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 މަޙްރަމަކާއި ނުލައި އުމްރާ އަށް ދިޔުން 

 

މީހަުކ ހެޔޮ ިހތުން ެއހެްނ މީހަކަށް ުއމްރާ ދަތުެރއް ީދިފ ކަމުަގިއ ާވނަމަ ަމހުރަެމއް ސުާވލު: 
 ؟ ނުލައި ދަތުރު ުކރެޭވނެ ހެއްޔެެވ ފިރިީމހާެގ ހުްއދަ އޮތް ކަމުަގއި ާވނަމަ 

 

 ޤަދަާރއި  ނުހަނު  އަްނހެުނންނަށް ފާުޅީވ ދުނިޔެަމއްޗަށް ދީން  އިސްލާމް! ެއވެ  ދަންނަ ޖަާވބު: 
 މިކަމަށް. ެއެވ ޮގތުަގ ީދނެްއގެ  ޯހދައިދޭ ހައްޤު އެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މަތިެވރިަކން އަދި ކަރާމާތް
 . ެއެވ އިޢުިތރާްފާވންޖެހެ އަްނހެނަކު ކޮންމެ

 ައެގްއނެތް، އެްއެވސް އަްނހެނުްނަނކީ ީދންތަކުަގއި އޮތް ެއއިރު ުކރީަގއި ދީނަށްުވރެ އިސްލާމް
 ކުރާ  ބޭުނން ފަދަިއން މުާދަގނެޑއް  ާވރުާވ ހެުނންަނނީައން. ބައެކެވެ  ކަރާމާތެްއނެތް އެްއެވސް
 އެކަމަށް  އިންކާރުކޮށް ނަފްުސަގއި އެަބއިމީހުްނެގ ލިބުމަށް ދަރިއަކަށް ައންެހނެއް. ފަރާތެކެވެ 

. ެއެވ ދެކެ ނަީޞބުކަމުަގއި ބަދު ދަރިންނަކީ ައންހެން. ެއެވ ކޮްށފަިއެވ ފާޅު ދެކޮޅުެވރިކަން
 . ކަމެކެވެ  އެަތއް މިފަދަ. ެއެވ ދެކެ ކަުމަގއި ނަޖިސްަބއެއް އަންެހނުންނަކީ

. ެއެވ  ީދފަ   ހޯދާ  ރައްކާެތރިކަން  ދަރަަޖއަށް  މަތީ  އެންމެ   ަވނީ   ައންހެުނންނަށް  ފާޅުވެ   ދީން   އިސްލާމް
 ކުަރންޖެހޭ  އަދާ ފަާރތްތައް ޮގުތަގިއާވ ބަަލދުެވިރން އެކަނބަުލންގެ  އެަކނބަލުްނނަށް ެއއީ އަދި

 ަޝރީޢަުތެގ ެގ هللا ިވސްނާލުުމން މިފަަދއިން. ެއެވ ކަނޑައަާޅފަިއެވ ީދުނަގއި ކަމުަގއި ހައްެޤއް
 . ެއެވ ދޭަހެވ ަޢދުލުެވރިކަން  ބަޔާްނެވ ފުރިހަމަަކން

 ފުދިެގންާވ، ަވޤުތުތަކަށް އެންމެަހއި ޒަާމނަކަށް، ެއންމެަހއި ޝަީރޢަތަކީ ާބަވއިެލއްވި  هللا
 . ތެކެެވަޝރީޢަ  ޝާމިލްެވެގންާވ

 ެގ هللا އެަވނީ މީހާ ޤަބޫލުކޮްށފި  ޝަީރަޢތެއްކަމުަގއި  ނުވާ  ެއކަށީެގން ޒަމާނަކަށް އެްއެވސް
 އެންމެަހއި ބާަވއިެލއްިވފަިއަވނި  ޝަީރޢަތް މި. ެއެވ ބުެނފަ  ކަުމަގއި  ެއއްެޗއް އުނި  ޝަރީޢަތަކީ
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. ާވޞިލްކޮށްދިނުމަށެވެ   މަަގށް   ޮވޑިެގންވާ   ުރއްސަާވ هللا  ުކރުމަށާއި،  ާބްއޖަެވރި  ޙަޔާތް  އިންސާުނންގެ 
 ކަމެއް  ެއންމެަހއި ރުއްަސާވޮވިޑަގންަނާވ ޯލބިެވޮވޑިެގންަނވާ، هللا ުވމަްށޓަކައި، ާވޞިލް އެމަަގށް

