  الِْعَقاِب اَّللذ

 

 . 2580، ومسلم، حديث رقم 2442البخاري، حديث رقم   (1) 
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  ، އެހީވެ  އަނެކަކަށް  އެކަކު   ތިޔަބައިމީހުން  މައްޗަށް   ވެރިވުމުގެތަޤްވާ   ،ކުޅައުމާއި

  ، މައްޗަށް ތެރިވުމުގެޢަދާވާތް ފާފަވެރިވުމާއި އަދި! ވާގިވެރިވާށެވެ

  އަދި ! ނުވާށެވެ ވާގިވެރި  ،އެހީވެ އަނެކަކަށް  އެކަކު ތިޔަބައިމީހުން

ޢުޤޫބާތް   އީ هللا ،ން ށަވަރު ހަމަކަ ! ވެރިވާށެވެތަޤްވާ އަށްهللا ތިޔަބައިމީހުން

 " .ރަސްކަލާނގެއެވެ ވެގެންވާ  ގަދަފަދަ

هللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މާތް  މި އާޔަތުގެ ޝަރަހާގައި އިބްނު ކަޘީރު 

ހެޔޮކަންކަން ކުރުމުގައި އެކަލާނގެ މުއުމިނު އަޅުތަކުންނަށް އަމުރުކުރައްވަނީ 

ށްލުމުގައިވެސް  އެހީތެރިވެ، ވާގިވެރިވުމަށެވެ. އަދި މުންކަރާތްތައް ދޫކޮ

ގެ މަގަށް  އެހީތެރިވެ، ވާގިވެރިވުމަށެވެ. އެއީ ތަޤްވާވެރިކަމެވެ. އަދި ބާޠިލު 

ނަޞްރުދިނުމާއި، ފާފަވެރިވުމަށާއި ޙަރާމްކަންކަމަށް އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެ،  

 (1) އެވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ."  ވާގިވެރިވުން
އާއެކު ތިމަންމެން    ނަބިއްޔާ  ވިދާޅުވިއެވެ.    އަބޫ ސަޢީދުލް ޚުދްރީ  

ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވީމެވެ. އެހިނދު، މީހަކު އޭނާގެ ސަވާރީގެ މަތީގައި އައެވެ.  

ފަހެ، )ކަމަކަށް ބޭނުންވެގެން( އެމީހާ އޭނާގެ ކަނާތް ފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށް  

َمْن َكاَن َمَعه   ))ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  هللا ބަލާލިއެވެ. އެހިނދު ރަސޫލު 
ْليَ ع ْد ِبِه َعَلى َمْن ََل َظْهَر لَه ، َوَمْن َكاَن َله  َفْضٌل ِمْن زَاد ،  ف َ َفْضل  َظْهر ، 

 

 . 18، ص 5تفسري ابن كثري، ج  (1) 



 ހެޔޮފޯރުކޮށްދޭށެެވ!މީސްތަކުންނަށް 

27 

"އެމީހެއްގެ އަތުގައި އިތުރު  މާނައީ:  (1)(( فَ ْليَ ع ْد ِبِه َعَلى َمْن ََل زَاَد َله  

ސަވާރީއެއް އޮވެއްޖެމީހާ، ސަވާރީއެއްނެތް މީހަކަށް އެ ސަވާރީ ދޭށެވެ. އަދި  

ކޮއްތުހުރެއްޖެމީހާ، ކޮއްތުނެތްމީހަކަށް އެ އެއްޗެއް އިތުރަށް  އަތުގައި  އެމީހެއްގެ  

 ދޭށެވެ." 

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މި    މި ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙާގައި އަލްއިމާމް އަންނަވަވީ 

ޙަދީޘްގައި މިވަނީ ޞަދަޤާތްކުރުމަށާއި، ދީލަތިވުމަށާއި، އޯގާތެރިވުމަށާއި،  

ސާންތެރިވުމަށް  އުޅޭމީހުންނަށް އިޙްއި އެކުވެރިންނަށާއި އެކުގަ 

 (2) ރުއަޅުއްވާފައެވެ." ބާ
މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ އީމާންކަން  ( 10) 

 ފުރިހަމަވާނެކަމެއް 

 ނަބިއްޔާ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.   އަނަސް ބުން މާލިކު
َب ِْلَِخيِه َما ُي ِ ََل ي  ْؤِمن  َأَحد ك ْم، َحََّت )) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. بُّ  ُيِ 

"އެމީހާގެ އަމިއްލަނަފްސުގެ މައްޗަށް ލޯބިކުރާކަންކަން  މާނައީ:  (3)(( لِنَ ْفِسهِ 

 

 . 1728مسلم، حديث رقم   (1) 

 . 275، ص 6ح النووي، ج مسلم بشر  (2) 
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  އޭނާގެ އަޚާއަށް ލޯބިކޮށްފުމަށްދާންދެން )ފުރިހަމައަށް( އީމާންވިކަމުގައި

 ނުވެއެވެ." 

ވިސްނަވާލައްވާށެވެ! ތިބާގެ އީމާންތެރިކަން ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި ތިބާގެ  

ކުރާކަންކަން ތިބާގެ އަޚާއަށް ލިބުމަށް  އަމިއްލަނަފްސަށް ލޯބި

ބިކުރާފަދައިން ތިބާގެ  ލޯބިކުރަންޖެހެއެވެ. ތިބާއަށް އުފާވެރިކަން ލިބުމަށް ލޯ 

ބާއަށް ފުރިހަމަ  އަޚާއަށް އުފާވެރިކަން ލިބުމަށް ލޯބިކުރަންޖެހެއެވެ. ތި

ޞިއްޙަތެއް ލިބުމަށް ލޯބިކުރާފަދައިން ތިބާގެ އަޚާއަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް  

ބުމަށް ލޯބިކުރަންޖެހެއެވެ. ތިބާއަށް މުދާ ލިބުމަށް ލޯބިކުރާފަދައިން ތިބާގެ  ލި

ބުމަށް ލޯބިކުރަންޖެހެއެވެ. ތިބާއަކީ ކައިބޮއެގެން  އަޚާއަށް މުދާ ލި 

ރާފަދައިން ތިބާގެ އަޚާއަކީވެސް ކައިބޮއެގެން  ހުރިމީހަކަށްވުމަށް ލޯބިކު

 ހުރިމީހަކަށްވުމަށް ލޯބިކުރަންޖެހެއެވެ. 

ކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން  ތަ މީސް ( 11) 

 ލިބޭނެކަމެއް 

 هللا ރަސޫލު  ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. އަބުލް ޔަސަރު 
  (1)(( َمْن أَْنظََر م ْعِسراا أَْو َوَضَع َعْنه ، َأظََله  للا  ِف ِظلِ هِ ))  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ށް، ނުވަތަ )ދަރަނިން ބައެއް(  ށް އަޅާލައިފިމީހަކަ"ދަތިޙާލުގައިވާމީހަކަ މާނައީ:  

 

 . 3006مسلم، حديث رقم   (1) 
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އެކަލާނގެ ހިޔާވަހިކަމުން ހިޔާވަހިކަން  هللا މާފުކޮށްދީފިމީހަކަށް، މާތް 

 ދެއްވާނެތެވެ." 

ٍة ﴿ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް  ةٍ َفنَِظَرٌة إََِلٰ َميَْْسَ َوإِن ََكَن ُذو ُعْْسَ
ن
َ
قُوا   َوأ އަދި،  "  މާނައީ:  (280  البقرة:)  ﴾َتْعلَُمونَ   مْ نتُ كُ   إِن   لذُكمْ   َخْْيٌ   تََصدذ

)ދަރަނިވެރިޔާއަކީ( އަތްމަތި ދަތި މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ، ފަހެ، )އެމީހާއަށް(  

ދޭ ހުށިކަމެވެ! އަދި،  މުހުލަތުތަނަވަސްކަމެއް ލިބެންދެން )އޭނާއަށް( 

ކުރުން(  ކުރުން )އެބަހީ: އެ ދަރަނި މާފުޞަދަޤާތްތިޔަބައިމީހުން )އެ ދަރަނީން(  

. ތިޔަބައިމީހުންނަށް )އެކަން( އެނގޭ  ކަން ބޮޑެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮ

 ".ކަމުގައި ވާނަމައެވެ

؛ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އެބަހީ  މި ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙާގައި ޢަލީ އަލްހަރަވީ 

ފަޤީރުމީހެއްގެ ދަރަނި ދެއްކުމަށް މުހުލަތުދީފިމީހަކު، )ނުވަތަ( ކިތަންމެ ގިނަ  

ދީފިމީހަކު،   ދަރަންޏެއްވިޔަސް އޭނާގެ ކިބައިން މާފުކޮށްނުވަތަ މަދު

 (1) )މަޙްޝަރުގެ މައިދާނުގައި( ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި ބަހައްޓަވާނެއެވެ." 
 ގެ ރަޙްމަތް ލިބޭނެކަމެއް هللاމީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ  (  12) 

ތްކުރާމީހަކީ  ށްޓަކައި މަސައްކަފުއްދައިދިނުމަ  ބޭނުންތައް  މީސްތަކުންގެ

އެބައިމީހުންނާމެދު ރަޙްމާއި ހަމްދަރުދީ ހުރިކަމުގެ  ހެއްގެ ހިތުގައި އެމީ

 

 . 1954، ص5الروي، ج مرقاة املفاتيح؛ لعلي  (1) 
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އެމީހަކަށް   ގެ ރަޙްމަތްهللاޢަލާމާތެކެވެ. މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމުކުރުމަކީ މާތް 

 ޙާޞިލުވާނެކަމެކެވެ. 

