
 ީދުނގެމަގު                                                     1                       14 ر جب  2441  

 

 

  

 އަޅުކަންކުރުުމގައިި ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް
ިމާީހއަށް،ި ިުނުކރާ ިބައިވިެރ ިަފރާތެއް އެއްވްެސ

 ޭއނާގެިރައްބާިބައްދުަލިކުރެވެޭނިކަމެވެ.ި
ިޢަމަލަކީި ިހެޔޮ ރުހިވޮޑިގެންވާިهللا ޞާލިޙު

ިޢަމަލުި ިކޮންކޮްނ ިއެއީ ިޢަމަލެކެވެ. ކޮންމެ
ިިއ ިކޮށްދެއްވީިްނިތަކެއްކަން ިބަޔާން ސާންުނނަށް

ި ިރަސޫލާ ިއިލުާހގެ  ه  ي  لَ عَ  للاح  ىلَ صَ  ُمحَمَّد  އެ
ިއެملَّ سَ وَ  ިއެކޭަލގާެފުނ ިއިތުރު ެދއްވިިބަޔްާނކޮށްވެ.

 ހެޔޮިޢަމަލެކެވެ.ިިކުރާިކޮންމެިޢަމަލީަކގޮތަށްި
ިهللا ިކުރުުމގައި ިއަޅުކަްނ އެހެންިއަށް

ިކުރާި ިުނުކރަުމކީ ިބައިވިެރ ިަފރާތެއް އެއްވްެސ
 ُهللاހާިކަމެއްިހިުރހާިމާނައެއްގައިިހަަމއެކަނިިހިުރ

ިކުރުމެވެ.ިتَ َباَرَك َوتَ َعاَل  ިއަދައިގެން ިވުަޖހުފުޅު ގެ
ި ިއަޅުކަމެއްގައި ިަފާރތެއްގެިهللاއެއްވްެސ ޫންނ

ިބަޔަކުގެިިކބައިންި ލޯތްބާއިިރުހުންިއެދަޭނމަ،ިއެ
ި ިމައްޗަށް ިރުހުުމގެ ިހިޯދިލޯތްބާއި އެިتَ َعاَل  ُهللاއެ

ިދޫކުރަި ިއްިމަީހކު ިއަޅުކަމުގައި ޫނންިިهللاވެާނތެެވ.
 ތީއެވެ.ިަފާރތެއްގެިރުހުންިހީޯދ

ިބައްދަލުވުމަށްި ިވެރިރައްބާއި އަޅަމްެނނީ
ި ިކަމުގައިިިކުރާعمل ންعمل صاحلއެދި ބަޔަކު

ިއެކާަލނގެި ިއަދި -އަޅުކަްނި އަށްލައްވާނޭދވެ!
ިުނކުރާި ބައިވިެރ މަީހކު އެއްވްެސ ކުރުުމގައި،

  ބަޔަކުިކަމުގައިިލައްވާނޭދވެ!

 ަނމަިއެދޭ ބައްދަލުކުރަން ވެރިރައްބާ ތާިބގެ
. މްަޚޫލގެކެވެި އެިރައްބުގެި ތިބާއީި. އެކްަނވެާނއެވެ

ިއްނތިހާއަށްި މްަޚޫލގުންދެކެި ރައްބަީކ
 ެއނޫންި އާއި ތާިބި. ވެަފރާތެެކި ލޯބިވޮެވޑިގްެނާވ

 كَ ارَ بَ ت َ  ُهللا ރައްބަީކ ހެއެްދިވ މަޚޫްލޤްުނެނއް ހިުރހާ
. ެވއިލެާހވިެރ ޢާލަމްތަކުގެި އެއީ. އެވެިاَل عَ ت َ وَ 

 އެި ޮފުނއްވި ހިދާޔަތެއްކަުމގައިި މީސްތަކްުނނަށް
 -:ކުރައްވަނީ ވީަޙި ފައްޓަވަމްުނ ފްޮތ އިލުާހގެ