 . ެއެވ ކުެރްއިވ އަމުރުފުޅު އެަކންތަްއތަކަށް ޙަލާލުކުރަްއާވ

 އެކަންތަކެއް  ކުރައްާވ ޙަާރމް ކަންތައްތަެކއް ެއންމެހައި ކޯފާެވޮވިޑަގންަނާވ ުނރުއްަސވާ، هللا އަދި
 ދަލީލުކޮށްދޭ އީމާންކަން  ޭއާނގެ  ޤަބޫލުކުރުމަކީ އަޅާ  މުއުިމނު ިމފަދަިއން. ެއެވ ކުެރއްިވ ނަހީ

 . ބުރުހާނެެކެވ

 . އެވެ  ުކރަްއާވފަިއެވ ަވޙީ هللا

نُونَااَلااَوَرب ِّكَاافََلا ُموكَااَحتَّى اايُْؤمِّ دُوااَلااثُمَّااَبْينَُهمْااَشَجرَاافِّيَماايَُحك ِّ مْاافِّياَيجِّ هِّ ااَحَرًجااأَنفُسِّ مَّ اقََضْيتَاام ِّ

 اتَْسلِّيًمااَويَُسل ُِّموا

 އުފެިދފަިއާވ ދެމެދުަގއި  އެަބއިމީހުްނގެ . ކުަރްއަވމެވެ  ަވޙީ  ޤަންދެްއަވއި ެވރިއިާލހު ނަިބއްޔާގެ "
. ުނެވެތެވ އީމާނެއް  ެއބައިީމުހން ދާންދެން  ކޮށްފުަމށް ޙުކުްމެވރި  ނަިބއްޔާ ދެކޮޅުެވރިކަުމަގިއ،

 ކަމުަގއި ދަތިކަމެއްާވ ހިތްތަކުަގއި އެބައިީމހުްނެގ މެދު ޮގތާއި ިނޔާކުރެއްިވ ނަިބއްޔާ  އެހިނދު
 ކިޔަމަންަގތުމަކުން  ފުިރހަމަެވެގންވާ  ނިޔާއަށް އެ  ެއބައިީމހުން އަދި . ނުދެކޭނެެތވެ  އެބައިީމހުން 

 ." ެއެވ ާވނެ ކިޔަމަން

 ުކރުމަށް  އަދި އުނަދޫގ ދަިތ، ބުރަ، ތިމާއަށް ެއއީ  ިދއުމުްނ، ބަާޔންެވެގން ޙުކުމް ޝަރީޢަތުެގ
 ކަނަޑއަޅުްއާވަފއިާވ  ملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ ކަމާއި ުޙކުމް ެގ هللا ެއއީ ކަމުަގއިީވނަަމެވސް، ހިތްނޭނދޭ 

 ޤަބޫލުކޮށް،  ުފރިހަމައަށް  ޙުކުމް  އެ  އަހުލުެވރިން  ކަުމެގ  އީމާން  ދިއުމުްނ،  ބަޔާްނެވ  ކަމުަގއި  ޙުކުމް
 އީމާންކަމުެގ. ެއެވ އީމާްނާވނެ ޮގތުަގއި ނޯްނާނނެ ުބރަެއއް ެއްއެވސް ހިތުަގއި އެކަމަށް

 . ެއެވ މިފަދަ މިޘާލަކީ އަހުލުެވރިްނެގ

ن اااَكانَاااَوَما َنة اااَوَلااالُِّمْؤمِّ ُاااقََضىااإِّذَاااُمْؤمِّ يََرةُااالَُهمُاااَيُكونَاااأَنااأَْمًراااَوَرُسولُهُاااّللاَّ نْااااْلخِّ مْااامِّ هِّ اااَوَمناااأَْمرِّ اَيْعصِّ

َا بِّيًنااَضَلًلااَضلَّاافَقَدْااَوَرُسولَهُااّللاَّ  مُّ



WWW.ALBAYAANMV.COM 3 

 

