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ާމުޤައްދިމާ 

 .احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه أمجعني

 އެދުވަހަށް  ވަނީ   هللا.  ދުވަހެެކވެ  ބޮޑުވެގެންވާ  ދުވަހަީކ  ޤިޔާމަތް
  ބިރުވެރިަކމާއި   އެދުވަހުގެ  އަދި.  އަންގަވާފައެވެއެންމެހާ މީސްތަުކންނަށް    ތައްޔާރުވުމަށް

  ގެ     ބިއްޔާނަ  ޤުރުއާނާއި  ީކރިތި  ަޚބަރުތައް   ނުރައްާކތެރިަކމުގެ
 .  ވެއެވެ އަންގަވާފައި ތަފްޞީލުޮކށް ވަރަށް ސުންނަތުގައި

. ރުުކނެެކވެ  ތެރެއިން  ރުކުނުގެ  6  އީމާންަކމުގެ  އީމާންވުމަީކ   ދުވަހަށް  ޤިޔާމަތް
ގެ ސުންނަތުގައި އެދުވަހު    ީކރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ    އެހެންކަމުން
  އީމާންވުމުގެ  ދުވަހަށް ޤިޔާމަތް  އީމާންވުމަީކ  ަކމަަކށް  ކޮންމެ  ޘާބިތުވާ  ހިނގާނޭަކމަށް

 ނަފްސު  ފިުކރުުކރުމަީކ  ވިސްނާ   ދުވަހާމެދު  ޤިޔާމަތް  އަދި.  ަކމެެކވެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި
 .ަކމެެކވެ ބާރުއަޅައިދޭ އިޞްލާޙުވުމަށް

ނަބިއްޔާ  އެގޮތުން   ޤުރުއާނާއި  އެތައް    ީކރިތި  ސުންނަތުގެ  ގެ 
ރިސާލާގައި   މި  ބަޔާންުކރައްވާފައެވެ.  ވާހަކަވަނީ  މަގުގެ  ޞިރާޠު  ނައްޞެއްގައި 

 ވެ.  ގެނެސްދޭނީ ޞިރާޠު މަގާ ގުޅުން ހުރި އެިކ ނައްޞުތަާކ އޭގެ ޝަރަޙައެ

  މި ރިސާލާގެ އަޞްލަީކ ފަޟީލަތުއްޝައިްޚ މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު 

 ދެއްވާފައިވާ ުޚޠުބާއެެކވެ.  - حفظه اهلل -
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ހުރަސްުކރާނޭ  هللا ދުޢާއަީކ   ޞިރާޠުމަގު  ފަސޭޙަަކމާއެުކ  އަޅަމެންނަީކ  ތަޢާލާ 
 ބަޔަުކަކމުގައި ލެއްވުމެވެ! އާމީން.

 

   1444ރަބީޢުލް އާިޚރު  30 

 2022 ނޮވެމްބަރ 24 
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ާޞިރ ޠުމަގަށްާއީމ ންވުންާ

ުކން އެަކން  ދަލީލުތަ  ސުންނަތުގެ  ޤުރުއާނާއި.  ވާޖިބެެކވެ  އީމާންވުމަީކ  ޞިރާޠުމަގަށް
  ބިމަށް   މަޙްޝަރު  ދިރުއްވާ  އަލުން  މީސްތަުކން  އެންމެހާ  ދުވަހު   ޤިޔާމަތް.  ވެއެވެޘާބިތު

.  ވެއްދޭނެއެވެ  ނަރަަކށް  ކާފިރުން  ،ފަހު   ބެއްލެވުމަށް  ޙިސާބު   އަދި .  އެއްުކރެއްވޭނެއެވެ
 މަލާއިަކތުންނާއެުކ  އަދި .  މީހުންނެވެ  ނިސްބަތްވި  އިސްލާމްދީނަށް  ތިބޭނީ  ބާީކ  ދެން
  އުޅުނު   ސަޖިދަޮކށް  މަތީގައި   ދުނިޔެ.  ގަންނަވާނެއެވެފައިބާވޮޑި   هللا

  މަތީގައި   ދުނިޔެ.  ސަޖިދަުކރާނެއެވެ  ރައްބަށް  އެބައިމީހުންގެ  މުސްލިމުން
  ސަޖިދައެއް   މުނާފިޤުންނަށް  އުޅުނު  ސަޖިދަޮކށް  ދެއްުކމަށް  މީސްތަުކންނަށް
 . ެކވެއިމްތިޙާނެ ވަިކކޮށްދޭ މުނާފިޤުން މުއުމިނުންނާ މިއީ. ނުުކރެވޭނެއެވެ

  ނަރަަކއިގެ  އެއީ .  ގެންދެވޭނެއެވެ  އެބައިމީހުން  ޞިރާޠުމަގަށް  މަތީގައިވާ  ނަރަަކއިގެ  ދެން
  ހުރަސް   އެމަގު  އެބައިމީހުން.  މަގެެކވެ  ދިގު  ޮކޅަށްވާ  އަނެއް  ޮކޅުން  އެއް  ،މަތީގައި

 .ުކރާނެއެވެ

    ނަބިއްޔާ.  އައިސްފައިވެއެވެ  ރިވާވެގެން  އަރިހުން  ގެ    ޘައުބާން

 .ދެންނެވުނެވެ ސުވާލު  އަރިހުގައި ގެ

ْينَ 
َ
َماَواُت؟  أ رِْض َوالسَّ

َ
رُْض َغْْيَ اْْل

َ
ُل اْْل  يَُكوُن انلَّاُس يَْوَم ُتبَدَّ

ْسِ  ُهمْ »:َفَقاَل رَُسوُل اهلِل  لَْمِة ُدوَن اْْلِ    [1] . «ِِف الظُّ

 
 (.(315)  - 34) برقم:ِف صحيحه رواه مسلم   [1]
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 ތަނެއްގައި  ޮކން  ތިބޭނީ  މީސްތަުކން  ،ދުވަހު  ބަދަލުުކރައްވާ  ބިން  އުޑުތަާކއި: “މާނައީ
 "؟ހެއްޔެވެ

  ަކއިރީގައިވާ   ޞިރާޠުމަގުގެ  ނީތިބޭ  އެބައިމީހުން. “ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  އެަކލޭގެފާނު  ،ފަހެ
 .”އަނދިރީގައެވެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ  މުޖާހިދު

تَْدرِي َما ِسَعُة َجَهنََّم؟ قُلُْت: َل  قَاَل 
َ
 .اْبُن َعبَّاٍس: أ

َحِدِهْم َوبَنْيَ ََعتِِقِه َمِسَْيَة َسبِْعنَي َخِريًفا 
َ
ُذِن أ

ُ
ِ َما تَْدرِي، إِنَّ بنَْيَ َشْحَمِة أ َجْل، َواَّللَّ

َ
،  قَاَل: أ

مِ  وِْديَُة الَْقيِْح َوادلَّ
َ
   .ََتِْري ِفيَها أ

ْنَها قُلُْت: 
َ
  ًرا؟أ

وِْديَةً 
َ
 .قَاَل: َل، بَْل أ

تَْدُروَن َما ِسَعُة َجَهنََّم؟  
َ
 ُثمَّ قَاَل: أ

 .قُلُْت: َل 

  ِ لَْت رَُسوَل اَّللَّ
َ
نََّها َسأ

َ
َثتِِْن ََعئَِشُة أ ِ َما نَْدرِي، َحدَّ َجْل، َواَّللَّ

َ
َعْن قَْوهِلِ:   قَاَل: أ

ْيَن انلَّاُس  67]سورة الزمر:     مئمف خف  حف جف مغ جغ مع جع نئٱ
َ
[ فَأ

؟ قَاَل: »ُهْم ىلَعَ ِجْسِ َجَهنََّم« ِ    [1] . يَْوَمئٍِذ يَا رَُسوَل اَّللَّ

 
 (. 561):  قماْلحاديث الصحيحة بر، وصححه اْلبلاين ِف  سلسلة  (24856)رواه أمحد ِف مسنده برقم:     [1]
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  ތިބާއަށް   ބޮޑުމިން  ނަރަަކއިގެ".  ވިދާޅުވިއެވެ  -    -  ޢައްބާސް  އިބްނު:  މާނައީ
 ؟"ހެއްޔެވެ އެނގޭ