  (٢الفاحتة: ) َّىميم مم خم حمٱُّ

 اَللَّ  ވިެރ ތަކުގެ عامل ހީުރ، محد" -:މަާނއީ
 ."އަށެވެި

ިވެރިރައްބާި ިތަކުގެ  ބައްދުަލކުރަންި ޢާލަމް
 ކަހަފްި ކޮންކަމެއްބާއެވެ؟ ތާިމކުރްަނީވި އެދަޭނަމ
 هللا އާޔަތުގައިި ަފުހި ެއންމެ ސޫރަތުގެ

 هت مت هب  مب هئ مئ ...ُّٱ ވަޙީކުރައްވަނީ
الكهف: ) َّلكمك هش مش هس مس هث مث
 ވެރިރައްބާި އެމީހެއްގެ ަފެހ،: "...(ިމަާނއ١١٠ީ

 ަފހެ،!( ަދނާްނެށވެ) އެދޭމާީހ ބައްދަލުވުމަށް
 އަދިި! ހިުށކަމެވެ ކުރާعمل ންعمل صاحل އެމީހާ

-އަޅުކްަނި ވެރިރަސްކަލާނގެއަށްި މީހާގެ އެ
 ުނކުރާި ބައިވިެރ މަީހކު އެއްވްެސ ކުރުުމގައި،
 މިއެވެ.ި !"ހިުށކަމެވެ

ި ިެއނގީެނ ިއާޔަތްުނ  ންعمل صاحلމި
ި މާީހ ކުރާعمل  ގެިއްމެީހ އެއާއި،

  ސްޓަރީިަންމބަރު:ރިަޖ   ، ފެބުރުއަރީި 26 ،    2441رجب   24  ،  ހުކުރުި  ޢަދަދު:ި އަހަރު: 1
























































 









 
























































 

 

 

 بلغوا عين ولو آية ދީނުގެމަގުު
  - البخاري رواه-

މީހާުުއެދޭ ބައްދަލުކުރަން ވެރިރައްބާ އްގެއެމީހެު  

أفضل دمحم  

 އެއްލާނުލާިރައްކާިކުރައްވާ! ގެިއިސްމުފުޅުތައްިހުރެއެވެ.هللاގައިިކީރިތިިޤުރްއާނުގެިއާޔަތްތަކާއި،ިމީި
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.ޖަމާކުރުން ކަންކަން ހުރި ކުރަން ޙާަޔތުގައި   

 الشيخ عمران ُممد علي

 ބާވަތްތަކުގެ  އެކި  ުދވަސްވަރީަކ  މި
. ުދވަސްވަރެކެވެ  ގަިނވެފައިވާ  ކަްނތައްތައް
 އެކި . ކުރަިފޅާފެައވެ ވީަނ ވްެސ ުއންމީދުތައް 
. ކަްނތައްތަކެވެ  ކުރުވަނިވި  މަޝްޣޫލު ބޭންުނތަކާއި
 ހިުރ  ކަންތައްތަކަށް  ބޭންުނާވ ކުރްަނހުރި 

 މުސިްލުމ  ކުރިމަތީގައި ުއންމީދުތަކުގެ ހަުރސްތަކާއި
 .ޙައިރްާނވެފައެވެ  ހުނަްނީނ ހުއްޓި އަޅާ

 ކަންތައްތަކަކާއި  ކުރަންޖެހޭ ގޭގައި 
 ައނބިމީހާއަށް . ކަންތައްތަކެވެ ވާޖިބު  އަދާކުރުން 

 ޖެހޭ  ކޮށޭްދްނ ސަމާލަުކމާއި ޖެހޭ ޭދްނ
 ހިތުމާއި  ހެޔޮކޮށް މައިންބަފައްިނނަށް. ކަްނކަމެވެ 