 ފިރިެހނަކަށްެވސް  ުމއުމިނު ިނޔާކުރައްަވއިިފހިނުދ، ކަމަކަށް ރަސޫލާ އެއިާލހުެގ ާއއި هللا އަދި" 
 އަދި .  ނެތްކަމެކެެވ  އޮުތމަކީ  އިޚްތިޔާރު  އެކަމުަގއި  އެަބއިމީހުްނނަށް  އަްނހެނަަކށްެވސް  މުއުިމނު  އަދި
 މަުގފުރެދުމަުކން  ެވެގންވާ ފާޅު   ަފހެ،.  ދަންނާށެވެ   މީހާ   އުރެިދއްޖެ  ަރސޫލާއަށް  އެއިާލހުެގ  އަށާއި هللا

 ." ކަށަަވެރެވ މަުގފުެރދިއްޖެަކން އެމީހަކު

 

 ނަންެޖހޭެނ،ޮއން ިހތުަގއި  މުސްލިމެްއެގ މެދު  ޙުކުމްތަާކއި ގެ  هللا މިއީ ! ުއޚްތުންޭނެވ އަޚުްނނާއި 
 ހުށަހެޅޭނެ  ުކރިފުޅުމައްޗަށް އިލާުހެގ އެ  ަނފްސު ތިމާެގ. މަެގެވ އިޚްތިޔާރުކޮށްަފއިާވންޖެޭހނެ

. އެވެ   ޮގުތަގިއާވނެ  ހެިކެވިރެއއްގެ   ހެކިާވނެ  ެއއީ  ިމފޮތް .  ުޤރުާއނެވެ   އެަކއްޗަކީ  ެގެނޭވނެ   ދުަވުހަގއި 
 ެއއްެވސް  ކޮށްޭދނެ އެދުަވުހަގއި ބަސްތަކެއް ުބނި މީހެއް  ިމެވނި ީމހެއް، ެއެވނި މީާނ، އޭނާ،

 .ކަށަަވެރެވ ނޯންާނނެކަން  މަންާފއެއް

 

 މަްޙރަމަކާއި   ދަތުރެއް   ެއްއެވސް  ތެޭރަގއި   ތަކުެގ  ޙުކުމް  ކަނަޑއެޅިަފިއާވ  ެއފަަދއިން   އަންެހނުންނަށް 
 ޖަާވބު  މައްޗަށް  ުނކުތާތަކުެގ  އެކި  ބަޔަށް  މި.   ޙުކުެމެވ  ކަނޑައެިޅފަިއާވ  ދީުނަގއި   ކުރުމަކީ  ނުލައި
 .ދެމެެވ

اتَُساِّفراَلا. )އެވެ  ކުެރއްިވ ޙަީދޘް االلااارسول. ދަލީލެވެ  ާވިރދުެވެގްނާވ އެކަމަށް ފުރަތަމައީ

يْااَمعَااإِّلَّااالَمرأَةُا اإِّن ِّيْا!اللاِّااَرُسْولَااَيا:اَرُجل اافَقَالَا ،َمْحَرم ااَوَمعََهااإِّلَّااَرُجل ااَعلَْيَهااَيْدُخلاَولَا ،َرمqاذِّ

ْيدُا اافِّيْااأَْخُرجَااأَنْااأُرِّ ْيدُااَواْمَرأَتِّيْا ،َوكذَااَكذَااَجْيش   ނުލައި  މަޙްރަމަކާ(ا”اَمَعَهاااُْخُرجْا:افَقَالَا ؟الَحجَّااتُرِّ
 ނެތި  މަޙްރަމެއް  އަށް  މަޖްލިސް   އަންހެންީމހާެގ  އަދި .  ނުާވނެެއެވ  ދަތުުރކޮށްެގން  ައންހެނަކު  މެނުީވ

 ެއެވނި . އެެވ ރަސޫލާ ގެ  هللا. ބުންޏެވެ  މީހަކު އެހިނދު ފަހެ. ުނާވނެެއެވ ަވެދެގން ފިރިެހނަކު
 އަަހރެްނެގ. ބޭނުމެވެ  އަަހެރން ނުކުތުމަށް ލަޝްކަރާއެކުަގއި ދިއުމަށް ހަނުގރާމައަކަށް  މިެވނި