 ."ނޫނެެކވެ". ދެންނެވީމެވެ ތިމަން

  ތިބާއަަކށް.  ބުނަމެވެ  ގަންދީ هللا.  ރަނގަޅެވެ  އެންމެ".  ވިދާޅުވިއެވެ  އެަކލޭގެފާނު
 ަކންފަތު(  ވެރިއެއްގެ  ނަރަަކވަންތަ:  އެބަހީ)  މީހެއްގެ  ުކރެ  އެބައިމީހުން.  ނޭނގެއެވެ

 ހިނގަހިނގާ.  ރާސްތާވެއެވެ  އަހަރުގެ  ހަތްދިހަ  ހަމައަށް  ކަނދުރާއާ  ފެށިގެން  ފޫޅުން
 ."އެތަނުގައިވެއެވެ ވާދީތައް ލޭގެ ޮދހާއި ހުންނަ

 "؟ހެއްޔެވެ ޯކރުތައް". ދެންނެވީމެވެ ތިމަން

 ." ވާދީތަެކވެ އެހެނެއްަކމަުކ. ނޫނެެކވެ". ވިދާޅުވިއެވެ އެަކލޭގެފާނު

 "؟ހެއްޔެވެ އެނގޭ ތިބާއަށް ބޮޑުމިން  ނަރަަކއިގެ". ވިދާޅުވިއެވެ ދެން

 ."ނޫނެެކވެ". ދެންނެވީމެވެ ތިމަން

 އަހަރެމެންނަަކށް.  ބުނަމެވެ  ގަންދީ هللا.  ރަނގަޅެވެ  އެންމެ".  ވިދާޅުވިއެވެ  އެަކލޭގެފާނު
 .ޅުވިއެވެވިދާ  -  -  ޢާއިޝާ އަރިހުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ. ނޭނގެއެވެ

 [ 67]سورة الزمر:   مئمف خف  حف جف مغ جغ مع جع نئٱ

. ތެރޭގައެވެ  މުށްުޕޅުގެ  އެއިލާހުގެ  ބިންވާހުށީ  މުޅި  ، ޤިޔާމަތްދުވަހު  އަދި":  މާނައީ]
 ."[ކަނާތްުޕޅުގައެވެ އެއިލާހުގެ  ،ޙާލު ފަށްޖަހައިލައްވާފައިވާ އުޑުތައްވާހުށީ އަދި

 ސުވާލު  ތިމަންކަމަނާ  އަރިހުގައި  ގެ    هللاރަސޫލު  ބެހޭގޮތުން  މިއާޔަތާ"
 ؟ހެއްޔެވެ  ޮކބާ  މީސްތަުކން  އެދުވަހު  ،ފަހެ  !ރަސޫލާއެވެ  ގެ هللا  އޭ.  ދެންނެވީމެވެ
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  މަތީގައިވާ   ނަރަަކއިގެ  ތިބޭނީ  އެބައިމީހުން ".  ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  އެަކލޭގެފާނު
 ." ޞިރާޠުމަގުގައެވެ

 ؟ހެއްޔެވެ އެނގޭ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބޮޑުަކން ނަރަަކއިގެ

وَنَها« يُْؤَت » لَْف َملٍَك ََيُرُّ
َ
لَْف ِزَماٍم، َمَع ُُكِّ ِزَماٍم َسبُْعوَن أ

َ
 [1]  .ِِبََهنََّم يَْوَمئٍِذ لََها َسبُْعوَن أ

  ކޮންމެ .  ލަގަންވާނެއެވެ  ހާސް  ހަތްދިހަ  އޭގައި  ،ގެނެވޭއިރު  ނަރަަކ  އެދުވަހު":  މާނައީ
 ." ގެންނާނެއެވެ ދަމާފައި ނަރަަކ އެ މަލާއިކަތުން ހާސް ހަތްދިހަ ލަގަނަާކއެުކ

.  މަގެެކވެ  މަތީގައިވާ  ނަރަަކއިގެ  ޞިރާޠުމަގަީކ.  ވިސްނަވާށެވެ  ބޮޑުަކން  ނަރަަކއިގެ
  އެމަގުގެ   ،ބޮޑުއިރު   އެހާ  ނަރަަކ.  ޮކޅަށެވެ  އަނެއް  އެއްޮކޅުން  ނަރަަކއިގެ  އެމަގުވަނީ

  ންހުރަސްުކރަ  އެމަގު  ދުވަހުޤިޔާމަތް.  ތަޞައްވުރުޮކށްލައްވާށެވެ  މިން  ދިގު
.  ނުވާނެއެވެ  އިްޚތިޔާރެއް  އެއްވެސްަކމުގައި  އެ.  މަޖުބޫރުވާނެއެވެ   މީސްތަުކންނަށް
  ޮގތެއް   ނޫން  ތަބާވުން  އަމުރުފުޅަަކށް  ކޮންމެ  ގެ    هللا  ،ޤިޔާމަތްދުވަހު
 .ޯނންނާނެއެވެ

 

 
 . ((2842)  - 29)برقم: ِف صحيحه رواه مسلم   [1]
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ާސިފަާާޞިރ ޠުމަގުގާ 

  ބައެއް   ތެރެއިން  އޭގެ.  ވެއެވެ  ޙަދީޘްތައް   ގިނަ  ވަރަށް  ސިފަުކރައްވާފައިވާ  ޞިރާޠުމަގު
 .ޛިުކރުކޮށްލާނަމެވެ ޙަދީޘްތައް

 .ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ ރިވާުކރައްވާފައިވާ   އަލްުޚދްރީ  ސަޢީދު އަބޫ

؟  قُلْنَا  ، َوَما اْلَْسُ ِ  : يَا رَُسوَل اَّللَّ

َمِزلٌَّة،   »َمْدَحَضٌة  ُعَقيَْفاُء،  قَاَل:  َشْوَكٌة  لََها  ُمَفلَْطَحٌة  وََحَسَكٌة  َولََكَِِلُب،  َخَطاِطيُف  َعلَيِْه 
ْعَداُن«   [1] . تَُكوُن بِنَْجٍد، ُيَقاُل لََها: السَّ

  ޮކބާ   ޞިރާޠުމަގަީކ   !ރަސޫލާއެވެ  ގެ  هللا  އޭ .  ދެންނެވީމެވެ  ތިމަންބޭކަލުން":  މާނައީ
  ؟ހެއްޔެވެ

“ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  އެަކލޭގެފާނު   އޭގައި .  މަގެެކވެ  ަކއްސާ  ،ހަރުނުލާ  ފައި  އެއީ. 
  ބަޅުޮކށް   ޮކޅުތައް  އޭގެ  ،ހިމަޮކށް  ޮކޅު  އަނެއް  އަދި  ފުޅާޮކށް  އެއްޮކޅު  ބުޅިތަަކާކއި

ْعَدانُ . ވެއެވެ ކަށިތަެކއް ހުންނަ  ." ވެއެވެ ނަޖުދުގައި ގަހެއް ަކށި އެފަދަ ިކޔާ السَّ

 .ޙަދީޘުްކރެއްވިއެވެ  هللاރަސޫލު

ْخِذ َمن  َوِف »
َ
ُموَرٌة بِأ

ْ
ِِلُب ُمَعلََّقٌة َمأ اِط لََكَ َ ََتِ الِّصِّ

 َحافَ
ُ
   [2] . ِمَرْت بِِه«أ

 
 (.7439)برقم:  ِف صحيحه رواه ابلخاري   [1]

 (.(195)  - 329) برقم:ِف صحيحه رواه مسلم   [2]
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“)މާނައީ   އެއަށް.  ކަށިތަެކއްވެއެވެ  އެލުވިފައިވާ   ފަރާތުގައި  ދެ (  ޞިރާޠުމަގުގެ: 
 ."އެވެއަތުލާނެ މީހުން އަމުރުވެވިގެންވާ

 .ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ ރިވާުކރައްވާފައިވާ   ހުރައިރާ އަބޫ

، قَاَل:    َوبِهِ » ِ ْعَداِن؟« قَالُوا: بَََل يَا رَُسوَل اَّللَّ ْيتُْم َشوَْك السَّ
َ
َما رَأ

َ
ْعَداِن، أ لََكِِلُب ِمثُْل َشوِْك السَّ

نََّها َل َيْعلَُم قَْدَر ِعَظِمَها إِلَّ 
َ
ْعَداِن، َغْْيَ أ «»فَِإنََّها ِمثُْل َشوِْك السَّ ُ  [1]   . اَّللَّ

ْعَدان  އަދި":  މާނައީ .  ވެއެވެ  އޭގައި   ބުޅިތަެކއް  ަކށިތައްފަދަ  ގަހުގެ   ިކޔާ  އޭ   السَّ