 ބާއްވްަނ  ރައްޓެހްިނާނއެކު. ޙައްޤުތަކެވެ ޖެހޭ ޭދްނ
. ކަމެވެވާަފތެރި  ޖެހޭ  ޮއނަްންނ  ގާތްކަމާއި ޖެހޭ

. އިޙްސާންތިެރވުމެވެ  ޤާއިމުުކރުމާއި  ގުޅުން ރަޙުިމގެ
. ޒިޔާރަތްކުރުމެެވ  ޙާލުބެލުމާއި  އަވަށްޓެރިންގެ 
 ކާންބްޯނ . އަޅުާލެމވެ ހަޭދކުރުމާއި ަފޤީރުނަްންށ

 ާލޒިމާުވ  ހަޭދކުރުން މަސައްކަތްުކރުމަށްޓަކައި
 ަދރުސްތަކަށް  ޢިލްމުވެރިންގެ . ަވގުތުތަކެވެ
 އެކަމްަށ  ޤަަދރާއި ެދވިފައިވާ  ގައިހިތު ޙާޟިރުވުމްަށ

 ފްޮތތައް  ޢިލްމީ. ުއންމީދުތަކެވެކުރެވޭ ޮފިނ 
. ވެ ތަކެޢަޒުމް ކަނޑައަޅާ ވަރުގަަދ  ަދސްކުރުމްަށ

 ކުއްޖާ  ކިޔަވާ ކުރިމަތީގައި  ކަމެއްގެ އެހުރާިހ 
. ހުރެއެވެ  ހުއްޓި ޙައިރްާނކަމާއެކު ކަްނޮބޑުވަެފއި

 ހެވެއް  އެހުރާިހ މަސައްކަތްކުރީަނ ޭއާނ
 ޖަމާކުރާނީ  ކަމެއް ހިުރހާ އެ ަފެހ. ޖަމާކުރާށެެވ
 ހެއްޔެވެ؟ ކިހަިނކުން

 ބޭންުނވަނީ  ޮބޑަށް ެއންމެ އެކަމްަށޓަކައި
 ަވގުތުގައި  މީހެއްގެ އެ އަދި. ދާުޢކުރުމެެވ

 ކަންކްަނ  ޙަޔާތުގެ  އަދި. ބަރަކާތްލެއްވެުމވެ
 ަފހެ،. ލިބުމެެވ ތައީުފޤު  ހެޔޮ ތުަރތީބުކުރުުމގެ

 ީދީނ  ކަްނކަމާއި  ުދިނޔަވީ  ޝަރީޢަތުގައި އިސާްލީމ
 ނަބިއްޔާ . ޤަވާޢިދެއްވެއެވެ ޖަމާކުރުުމގެ  ކަްނކަްނ 

 "فَإ نَّ  .ޙީަދޘްކުރެއްވިއެވެ  ملَّ سَ وَ  ه  ي  لَ عَ  للاح  ىلَ صَ 
كَ   َجَسد كَ  َول   َحقًّا، َعَلي كَ  َول َزو ر كَ  َحقًّا، َعَلي كَ  ل َزو ج 

 ަފެހ ": މަާނއީ عليه( )متفق َحقًّا" َعَلي كَ 

 ައނބިމާީހގެ  ތިބާގެ މައްޗަށް ތިބާގެ ހަަމކަށަވުަރން
 މެހެމުާންނގެ  ތިބާގެ  އަދި. ޙައްޤުވެއެވެ
 ހިަށގަނޑުގެ  ތިބާގެ  އަދި. ޙައްޤުވެއެވެ
 ."ޙައްޤުވެއެވެ 