 ައނބިމީހާ . ކުރެްއިވެއެވ ޙަދީޘް އެިހނދުަގއި ފަެހ،. އެވެ  ނުކުމެ ުކރުމަށް ޙައްޖު އަނބިީމހާަވނީ
 .“ ދާށެވެ  އެކުަގއި
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 هللا  ކުަރްއާވ  ނަހީ   ެއކަން.    ނަިބއްޔާ  ިމަވނީ   ޮގުތަގއި  ުނވާ   ދެބަސްުވމެއް   ެއްއެވސް  ޙަދީްޘަގއި   މި
 އެހެން . ކަމެެވ ނުާވނެ ދަތުރުކޮށްެގން ނެތި މަޙްރަެމއް ެއއީ. އެވެ  ކުަރްއވާފަ ބަޔާން ޙުކުމް ެގ

ياامعااإلااالمرأةُاااتُسافِّرُااال. )ެއެވ  ޙަީދޘްަގިއެވ.  ެއެވ  ޙަދީޘެްއަގިއެވ ارجل اااعليهاااَيْدُخلُاااول ،َمْحَرم اااذِّ

 (َمْحَرم اامعهااإل

 މަްޙރަމަކު  ާގތަށް އަންެހނެްއެގ އަދި . ެއެވ ުނާވނެ  ދަތުރުކޮްށެގން  އަްނހެނަކު ނެތި މަޙްރަެމއް" 
 ." ެއެވ ނުާވނެ ަވދެެގން  ފިިރހެނަކު ނެތި

 

 ،اأحمد ،احنيفةاأبوا. ބަސްފުޅުތަެކެވ ަބއެއް  ިވދާޅުެވަފއިވާ  ޢިލްުމެވރިން  މަޢުޫޟަގއި  މި  ދެަވަނއީ
 ދަތުރުތަކެއް ުހްއދަެވެގްނާވ. "ެއެވ ިވާދޅުެވަފއިވެ  އަޞްޙާުބން ެގالشافعي އަދި ،الشافعي

 ދަތުރެއްކަމުަގއިިވޔަސް  ނުކުްނނަ   ކުރުމަށް  ަޙއްޖެއް  ސުންނަތް  ދަތުރަކީ  އެ  އަދި  ކަމުަގިއީވނަަމެވސް
 . ެއެވ ޙަރާްމެވެގްނެވ ދަތުރުކުުރން މަޙްރަމެްއނެތި

 ިވދާޅުެވަފިއެވاالشافعية. "އެވެ  ިވދާުޅެވަފއިެވاالنووي ެއއްއިމާމް ަމޝްހޫރު މަޛްަހބުެގاالشافعي
 ނުކުތުން  އެދަތުެރްއަގއި  ައންހެނަކު  ިހނދު، ކަމުަގއިެވއްޖެ ަޙއްޖެއް  ުސްނނަތް ަޙއްޖަކީ އެ. އެވެ 

 ތުރުތަކުަގިއެވސްދަ އެހެިނެހން ހުއްަދެވެގންާވ ހަމައެަފދަިއން އަދި. އެވެ  ުނާވނެ ހުއްދަެއއް
 ދަތުރެްއަގއި އެްއެވސް ިމފަދަ. ެއެވ ހުއްަދއެްއނުާވނެ ދަތުރުކުރުން ަމޙްރަެމްއނެތި އަންެހނުންނަށް

 ."އެވެ  ުނާވނެ ަދއެއްއްހު  ަދތުރުކުރުން ފިރިމީާހނެތި ނުަވތަ ަމޙްރަމެްއނެތި  އަންެހނުން

 

 ދަުތރެއް   ހަމަކަށަަވރުން  ެއއްޗަކީ،  ޙާޞިލްާވ  މިތަުނން  ފަެހ،. ”އެވެ   ިވދާުޅެވަފއިެވاااالنوويااالحافظ
 ުނަވތަ ނެތި ފިރިމީހާ އެަބއިމީހުްނގެ  ައންހެުނން ދަތުރުތަކެްއަގއި އެންެމހައި ުބނެޭވ ކަމުަގއި