ْعَدان   . ދެންނެވިއެވެ(  ޞަހާބީން) ؟ހެއްޔެވެ  ނުދެެކމު  ކަށިތައް  ގަހުގެ  ިކޔާ  އޭالسَّ

.  ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  އެަކލޭގެފާނު ”  !ރަސޫލާއެވެ  ގެ هللا  އޭ  .(ދުށީމެވެ).  އާދޭހެވެ"

ْعَدا   އެވަނީ"   ފިޔަވާ  هللا  އެހެނަސް.  ފަދައިންނެވެ  ކަށިތައް  ގަހުގެ  ިކޔާ  އޭ   نالسَّ

 ." ނުވެއެވެ އެނގިގެން ބޮޑުމިން އޭގެ  ފަރާތަަކށް އެއްވެސް އެހެން

 .ޙަދީޘުްކރެއްވިއެވެ  هللاރަސޫލު

زُي ىلَعَ َهَذا؟   َويُوَضعُ » اُط ِمثَْل َحدَّ الُْموََس َفتَُقوُل الَْماَلئَِكُة: َمْن َُتِ َ  الِّصِّ

 . َفيَُقوُل: َمْن ِشئَْت ِمْن َخلِْق 

 [2] .َفيَُقوُل: ُسبَْحانََك َما َعبَْدنَاَك َحقَّ ِعبَاَدتَِك«

 
 (.6573)برقم:  ِف صحيحه رواه ابلخاري   [1]

برقم:    حةاْلبلاين ِف  سلسلة اْلحاديث الصحي، وصححه  (8739)برقم:  ِف املستدرك  رواه احلاكم     [2]
(941.) 
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  މަލާއިކަތުން   ފަހެ.  ލެއްވޭނެއެވެ  ޞިރާޠުމަގު  ފަދައިން  ތިލަ  ުކރަފަތީގެ":  މާނައީ
  "؟ހެއްޔެވެ ބައެއް ޮކން ހުރަސްުކރާނީ މަތިން މީގެ. ދަންނަވާނެއެވެ

 ތިމަންއިލާހު  ތެރެއިން  ޚަލްޤުތަކުންގެ  ތިމަންއިލާހުގެ".  ވަޙީުކރައްވާނެއެވެ  ،ފަހެ
   ".އަޅެެކވެ އިރާދަުކރެއްވި

  އިބައިލާހަށް   !ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ  އިބައިލާހު".  ންނަވާނެއެވެދަ  އެބޭކަލުން
 ."ނުުކރެވެއެވެ  އަޅުަކމެއް  އިބައިލާހަށް  ތިމަންމެންނަށް  ޮގތުގައި  ޙައްޤުވާ  އަޅުަކންުކރުން

 .ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  هللاރަސޫލުޞިރާޠުމަގު ޞިފަުކރައްވާ 

يِْف َدْحٌض َمِزلٌَّة« َكَحدِّ »    [1] . السَّ

 ."ތަނެެކވެ ަކއްސާ  ،ހަރުނުލާ ފައި ފަދައިން މިޔަ ަކނޑީގެ": މާނައީ

 

 
احلاكم     [1]  برقم:  (3424)برقم:  املستدرك  رواه  الصحيحة  اْلحاديث  سلسلة  ِف   اْلبلاين  وصححه   ،
(941) . 
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ާމުނ ފިޤުންާާޞިރ ޠުމަގުގައި

. ޖެހޭނެއެވެ  ހުރަސުްކރަން  ޞިރާޠުމަގު  އެންމެންވެސް  އެހެން  ފިޔަވާ  ކާފިރުން
. ވެއްދޭނެއެވެ  ނަރަަކއަށް  ކާފިރުން  ުކރިން  ގެންދެވުމުގެ  ޞިރާޠުމަގަށް  މީސްތަުކން
  ނަރަަކއަށް   ާކފިރުންނާއެުކ  މީހުންވެސް  މުރުތައްދުވީ  ތެރެއިން  މުސްލިމުންގެ
 މުސްލިމުންގެ.  މުނާފިޤުންނެވެ  މުސްލިމުންނާއި  ނީގެންދެވޭ  ޞިރާޠުމަގަށް.  ވެއްދޭނެއެވެ

 މިމަގު.  ހިމެނެއެވެ  ފާސިޤުން  ފާޖިރުންނާއި  ފާފަވެރިންނާއި  ިކޔަމަންތެރިންނާއި  ތެރޭގައި
  ބިނާވެގެންވަނީ   އެަކން.  ތަފާތުވާނެއެވެ  ވަރަށް  ޙާލު  ތަކުންގެމީސް  ހުރަސްުކރާއިރު

 އެަކން  ވަރަުކން  ގިނަވާ  ތައްޢަމަލު  ހެޔޮ.  މައްޗަށެވެ  ޢަމަލުތަުކގެ  އެމީހެއްގެ
 .ފަސޭހަވާނެއެވެ

  މިންވަރުން   ޢަމަލުތަުކގެ  ހެޔޮ  އެމީހެއްގެ  މީހަަކށްވެސް  ކޮންމެ   هللا
 އެމީހަާކ   ނޫރު   އެމީހެއްގެ  ހުރަސްުކރާއިރު   ޞިރާޠުމަގު.  ލައްވާނެއެވެ  ނޫރެއް

  އަދި.  މަގެެކވެ  އަނދިރި  ޞިރާޠުމަގަީކ  ފަދައިން  ދިޔަ  ބަޔާންވެ  ،އިސްވެ.  ތަބާވާނެއެވެ
  އަދި .  ކަށިތަެކއްވެއެވެ  ބުޅިތަެކއްފަދަ  ރާތުގައިފަ  ދެ  އެމަގުގެ .  މަގެެކވެ  ަކއްސާ  އެއީ
  އެމީހެއްގެ   ލެއްވޭނީ  ނޫރު  މީހެއްގެ  ކޮންމެ.  މަގެެކވެ  ހަނި  މިޔަފަދަ  ަކނޑީގެ  އެއީ
 !ޮކށްލައްވާށެވެ ތަޞައްވަރު އެޙާލަތު. މިންވަރަށެވެ ޢަމަލުތަުކގެ ހެޔޮ

  އުޅުނު   ތެރޭގައި  މުސްލިމުންގެ  ،ފާޅުޮކށް  އިސްލާމުަކން  ބޭރުފުށުން  ، މަތީގައި  ދުނިޔެ
  އަލީގައި   ނޫރުގެ  އެބައިމީހުންގެ  އެއަށްފަހު.  ދެއްވޭނެއެވެ  ނޫރު  މުނާފިޤުންނަށްވެސް

 ނޫރު  މުނާފިޤުންގެ   هللا  ދެން.  ހިނގައިގަންނާނެއެވެ  އެމަގުން
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 ނަރަަކއަށް  އެބައިމީހުން  ނިވައިލެއްވުމުން  ނޫރު  އެބައިމީހުންގެ.  ނިވައިލައްވާނެއެވެ
 .ވެއްޓޭނެއެވެ

 .ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  ނަބިއްޔާ

ِِلُب وََحَسٌك    َويُْعَطى » ْو ُمْؤِمنًا نُوًرا، ُثمَّ يَتَِّبُعونَُه وىلََعَ ِجْسِ َجَهنََّم لََكَ
َ
 إِنَْساٍن ِمنُْهْم ُمنَافًِقا أ

ُُكُّ
 نُوُر الُْمنَافِِقنَي، ُثمَّ َينُْجو الُْمْؤِمنُوَن«

ُ
ُخُذ َمْن َشاَء اهلُل، ُثمَّ ُيْطَفأ

ْ
 [ 1]  .تَأ

  އޭގެ.  ލެއްވޭނެއެވެ  ނޫރެއް  އިންސާނަަކށް  ކޮންމެ  ތެރެއިން  އެބައިމީހުންގެ: “މާނައީ
 މަތީގައިވާ  ނަރަަކއިގެ  އެއަށްފަހު  ދެން.  މުނާފިޤުންނެވެ  މުއުމިނުންނާއި  ތެރޭގައިވަނީ

  ވާ އެމަގުގައި  އަދި .  ތަބާވާނެއެވެ  އެބައިމީހުންނާ  އެނޫރު(  ޞިރާޠުމަގުން:  އެބަހީ)  މަގުން
  އިރާދަުކރެއްވި  هللا  ުކން މީސްތަުކން އަތުލަމުން ދެއެވެ. އެއީ ކަ ކަށިތަ  ބުޅިތަަކާކއި
 މުއުމިނުން   އެއަށްފަހު.  ނިވޭނެއެވެ  ނޫރު  މުނާފިޤުންގެ  ފަހެ  ދެންބައެެކވެ.  