 އެ  ވްެސ ޙައްޤުވެރިއަކަށް ކޮންމެ ަފެހ
 ޢުމުރާއި  ތާިބގެ އަދި  !ޭދށެވެ ޙައްޤު މެީހއްގެ
 !ހިފާށެެވ  ގޮތުގައި ހެޔޮ ބޭނުން ަވގުތުގެ 
 !ޖަހާށެެވ  ޓަިކ  ވްެސ  ޮދރެއްގައި ކޮންމެ ހެޔޮކަމުގެ 
 !ޭދށެވެ  ަވގުތު ވްެސ ކަމަކަށް ކޮންމެ އެފަދަ

 ކޮށްގްެނ  އެކްަނކަން ނިޔަތަކާއެކު  އިޚާްލޞްތެރި 
 ފަާފއަކަށް  އަދި !ވެާށވެ ކުއަްތްނ އާتَ َعاَل  ُهللا

 މައިބަފިައނަްންށ  ތާިބގެ ހިނދުަކ ުނުކރާާހ އަމުރު
 ހެޔޮކަމާއި  ަފެހ !ޭދށެވެ އިސްކަމެއް ޮބުޑ ެއންމެ
 މުީހން ދެ އެ ސަބަބެއްކަމުގައި  ލިބުުމގެ ބަރަކާތް

 عبداحملسن.لد السعادة إل اخلطوات) .ެވގެންދެާނެއވެ
   .(القاسم
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ޒުާވނުން މައިބަދައަކީ އުންމަތުގެ   

 الشيخ شفيع عبد للا
ިއންސާނަކު ުދނިޔެއަށް އުފްަނވުމަށަްފުހ 
ޭއނާގެ ޙަޔާތަށް އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކެއް އައުދެއެވެ. 
މި މުަރޙަާލތަކުގެ ތެރިެއްނ ެއންމެ މުހްިނުމ 
މުަރޙަާލ އަކީ ޒުވްާނކުަމގެ މުަރޙަލާއެވެ. 

 ޒުވްާނކުަމގެ ުދވަސްވަރެެވ. 

ގެ ملَّ سَ وَ  ه  ي  لَ عَ  للاح  ىلَ صَ  މާތް ނަބިއްޔާ 
ވެސް  ީދޘްފުޅުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގައުިލމުންޙަ

މިކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ސާފުވާނެއެވެ. އެގޮތުން، 
ޤިޔާމަތުްދވަހްުނ ޢަރްޝީގެ ހިޔާވަހިކަްނ ލޭިބ ހަތް 

އަށް އަޅުކަން للاމީހްުނގެ ތޭެރގައި މާތް 
ކުރުުމގައި ޒުވްާނކަން ހޭދަކުރި ޒުވާާނގެ ވާހަކަ 

ިއްނސާނާ ހިމެނަިފއިވެއެވެ. ހަމައެހްެނމެ، 
މުަރވުމަށަްފހު، ޤިޔާމަތުްދަވހްުނ ޭއނާއާ ހަތަރު 
ސުވާލްެއ ކުރެވި، އެ ސުވާލުތަކަށް ޭއާނ ޖަވާބު 
ދީފުމަށާްދނެްދްނ ޭއާނގެ ފައި ހުރިތަނުން ގުޑުވައި 

ވެސް  ނެުލވޭކަމްަށ އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުުޅގައި 
ޒުވްާނކަމާ ބެހޮޭގތުން ސުވާލު ކުރެވެޭނ ކަމަށް 

އިވެއެވެ. މި ޙަދީޘްފުުޅގައި އިތުރަށް ބަޔްާނުކރައްވަާފ
ާފަހަގކުރޭެވ ކަމަކީ، އެ ހަތަރު ކްަނތަކުގެ ތެރޭގައި 

ވެ. ޒުވާން ކެަމޢުމުރާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވޭ
ުދވަސްވަރީަކ ޢުމުުރގެ ބައެކެވެ. ަނަމވެސް، 
ޢުމުރާ މުެދ ސުވާލު ކުރެވި، އަދި ޒުވްާނކަމާމެދު 

ެއނގިގެން ވަިކން ސުވާލު ކުރެވުުމން އެއިން 
ަދީނ ޒުވްާނކުަމގެ ުދވަސްވުަރގެ މުހްިނުމ ކަމެވެ. 
އެ ުދވަސްވުަރގެ ޒިންމާ ޮބޑު ކަމެވެ. ޒުވުާނންގެ 

 މުހްިނުމ ކަމެވެ. 