 هللا ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލުގެ  هللا ޖަރީރު ބުން ޢަބްދު 
މާނައީ:   (1)(( َمْن ََل يَ ْرَحم  الَناسَ  يَ ْرَحم  للا   ََل )). ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ 

ގެ ރަޙްމަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ." އަދި  هللا"މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމުނުކުރާމީހަކަށް 

ِإََّنَا  ))ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.    އުސާމާ ބުން ޒައިދު  
ރަޙުމްކުރައްވާކަން  هللا "މާތް މާނައީ:  (2)(( الرَُّْحَاءَ يَ ْرَحم  اّلَل  ِمْن ِعَباِدِه 

 ކަށަވަރީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ ރަޙްމުކުރާމީހުންނަށެވެ." 

هللا ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލު  ގެ ބުން ޢަމްރު هللا އަދި ޢަބްދު

  .ެاْرَْح وا َمْن ِف اَْلْرضِ الرَاِْح وَن يَ ْرَْح ه م  الَرْْحَن ، ))ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ 
"ރަޙްމުކުރާމީހުންނަށް ރަޙްމާންވަންތަ  މާނައީ:  (3)((َماءِ يَ ْرَْحْك ْم َمْن ِف السَ 

ކަލާނގެ ރަޙްމަތް ލައްވާނެތެވެ. ބިމުގައިވާމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން  

 

 . 2319واللفظ له، مسلم، حديث رقم  7376البخاري، حديث رقم   (1) 

يث رقم  ، مسلم، حد 7448و  7377و  6655و  1284البخاري، حديث رقم  (2) 
923 . 

 . واللفظ له  1924، الُتمذي، حديث رقم 4941أبو داود، حديث رقم   (3) 
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( هللاމާތް ؛ )އެބަހީ ރަޙްމުކުރާށެވެ! )އޭރުން( އުޑުގައިވާ ފަރާތް

 ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙްމުކުރައްވާނެއެވެ." 

މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ  ( 13) 
 އެއްބައިވަންތަކަށް ޤާއިމުވާނެ ކަމެއް 

 هللا ގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލު   އަބޫ މޫސަލް އަޝްޢަރީ  
َياِن َيش دُّ بَ ْعض ه  بَ ْعضاا  ِإَن ال)) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.   ((م ْؤِمَن لِْلم ْؤِمِن َكاْلب  ن ْ

"ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުންނަކީ އަނެއް މާނައީ:  (1). َأَصاِبَعه  َك َوَشبَ 

މުއުމިނުންނަށްޓަކައި ބިނާއެއްފަދަ ބައެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ އެއްބައެއްގެ  

  އެއްއަތްޕުޅުގެ  ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ފުށުން އަނެއްބަޔަކަށް ގަދަކަންލިބެއެވެ."

 އްސަވާލެއްވިއެވެ. ށް މަޅުތަކައަތްޕުޅުގެ އިނގިލިފުއަނެއް އިނގިލުފުޅުތައް

މުއުމިނާއަކީ  ؛ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މި ޙަދީޘްގެ މާނައަކީ  ޢަލީ އަލްހަރަވީ  

 ދުނިޔަވީ  ނާގެ އަޚާގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި އޭނާގެ ދީނީ ކަންކަމުގައްޔާއިއޭ

ކަންކަމުގައި ވަރުގަދަވާނެ މީހެއްނޫނެވެ. އެއީ ބައެއް ބިނާތައް އެއިގެ އެއްބަިއ 

 (2) ނެވެ." އަނެއްބައި ވަރުގަދަކޮށްދޭ ފަދައިން

 

 . 2585رقم  ، ومسلم حديث 2446البخاري، حديث رقم   (1) 

 . 3102، ص  7مرقاة املفاتيح؛ لعلي الروي، ج  (2) 
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 ލޯބި  މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި (  14) 

 އުފެދޭނެކަމެއް 

 هللا ރަސޫލު ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.    އަންނުޢުމާން ބުން ބަޝީރު  
ِهْم، َوتَ َعاط ِفِهْم َمَثل  )) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. َمَثل  اْلم ْؤِمِنَي ِف تَ َوادِ ِهْم، َوتَ رَاْحِ 

  (1)(( ِد ِِبلَسَهِر َواْل َمىاجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنه  ع ْضٌو َتَداَعى َله  َسائِر  اجلَْسَ 
  އަނެކަކުދެކެ އެކަކު ބައިމީހުންއެ މިސާލަކީ  މުއުމިނުންގެ " މާނައީ: 

 އަނެކަކަށް  އެކަކު  ، ހަމްދަރުދީވުމުގައްޔާއި  އަނެކަކަށް  އެކަކު  ،ލޯބިވުމުގައްޔާއި

  ގުނަވަނަކަށް ހަށިގަނޑުން. މިސާލެވެ  އެއްހަށިގަނޑެއްގެ އޯގާތެރިވުމުގައި

  މުޅި   ސަބަބުން  ހުންއައުމުގެ  ހޭލާހުރުމާއި  ނިދިނައިސް  ހިނދު  ހޭޖެ  ތަކުލީފެއް

 " .އެވެއިޙުސާސްވެ  ވޭން  އެކަމުގެ ހަށިގަނޑަށް

އީމާންކަމާނުލައި ސުވަރުގެ ނުވަދެވޭނެއެވެ. އީމާންކަން ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި 

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކުދެކެ ލޯބިވާންޖެހެއެވެ. އެ ލޯބި އުފެދޭނެ ސަބަބުތަކުގައި  

هللا ރަސޫލު ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.  ހިފަންޖެހެއެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ 

  .ެَن اجْلََنَة َحََّت ت  ْؤِمن وا، َوََل ت  ْؤِمن وا َحََّت  ََل َتْدخ ل و ))  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ
ت ْم؟ أَْفش وا الَسَل  َم ََتَابُّوا، أََوََل أَد لُّك ْم َعَلى َشْيء  ِإَذا فَ َعْلت م وه  ََتَابَ ب ْ

 

 . 2586مسلم، حديث رقم   (1) 
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َنك مْ  "ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވެއްޖެއުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން  މާނައީ:    (1)(( بَ ي ْ

ނުވަންނާނެއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް  ސުވަރުގެ 

ލޯބިވެއްޖެއުމަށްދާންދެން އީމާންވިކަމުގައެއް ނުވާނެއެވެ. އެކަމެއްކުރުމުން  

 ލޯބިއުފެދޭނެކަމެއްގެ ވާހަކަ ތިމަންކަލޭގެފާނު  ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި 

 ތުރާށެވެ!" ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމް ފަ؟ ބަޔާންކޮށްދެއްވަންތޯއެވެ

ގޮތުގައި އީމާންކަން ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި، އެކަކު އަނެކަކު  ވާ މި ޙަދީޘުން ދޭހަ

ވެ.  ދެކެ ލޯބިވާންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ލޯބި އުފެދޭނެ ސަބަބުތަކުގައި ހިފަންޖެހެއެ

އެފަދަ މުހިއްމު އެއްސަބަބު އެކަލޭގެފާނު އެވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއީ 

މެވެ. ހަމަމިފަދައިން، އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ ބޭނުންތައް  ސަލާމް ފެތުރު

 ފުއްދައިދުނުމަކީވެސް މިކަމުގެ ސަބަބެކެވެ. 

 މީސްތަކުންނަށް ތަކެތި ނުދީ މަނާކުރުމަކީ ހަލާކުހުރިކަމެއް (  15) 

يَن ُهْم َعن  فََويٌْل ِل لُْمَصِل يَ ﴿ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް  ِ * اَّلذ
يَن ُهْم يَُراُءونَ  َصََلتِِهْم َساُهونَ  ِ -4  : املاعون)  ﴾* َويَْمَنُعوَن الَْماُعونَ  * اَّلذ

 ނަމާދުކުރާ ،ތިބެ  ވެޣާފިލު  ނަމާދާމެދު  ންގެބައިމީހުއެ  ،ފަހެ"  މާނައީ: (7

  ކަންދެއްކުމަށް  ،ހަމަ ،ންނީ ބައިމީހުއެ  .ޓެވެއްހަލާކުހު އިގެއްލުމާ މީހުންނަށް

 " .މީހުންނެވެ މަނާކުރާ ،މީހުންނަށްނުދީ   ތަކެތި އަދި  .މީހުންނެވެ ނަމާދުކުރާ

 

 . 54مسلم، حديث رقم   (1) 
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هللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މާތް    މި އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރުގައި އައްޠަބަރީ 

އަތުގައިވާ ތަކެތިން   ވަޙީކުރައްވާފައި އެވަނީ: އެފަދަމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ

 (1) މީސްތަކުން މަންފާހޯދުން މަނާކުރާމީހުންނެވެ." 