 .”ސަލާމަތްވާނެއެވެ
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ާމުސްލިމުންާާޞިރ ޠުމަގުގައި

    ނަބިއްޔާ.  އެވެވެރިވާވެގެން  އަރިހުން  ގެ    މަސްޢޫދު   އިބްނު

 .ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ

يَْسََع بنَْيَ    َفيُْعِطيِهمْ » ُيْعَطى نُورَُه ِمثَْل اْْلَبَِل الَْعِظيِم  فَِمنُْهْم َمْن  ْعَمالِِهْم، 
َ
أ قَْدِر  نُورَُهْم ىلَعَ 

ْصَغَر ِمْن َذلَِك، َوِمنُْهْم َمْن ُيْعَطى نُوًرا ِمثَْل انلَّْخلَِة بِيَِميِنهِ 
َ
،  يََديِْه، َوِمنُْهْم َمْن ُيْعَطى نُورَُه أ

ْصَغَر ِمْن َذلَِك، َحَّتَّ يَُكوَن رَُجاًل ُيْعَطى نُورَُه ىلَعَ إِْبَهاِم قََدِمِه يُِِضُء    َمنْ   ِمنُْهمْ وَ 
َ
ُيْعَطى نُوًرا أ

َم قََدَمُه َفَمَش  َضاَء قَدَّ
َ
ًة، فَِإَذا أ ًة َويَِِفُء َمرَّ  [1]  .َوإَِذا ُطِفَئ قَاَم«  َمرَّ

.  އެއްވަރަށެވެ  ޢަމަލުތަާކ  އެބައިމީހުންގެ  ލެއްވޭނީ  ނޫރު  އެބައިމީހުންނަށް  ފަހެ: “މާނައީ
  މީހުން   ލެއްވޭ  ނޫރު  ފަދައިންވާ  ފަރުބަދައެއް  ބޮޑު  ުކރިމަތިން  އެމީހެއްގެ  ފަހެ

  މީހުންވެސް   ލެއްވޭ  އް ނޫރެ  ުކޑަ  އެއަށްވުރެ   އަދި.  ވެއެވެ  ތެރެއިން  އެބައިމީހުންގެ
 ކަނާއަތް  އެމީހެއްގެ   ފަދައިން  ރުެކއް   ަކދުރު  އަދި .  ވެއެވެ  ތެރެއިން  އެބައިމީހުންގެ
  އެއަށްވުރެ   އަދި.  ވެއެވެ  ތެރެއިން  އެބައިމީހުންގެ  މީހުން   ލެއްވޭ  ނޫރެއް  ފަރާތުގައި

  ބޮޑުވައި   ފައިގެ   އެމީހެއްގެ.  ތެރެއިންވެއެވެ  އެބައިމީހުންގެ  މީހުން  ލެއްވޭ   ނޫރެއް  ުކޑަ
. އެވެނެދިއްލޭ  ފަހަރު  ބައެއް  އެނޫރު.  ޖެހެންދެނެވެ  ާކމީހަ   ލެއްވޭ  ނޫރެއް  އިނގިލީގައި

 ުކރިއަށް  ފައިތިލަ  އޭނާގެ  ދިއްލުމުން(  އެނޫރު)  ފަހެ. އެވެނެނިވޭ  ފަހަރު  ބައެއް  އަދި
 ."ވެޮކޅަށް ހުރެއެ ނިވުމުން( އެނޫރު)  އަދި. ހިނގައިގަނެއެވެ ޖައްސާ
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 ޢަމަލުތަާކ   އެބައިމީހުންގެ  ދުވެލިވަނީ  އެބައިމީހުންގެ  ހުރަސްުކރުމުގައި  ޞިރާޠުމަގު
  އެބައިމީހުންގެ   ފަދައިން  ތަފާތުވާ  އަލިަކން  ނޫރުގެ  އެބައިމީހުންގެ .  ވެއެއްވަރަށެ
  އެބައިމީހުންގެ   ތަބާވަނީ  ދުވެލި  އެބައިމީހުންގެ  ފަހެ.  ތަފާތުވާނެއެވެ  ދުވެލިވެސް
 .ނޫރަށެވެ

.  ޙަދީޘްގައިވެއެވެ  އައިސްފައިވާ  ރިވާވެގެން  އަރިހުން  ގެ    މަސްޢޫދު  އިބްނު
 .ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  ނަބިއްޔާ

َيُمرُّ  َويَُقوُل » َمْن  َوِمنُْهْم   ، الَْعنْيِ َكَطرِْف  َيُمرُّ  َمْن  ِمنُْهْم  نُورِِهْم،  قَْدِر  ىلَعَ  وَن  َفيَُمرُّ وا،  ُمرُّ  :
َحاِب، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ ََكنِْقَضاِض الَْكْوَكِب،   ِق، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ ََكلسَّ َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ  ََكلرَْبْ

 [1]  .َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ َكَشدِّ الَْفَرِس، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ َكَشدِّ الرَُّجِل« يِح،ََكلرِّ 

“މާނައީ   ، ފަހެ.  ހުރަސްުކރާށެވެ(  ޞިރާޠުމަގު)  ތިޔަބައިމީހުން.  ބުނާނެއެވެ  އަދި: 
  އެސްފިޔަ.  ހުރަސުްކރާނެވެ(  އެމަގު)  އެބައިމީހުން  އެއްވަރަށް   ނޫރާ  އެބައިމީހުންގެ

  ވިދުވަރެއްހާ   އަދި.  ތެރޭގައިވެއެވެ  އެބައިމީހުންގެ  ހުރަސްުކރާމީހުން  އަވަހަށް  ޖަހާލާހާ
  ފަދައިން   ދާ  ވިލައެއް  އަދި .  ތެރޭގައިވެއެވެ  އެބައިމީހުންގެ  ރާމީހުންހުރަސްުކ  ހަލުވިޮކށް

  ފަދައިން   ދާ  ރިއެއްތަ  އަދި .  ތެރޭގައިވެއެވެ  އެބައިމީހުންގެ  ހުރަސްުކރާމީހުން
  ފަދައިން   ވައިރޯޅިއެއް  އަދި.  ތެރޭގައިވެއެވެ  އެބައިމީހުންގެ  ހުރަސްުކރާމީހުން
  ފަދައިން   ދުވާ  އަހެއް   އަދި.  ތެރޭގައިވެއެވެ  އެބައިމީހުންގެ  ހުރަސްުކރާމީހުން
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  ފަދައިން   މީހެއް  ދުވެފައިދާ  އަދި.  ތެރޭގައިވެއެވެ  އެބައިމީހުންގެ  ހުރަސްުކރާމީހުން
 ." ތެރޭގައިވެއެވެ އެބައިމީހުންގެ ހުރަސްުކރާމީހުން

  މުސްލިމުގައިވެސް   ޞަޙީޙު   ޙަދީޘެއް  ސިފަުކރައްވާފައިވާ  ހަލުވިަކން  އެބައިމީހުންގެ
 .ވެއެވެ

ّمِّ   َفيَُمرُّ »
ُ
نَْت َوأ

َ
ِِب أ

َ
ِق« قَاَل: قُلُْت: بِأ لُُكْم ََكلرَْبْ وَّ

َ
لَْم تََرْوا إََِل    ،أ

َ
ٍء َكَمرِّ الرَْبِْق؟ قَاَل: »أ يُّ ََشْ

َ
أ

، وََشدِّ الرِّجَ  ْْيِ يِح، ُثمَّ َكَمرِّ الطَّ ؟ ُثمَّ َكَمرِّ الرِّ ِق َكيَْف َيُمرُّ َويَرِْجُع ِِف َطْرفَِة َعنْيٍ ََتِْري    اِل،الرَْبْ
اِط   َ ْعَمالُُهْم َونَِبيُُّكْم قَائٌِم ىلَعَ الِّصِّ

َ
ْعَماُل الِْعبَاِد، بِِهْم أ

َ
َيُقوُل: رَبِّ َسلِّْم َسلِّْم، َحَّتَّ َتْعِجَز أ

ْْيَ إِلَّ زَْحًفا«  [1]   .َحَّتَّ يَِِجَء الرَُّجُل فاََل يَْستَِطيُع السَّ

“މާނައީ  ހުރަސްުކރާނީ   މީހާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ތެރެއިން  ތިޔަބައިމީހުންގެ   ފަހެ: 
 ."ފަދައިންނެވެ ވިދުވަރެއް