އިސާްލީމ ުއންމަތުގެ މައިބަދައަކީ 
ޖެހޭނީ ޒުވުާނނެްނެވ. ުއންމަތް ަނގައި ކޮޅަށް 

ޒުވުާނނަްނެށވެ. ުއންމަތުގެ ކުރަިމގު އުޖާލާ 
ކުރެވީޭނ ޒުވުާނނަްނށެވެ. ވުމާއެކު، ޒުވުާނނަްނކީ 
ބޭކުާރގޮތުގައި ަވޤުތު ހޭދަކޮށް، ބޭކާރު 
ކަްނކަމުގަޔާއި ކުޅިމަަޖުލގައި ސައުވްީސ ގަޑި 

 ހަޭދކުރާ ބަޔަކަށް ެވގެން ުނވެާނއެވެ.

އަށް ملَّ سَ وَ  ه  ي  لَ عَ  للاح  ىلَ صَ މާތް ނަބިއްޔާ 
އިސާްލމީްދުނގެ ރިސާލުަތ ލިބިވަޑައިގަތާުމއެކު، 
އެކޭަލގާެފނަށް ެއންމެ ޮބޑަށް އިޖާބަދެއްވި 
ބޭކުަލނަްނީކ ޒުވާން ޞަޙާބީ ބޭކުަލނެްނވެ. 
އެކޭަލގާެފުނ ސުވުަރގެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، 
ުއންމަތާއިގެން ތެދުވެ ވަޑައިގެން ުދިނޔޭގެ ހަ 

ޫނުރ ފުެތރުއްވެވީ  ބިތަށް އިސާްލމީްދުނގެ އަލިގަަދ
އެބޭކަލުން ކުރެއްވި ފޫުތޙާތުތަކްުނެނވެ. އެއިގެ 
ތޭެރގައި ހަތަރު ޚަލީފާއްިނާނއި، ުދިނޔެ މަތީގައި 
ތިއްބަވިަނކޮށް ސުވުަރގޭގެ މަތިވިެރ ިނޢުމަތުގެ 
އުފާވިެރ ޚަބަރު ލިިބވަޑައިގްެނެނވި ބޭކަލުން 

 ހިމިެނވަޑައިގަނަްނވައެވެ.

ވެސް  ތަަމޢަށްމިއަދު އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުުޖ
ބޭނުން ވީަނ އެފަދަ ޒުވުާނންތަކެކެވެ. ިދވެހި 
އިސާްލީމ ުއންމަތް އެބަޔެއްގެ ބުރަކަށި މަތީގައި 
ަނގައި ކޮޅަށަްޖހައި އުފާުލެނ ބަޔެކެވެ. ޤައުުމގައި 
ގެއްލިފައިވާ އިސާްލީމ ތަޢީުލާމއި، ތުަރބިއްޔަތާއި، 

 ވެ.ެނތު ހިފަހައްޓައި ިދރުވެާނ ޒުވުާންނއަޚާްލޤިއްޔަ 
ޤައުމު ވީަނ ޒުވުާނނަްންށ ބޭނުން ޖެހިފެައވެ. 
ުއންމަތް ވީަނ ޒުވުާނނަްންށ ބޭނުން ޖެހިފައެވެ. 
ަވޤުތު ބޭކާރު ކޮށް ނަާޗރަންގީ ކުޅެން ހަަދއިގެން 
އަޅުގަނޑުމްެނނަށް ދެ ުދިނޔެއްިނެވސް ލިބުން 

   އޮތީ ގެއުްލާމއި ހަލާކެވެ.