އެބައިމީހުންނަކީ  ؛ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އެބަހީ އަދި އިބްނު ކަޘީރު 

އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމުގައި އިޙްސާންތެރިނުވި  

ސާންތެރިނުވި  މީހުންނެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށްވެސް އިޙް

ދި އެހީތެރިކަން  އެ އަޅުތަކުން މަންފާހޯދުމަށްފަހު، އަ؛ މީހުންނެވެ. އެއީ

ހޯދުމަށްފަހު އެ އެއްޗެއް އަނބުރާގެނެސް ރައްދުކުރާގޮތަށްވެސް އެއްޗެއް  

ނުދީފުމަށްދާންދެނެވެ. ފަހެ، ޒަކާތާއި މި ނޫންވެސް ހެޔޮކަމުގެގޮތުން  

 (2)  މާބޮޑަށް މަނާވެގަންނާނެއެވެ." ހޭދަކުރާހޭދަކުރުންތަކުން މިފަދަ ބަޔަކު

ލިބިގެންވާޙާލު، މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް  ކުޅަދާނަކަން ( 16) 

 ފުއްދައިނުދިނުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން 

  މުޢާވިޔަތު ބުން އަބޫ ސުފްޔާން ޢަމްރު ބުން މުއްރަތުލް ޖުހަނީ 
ހީމެވެ.  ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް ތިމަން އަޑުއެ  هللا ރަސޫލު  އަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

َمْسَكَنِة ِإََل أَْغَلَق   د وَن َذِوي الَاَجِة، َواْلََلِة، َوالَما ِمْن ِإَمام  ي  ْغِلق  َِببَه  ))
 

 . 634، ص 24تفسري الطربي، ج (1) 

 . 493، ص 8تفسري ابن كثري، ج  (2) 
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، َفَجَعَل م َعاِويَة  َرج لا  ((اّلَل  أَبْ َواَب الَسَماِء د وَن َخَلِتِه، َوَحاَجِتِه، َوَمْسَكَنِتهِ 
އެއްވެސް ވެރިއެއްގެ އަރިހަްށ "މާނައީ:  (1). َعَلى َحَواِئِج الَناسِ 

ކަންކަމަށް ބޭނުންޖެހިގެންވާމީހުންނާއި، ފަޤީރުންނާއި،  ޙާޖަތްތަކާއިގެން 

ވޭނެގޮތަށް ދޮރު ބަންދުކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ، އެ  ނުވަދެ ނިކަމެތިންނަށް 

ވެރިއެއްގެ ފަޤީރުކަމާއި، ބޭނުންތަކާއި، ނިކަމެތިކަމާނުލައި، އުޑުގެ  

އެ ވެރިއެއްގެ ދުޢާ  ؛ ދުކުރައްވައެވެ. )އެބަހީ ބަން هللا ދޮރުކޮޅުތައް މާތް 

އިޖާބަނުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ އެދުންތައް ބޭކާރުކުރައްވާނެތެވެ.(" ފަހެ،  

މީސްތަކުންގެ ކަންކަން ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި މުޢާވިޔަތުގެފާނު މީހަކު  

 ޢައްޔަނުކުރެއްވިއެވެ. 

ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް  ފުއްދައިދިނުމާމެދު  މީސްތަކުންގެ ޙާޖަތްތައް  

 މިސާލުތައް 

 މުސްލިމުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު 
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން އެއްހަށިގަނޑެއްފަދަ ނުވަތަ ބިނާތަކެއްފަދަ  

ބައެކެވެ. އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ކުރީކޮޅުގައި މުސްލިމުންގެ އާރާއި ބާރުގަދަވެ،  

ދީގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތުން ހަރުދަނާ މުޖުތަމަޢަކަށް  ޢަދުލުވެރި، އިޤްތިޞާ

އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުވެގެންދިޔަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބަކީ އެބައިމީހުން  

 

، وص ححه اْللباِن ِف صحيح الُتمذي، حديث رقم  1332الُتمذي، حديث رقم  (1) 
1071 . 
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އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އަޅާލުމެވެ. އަންނަނިވި ހާދިސާތަކަށް ވިސްނާލުމުން  

 މިކަން ދޭހަވެގެންދެއެވެ. 

 ތިކަން ގެ ދީލަ    ނަބިއްޔާ ( މާތް 1)

މީސްތަކުންނަށް އަޅާލެއްވުމުގައްޔާއި، މީސްތަކުންނަށް 

މި އުއްމަތުގެ  އޯގާތެރިވެވަޑައިގެންނެވުމުގައްޔާއި، ދީލަތިވެވަޑައިގެންނެވުމުގައި  

ނަކީ  އަށްވުރެ ރިވެތި ނަމޫނާއެއް ނުވެއެވެ. އެކަލޭގެފާ  މާތް ނަބިއްޔާ 

އަދި ރަމަޟާން    ،ގައިވެސްރަސޫލުކަމާއި ނަބީކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރީ

 މައްސަރާއި އެނޫން މައްސަރުތަކުގައިވެސް އެހާމެ ދީލަތި ބޭކަލެކެވެ. 

  ގެ މައްޗަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޙީ ބާވާލެއްވުނުހިނދު،  މާތް ނަބިއްޔާ

އެކަލޭގެފާނު އެކަމާ ބިރުފުޅުން އުޅުއްވިހިނދު، އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެހާ ކަމެއް 

ގެ ބަސްފުޅަކީ   ގިވަޑައިގަންނަވާ ޚަދީޖަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެނ 

މި ބަސްފުޅުން އެނގޭގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނަކީ   މިސާލެކެވެ.މިކަމުގެ 

ލަތި، ހިތްހެޔޮ  ރަސޫލުކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރީގައިވެސް ދީ

  َما ُي ْزِيَك اّلَل    ،َكَل َواّللَِ ))ބޭކަލެއްކަން އެނގެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  
ا، ِإَنَك لََتِصل  الَرِحَم، َوََتِْمل  الَكَل، َوَتْكِسب  ال َمْعد وَم، َوتَ ْقرِي   أَبَدا

ގަންދީފައި ބުނަމެވެ.  هللا މާނައީ: "   (1)(( الَضْيَف، َوت ِعي  َعَلى نَ َواِئِب اَلق ِ 

 

 . 160، مسلم، حديث رقم 6982و   4953و   3البخاري، حديث رقم   (1) 
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ކަލޭގެފާނަށް ދެރަގޮތެއް މިންވަރެއް  هللا ތިޔަހެނެއް ނުވާނެވެ! މާތް 

  މުކުރައްވާ ރަޙިމުގެ ގުޅުން ޤާއި . ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަކީ  ނުކުރައްވާނެއެވެ 

ބޭކަލަކީމެވެ. ދަތިއުނދަގޫޖެހިފައިވާމީހުންގެ ދަތިއުނދަގޫތައް ފިލުއްވައިދެއްވާ  

މެވެ. އަދި ދަތިޙާލުގައިވާމީހުންނަށް ހޭދަކުރައްވާ ބޭކަލަކީމެވެ. އަދި  ބޭކަލަކީ 

. އަދި މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ  މެހެމާނުންނަށް ކާންބޯންދެއްވާ ބޭކަލަކީމެވެ

އުނދަގޫކަންކަން ދުރުކޮށްދެއްވުމުގައި ވާގިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ  

 ބޭކަލަކީމެވެ."  

  އެކަލޭގެފާނު ހިތްވަރުދެއްވާފައިވެއެވެ.ބަލިމަޑުކަން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

هللا ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަން ބަލިޙާލުގައި ވަނިކޮށް ރަސޫލު އުއްމުލް ޢަލާ 

   ަأَْبِشرِي ََي أ َم  ))ންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ތިމ
َخطَاََيه ، َكَما ت ْذِهب  الَنار  َخَبَث  اْلَعَلِء، فَِإَن َمَرَض اْلم ْسِلِم ي ْذِهب  اّلَل  ِبِه  

،  "އޭ އުއްމު ޢަލާއެވެ! އުފާކުރައްވާށެވެ! ފަހެމާނައީ:    ( 1)((الَذَهِب َواْلِفَضةِ 

އޭނާގެ  هللا ހަމަކަށަވަރުން މުސްލިމަކަށް ޖެހޭ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން މާތް  

ރިހީގައިޖަހާ ދަމިލަ އަލިފާނުން  ރަނާއި ؛ ފާފަތައް ފުއްސަވާދެއްވައެވެ. އެއީ

 ފިލުވާލާފަދައިންނެވެ." 

ވިދާޅުވިއެވެ. ދުވާލުގެ ކުރީކޮޅުގެ   هللا އަދި ޖަރީރު ބުން ޢަބްދު 

އާއެކުގައި ވީމެވެ. ފަހެ އެހިނދު،   هللا ރަސޫލު ވަގުތެއްގައި ތިމަންމެން

 

 . 714حديث رقم  وصح حه اْللباِن ِف الصحيحة،   ،3092، حديث رقم  أبو داود  (1) 



 ހެޔޮފޯރުކޮށްދޭށެެވ!މީސްތަކުންނަށް 

38 

ފަދައިން ރޮނގުދަމާފައިހުރި  ގުގެ ހަންގަނޑުކާވަ ފައިވާނަށް ނާރާ، މިނި

ޑުތަކެއް ހަށިގަނޑުގެ މެދެއްހާހިސާބުގައި އޮޅައިގެން، ކަނޑިތަކެއް  ފޮތިގަނ

ހިފައިގެން ތިބި ބައެއް އައެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ މުޟަރު ޤަބީލާގެބައެކެވެ.  

ގެ މޫނުފުޅު    هللا ބައިމީހުންގެ އެ ނިކަމެތި ޙާލު ފެނިވަޑައިގެން ރަސޫލު އެ

ކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގެން  ތަޣައްޔަރުވެގެން ދިޔައެވެ. ދެން، އެކަލޭގެފާނުގެ ގެ

ނުކުންނެވުމަށްފަހު، ބިލާލުގެފާނަށް ބަންގި ގޮވާލެއްވުމަށް އެންގެވިއެވެ.  