ހުރައިރާ)   ބައްަޕ  މަންމައާއި  ތިމަންގެ.  ދެންނެވީމެވެ  ތިމަން. “ވިދާޅުވިއެވެ(  އަބޫ 
 ؟"ހެއްޔެވެ  އެއްޗެއް ޮކން  ދަނީ  ފަދައިން  ވިދުވަރެއް.  ފިދާުކރަމެވެ  ކަލޭގެފާނަށްޓަަކއި

  އެނބުރި   ގޮސް  ވިދުވަރު  އަވަހަށް  ޖަހާލާހާ  އެސްފިޔަ. “ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  އެަކލޭގެފާނު
  ވައިރޯޅިއެއް   ދެން ؟ހެއްޔެވެ  ބޭަކލުން ދެެކވަޑައި ނުގަންނަވަމުތިޔަ    ތަން  އަންނަ

. ފަދައިންނެވެ ދުވެފައިދާ މީހަުކ  ދެން. ފަދައިންނެވެ އުދުހޭ  ދޫނި ދެން. ފަދައިންނެވެ
  ތިޔަބައިމީހުންގެ   އަދި.  އެއްފަދައިންނެވެ  ޢަމަލާ  މީހުންގެއެބައި  ނީވޭގެންދެ  އެބައިމީހުން
.  ސަލާމަތްޮކށްދެއްވާށެވެ!  ރައްބެވެ. “ދަންނަވާނެއެވެ  ހުންނަވާ  ޞިރާޠުމަގުގައި   ނަބިއްޔާ

 
 (.(195)  - 329) برقم:ِف صحيحه رواه مسلم   [1]
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. ދާނދެނެވެ  ބަލިަކށިވެއްޖައުމަށް  ޢަމަލުތައް  އަޅުތަކުންގެ  އެއީ.”  ސަލާމަތްޮކށްދެއްވާށެވެ
 ."ދާނދެނެވެ އަތުވެއްޖައުމަށް ދެވޭމީހަުކނު ުކރިއަށް މެނުވީ ފިރުިކފައި

  ިޚޔާލަށް   ޙާލަތު  ނުދެވޭ  ުކރިއަށް  މެނުވީ  ފިރުިކފައި  މަގުގައި   މިޔަފަދަ  ަކނޑީގެ
 އެއްޮކޅުން  މަގުގެ  އަދި.  ބުޅިތައްވެއެވެ  ކަށިތަާކއި  ފަރާތުގައި  ދެ  މަގުގެ  !ގެންނަވާށެވެ
  ޢަމަލު   ހެޔޮ  މަތީގައި  ދުނިޔެ.  ނަރަަކއެވެ  ޮއތް  އަނދައަނދާ  ދަށުގައިވަނީ  އަނެއްޮކޅަށް
 .ފަދައިންނެވެ މި  ދެއްވަނީ ޖަޒާ هللا މީހުންނަށް މަޑުޖެހުނު ުކރުމަށް

ا فَلْيَْحَمِد    يَا » َوفِّيُكْم إِيَّاَها، َفَمْن وََجَد َخْْيً
ُ
ْحِصيَها لَُكْم، ُثمَّ أ

ُ
ْعَمالُُكْم أ

َ
ِعبَاِدي إِنََّما ِِهَ أ

  [1] . َوَمْن وََجَد َغْْيَ َذلَِك فَاَل يَلُوَمنَّ إِلَّ َنْفَسُه« ،اهللَ 

”މާނައީ   ހު ތިމަންއިލާ  ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަަކއި!  އަޅުތަުކންނޭވެ  ތިމަންއިލާހުގެ  އޭ: 
(  ޖަޒާ  އޭގެ)  ދެން.  ޢަމަލުތަެކވެ  ުކޅަ  ތިޔަބައިމީހުން  ޙިސާބުުކރައްވާހުށީ
  ޢަމަލު   ހެޔޮ  ތެރޭގައި  ޢަމަލުތަުކގެ  ފަހެ.  ދެއްވާހުށީމެވެ  ފުރިހަމައަށް  ތިޔަބައިމީހުންނަށް

  އެއްޗެއް   އެނޫން  އަދި.  ޙަމްދުުކރާހުށިަކމެވެ  އަށް هللا  އޭނާ.  އެވެދަންނަ  ފެނުނުމީހާ
)ދަންނައެވެ  ފެނުނުމީހާ   އަމިއްލަ   އެމީހެއްގެ.(  ދަންނައެވެ  އަބާއްޖަވެރިޔާ :  އެބަހީ. 
 ." ނުބުނާށެވެ ބަދުބަސް މެނުވީ ނަފްސަށް

  ހުރަސްުކރުން   ޞިރާޠުމަގު.  ފުދެއެވެ  މިަކމަށް  އެަކނިވެސް  މަޤާމު  މި  ޞިރާޠުމަގުގެ
  ޢަމަލުތައް   ހެޔޮ.  އިޞްލާޙުުކރުމެވެ  ޢަމަލުތައް  އޭނާގެ  ޮއތީ  އެދޭމީހަަކށް  ފަސޭހަވުމަށް
  ުކރާ   އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ބިނާވަނީ  ޙާލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެދުވަހު.  ގިނަުކރުމެވެ
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  ންއެަކ  ޖެހިފައިވާމީހާ  ފަހަތަށް  ޢަމަލުުކރުމުގައި  ހެޔޮ  މިއަދު.  މައްޗަށެވެ  ޢަމަލުތަުކގެ
 .ވެތައުބާވާށެ އުރެދިފައިވާމީހާ މިއަދު .ުކރާށެވެ އިޞްލާޙު
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ާާއ އި ާާނަބިއްޔ ާހުރަސްކުރ ނީާޞިރ ޠުމަގުާާފުރަތަމަާއ ންމ 

ާމީހުންާާއުންމަތުގ ާއ ކަލޭގ ފ ނުގ 

  ގެފާނުގެ ަކލޭއެ  އާއި    ނަބިއްޔާ   ހުރަސްުކރާނީ  ޞިރާޠުމަގު   ފުރަތަމަ  އެންމެ
 .ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. މީހުންނެވެ އުންމަތުގެ

اُط بنَْيَ َظْهَرْي َجَهنََّم  َويُْْضَُب » َ نَا الِّصِّ
َ
ُكوُن أ

َ
زيَُها« فَأ َل َمْن َُيِ وَّ

َ
َِت أ مَّ

ُ
   [1] . َوأ

“މާނައީ  ފަހެ.  ބެހެއްޓޭނެއެވެ  ޞިރާޠުމަގު  ޮކޅަށް  އަނެއް  އެއްޮކޅުން   ނަރަަކއިގެ: 
  އުންމަތުގެ  ތިމަންަކލޭގެފާނުގެ  ތިމަންަކލޭގެފާނާއިއެ ހުރަސްުކރާނީ    ފުރަތަމަ  އެންމެ
 ." ނެވެމީހުން

 .ވެއެވެ ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން

ِتِه« َفيُْْضَُب » مَّ
ُ
َل َمْن ََيُوُز ِمَن الرُُّسِل بِأ وَّ

َ
ُكوُن أ

َ
اُط بنَْيَ َظْهَرايَنْ َجَهنََّم، فَأ َ  [2] . الِّصِّ

“މާނައީ . ބެހެއްޓޭނެއެވެ  ޞިރާޠުމަގު  ޮކޅަށް  އަނެއް  އެއްޮކޅުން  ނަރަަކއިގެ  ފަހެ: 
  ޞިރާޠުމަގު )އެންމެ ފުރަތަމަ އެތަން    އުންމަތާއެުކ  އެބޭަކލެއްގެ  ތެރެއިން  ރަސޫލުންގެ

 ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ." 