 ީދުނގެމަގު                                                     4                       14 ر جب  2441  

މުހިންމުކަން ަޞދަޤާތުގެ ދެމިގެންދާ   

طعمة  مرمي  
ެދިމގެންދާ ޞަދަޤާތެކޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ 

ވްެސ އެ  ިއންސާނާ މަރުވުމަށަްފހުމަާނއަކީ 
ޞަދަޤާތުގެ ފައިދާ ޭއނާއަށް ލިބިލިިބ ހުންނަ 

 ޞަދަޤާތެވެ. 
ިއންސާނާ މުަރވުމަށަްފހު، ޭއނާގެ ހުރިހާ 
ޢަމަލަުތއް ހުއްޓެިދއެވެ. ަނަމވްެސ ކޮށްފައިވާ 
ޞަދަޤާތަކީ ެދިމގެންދާފަދަ ޞަދާޤާތްެއނަމަ، 

ޮއންނަ  އެކުަމގެ ޘަވާބާއި ަދރުމަ ޭއާނ ކަށްވުަޅގައި
 ވްެސ ލިބިލިބި ހުނާްނނެއެވެ.  ހިނދު

ިމގޮތަށް  ملَّ سَ وَ  ه  ي  لَ عَ  للاح  ىلَ صَ  މާތް ނަބިއްޔާ 
ެދިމގެންދާ ތްިނ ޢަމަލްެއގެ ވާހަކަ 

 عَ طَ قَ ن   ا   انح سَ ن  ال   اتَ ا مَ ذَ إ  " ބަޔްާނުކރައްވާފައިވެއެވެ.
، ه  ب   عح فَ ت َ ن  ي ح  م  ل  ع  ، وَ ة  يَ ار  جَ  ة  قَ دَ : صَ ث  َل ثَ  ن   م  ّلَّ إ   هح لح مَ عَ 
މަާނއީ:  (الت ِّْرِمِذي ه  َرَوا) "َلهح و عح د  يَ  ح  ال  صَ  د  لَ وَ وَ 
ނުވީ ިއްނސާނާ މުަރވުމަށަްފހު، ތްިނ ކަމަކުނެްމ"

 :ة  يَ ار  جَ  ة  قَ دَ صَ  މަލުތައް ހުއްޓިދެއެވެ.ޢަޭއނާގެ 
ފައިދާ  :ه  ب   عح فَ ت َ ن  ي ح  م  ل  ع  وَ  ެދިމގްެނވާ ޞަދަޤާތެކެވެ.
 :هح و لَ عح د  يَ  ح  ال  صَ  د  لَ وَ وَ ކުރިަނިވ ޢިލްމެކެވެ. 

 "ޭއަނއަށްޓަކައި ދުޢާކުރާ ޞާލިހު ަދިރއެކެވެ.
ުފަރތަަމ ކަމަކީ ެދިމގެންވާ ޞަދަޤާތެއް 
ކުރުމެވެ. މިއީ ވަރަށް ތަނަވްަސ ުފޅާ 
ދިާއރާއެކެވެ. ީމގެ ތެރޭގައި މިސްކިތެއް ބިނާ 
ކުރުން ުނވަތަ ސްކޫލެއް ބާިނކުރުން ފަދަ 
ކަްނތައް ހިމިެނގެނެްދއެވެ. ުނަވތަ މިފަދަ 

 ފައިސާގެ މްިނވަރެއް ހަދިޔާކުރުމަކީ  މަޝްރޫޢުތަކަށް

މަލެއްގައި ބައިވިެރވްުނ ކަމުގައި ޢަދަ ވްެސ މަިފ
ބެލެވާިދެނެއވެ. އެކަމްުނ މީސްތަުކން ފައިދާ 
 ލިިބގަނަްނާހ ހިނދުަކ އެކުަމގެ ޘާަވބާއި ަދރުމަ 

ލިބިލިބި  ވްެސ އެމީހަކަށް  އެމީހުަކ މުަރވުމަށްފަހު 
 ހުނާްނނެއެވެ.