 ދެ ނުަވތަ މުއްދަތަށް ުދަވުހެގ ތިން އެއީ. ނަހީުކރެިވފަިއުވެމވެ  ތުރުކުރުންދަ ނެތި މަޙްރަމެއް
 ދަތުރުކުރި  މުއްދަތަށް  ުކރު  އެއަްށުވރެ  ނުަވތަ  ުމއްދަަތށް  ދުަވހުެގ  އެއް  ުނަވތަ  މުއްދަތަށް  ދުަވުހެގ
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 ަގއި  ކުީރަގއި   އެއީ .  އައިްސފަިއުވެމެވ  ުމޠްލަޤުކޮށް  ިރާވތަޔުަގއި  ގެ اامسلم  ެއއީ .  ެއެވ  ކަމުަގިއިވޔަސް
 .ިރާވޔަތެވެ  ބަޔާންކުެރުވނު

.  ެއެވ ުނާވނެ ދަތުުރކޮށްެގން އަްނހެނަކު ނެތި ަމޙްރަމެއް (امحرماذيامعاإلاامرأةاتسافرال) 
. އެވެ  ަވންާނނެ ދަުތރުތަކެއް އެންމެަހއި ކަމުަގއިބުެނޭވ ދަތުރެއް  އެއީ  ތެެރައށް ޙުކުްމެގ މި ފަހެ،
 “أعلماوللا

 

 .އެވެ  ބަސްފުުޅތަކެއްެވ އެތަެކއް މިފަދަ

 ދަލީލުތަކުެގ މީސްތަކުން ަބއެއް ިހނދުަގއިެވްސ، ބަޔާްނެވެގންާވ މިބަްސުފޅުތައް:  ތިންަވަނއީ
. ެއެވ  ުބނެ  އެބައިީމހުން.  ެނރެަފއިުވެމެވ  ބުއްދި  ނިކަމެތި   ިވސްނުމާިއ،  ޮކށި  އެަބއިމީހުްނެގ  މައްޗަށް

 ުނހަނު  ފްަލއިްޓަގއި  އި މިޒަމާުނަގ. ުވމުންެނެވ ުބރަ ދަތިވެ  ުކރުން ފަތުރު ދަތުރު ޒަމާުނަގއި  ކުރީ
اللااحفظهاالفوزاناصالحاالعلمةاالشيخ ުކރަްއާވ ބަޔާން ަޙޤީޤަތް ިމބަސްތަކުެގ. އެވެ  ފަސޭހަ

 . ެއެވ ިވދާޅުެވަފއިެވ

 އަންެހންމީހާ  ޮގސް މަުޙރަމު. ެއެވ ބުެނފަިއވެ ( ީމހުން ުބނާ ބަސްތައް ބާޠިލް ) މިބައިމީުހން”
 މަންޒިލުން  ބޭނުްނާވ ާދން  މީހާ އަންހެން މަޙްަރމު އަެނއް އަދި. ެއެވ އަުރާވނީ ފްލަިއޓަށް

 މިކަމުެގ ެގއެީމހުން . ެއއްެޗކެެވ އަމާންކަމުަގިއާވ ފްލަިއޓަކީ  ސަބަބަކީ. ެއެވ ކުރާނީ އިސްތިޤްބާލު
. ެއެވ ތިބޭތީ އަންެހނުން ފިިރހެނުްނނާއި  ޮގތުަގއި ފަސެންަޖރުްނެގ ިގނަ ފްލަިއޓުަގއި ދަޢުާވއަކީ

 ެއހެން ފްލަިއޓަކީ. އެވެ  ުނާވނެ  އެެހނަކުން  ހަަމހިލާ . ުބނަމެވެ  ައހަެރމެން އެބައިީމހުންނަށް 
 މައްުސނި ފަެސންޖަރުްނަވނީ  އޭަގއި ސަބަބަކީ. އެއްޗެެކެވ ޮބޑު ުނރައްާކތެރިކަން ތަކެއްޗަށްުވރެން 

 ..“ެއެވ ޖެހެ އިށީްނަނން ާގުތަގއި  ފިިރެހނެްއެގ ހިލޭ އަންެހންމީހާ ފަަހރެްއަގއި. ެވެގންެނެވ