 މީހަުކ   އެއްވެސް  ފިޔަވާ  ރަސޫލުބޭކަލުން  މާހައުލުގައި  އެބިރުވެރި  ޞިރާޠުމަގުގެ
  މީސްތަުކން   ބަހަީކ  ހަމައެަކނި   ވިދާޅުވާނެ  އެބޭަކލުންވެސް.  ނުދައްާކނެއެވެ  ވާހަަކއެއް

 
 (.7437)رواه ابلخاري ِف صحيحه برقم:   [1]

 (.806)رواه ابلخاري ِف صحيحه برقم:  [2]
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   هللاރަސޫލު .  ޢާއެވެދު  ދަންނަވާ  އަށް هللا  އެދި  ސަލާމަތްޮކށްދެއްވުން

 .ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ

   [1] .  َوَل َيتَََكَُّم يَْوَمئٍِذ إِلَّ الرُُّسُل، وََدْعَوى الرُُّسِل يَْوَمئٍِذ: اللَُّهمَّ َسلِّْم َسلِّْم«»

  އެދުވަހު   އަދި.  ނުދައްަކވާނެއެވެ  ވާހަަކއެއް  މެނުވީ  ރަސޫލުބޭަކލުން  އެދުވަހު: “މާނައީ

َسلِّْم«»  ދުޢާއަީކ  ރަސޫލުބޭަކލުންގެ َسلِّْم  .  ސަލާމަތްޮކށްދެއްވާށެވެ! هللا  އޭ]  اللَُّهمَّ 

 .”އެވެ [.ސަލާމަތްޮކށްދެއްވާށެވެ

 

 
 (.7437)رواه ابلخاري ِف صحيحه برقم:    [1]
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ާމީހާ ާފަހުާއ ންމ ާހުރަސްކުރ ާޞިރ ޠުމަގު

  ނަބިއްޔާ .  އައިސްފައިވެއެވެ  ރިވާވެގެން  އަރިހުން  ގެ     މަސްޢޫދު  އިބްނު
 ެޙަދީޘްުކރެއްވިއެވ. 

يِح، ُثمَّ َكُحْْضِ   يَرِدُ » ِق، ُثمَّ ََكلرِّ لُُهْم ََكَْمِح الرَبْ وَّ
َ
ْعَمالِِهْم، فَأ

َ
  انلَّاُس انلَّاَر ُثمَّ يَْصُدُروَن ِمنَْها بِأ

اِكِب ِِف رَْحِلِه، ُثمَّ َكَشدِّ الرَُّجِل، ُثمَّ َكَمْشِيِه«  [1]  .الَفَرِس، ُثمَّ ََكلرَّ

 ޢަމަލުތަާކ  އެބައިމީހުންގެ  ދެން  އެވެ.ހުރަސްުކރާނެ  ނަރަަކ  މީސްތަުކން":  މާނައީ
  ފުރަތަމަ   ތެރެއިން  އެބައިމީހުންގެ   ،ފަހެ  ން( ގެންދެވޭނެއެވެ.ޞިރާޠުމަގު)  އެއްގޮތަށް

ބާރަށް    ދެން.  ފަދައިންނެވެ  ރޯޅިއެއް  ވައި   ދެން.  ފަދައިންނެވެ  ވިދުވަރެއް   ދާނީ  މީހާ
 މީހެއް   ސަވާރުވެގެންދާ  ސަވާރީއަަކށް  ދެން.  ފަދައިންނެވެ   އަހެއްދުވެފައިދާ  
  މީހެއް   ހިނގާފައިދާ  ދެން.  ފަދައިންނެވެ  މީހެއް  ދުވެފައިދާ  ދެން.  ފަދައިންނެވެ
 ." ފަދައިންނެވެ

  ހެޔޮ  އަދި.  ބާރުވާނެއެވެ  ދުވެލި  އެމީހެއްގެ  ވަރަަކށް  ގިނަވާ  ޢަމަލުތައް  ހެޔޮ  އެމީހެއްގެ
 މަތިން  ނަރަަކއިގެ.  މަޑުވާނެއެވެ  ދުވެލި  އެމީހެއްގެ  ވަރަަކށް  މަދުވާ  ޢަމަލުތައް
  ނޫރުވެސްވަނީ   އެމީހެއްގެ  އަދި.  މިފަދައިންނެވެ  ހުރަސްުކރާނީ  މީސްތަުކން

 ޛިުކރު  ވާހަަކ  މީހާގެ  ލެއްވޭ  ނޫރު  އިނގިލީގައި  ޑުވައި ޮބ  ފައިގެ.  މިފަދައިންނެވެ
 .ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ ުކރައްވާފައިވާ

 
 (.311)ِف سلسلة اْلحاديث الصحيحة برقم:  اين وصححه اْلبل  (3159)برقم: ِف سننه رواه الرتمذي   [1]
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رِْجل،    َحَّتَّ » ََتِرُّ  َورِْجلَيِْه  َويََديِْه  وَْجِهِه  ىلَعَ  ََيْبُو  قََدَميِْه  إِْبَهاِم  ىلَعَ  نُورَُه  ْعِطَي 
ُ
أ ي  ِ اَّلَّ َيُمرَّ 

َوَتْعلَُق رِْجل، َويُِصيُب َجَوانِبَُه انلَّاُر، فَاَل يََزاُل َكَذلَِك َحَّتَّ ََيْلَُص، فَِإَذا َخلََص َوَقَف َعلَيَْها،  
ْيتَُها«قَاَل  ُثمَّ 

َ
ْن ََنَّايِن ِمنَْها َبْعَد إِْذ رَأ

َ
َحًدا أ

َ
ْعَطايِن اهلُل َما لَْم ُيْعِط أ

َ
ِ لََقْد أ   [1] .  : احْلَْمُد َّلِلَّ

 އޭނާ.  ހުރަސްުކރަންދެނެވެ  މީހާ  ލެއްވުނު   ނޫރު  އިނގިލީގައި  ބޮޑުވައި   ފައިގެ: “މާނައީ
 ފައި   އޭނާގެ  އަދި.  ފިރުިކފައެވެ  މަތީ  ހަތަރެސްފައި  މޫނާއި  ހުރަސްުކރާނީ
 ނަރަަކއިގެ   ދެފަރާތަށް  އޭނާގެ  އަދި.  އަޅައިގަންނާނެއެވެ  ފައި  އަދި.  ަކއްސާލާނެއެވެ

  އެފަދަ   އޭނާވާނީ  ސަލާމަތްވަންދެން  އެތަނުން.  އަސަރުުކރާނެއެވެ  އަލިފާނުގެ
. ނެއެވެހުއްޓޭ  އެތަނުގައިއޭނާ    ނިމުމުން(  ހުރަސްޮކށް  ޞިރާޠުމަގު )  ފަހެ.  ޙާލެއްގައެވެ

  އެއްވެސް   ހަމަކަށަވަރުން.  ޙަމްދުުކރަމެވެ  އަށް هللا.  ބުނާނެއެވެ  އެއަށްފަހު  ދެން
 އެއީ  ހަމަކަށަވަރުން.  ދެއްވައިފިއެވެ  ތިމަންއަޅާއަށް ،هللا  ަކމެއް  ނުދެއްވާފަދަ  މީހަަކށް

 ."ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމެވެ އެއިން ފަހު ފެނުމަށް( ނަރަަކ: އެބަހީ) އެ

  ހުރަސްުކރާ   އެމަގު  އަންނާނީ  ދެން  ފަހުން  ހުރަސްުކރާމީހާގެ  ޞިރާޠުމަގު  ފިރުިކފައި
 هللاރަސޫލު.  ގެންދެވޭނެއެވެ  ދަމަމުން  އެމަގުގައި  އޭނާ .  މީހާއެވެ  ފަހު  އެންމެ
 ެޙަދީޘްުކރައްވާފައިވެއެވ. 

 [2]  .َيُمرَّ آِخُرُهْم يُْسَحُب َسْحبًا« َحَّتَّ »

 
وصححه اْلبلاين ِف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم:   (9763) رواه الطرباين ِف املعجم الكبْي برقم:   [1]
(3591 .) 