އްވުމަށްފަހު ޚުޠުބާއެއް  ބަންގިގޮވާލެއްވުމުން، ޤަމަތަށްފަހު، ނަމާދުކުރެ

ދެއްވިއެވެ. އެ ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި ނިސާ ސޫރަތުގެ ކުރީކޮޅުގެ އާޔަތްތަކަކާއި،  

ވަނަ އާޔަތް ކިޔަވާވިދާޅުވުމަށްފަހު، ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.    18ޙަޝްރު ސޫރަތުގެ  

ދީނާރުންނާއި، ދިރުހަމުންނާއި، ހެދުމުންނާއި، ޞާޢެއްގެ   ތިޔަބައިމީހުން"

ޞާޢެއްގެ ކަދުރުން ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ!" މިގޮތަށް އެކަލޭގެފާނު    ގޮދަނުންނާއި،

ކަށް ދާންދެން  ތަކެތީގެ ނަންތައް ބަޔާންކުރައްވަމުން، ކަދުރުއޮށެއްގެ ފަޅިއަ

ޞަދަޤާތްކުރެއްވުމަށް އެންގެވިއެވެ. އެހިނދު، އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލުންކުރެ  

އަޅާފައިހުރި ކޮތަޅެއް  ބޭކަލަކު އެއްއަތުން ނުއުފުލޭވަރުގެ ދީނާރާއި ދިރުހަމު 

ގެންނެވިއެވެ. ދެން އޭގެފަހުގައި، އެކި ބޭކަލުން އެކި އެއްޗެހި ގެންނެވިއެވެ.  

 (1) މޫނުފުޅު އުފާފުޅުން ބަބުޅަންފެށިއެވެ.  ގެ  هللا އެހިނދު، ރަސޫލު
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ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންގެ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ    އަދި އަބޫ ހުރައިރާ

ގެ މިންބަރުކޮޅާއި،   هللا ، ރަސޫލު ސަބަބުން، ބަނޑުގައި ހިލަބަނދެގެން 

ފަހެ،   ތަންކޮޅެއްގައި އޮންނަމެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮޓަރިކޮޅާދެމެދުގައިވާ

އެތަނުން ހިނގާ ބައެއްމީހުން، ތިމަންނަވަނީ މޮޔަވެފައިކަމުގައި ބުނެއެވެ.  

އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަނޑުހައިހޫނުކަން އިންތިހާއަށް  

ނުކުމެ  މިގޮތުން، އެއްދުވަހަކު، މީހުން    ވެއްޓެނީއެވެ.ވުމުން އެގޮތަށް  ގޮސްފައި

އުޅޭ މަގެއްގެމަތީގައިވަނިކޮށް، ތިމަންގެ ގާތުން އަބޫބަކުރުގެފާނު  

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެހިނދު، ތިމަން ޤުރްއާނުގެ އާޔަތަކާބެހޭގޮތުން  

ތިމަންނައަށް   ސުވާލުކުރީމެވެ. ތިމަން ސުވާލުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި

ރުގެފާނަށް ތިމަންގެ  ކާއެއްޗެއް ދެއްވާތޯއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަބޫބަކު

މަޤުޞަދު ވިސްނިވަޑައެއްނުގެންނެވިއެވެ. ދެން އޭގެފަހުގައި، ޢުމަރުގެފާނު  

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެހިނދު، ތިމަން ޤުރްއާނުގެ އާޔަތަކާބެހޭގޮތުން  

 ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ތިމަންނައަށް  ސުވާލުކުރީމެވެ. ތިމަން ސުވާލުކުރުމުގެ

ހެންނަމަވެސް، ޢުމަރުގެފާނަށް ތިމަންގެ މަޤުޞަދު  ކާއެއްޗެއް ދެއްވާތޯއެވެ. އެ

ވިސްނިވަޑައެއްނުގެންނެވިއެވެ. ޢުމަރުގެފާނުވެސް ވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ  

 ގެކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގަތެވެ. 

މަތިން އުނދަގޫކަމާއި ދެން، މާދުރަށް ނުދެވި އުޅެނިކޮށް، ތިމަންގެ މޫނު 

ށުމުން، އޮށޯވެ އޮއްވައި،  ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ އަސަރުތައް ފާޅުވާން ފެ

ތިމަންގެ ބޯކައިރީގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.    هللا ތިމަންނައަށް ފެނުނީ ރަސޫލު 
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ތިމަން ބަލާލުމާއެކު އެކަލޭގެފާނު ހިނިތުންވެލެއްވިއެވެ. އަދި ތިމަންގެ އަތުގައި  

ޅަށް ނެންގެވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ތިމަންގެ  ހިއްޕަވައި، ތިމަން ކޮ

ކަމުގެ ކަންކަން އެނގިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ލޯބިން ޙަދީޘް  ބަނޑުހައިހޫނު

ގެ  هللاކުރެއްވިއެވެ. "އޭ އަބޫ ހިއްރެވެ!" ތިމަން ދެންނެވީމެވެ. "އާދޭހެވެ! އޭ  

ދެން،    ރަސޫލާއެވެ!" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނާއެކު އަންނާށެވެ!" 

ކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި  އެކަލޭގެފާނާއެކު އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅަށް ދިޔައީމެވެ. އެ

ކިރު އަޅާފައިހުރި ކަންވާރެއް ފެނިވަޑައިގެން، އެއީ ކޮންތާކުން ލިބުނު  

ނި މިވެނި މީހަކު ދެއްވި  އެއްޗެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން، އެއީ އެވެ

ނެވުނެވެ. ދެން، އެކަލޭގެފާނު  ހަދިޔާއެއްކަމުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ދެން 

ތިމަންނައަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އޭ އަބޫ ހިއްރެވެ!" ތިމަން ދެންނެވީމެވެ.  

ގެ ރަސޫލާއެވެ!" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ޞުއްފާގެ  هللا"އާދޭހެވެ! އޭ 

އައުމަށް  އަހުލުވެރިންގެ ގާތަށްގޮސް، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް

ހުލުވެރިންނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން  ގޮވާލައްވާށެވެ!" ޞުއްފާގެ އަ

އަބޫ ހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޞުއްފާގެ އަހުލުވެރިންނަކީ މުސްލިމުންގެ  

މެހެމާނުންތަކެކެވެ. އަހުލުންނެއް، މުދަލެއް، އަޅާލާނެބައެއް ނެތް  

އެބޭކަލުން   هللا ރަސޫލުބޭކަލުންތަކެކެވެ. ޞަދަޤާތެއް ދެވިއްޖެނަމަ 

 އެކަލޭގެފާނު އެ ޞަދަޤާތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެންނަވައެވެ. އަދި

ފަރީއްނުކުޅުއްވައެވެ. އަދި ހަދިޔާއެއް ދެވިއްޖެނަމަ، އެބޭކަލުންނަށް އެއިން  

 ދެއްވައި، އެކަލޭގެފާނުވެސް އޭގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. 
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ގެފާނު އެންގެވުމުން، ތިމަންގެ ހިތަށް  އެބޭކަލުންނަށް ގޮވާލައްވަން އެކަލޭ

އުނދަގޫވެ، ހިތާހިތާ ބުނީމެވެ. "މި ކިރުއެތިން ޞުއްފާގެ އަހުލުންނަށް ވާނީ  

ތިމަންގެ މިހުރި ޙާލުން، މި ކިރު އެއްޗަށް އެންމެ  ؟ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ

ޙައްޤުކަން ބޮޑުމީހަކީ ތިމަންނައެވެ. ހުރިހާ އެންމެންގެ މައްޗަށް ބަހާލުމުން،  

އާއި  هللاއެވެ! އެހެންނަމަވެސް، މަންނައަށް ފުދޭ މިންވަރަށްވެސް ނުލިބޭނެތި

އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުން ނޫންގޮތެއް ނެތެވެ." ދެން ތިމަން  

އެބޭކަލުންގެ އަރިހަށްގޮސް، ގޮވާލީމެވެ. އަދި އެބޭކަލުން ވަޑައިގެން އިޒުނައަށް  

އި އިށީނދެވަޑައިގަތެވެ. ދެން  އެދުމުން، އިޒުނަދެއްވުމުން، ގެކޮޅުގެ ތެރޭގަ

ތިމަންނައަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އޭ އަބޫ ހިއްރެވެ!" ތިމަން   ރަސޫލާ 

ގެ ރަސޫލާއެވެ!" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "މި  هللاދެންނެވީމެވެ. "އާދޭހެވެ! އޭ 

 ކިރު އެތި ހިފައިގެން، އެބޭކަލުންނަށް ދޭށެވެ!" 

ން ބޭކަލަކަށް ދެއްވުމުން،  ދެން، ތިމަން އެ ކިރުއެތި ހިފައިގެން އެތަނު 

ބަނޑުފުޅު ފުރެންދެން ހިއްޕެވިއެވެ. ދެން ތިމަންގެ އަތަށް   އެބޭކަލެއްގެ

ދެއްވިއެވެ. ދެން އަނެއް ބޭކަލަކަށް ދެއްވީމަވެސް ހަމައެފަދައިން  

ކަންކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތަށް ފަހަރަކު ބޭކަލަކަށް ދެއްވަމުން އައިސް ނަބިއްޔާ 

  ެކަންވާރު  . އެހިނދު، އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން އެއާ ހަމައަށް އާދެވުނެވ 

ހިއްޕެވުމަށްފަހު، ތިމަންނައަށް ބަލާލައްވައި، ހިނިތުންވެލެއްވިއެވެ. އަދި  

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އޭ އަބޫ ހިއްރެވެ!" ތިމަން ދެންނެވީމެވެ. "އާދޭހެވެ!  