 މިފަަދއިން . ުބނުމެވެ  ބުނާ އޭ ކުެރިވދާނެ ދަތުރު އެުކަގއި  ޖަާމޢަތަކާ އަްނހެުނންެގ:  ހަތަރުަވނައީ
االقرعاوياإبراهيمابناللااَعبدُااالعَلََّمةالشَّيخا. ެއެވ މި ަރއްދަކީ ދެޭވ ބަސްތަކަށް ބުނެަފިއާވ

 .ެއެވ ިވދާޅުެވަފއިެވ
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 ؟އެވެ  ކޮަބއިތޯ  ޙުކުމަކީ ކުރުމުެގ ދަތުރު އަްނހެނަކު ނެތި މަްޙރަމެއް:   ސުާވލު

 ައންހެުނންތަކަކާ   ިގނަ   އެއީ .  ެއެވ  ޙަރާމްެވެގންެވ  ދަތުރުުކރުން  އަންެހނަކު  ނެތި  މަޙްރަެމއް: ”  ޖަާވބު
اَمَعهااوااإلاالَمرأةاتَُسافِّرال. )ެއެވ ަޙދީޘްފުޅުަގިއެވ ސަބަބަކީ. ެއެވ ނަމަެވސް ކަުމަގިއީވ އެކުަގއި

. ެއެވ ަދންނަ.“ އެެވ ނުާވނެ  ދަތުރުކޮށްެގން އަންެހަނކު މެނުީވ އެކުަގއި މަްޙރަމަކާ(ا”َمحرماذوا
 . އެވެ  ނުުއފުލޭނެ އަދި. ެއެވ ނުާވނެ އުފުިލެގން ބަސް ެއކަކުެގެވސް މަތީަގއި ދަލީލަށްުވރެ

. ނެތުމެވެ  ެވަފއި އިސްތިސްނާ ދަުތރު ޢުމުރާެގ އަދި  ޙައްޖު ދަލީލެއްަގއި ެއއްެވސް:  ފަސްަވނައީ
 ކަުމަގއި ފާަފެވިރާވނެ އެކަމުަގއި  މީހާ ދަުތރުކޮށްފި ނެތި މަޙްރަމު ބަދަލުަގއި އޭެގ އެހެނަސް

 ބަޔާންެވެގްނުވެމވެ 

 

َمام.   ހިނުދަގއި   ޙައްޖުކޮށްފި  ައންހެނަކު   ނެތި  ަމޙްރަމެއް. ”އެވެ   ިވދާޅުެވަފއިެވاابازااابنااالعَلََّمةاااإلِّ
 ކަމުަގއިީވނަަނެވސް ުޢމުރާ އަދި ޙައްޖު  ސަބަބަކީ. އެވެ  ޞައްަޙާވނެ ަޙްއޖު ޙާުލަގއި ފާަފެވިރާވ
 .“ެއވެ  ނުާވނެ ހުްއދައެއް ައންހެނަކަށް ދަތުުރކުރުން ނުަލއި މަޙްރަމަކާ

 

 ކުރުމަށްޓަކައި  ޙައްޖު ާވިޖބު . ” ެއެވ ިވދާުޅެވފަިއެވاللاااحفظهاالفوزاناصالحاالعلمةاالشيخ
 ފަތުާވއަކީ  ދީފަިއާވ ކަަމށް ކުެރިވދާނެ ދަތުރު އެކުަގއި ޖަމާޢަތަކާ އަންެހނުްނެގ އަންެހނަކަށް،
 .“ އެކެވެ  ފަތުާވ ެވެގންާވ ޚިާލފު ސުންނަތާއި

 

 ެއއިން . ުފރިހަމަުވުމންެނެވ ތަކެއް  ަޝރުޠު ާވޖިުބަވނީ އަޅުކަން ޢުމުާރެގ ައދި ަޙއްޖު:  ހަަވަނއީ
 ުނާވނެ  ފާަފެވރިެއއް  ނުުކރުމަުކން.  ެއެވ  ނުާވނެ  ާވޖިެބއް  އެއަޅުަކން  މީާހއަށް  ެގއްިލއްޖެ  ޝަރުޠެއް