 (.7439)رواه ابلخاري ِف صحيحه برقم:    [2]
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  އެ   އޭނާ.  ދެނެވެ  ހުރަސްުކރަން  މީހާ  ފަހު  އެންމެ  ތެރެއިން  އެބައިމީހުންގެ: “މާނައީ
 ."ދަމަމުންނެވެ ގެންދެވޭނީ މަގުން

  ޙާލު   މީހާގެ  ގެންދެވޭ  ދަމައި  މަގުގައި  މިޔަފަދަ  ަކނޑީގެ  ،މަތީގައިވާ  ނަރަަކއިގެ
 !ގެންނަވާށެވެ ިޚޔާލަށް

 .ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ  ޛިުކރުުކރައްވާފައިވާ   ވާހަަކ  މީހާގެ  ވަންނަ  ސުވަރުގެ   ފަހުން  އެންމެ

ةً   آِخرُ » ًة َويَْكبُو َمرَّ ًة، فَِإَذا َما َجاَوزََها   َمْن يَْدُخُل اْْلَنََّة رَُجٌل َفُهَو َيْمِِش َمرَّ َوتَْسَفُعُه انلَّاُر َمرَّ
إَِِلَْها  ْعَطايِن   ،اْْلََفَت 

َ
أ لََقْد  ِمنْك،  ََنَّايِن  ي  ِ اَّلَّ َتبَارََك  َحًدا  َفَقاَل: 

َ
أ ْعَطاُه 

َ
أ َما  َشيْئًا  اهلُل   ِمنَ  

ِلنَي َواْْلِخِريَن« وَّ
َ
 [ 1]  .اْْل

  ޞިރާޠުމަގު )  އޭނާ.(  ދަންނައެވެ)  މީހާ  ވަންނަ  ސުވަރުގެ  ފަހުން  އެންމެ: “މާނައީ
  މޫނުވަތަށް   ފަހަރު  ބައެއް   އަދި .  ހިނގާނެއެވެ  ފަހަރު  ބައެއް (  ހުރަސްުކރުމުގައި

  ހުރަސްޮކށް   އެ  ،ފަހެ.  ފިހޭނެއެވެ  އަލިފާނުން  ފަހަރު  ބައެއް  އަދި.  ވެއްޓޭނެއެވެ
 ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި  އަޅާ  ތިމަން  ިކބައިން  ތިބާގެ.  ބުނާނެއެވެ  އެނބުރި  އެއަށް  ދެވުމުން
މަތިވެރިވެގެންވެ  ފަރާތް އިތުރުވެ    ުކރީގެ  އެންމެހަމަކަށަވަރުން    !އެވެހެޔޮަކން 

 هللا  އެއްޗެއް  ނުދެއްވާފަދަ  އެަކަކށްވެސް  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ފަހުގެ  އެންމެ  މީހުންނާއި
 ." ދެއްވައިފިއެވެ އަޅާއަށް ތިމަން

  ޞިރާޠުމަގު   ޙާލެއްގައި  ނިަކމެތި  އެފަދަ.  ވިސްނަވާށެވެ  ބަސްތަަކށް  އެބުނި  އޭނާ
 އޭނާއަށް  ސަލާމަތްޮކށްދެއްވުމުން  ނަރަަކއިން  ،ޖެހުމުންވެސް  ހުރަސްުކރަން

 
 (.(187)  - 310) برقم:ِف صحيحه رواه مسلم   [1]
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 އޭނާއަށް  ނިޢުމަތެއް  ނުދެއްވާފަދަ  މީހަަކށް  އެއްވެސް  އެހެން  އިޙްސާސްުކރެވުނީ
 !؟ހެއްޔެވެ  ޮކންފަދައަުކން  ހުންނާނީ  ޙާލު  މީހުންގެ  ވެއްޓޭ  ނަރަަކއަށް.  ދެއްވިަކމުގައެވެ

 



 

 

 23 ޞ ާރޠުަމގު 

dhisalafiyyah.net 

ާޙ ލުާާމީސްތަކުންގ ާހުރަސްކުރުމުގައިާާޞިރ ޠުމަގު

  ހަލާަކށް   މީހުންނާއި  ސަލާމަތްވާ  ތެރެއިން  މީސްތަކުންގެ  ހުރަސްުކރުމުގައި   ޞިރާޠުމަގު
   ނަބިއްޔާ  ބަޔާންުކރައްވާ  މިަކން.  މީހުންވެއެވެ  ހުށަހެޅޭ

 .ޙަދީޘްުކރައްވާފައިވެއެވެ

 [1]   .ُمَسلٌَّم، َونَاٍج ََمُْدوٌش، َوَمْكُدوٌس ِِف نَاِر َجَهنََّم« َفنَاٍج »

(  އެއްބަޔަުކ)  އަދި.  ނަޖާވާނެއެވެ  ސަލާމަތްތެރިަކމާއެުކ(  އެއްބަޔަުކ)  ،ފަހެ: “މާނައީ
( އެއްބަޔަުކ)  އަދި.  ނަޖާވާނެއެވެ  ލިބުމަށްފަހު  ގެއްލުން(  އަލިފާނުން   ކަށިތަާކއި)

 ."ވެއްޓޭނެއެވެ އަލިފާނަށް ނަރަަކއިގެ

 ޙާލަށް  މީސްތަކުންގެ  ހުރަސްުކރުމުގައި  ޞިރާޠުމަގު  އެނގޭޮގތުގައި  ޙަދީޘުން  މި
   .ވެއެވެ ބައެއް ތިން ބަލާއިރު

 

ާފުރަތަމައީ:ާސަލ މަތްތ ރިކަމ އ ކުާނަޖ ވ ާމީހުންާ

  އަދި .  ނުލިބޭނެއެވެ  ގެއްލުމެއް   އެއްވެސް  ކަށިތަުކން  ޞިރާޠުމަގުގައިވާ   އެބައިމީހުންނަށް
 ހަލުވިަކމާއެކު   އެބައިމީހުންނަީކ.  ނުުކރާނެއެވެ  އަސަރެއް  އަލިފާނުންވެސް  ނަރަަކއިގެ

 .މީހުންނެވެ ހުރަސްުކރާ އެމަގު

 
 (.7439)رواه ابلخاري ِف صحيحه برقم:    [1]



 

 

 24 ޞ ާރޠުަމގު 

dhisalafiyyah.net 

 .ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ  ނަބިއްޔާ

لًْفا َل َُيَاَسبُوَن،   ، َينُْجو الُْمْؤِمنُونَ   ُثمَّ »
َ
ُل ُزْمَرةٍ وُُجوُهُهْم ََكلَْقَمِر َِلْلََة ابْلَْدِر َسبُْعوَن أ وَّ

َ
َفتَنُْجو أ

ْضوَ 
َ
يَن يَلُوَنُهْم َكأ ِ َماِء«إِ ُثمَّ اَّلَّ   [1] . ََنٍْم ِِف السَّ

  ޖަމާޢަތުގެ  ފުރަތަމަ  ސަލާމަތްވާ   ،ފަހެ.  ސަލާމަތްވާނެއެވެ  މުއުމިނުން  ދެން: “މާނައީ
  ޙިސާބެއް   އެބައިމީހުންގެ.  ވާނެއެވެ  ފަދައިން  ހަނދު  ފުރިހަމަ   މޫނުތައް  އަހުލުވެރިންގެ

 މީހުން  އަންނަ  އެއަށްފަހު  ދެން .  މީހުންނެވެ  ހާސް  ހަތްދިހަ   އެއީ.  ނުބައްލަވާނެއެވެ
 ."ފަދައިންނެވެ ތަރި އަލިގަދަ އެންމެ އުޑުގައިވާ ވާހުށީ

 هللا  އާޔަތްތަުކގައި  އަންނަނިވި.  މީހުންނެވެ  ދުރުުކރައްވާފައިވާ  ނަރަަކއިން  އެއީ
 ްފަދައިންނެވެ ުކރައްވާފައިވާ ބަޔާނ. 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم ىليل مل خل  جع مظ حط مض نئٱ

 [ 103 –  101 اْلنبياء سورة] مئ ىن من خن

“މާނައީ )އެބަހީ:  އެ  އެބައިމީހުން:  ]އެވެއްވޭނެދުރުުކރެ  (ނަރަަކއާތަނާ   .101  ]
  އެބައިމީހުން   އަދި.  ނީވޭނެއެވެ  އަޑެއްވެސް  އަލިފާނުގެ  އެތަނުގެ  އެބައިމީހުންނަަކށް

]ދެމިތިބޭނެއެވެ  އެބައިމީހުން(  ސުވަރުގޭގައި)   ކަންތައްތަުކގައި  އެދޭ  ހިތް  .102 ]
  އެބައިމީހުންނަަކށް(  ބިރުވެރިަކން  ދުވަހުގެ  ޔާމަތްޤި:  އެބަހީ)  ބިރުވެރިަކން  ބޮޑު  އެންމެ

 ."ހުށްޓެވެ ނުދޭ ހިތާމައެއް އެއްވެސް

 .އެވެއެއީ ލިބުމަީކ ނަސީބު ބޮޑުވެގެންވާ

 
 (.(191)  - 316) برقم:ِف صحيحه رواه مسلم   [1]
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ާދ ަވނައީ:ާނަރަކައިގ ާއަލިފ ނަށްާވ އްޓޭާމީހުންާ