ގެފާނާއި  ގެ ރަސޫލާއެވެ!" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ބާކީ މިތިބީ ތިމަންކަލޭ هللاއޭ 
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ގެ ރަސޫލާއެވެ!"  هللا. އޭ ދޭހެވެ . "އާތިބާއެވެ." ތިމަން ދެންނެވީމެވެ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އިށީނދެ، މީގެން ބޯށެވެ!" ދެން ތިމަން އިށީނުމަށްފަހު،  

ބުއީމެވެ. ތިމަންނަ ހިތްފުރުމުން ތުމުން ކަންވާރު ދުރުކޮށްލުމުން   އެއިން

!" މިގޮތަށް ކޮންމެފަހަރަކު  އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ބޯށެވެ 

 ޙަދީޘްކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އެންމެފަހުން ތިމަން  އެކަލޭގެފާނު

ދެންނެވީމެވެ. "ނޫނެކެވެ. ކަލޭގެފާނު ޙައްޤާއިގެން ފޮނުއްވި ކަލާނގެ ގަންދީ  

ދަންނަވަމެވެ. ދެން އިތުރަށް ބޮވޭނެ ތަނެއްނެތެވެ." ދެން އެކަލޭގެފާނު  

އެކަލޭގެފާނަށް  މަންކަލޭގެފާނަށް ދައްކަވާށެވެ!" ދެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ތި

އަށް ޙަމްދުކުރުމަށްފަހު، ބާކީބައި އެކަލޭގެފާނު  هللاއެ ކަންވާރު ދިނުމުން، 

 (1) ހިއްޕެވިއެވެ. 

ގެ ކިބައިން މިފަދަ އެތައް ޙާދިސާތަކެއް މިކަމާގުޅޭގޮތުން    މާތް ނަބިއްޔާ  

 އައިސްފައިވެއެވެ. ވާރިދުވެގެން 

 ބޫބަކުރުގެފާނު  ( މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެއްވުމުގައި އަ 2)

ވިދާޅުވިއެވެ. )އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު(   އައްޒުބައިރު ބުނުލް ޢައްވާމް 

އެއްދުވަހަކު އަބޫބަކުރުގެފާނު ބިލާލު ބުން ރަބާޙްގެ ކައިރިން ލައިފައި  

ވޭންދެނިވި  ބިލާލުގެފާނަށް )އިސްލާމް ވީތީ( ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭރު، 

ހިނދު، އަބޫބަކުރުގެފާނު އުމައްޔަތު ބުން  ޢުޤޫބާތް ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އެ

 

 . 2477، حديث رقم الُتمذي ، 6452و   5375البخاري، حديث رقم   (1) 
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އަށް ބިރުވެތި ނުވަން  هللاށް ވިދާޅުވިއެވެ. "މި މިސްކީނު އަޅާއާމެދު ތިބާ  ޚަލަފަ

؟" ތިޔަ ގޮތުގައި ދެމިހުންނާނީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހެއްޔެވެ ؟ ހެއްޔެވެ

ތަކަށް  އުމައްޔަތު ދެންނެވިއެވެ. "އޭނާ ހަލާކުކުރިމީހަކީ ތިޔައީއެވެ. ތިބާ އެދޭގޮ

ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިމަން  މީނާ މިނިވަންކުރާށެވެ." ފަހެ، އަބޫބަކުރު

ތިކަންކުރާނަމަވެ. ތިމަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިޔަށްވުރެ ކަޅު، އަދި ކަލޭގެ  

ދީނުގައި ގަދައަށް ހިފަހައްޓާ އަޅަކު އެބަހުއްޓެވެ. ތިމަން އެ އަޅުދޭނަމެވެ."  

. "ތިމަން ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ. މީނާ  އެހިނދު، އުމައްޔަތު ދެންނެވިއެވެ 

ފަހެ، އަބޫބަކުރުގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޅު  ތިބާއަށެވެ."

ގެނެސްދެއްވުމަށްފަހު، ބިލާލުގެފާނާއިގެން ވަޑައިގެން، ބިލާލުގެފާނު  

 (1) މިނިވަންކުރެއްވިއެވެ." 

އަދިވެސް އައިސްފައިވެއެވެ. މަދީނާގެ އެއްފަރާތެއްގައި ހުރި، ގެއެއްގައި  

އުޅުނު ވަރަށް ދުވަސްވީ، މުސްކުޅި ލޯފަން އަންހެނަކަށް ފެންގެނެސް  ދިރި

 ދެއްވައި، ގޭތެރޭގެ ބައެއްކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު  
ލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާއިރު  އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ. ފަހެ، މިގޮތުން، އެކަ

ންެހންމީހާއަށް ކަންކަން  އެކަލޭގެފާނަށްވުރެ ކުރިން މީހަކު އައިސް އެ އަ

ކޮށްދެއްވާފައި ހުންނަތަން ފެނިވަޑައިގަތެވެ. މިގޮތަށް އެކިދުވަސްމަތިން  

ފެނިވަޑައިގަތުމުން، އެ އަންނަނީ ކާކުތޯ ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ތަންކޮޅެއްކުރިން  

އެ އަންހެންމީހާއަށް   ލަވަންހުންނަވަނިކޮށް، އަބޫބަކުރު ވަޑައިގެން ބައް

 

 . 318، ص 1سرية ابن هشام، ج  (1) 
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ވަން ވަޑައިގަންނަވާތަން ފެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ކަންތައް ކޮށްދެއް

 (1) އެދުވަސްވަރަކީ އަބޫބަކުރުގެފާނު ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. 

 ( މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެއްވުމުގައި ޢުމަރުގެފާނު  3)

 އަސްލަމް ( އްކަމުގައިވާމިނިވަންކޮށްފައިވާ އަޅެ)ޢުމަރުގެފާނުގެ 
ގެފާނާއެކު ތިމަން ނުކުތީމެވެ. )މަދީނާގެ އިރުމަތީގައިވާ(  ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުމަރު 

މޭލު ދުރުގައިވާ( ޞިރާރުއޭ   3ޙިއްރަތު ވާޤިމްއޭ ކިޔުނު ހިސާބުން )މަދީނާއާ  

ޖަހާފައިހުރިތަނެއް ފެންނަން   ކިޔުނު ވަޅާހަމައަށް އާދެވުނުތަނުން އަލިފާން

އަށް މިތަނުން  ށައިފިއެވެ. ފަހެ، ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިމަންނަފަ

އަލިފާން ފެންނަނީ ދަތުރުކުރާބަޔަކު ފިނިވެގެން ހީފިލުވުމަށާއި، ރޭގަނޑުވީމަ  

އަލިކުރުމަށެވެ." ދެން ތިމަންނައާއެކު އެދިމާލަށް ދިޔުމަށް ފެއްޓެވިއެވެ.  

ހަމަވަންދެން ތިމަންމެން އައީމެވެ.  ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ހިނގާފައި އެބަޔަކާ އަރާ  

 ފެނުނީ އަންހެނަކު އޭނާގެ ޅަދަރިންނާއެކުގައި  އެހިނދު، ތިމަންމެނަށް

ވާތަނެވެ. އޭރުހުރީ، ތެއްޔެއް އުނދުންމައްޗަށް އުދާފައެވެ. އަދި އެ އަންހެނާގެ  

السلم "ކުދިންތައް ރޮމުން ދިޔައެވެ. އެހިނދު ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
އެވެ.  އަލިކަމުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ!" އެ އަންހެންމީހާ ދެންނެވި އޭ .عليكم

އިޒުނައަށް އެދިވަޑައިގެން  ޢުމަރުގެފާނު وعليك السلم". "

 

 . 75اتريخ اْللفاء؛ للسيوطي، ص   (1) 
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އެހިނދު، އެ އަންހެންމީހާ  ؟" ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. "ކައިރިވެލަންތޯއެވެ 

"  ގެން ކައިރިނުވާނަމަ އެނބުރިވަޑައިގަންނަވާށެވެ!ޔޮކަމަކައި ދެންނެވިއެވެ. "ހެ

ވިއެވެ.  ފަހެ، ތިމަންމެން ކައިރިވެލީމެވެ. ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅު 

އަންހެންމީހާ ދެންނެވިއެވެ.  ؟" "ތިޔަބައިމީހުންގެ ޙާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ

"ރޭގަނޑާއި ފިނިކަން ތިމަންމެންގެ މައްޗަށް ވެރިވެއްޖެއެވެ." ވިދާޅުވިއެވެ.  

.  ދެންނެވިއެވެ؟" "މި ކުދިންތައް މި ރޮނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ

؟" ން އެއްޗެއްތޯއެވެ "ބަނޑުހައިކަމެވެ." ވިދާޅުވިއެވެ. "މި ތެލީގައި ހުރީ ކޮ

هللا ދެންނެވިއެވެ. "މި ކުދިންތައް ނިދަންދެން ރުއްސާލާނެ ފެން އެއްޗެކެވެ.  

ގަންދީފައި ބުނަމެވެ. ތިމަންމެނާ ދެމެދުގައި ވަނީ ޢުމަރުގެފާނެވެ."  

ނެތެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ  ކަނބުލޭގެއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާ هللا ވިދާޅުވިއެވެ. " 

؟" އިގަންނަވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެޙާލު ޢުމަރުގެފާނަށް އެނގިވަޑަ

ދެންނެވިއެވެ. "ތިމަންމެންގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޢުމަރުގެފާނު ހުންނަވައި،  

 ؟"ތިމަންމެނާމެދު ޣާފިލުވަނީ ހެއްޔެވެ

ރިވަޑައިގެން،  އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުމަރުގެފާނު ތިމަންނައާދިމާލަށް އެނބު

ރައްކާކުރާތަނަށް ވަޑައިގެން،   ތިމަންނައާއެކު ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ގޮދަން

ސަވާރީއެއްގެ އެއްފަރާތަށް ލެވޭވަރުގެ ގޮދަނާއި، ތެޔޮ ހިއްޕަވައިގެން  

ނުކުންނެވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިމަންގެ )ކޮނޑަށް( އުފުލައިދޭށެވެ!"  

 ގެންގޮސްދީފާނަމެވެ." ވިދާޅުވިއެވެ.  ފަހެ، ތިމަން ދެންނެވީމެވެ. "ތިމަން

ފަހެ، ތިމަން  ؟" ތިމަންގެ ފާފަތައް ތިބާ އުފުލައިދޭނުތޯއެވެ "ޤިޔާމަތްދުވަހުން 
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އެކަލޭގެފާނުގެ )ކޮނޑުފުޅަށް( އެ އެއްޗެހި އުފުލައިދިނުމުން،  

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ތިމަންވެސް އެކަލޭގެފާނާއެކު ހަލުވިކޮށް، އެ  

 ތަނަށް ދިޔައީމެވެ. އަންހެންމީހާ ހުރި

ކެތި ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ގޮދަންކޮޅެއް  އެތަނަށް ދެވުމުން، ޢުމަރުގެފާނު އެތަ

ނެންގެވިއެވެ. އަދި އަންހެންމީހާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެން  

އަޅާދެއްވާށެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނު ގޮދަންއެތި މޮޑެދެއްވާނަމެވެ." އޭގެފަހުގައި،  

)އަދި   ންގަނޑަށް ފުންމަވައި ހެއްދެވިއެވެ.އެކަލޭގެފާނު ތެލީގެ ދަށުން އަލިފާ

ރޯފިލުމުން( އަލިފާންގަނޑުމަތިން ތެލި ބޭލުއްވުމަށްފަހު ވިދާޅުވިއެވެ. ")ކާ  

އެއްޗެހި އަޅަން( ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެއްޗެއް ގެނެސް ދެއްވާށެވެ!" ފަހެ، އެ 

  އަންހެންމީހާ ދޮލަނގެއް ގެނައުމުން، އެއަށް ކާތަކެތި އެޅުއްވުމަށްފަހު

ށެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނު ކާއެއްޗެހި  ވިދާޅުވިއެވެ. "އެކުދިންނަށް ކާންދޭ 

އަޅުއްވައި ދެއްވާނަމެވެ." މިގޮތުގެ މަތީގައި އެކުދިން ބަނޑުފުރެންދެން  

ކަންތައްކުރެއްވުމަށްފަހު، އިތުރަށް ހުރި ކާއެއްޗެހި އެކަނބުލޭގެ ގާތުގައި  

ސް އެކަލޭގެފާނާއެކު  ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތެދުވެވަޑައިގަތުމުން، ތިމަންވެ

هللا ހިނދު އެ އަންހެންމީހާ ދަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. "ތެދުވީމެވެ. އެ

ތިބާއަށް ހެޔޮޖަޒާ ދެއްވާށިއެވެ! އަމީރުލް މުއުމިނީން )ޢުމަރުގެފާނަށް( ވުރެ  

ތިބާ ވެރިކަމަށް މާ އައުލާވެގެންވެއެވެ." ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އަމީރުލް  

ށެވެ!" ދެން،  ންފިނަމަ ހެޔޮބަހެއް ކަނބުލޭގެ ބުނާ މުއުމިނީން ވަޑައިގެ 

އޭގެފަހުގައި ދުރަށް އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިވަޑައިގެން، މަޑުކޮށްލެއްވިއެވެ.  
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ދިޔުމަށްޓަކައި( ތިމަން ދެންނެވީމެވެ. "މިނޫން    އެތަނުން   އެހިނދު، )އަވަހަށް 

އެހެންކަންކަންވެސް ތިމަންމެނަށް އެބަހުއްޓެވެ." ވިދާޅުވިއެވެ. "އެކުދިން  

ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ!" އޭގެފަހުގައި،   ދާ، ހަމަޖެހެންދެން ތިމަންކަލޭގެފާނާ ނި

ވިދާޅުވިއެވެ. "އޭ އަސްލަމެވެ! ބަނޑުހައިހޫނުކަން އެބައިމީހުން ނިދިޔަކަނުދީ  

ހިފަހައްޓައި، އެކުދިން ރޮއްވައިފިއެވެ. ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް މި  

ކުދިން ނިދާފައި ތިބި ތަން(  ހަމަޖެހިގެން އެ؛ ފެނިވަޑައިގެންނެވި ތަން )އެބަހީ

 (1) ނޫނީ ނުދިޔުމަށް ތިމަން ލޯބިކުރީމެވެ." ދެކެފައި 
  ނެވި ( މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި އުޘްމާންގެފާނު ބައްލަވައިގެން 4) 

 ކޮޅު ވަޅު 

މަދީނާއަށް   هللا ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލުއުޘަމާންގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

ވަޑައިގެންނެވިއިރު، "ރޫމާ" އޭ ކިޔުނު ފެންވަޅުފިޔަވައި މުސްލިމުންނަށް  

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.   هللا ންލިބޭނެ އިތުރު ވަޅެއް ނުހުރެއެވެ. ރަސޫލުފެ

َر ر وَمَة فَ َيْجَعَل َدْلَوه  َمَع ِدََلِء امل)) َها ِف    َمْن َيْشَُتِي بِئ ْ ْسِلِمَي ِِبَرْي  َله  ِمن ْ
ސުވަރުގޭގައި އެމީހަކަށް އެއަށްވުރެ ހެޔޮ ފެންވަޅަކަށް،  މާނައީ: "؟(( َنةِ اجلَْ 

 

،  2،  والطربي ِف اتريخ الرسل و امللوك ج 290، ص 1أْحد ِف فضائل الصحابة ج  (1) 
، فاْلثر حسن.  352، ص 44، وابن عساكر ِف اتريخ دمشق؛ ، ج568و  567ص

لعبد السلم بن   انظر: دراسة نقدية ِف املروَيت الواردة ِف شخصية عمر بن اْلطاب 
 . 101- 99سى، ص  مسن آل عي
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ކިޔުނު ފެންވަޅު ގަތުމަށްފަހު، އެމީހެއްގެ ބާލިދީ މުސްލިމުންގެ  ރޫމާއޭ 

މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ެއ ؛ އެބަހީ؟ )ބާލިދީކަމުގައި ހަދައިދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ

، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މުދަލުން  ފަހެ؟(" ފެންވަޅު ހޭދަކުރާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ

 (1) އެފެންވަޅު ބައްލަވައިގަތީމެވެ."

އްރު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުޘްމާން ބުން ޢައްފާން ރޫމާއޭ ކިޔުނު  އިބްނު ޢަބްދުލްބަ

ފެންވަޅު ބައްލަވައިގަތެވެ. އޭގެކުރިން އެ ވަޅަކީ ޔަހޫދީއެއްގެ ވަޅެކެވެ. އޭނާ  

ދިޔައެވެ. ޢުޘްމާންގެފާނު އެ މުސްލިމުންނަށް އެވަޅުން ފެން ވިއްކަމުން 

ހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.  ޔަހޫދީމީހާގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން، އެ ވަޅު ވިއްކާތޯ ވާ

އެހެންނަމަވެސް، އެވަޅު އެއްކޮށް ވިއްކާކަށް އޭނާ އެއްބަހެއްނުވިއެވެ. ފަހެ،  

ބާރަހާސް ދިރުހަމަށް އެވަޅުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގެ ހިއްސާ   ގެފާނުޢުޘްމާނު 

ބައްލަވައިގަނެ، މުސްލިމުން ފެންބުއިމަށްޓަކައި ހޭދަކުރެއްވިއެވެ.  

ދީމީހާއަށް އެއްދުވަސް، މުސްލިމުންނަށް އެއްދުވަސް  ދެންއޭގެފަހުގައި، ޔަހޫ

ވެވުނެވެ.  ލިބޭގޮތަށް ޢުޘްމާންގެފާނު އޭނާއާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން އެއްބަސް

އެހެންކަމުން، މުސްލިމުންނަށް ފެން ލިބޭދުވަހު، ދެ ދުވަހަށްވާވަރަށް  

މުން  މިކަން ޔަހޫދީމީހާއަށް އެނގު  ކާކުރެއެވެ.މުސްލިމުން ފެން ރައް

ނުގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ. "ތިބާ ތިމަންގެ ފެންވަޅުގެ ކަންކަން  ޢުޘްމާ 

ސް ބައްލަވައިގަންނަވާށެވެ."  ހަލާކުކޮށްލައިފިއެވެ. އަނެއް ދެބައިކުޅަ އެއްބައިވެ

 

، وشعيب  39ص  6، وحس نه اْللباِن ِف إرواء الغليل ج3703الُتمذي، حديث رقم  (1) 
 . 4437اْلرًنؤوط ِف ختريج سنن الدارقطِن، الديث رقم  
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ފަހެ، ޢުޘްމާންގެފާނު އަށްހާސް ދިރުހަމަށް އެބައިވެސް  

 (1) ބައްލަވައިގެންނެވިއެވެ. 