ގައި ވާރިދު ފުުޅ ވަަނ ކަމަކަށް ޙީަދޘް ދެ
މިއީ ވެފައިވަނީ ފައިދާ ކުރިަނިވ ޢިލްމެކެވެ. 

ހަަމއެކަނި ޢިލްމުވެރިންގެ ވާހަކައެއް ޫނެނވެ. މިއީ 
ވްެސ ކުރެވާިދނެ ކަމެކެވެ.  ކޮންމެ މުސިްލަމކަށް 

ކުރެވޭ ހިުރހާ ކަމެއް  ށްފެތުރަުމ މުޢިލްއެގުޮތްނ، 
މީހަކަށް  ަފއިވެއެވެ. އެއީީމގެ ތެރޭގައި ހެިމިނ

ލުްމގެ މިންވެަރއް ހިމެނޭ ޢިަވތަ ފޮތެއް ުނ
 މީހަކު  އެ، އެއްޗެއް ޯފުރ ކޮށްދީފަިނަމ ްސ ކޮންމެ

އެކުަމގެ ޘާަވބާއި  ،އޭގެ ބޭންުނުކރާާހ ހިނދުަކ
ށް ލިބިލިބި އަމާީހ ޯފުރކޮށިްދްނ  ަދރުމަ އެ

މައިންބަފައިން ަދރްިނނަށް ތަޢީުލމު  ހެުރއެވެ.
ުއނގަނަްނއިިދނުުމގެ ޮގތުން އެކުރާ ބުރަ 

ވްެސ ީމގެ ތެރޭގައި ހެިމިނގެން  ތް މަސައްކަ
 ާދެނއެވެ. އެހްެނކަމްުނ މިއީ ުފޅެާވގްެނވާ ކަމެކެވެ.

 للاح  ىلَ صَ ތިންވަަނ ކަމަކަށް މާތް ނަބިއްޔާ 
ކުރައްވާފައިވަނީ  ފުޅު ހީަދޘް ملَّ سَ وَ  ه  ي  لَ عَ 

މައިންބަފައްިނނަށްޓަކައި ދާުޢ ކުރާ ޞާލިހު 
 މިކަމްުނ ޭދހަކޮށެްދީނ ަދރިން  ކެވެ.ަދިރއެ

ހެޮޔގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުުމގެ މުހްިނމު 
އެދަރްިނގެ ަފރާތުން ކަމެވެ. އެދަރިނަްނީކ 

ވްެސ މައިންބަފައްިނނަށް  ުދިނޔެއާއި އާޚިރަތުގައި
  ފައިދާ ކުރާނޭ ަދިރްނތަކެކެވެ.

މަލެއް ޙާޞިލު ޢަމުަލްނ ކުރެ ޢަމިތިން 
ޭއާނ ކަށްވުަޅގައި ، މާީހ އެ ޙާޞިލު ކުރީ ކޮށްފި

ޮއންނަ ހިނދު، ޘަވާބާއި ަދރުމަ ޭއާނއަށް ލިބިލިބި 
 އަދި، މި ިތްނ ކަންތަކަކީ  ހުނާްނެނ ކަމެކެވެ.

 ުނވަތަ  "صدقة جارية"ރު، އޭގެ ަޙޤީޤަތަށް ބަލާއި 
ހިމޭެނނެ ެދިމގެންދާ ޞަދަޤާތުގެ ބައިގައި 

 ކަްނކަމެވެ. 
ްނީވ އަޅުގަނޑުމެން ބަަލއަޅުގަނޑުމެން 

ުމގެ ކުރިން މިފަދަ ެދިމގެންދާ ުވމާަރ ބައްދުަލ 
  ޞަދަޤާތެއް ކުރެވޭތޯއެވެ. 