 ޔަުޢނީ. ެއެވ އެކުަގ މަްޙރަަމކާ ޖިުބަވނީާވ ޢުުމރާ އަދި ޙައްޖު އަްނހެަނކަށް ެއޮގތުން. އެވެ 
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 ނެތި އެޝަރުޠު  އޭނާ ެއޮގތުން . ެއެވ ނުާވނެ ާވޖިެބއް  އަޅުކަން ެމނުީވ ހުރުުމން މަޙްރަމެއް
 .އެވެ  ާފފަެވިރާވނެ ކޮށްފިހިނުދަގއި

 

 ދިއުުމެގ ޢުުމރާއަށް އަދި ަޙއްޖަށް. ަދންނަުހއްެޓެވ ކަމުަގއިާވނަމަ ބުްއދިެވިރޔަކު:  ހަތްަވަނއީ
. ެއެވ ޤަޞްދުގަ  ިނޔަތާއި އެ . ެއެވ ޭބނުމުގަ  ހޯދުުމެގ ުފއްސެުވން ުރއްސެުވމާއި  ގެ  هللا ބޭނުމަކީ
 ؟އްޔެވެ ހެ   ާދނެ  ބުްއިދެވިރއަކު  ކުރުމަށް   ޙާޞިލް  މިކަން   ހުެރެގން   ާޙލަތުަގއި  ނުުރއްސަވާ  هللا  ފަހެ،

 ެވއްިޓހުރެ   ތެރެއަށް   ޢަމަލެއްގެ  ަޙރާމް.  ެއެވ  ކުަރްއާވފަ   ަޙރާމް  ަވނީ  ދަތުރުުކރުން  ނެތި މަޙުރަމަކު
 ލަުދެވތިުވން  ފަރާތަށް  ަޙއްުޤެވެގްނާވ  ލަދުެވތިާވން ؟ެހއްޔެވެ   ކިހިނަުކން  ެއެދނީ  ޙަޟުރަުތން  ގެ  هللا

 މީހާއަށް  ނުކުރާ  ޢުމުރާ  ައދި   ޙައްޖު  ނެތުމުން  މަްޙަރމެއް  ކަމަކީ،  ކަށަަވރުާވ  ޔަޤީން ؟ހެއްެޔެވ  ކޮބައި
 ާވނެ   ފާަފެވރި  ކުރުމަކީ  ދަތުރު  ނުލާ  މަޙްރަމް  އެކަމަކު.  ކަމެެވ  ނެތް  ާފފަެއއް  އަދި  ކުށެއް  އެްއެވސް
 ަދންނަ ހައްުޤޮގތުަގއި ދީން  ކުރުމަށް ކަމެއް ޫނން ާވޖިބު އަަރއިެގން ފާަފއަށް . ކަެމެވ ޢަމަލެއް
  ؟ެހއްެޔެވ ނުކުންާނނެ މީހަކު

 ކުރުމަށް އަދާ ޮގތަށް ްނެގވި އެ هللا އަޅުކަން. ނަޞޭހަތްތެރިަވެމވެ  ދެމިުހުރމަށް ީދނުަގއި ފަހެ،
 ލަސްކުރުން ދަތުރު ދާންދެން ލިބުމަށް ކުރުމަށް ދަތުރު  އެކުަގއި ަމޙްރަމެއް. ަވެމެވ ނަޞޭހަތްތެރި

 އަށް هللا  ދޫކޮށް  ކެއްބަްސތަ  އެންމެަހއި  ފުށުއަރާ  ދަލީލާއި.  ުބނަމެވެ   ކަމުަގއި  ހެޮޔޮގތް  އެންމެ  އެއީ
 .ކޮށްދެެމެވ ހަދާން ަކން ދެިމހުުރން ދަލީލުަގއި ަމަގކީ ުވުމެގ ކުއްތަން

 

 .ކުރަމެވެ  ުއއްީމދު ކަުމަގއި ޙާިސލްެވއްޖެ ފުރިހަަމއަށް ޖަާވބު

 
 للا حفظهޖަާވބު ެދއްަވާވފަިއަވނީ އައްެޝއިޚް މުަޙއްމަދު ަހސަން 