. މީހުންނެވެ  ގިނަވި  ތައްޢަމަލު  ނުބައި  ވުރެ  ތަަކށްޢަމަލު   ހެޔޮ  މުނާފިޤުންނާއި  އެއީ
 ނަރަަކއަށް   ތެރެއިން  މުސްލިމުންގެ.  އަޑީގައެވެ  އެންމެ  ނަރަަކއިގެ  މުނާފިޤުންވާނީ

  ސަލާމަތްުކރައްވަންދެން   އެބައިމީހުން  ތަޢާލާ هللا.  ދަންނައެވެ  މީހުން  ވެއްޓޭ
 .ދެއްވޭނެއެވެ ޢަޛާބު ނަރަަކއިގައި

 .ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ   ނަބިއްޔާއެފަދަމީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން 

 [1] . ِفيَها« َوَمنُْكوٌس »

 ."އެއްލައިލެވޭނެއެވެ( ނަރަަކއަށް) ންއެޮކޅުޮކޅު އަދި: “މާނައީ

 .ހަދީޘެއްގައިވެއެވެ އެހެން އަދި

 [2]  .ِِف انلَّاِر« َوُمَكْرَدٌس »

 ."ލެވޭނެއެވެ ނަރަަކއަށް އެއްކޮށްފައި ހަތަރެސްފައި: “މާނައީ

 

 
 .(8189يح اْلامع الصغْي برقم: )صحِف  ، وصححه اْلبلاين   (4280)برقم: ِف سننه رواه ابن ماجه   [1]
احلاكم    [2]  املستدرك  رواه  برقم:  8749برقم:  ِف  املصابيح  مشاكة  ِف  اْلبلاين  وصححه   ،(5608   – 

5609 .) 
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ާތިންަވނައީ:ާކަށިތަކ އިާއަލިފ ނުންާގ އްލުންާލިބުމަށްާފަހުާނަޖ ވ ާމީހުންާ

 އެބައިމީހުންގެ  ބުޅިތަުކން  ކަށިތަާކއި  އެމަގުގައިވާ   ، ަކއްސާލައި   ފައި  އެބައިމީހުންގެ
  އަސަރުވެސް   އަލިފާނުގެ  ނަރަަކއިގެ  އަދި.  ލިބޭނެއެވެ  ގެއްލުން  އެޅި  ގައިގައި

 އަނެއްފަހަރު  އަދި.  ގެއްލުންވާނެއެވެ  އެއްފަހަރު  އެބައިމީހުންނަށް.  ުކރާނެއެވެ
. ސަލާމަތްވާނެއެވެ  އެބައިމީހުން  ނުވެއްޓި  ނަރަަކއަށް  ނަމަވެސް.  ސަލާމަތްވާނެއެވެ

. ނެއެވެލެވޭނިންމާ  ހުރަސްޮކށް  ޞިރާޠުމަގު  ފިރުކެމުން  ،ވެއްޓެމުން  ޙާލެއްގައި  މިފަދަ
  ސިފަުކރައްވާފައިވާ   ޙަދީޘްގައި   ހުރަސްުކރާމީހާގެ   ޞިރާޠުމަގު  ފަހުން  އެންމެ   އެއީ

 .ފަދައިންނެވެ

 ބަސްތަަކށް  ބުނާ  އެބައިމީހުން   ނިމުމުން  ހުރަސްޮކށް  އެމަގު  ޙާލެއްގައި  އެފަދަ
 !ބައްލަވާށެވެ ވިސްނަވާ

ِي ََنَّايِن ِمنِْك  َتبَارَكَ » ِلنَي َواْْلِخِريَن«، لََقْد اَّلَّ وَّ
َ
َحًدا ِمَن اْْل

َ
ْعَطاُه أ

َ
ْعَطايِن اهلُل َشيْئًا َما أ

َ
 [1]   .أ

ހެޔޮަކން އިތުރުވެ  ފަރާތް ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި އަޅާ ތިމަން  ިކބައިން ތިބާގެ": މާނައީ
 މީހުންގެ  ފަހުގެ  އެންމެ  މީހުންނާއި  ުކރީގެ  އެންމެހަމަަކށަވަރުން    !އެވެމަތިވެރިވެގެންވެ

 ." ދެއްވައިފިއެވެ އަޅާއަށް  ތިމަން هللا އެއްޗެއް ނުދެއްވާފަދަ އެަކަކށްވެސް ތެރެއިން

 

 
 (.(187)  - 310)برقم: ِف صحيحه رواه مسلم   [1]
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ާާއ ކަމަށްާމިއަދުާާާއ ދޭނަމަާސަލ މަތްވ ންާާާބިރުވ ރިކަމުންާޞިރ ޠުމަގުގާ 
ާ !ތައްޔ ރުވޭ

 .ވިދާޅުވިއެވެ  އަލްޤުރުޠުބީ

  ވަންނާނެ   ހިތަށް  ތިބާގެ  ،ހިނދު  ފެންނަ  ންހަނިަކ  އެތަނުގެ  ޞިރާޠުމަގާ"
 ތިބާގެ  އަނދިރިަކމަށް  ނަރަަކއިގެ  އެއަށްފަހު  އަދި  !ވިސްނާލައްވާށެވެ  ބިރުވެރިަކމާމެދު

 އަރަމުންދާ  އުތުރި  ނަރަަކ  ދެން  !ޮކށްލައްވާށެވެ  އަންދާޒާ  ޮގތް  ވާނޭ  ހުއްޓުމުން  ނަޒަރު
 !ވިސްނާލާށެވެ  ޮގތާމެދު  ވާނެ  ޖެހެމުން  އައިސް  ަކންފަތުގައި  ތިބާގެ  އަޑުފައްގަނޑު

  ށި ބުރަަކ  އަދި  ޙާލުގައި  ތެޅެމުންދާ  ދެފައި  ހިތާއި  ދެރަަކމާއި  ޙާލު  ތިބާގެ
  ޙާލުގައި   އެ.  ޖެހޭނެއެވެ  ންހުރަސްުކރަ  އެމަގުން  ތިބާއަށް   ޙާލު  ބަރުހެލިވެފައިވާ
  އްގައި ގެމަ  ތޫނު  ދައެފަ   ފަހެ  ދެން .  ދަތިވީހެވެ  ތިބާއަށް  ހިނގުމަށް  ބިންމަތީވެސް

 !ހެއްޔެވެ ފަދައަުކން ޮކން ހިނގާނީ

! ހެއްޔެވެ  ިކހިނެތް  ވާނީ   އިޙްސާސްވުމުން  ތޫނުަކން  އޭގެ   އެޅުމުން  އެއްފައި  އެމަގުގައި
 ުކރިމަތިން  ތިބާގެ   އަދި .  ޖެހޭނެއެވެ  އަޅަން   މަތީގައި  އެތާ   ނަގައި   ފައި   ދެވަނަ  އަދި

 [1] .”ފެންނާނެއެވެ މަންޒަރު ވެއްޓޭ ަކއްސާލައިގެން މީސްތަުކން

 [ 197 ابلقرة سورة] مئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر  ٰذ  يي ىي نئٱ

 
 (.757)ص:  ،لقرطيباْلذكرة بأحوال املوت وأمور اْلخرة ل  [1]
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  ހަމަކަށަވަރުން   ފަހެ!  ލިބިގަންނާށެވެ  ޮކއްތު  ދަތުރުމަތީގެ  ތިޔަބައިމީހުން  އަދި: “މާނައީ
 ތިޔަބައިމީހުން !  އަހުލުވެރިންނޭވެ  ބުއްދީގެ  އޭ.  ތަޤުވާއެވެ  ޮކއްތަީކ  މޮޅު  އެންމެ

 !" ތަޤުވާވެރިވާށެވެ ތިމަންއިލާހަށް

 .ތައްޔާރުވާށެވެ އެަކމަށް  މިއަދު ،އެދޭމީހާ ސަލާމަތްވާން

 ފައިތިލަތައް  އަޅަމެންގެ  ޞިރާޠުމަގުގައި  އެދެނީ  އަޅަމެން  ޙަޟްރަތުގައި  ގެ هللا
  ނަބިއްޔާ   އަދި!  ލެއްވުމެވެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ނަޖާވާ  ޞިރާޠުމަގުގައި   ،ޘާބިތުޮކށްދެއްވައި
 ެއާމީން.  !ލެއްވުމެވެ ތެރެއިން މީހުންގެ ލިބޭ  ޝަފާޢަތް ގ 
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ާފިހުރިސްތު
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