 ތިކަން ( ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން ޢައުފުގެ ދީލަ 5) 

އްފާންގެ  ންތުލް މިސްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުޘްމާން ބުން ޢައުއްމުބަކުރު ބި 

ކިބައިން ބައްލަވައިގެންނެވި ބިމެއް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން ޢައުފު ސާޅީސްހާސް  

ދީނާރަށް ވިއްކަވާލެއްވިއެވެ. އޭގެފަހުގައި، ބަނޫ ޒުހްރާގެ ފަޤީރުންނަށާއި،  

ގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް    هللا ރަސޫލު  ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށާއި،

 ބެއްސެވިއެވެ. 

ޅުވިއެވެ. ތިމަން ޢާއިޝަތުގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި  އަލްމިސްވަރު ވިދާ

ބަޔާއެކު އެކަމަނާގެ އަރިހަށް އައުމުން ވިދާޅުވިއެވެ. "މި ފޮނުވީ ކާކު  

ތިމަން ދެންނެވީމެވެ. "ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ." އެކަމަނާ  ؟" ހެއްޔެވެ

ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ އެހީމެވެ.   هللا ޅުވިއެވެ. ރަސޫލުވިދާ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު  މާނައީ: " (( ُيَِنُّ َعَلْيك َن بَ ْعِدي ِإََل الَصاِبر ونَ ََل ))

هللا ތިޔަކަނބަލުންނަށް ކުލުނެއް ބަހައްޓާނީ ކެތްތެރިންނެވެ." މާތް 

 

 . 1039، ص 3ستيعاب؛ َلبن عبدالرب، ج اَل (1) 
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ގޭގައިވާ( ސަލްސަބީލޭ ކިޔުނު ފެން  )ޢަބްދުއްރަޙްމާން( ބުން ޢައުފަށް )ސުވަރު

 (1) އާރުން ފެން ދެއްވާށިއެވެ! 

 އަންޞާރިއްޔަބޭކަލުންގެ ދީލަތިކަން (  6) 

މަދީނާއަށް   ވިދާޅުވިއެވެ. ނަބިއްޔާ  އަނަސް ބުން މާލިކު 

ވަޑައިގެންނެވުމުން، މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން  

ރަސޫލާއެވެ! އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ތިމަންބޭކަލުން  ގެ هللاދެންނެވިއެވެ. "އޭ 

އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލުން( އަށްވުރެ، މުދާގިނައިރު  ؛ ބަހީމިތިބި ބޭކަލުން )އެ

އެހާގިނައިން ހޭދަކުރައްވާ، އަދި މުދާ ނެތްނަމަ އެހާމެ ފުރިހަމައަށް  

ތަކެތި  އެކުވެރިވެއުޅޭ ބަޔަކު ތިމަންބޭކަލުންނެއް ނުދެކެމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކާބޯ 

ންގެ  ތިމަންބޭކަލުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އަދި ތިމަންބޭކަލު

އިޙްސާސްތަކުގައި އެބޭކަލުން ބައިވެރިވެލައްވައެވެ. އެބޭކަލުން އެންމެހާ  

އަޖުރެއް ހޯއްދަވަފާނެކަމަށް ތިމަންބޭކަލުން ބިރުގަންނަ ދަރަޖައަށް  

ވެ. "ނޫނެކެވެ.  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެ  ދެނެވެ." އެހިނދު، ނަބިއްޔާ ދާން

އެބޭކަލުންނަށް ދުޢާކޮށް، އެބޭކަލުންނަށް  ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللاތިޔަބޭކަލުން 

)ޝުކުރުވެރިވުމުގެގޮތުން( މަތިވެރިކުރާހާހިނދަކު އެހެނަކުން ނުވާނެއެވެ.  

 

و   247ص 41، وحس نه مق قو املسند ج24724د، الديث رقم نأْحد ِف املس (1) 
248 . 
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އެކަންކަން ކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެބޭކަލުން އެކޮށްދެއްވާކަންކަމަށް  ؛ )އެބަހީ

 (1) އްވަނީއެވެ.(" ތިޔަބޭކަލުން ބަދަލު ތިޔަދެ

ގެ އަރިހަށް މީހަކު  هللا ިވދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު  އަދި އަބޫ ހުރައިރާ 

ގެ ރަސޫލާއެވެ! ތިމަންނައަށް ހައިހޫނުކަން  هللاއައިސް ދެންނެވިއެވެ. "އޭ 

ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ." ފަހެ، އެމީހާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ  

ގެ އަރިހުގައި އެއްޗެއް ނެތުމުން  ގެކޮޅުތަކަށް ފޮނުއްވިއެވެ. އަދި އެކަނބަލުން 

ޞަޙާބީންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "މި މީހާއަށް މިރޭ   هللا ލުރަސޫ

އެމީހަކަށް ރަޙްމަތް  هللا މާތް ؟ މެހެމާންދާރީއަދާކޮށްދޭނީ ކާކުތޯއެވެ 

ލައްވާނެތެވެ." އެހިނދު، އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލުންކުރެ ބޭކަލަކު  

ރަސޫލާއެވެ! ތިމަންނައެވެ."  ގެ هللاތެދުވެވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. "އޭ 

އެމީހަކާއެކު އެބޭކަލެއްގެ އަހުލުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން، އެބޭކަލެއްގެ    އެބޭކަލަކު

ގެ މެހެމާނެކެވެ.    هللا އަނބިކަނބަލުންނަށް ދެންނެވިއެވެ. "މިއީ ރަސޫލު 

މީނައަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފޮރުއްވާށެވެ!" އަނބިކަނބަލުން ދެންނެވިއެވެ.  

ގެ އެތިކޮޅެއް މެނުވީ  އި ބުނަމެވެ. ދަރިންނަށް ކާންދޭންވަރު ގަންދީފަ"هللا 

ތިމަންގެ އަތަކު ނެތެވެ." އެބޭކަލަކު ދެންނެވިއެވެ. "ރޭގަނޑު  

ކާވަގުތުޖެހުމުން، ދަރިން ނިންދަވާލުމަށްފަހު، އައިސް ބައްތި  

 

، وص ححه اْللباِن ِف صحيح الُتمذي، حديث رقم  2487الُتمذي، حديث رقم  (1) 
2020 . 
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)ރަނގަޅުކުރައްވާކަމަށް ހައްދަވާފައި( ބައްތި ނިއްވާލާށެވެ. އަދި މިރޭ  

ހުމުން( އެކަމަނާ  ދާނީ ހުސްބަނޑާއެވެ." ފަހެ، )ވަގުތުޖެތިމަންމެން ނި

އެގޮތަށް ކަންތައްކުރެއްވިއެވެ. ދެން، ޖެހިގެންއައިދުވަހު، އެބޭކަލަކު މާތް  

ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތެވެ. އެހިނދު، އެކަލޭގެފާނު   ރަސޫލާ 

ޢަޖައިބުވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ.   هللا ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން 

ކާމެދު ހިނިވަރުނަކުރެއްވިއެވެ."  ތަ އެވެނި ފިރިހެނަކާއި މިވެނި އަންހެނަ ނުވަ 

ْنُفِسِهْم َولَْو ﴿ މި އާޔަތް ބާވާލެއްވިއެވެ.  هللا ފަހެ، 
َ
َويُْؤثُِروَن لََعَ أ

  އަމިއްލަ  އެބައިމީހުންގެ  މާނައީ: " އަދި (9الشر: )﴾ ََكَن بِِهْم َخَصاَصةٌ 

  އެބައިމީހުންނަށް. އިސްކަންދެތެވެ  އެއުރެންނަށް  ،މައްޗަށް  ނަފްސުތަކުގެ

 (1) " .ވީނަމަވެސްމެއެވެ  ބޮޑުވެފައި  ބޭނުންތެރިކަން
 ( ޔަރުމޫކު ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގެ ތެރެއިން 7)  

  13ޔަރުމޫކު ހަނގުރާމައަކީ މުސްލިމުންނާއި ރޫމީންނާދެމެދު، ހިޖުރައިން 

ރުކައިރީގައި ވަނަ އަހަރު، ސޫރިޔާއާއި ފަލަސްޠީނާދެމެދުގައިވާ ޔަރުމޫކު ކޯ

ހިނގި ހަނގުރާމައެކެވެ. މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގެ ޢަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  

 ލަޝްކަރުގައި  ހާހާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެކެވެ. ރޫމީންގެ  46ހާހާއި،  40
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ހާސް މީހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެއަށްވުރެވެސް   240ގާތްގަނޑަކަށް 

 ގިނަކަމުގައިވެސް އައިސްފައިވެއެވެ. 

ޞަޙާބީބޭކަލުންކުރެ މަޝްހޫރު ހަނގުރާމައިގެ ޤާއިދުން   މި ހަނގުރާމައި

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: އަބޫ ޢުބައިދާއާއި، ޚާލިދު  

ވަލީދާއި، ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞާއި، ޒުބައިރު ބުނުލް ޢައްވާމާއި،   ބުނުލް

ން  އަލްޤަޢުޤާޢު ބުނުލް ޢަމްރާއި، ޢިކްރިމާ ބުން އަބޫ ޖަހުލުފަދަ ބޭކަލު 

ހާސް  ތިންބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. މި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުން 

 ބޭކަލުން ޝަހީދުވެގެން ދިޔައެވެ. 

ން ފެނިގެންދިޔަ މުސްލިމުންގެ ރިވެތި އެއްޞިފައަކީ  މި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނު 

މުސްލިމުންނަކީ އެބައިމީހުންނަށް އެންމެ އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައިވެސް  

އެހީތެރިވާ، އަމިއްލަ މަންފާއަށްވުރެ އަނެކުންގެ   ށްއަނެއްބަޔަކައެއްބަޔަކު 

 ތިމާގެ  މަންފާ އިސްކުރާބައެއްކަމެވެ. ތިމާގެ އަމިއްލަނަފްސަށް އެދޭކަންތައްތައް

 އަޚާއަށް އެދުމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއެވެ. 

ވިދާޅުވިއެވެ. ޔަރުމޫކު    އަބޫ ޖަހުމް ބުން ޙުޛައިފާ އަލްޢަދަވީ

ހު، ތިމަންގެ ބޮޑުބޭބެގެ ދަރިއެއް ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން  ހަނގުރާމައިގެ ދުވަ

ހޯދުމަށްޓަކައި ތިމަން ދިޔައީމެވެ. ތިމަންގެ އަތުގައި ކުޑަ ފެންކަންވާރެއް  

އޮތެވެ. ތިމަން ހިތާހިތާ ބުނެލީމެވެ. "އޭނަގެ ފުރާނަ ހުރެއްޖެނަމަ ތިމަން މި  

 އަތުން  ފެނުން އޭނާއަށް ފެންދީ، މޫނުގައި ފިރުމައިދީ، ތިމަންގެ
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ހަނގުރާމައިގެ  ތިމަންގެ ބޮޑުބޭބެގެ ދަރިފުޅު ފެންދޭނަމެވެ." ދެން، ) 

ން ބުނީމެވެ. "ފެން  މައިދާނުގައި ޒަޚަމްވެގެން ވެއްޓިފައިވާތަން ފެނިގެން( ތިމަ 

އެހިނދު، އާއެކޭ ބުނުމުގެގޮތުން އިޝާރާތްކޮށްލެއްވިއެވެ.  ؟" ދެންތޯއެވެ

"އާހް" ގޮވާލާއަޑު އިވުނެވެ. އެހިނދު،  އެހިނދު، ކައިރީގައި އޮތް އެހެންމީހަކު  

އެމީހާގެ ގާތަށްގޮސް ފެންދީފައި އައުމަށް ތިމަންގެ ބޮޑުބޭބޭގެ ދަރިފުޅު  

އެމީހެއްގެގާތަށް ދިޔައިރު އެއީ ޢަމްރު ބުނުލް   އިޝާރާތްކުރިއެވެ. ތިމަން

ޢާޞްގެ އަޚު ހިޝާމް ބުނުލް ޢާޞްއެވެ. ތިމަން ކައިރިވެލުމަށްފަހު، "ފެން  

ވާލުކޮށްލީމެވެ. އެހިނދު، ކައިރީގައި އޮތް އެހެންމީހަކު "އާހް" ދޭންވީތޯ" ސު 

ގޮވާލާ އަޑުއިވުނެވެ. އެމީހެއްގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް ހިޝާމް ތިމަންނައަށް  

އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. އެމީހާގެ ގާތަށް ތިމަންއަށް އާދެވުނުއިރު މިދުނިޔެ  

ދުނިޔޭ  ދޫކޮށްފިއެވެ. ދެން ހިޝާމްގެ ގާތަށް ދިޔައިރު، ހިޝާމްވެސް މި 

ދޫކޮށްފިއެވެ. ދެން، ތިމަންގެ ބޮޑުބޭބެގެ ދަރިފުޅުގެ ގާތަށް އައިއިރު އޭނަވެސް 

 (1) ދުނިޔޭ ދޫކޮށްފިއެވެ. 
ޙަބީބު ބުން އަބޫ ޘާބިތު ވިދާޅުވިއެވެ. ޔަރުމޫކު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު،  

އަލްޙާރިޘް ބުން ހިޝާމާއި، ޢިކްރިމާ ބުން އަބޫ ޖަހުލާއި، ޢައްޔާޝް ބުން  

 ޒަޚަމްވެގެން ވެއްޓިފައިވިއެވެ. އެހިނދު، އަލްޙާރިޘް ފެންބުއިމަށް  އަބޫ ރަބީޢާ

ރިމާ ބަލާލުމުން، ޙާރިޘް  ބޭނުންވެގެން ފެނަށް އެދުނެވެ. އެވަގުތު ޢިކް
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ވިދާޅުވިއެވެ. "ޢިކްރިމާއަށް ދޭށެވެ!" އެހިނދު، ޢައްޔާޝް ބުން އަބޫ ރަބީޢާ  

ވެ!" ފަހެ، އެމީހަކު  ބަލާލުމުން، ޢިކްރިމާ ވިދާޅުވިއެވެ. "ޢައްޔާޝަށް ދޭށެ 

ޢައްޔާޝާ ހަމައަށް ނުދެވެނީސް އަދި އެއިގެ އެއްވެސް ބޭކަލެއްގެ ގާތަށް  

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފިއެވެ. އެއިގެން އެއްވެސް  ނުދެވި އުޅެނިކޮށް އެ

 (1) ބޭކަލަކަށް ފެނުގެ ރަހަ ލިބޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. 
ދަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ  ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިޔާއެވެ! މުސްލިމުންނަކީ މިފަ

ބައެކެވެ. އެންމެ އުނދަގޫ ދަތި ޙާލުގައިވެސް، އެންމެ ހިތްއެދޭ، އެންމެ  

ވެސް، އެބައިމީހުންގެ އަޚާއަށްޓަކައި ޤުރުބާންކުރަން  ބޭނުންވާ އެއްޗެއް

ޙަރަކާތް  ތައްޔާރަށް ތިބޭ ބައެކެވެ. ހަށިގަނޑުން އެތައް ލޭތަކެއް ބޭރުވެ، 

ފެނަށް ބޭނުންވެފައިވާއިރު،  ތިހާއަށް ކުރާނޭ ހަކަތައެއްނެތި، އިން

ހަމަގައިމުވެސް އެއީ ދަތިއުނދަގޫ ދަނޑިވަޅެކެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި  

މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ތިމާގެ އެހެން އަޚުންގެ   ބައިމީހުންގެ އަމިއްލައެ

މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭނީ، އެ އަޚުންނާމެދު ކިހާބޮޑު ލޯތްބަކާއި،  

 ؟ދަރުދީއެއް އޮވެގެން ނޫންތޯއެވެ އޯގާތެރިކަމަކާއި، ހަމް 

 

 . 3209، أثر رقم 143ص  5البيهقي ِف الشعب، ج  (1) 
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 ޚުލާޞާ 

މީހުންގެ ބޭނުންތައް  މީސްތަކުންނަށް އަޅާލައި، އެބައި ؛ ގެން އެދިޔައީބަޔާންވެ

 ފުއްދައިދިނުމަކީ އަންނަނިވި މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަން ތިބާއަށް ލިބޭނޭކަމެކެވެ. 

  ފައިވާ ކުރައްވާ  ވަޞިއްޔަތް هللا  މާތް  މަށްހެޔޮފޯރުކޮށްދިނު  މީސްތަކުންނަށް(  1)

 ވަޞިއްޔަތް އަދާކުރުންކަމުގައި ވާނެއެވެ. 

 ލިބޭނެއެވެ. ( ގިނަގުނަ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ތިބާއަށް 2)

( މީހަކަށް ހެވެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ތިބާ ހަމައެކަނި ޝަފާޢަތްތެރިވިޔަސް  3)

 ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބޭނެއެވެ. 

 މެކެވެ. ވައްދަދޭނެކަ  ސުވަރުގެ ކޮށްދީ،މިންޖު   ނަރަކައިން( ތިބާ  4)

 ކެވެ. ހިމެނޭކަމެ ތެރޭގައި ންގެ އިޙްސާންތެރި( ތިބާ 5)

ވާމީހެއްކަމުގައި   އަތުގައި ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑިތައް( ތިބާއަކީ ތިބާގެ 6)

 ވާނެއެވެ. 

 ( މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައިވާ އެންމެ ހެޔޮމީހާއަށް ތިބާ ވާނެއެވެ. 7)

 . އަށް ތިބާއަށް އެހީތެރިވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެهللا( މާތް  8)

 ( ހެޔޮކަމުގައި ތިބާ ވާގިވެރިވީކަމުގައިވާނެއެވެ. 9)
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 މަވާނެކަމެކެވެ. ( ތިބާގެ އީމާންކަން ފުރިހ10ަ)

 ( ތިބާއަށް ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެކަމެކެވެ. 11)

 ގެ ރަޙްމަތް ލިބޭނޭކަމެކެވެ. هللا( ތިބާއަށް  12)

 ( މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމުވާނެކަމެކެވެ. 13)

 ސްތަކުންގެ މެދުގައި ލޯބި ފެތުރޭނެކަމެކެވެ. ( މީ 14)

ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އައިސްފައިވާ ވަޢީދުތަކުން  ( މީސްތަކުންނަށް ތަކެތި  16)

 ތިބާ ސަލާމަތްވާނެކަމެކެވެ. 

  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 ، م  لَ عْ أَ  للا  ا وَ ذَ َوهَ 
 .ْي عِ جَْ أَ 
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