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 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް 

 އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 އްވީޔުފޮތް ލި

 ފަޟީލަތުއް ޝެއިޚް އައްދުކްތޫރު

 އަލްބުޚާރީ ޢަބްދުއްރަޙީމް ބިދް هللاޢަބްދުއް 

ކުއްލިއްޔަތުލް ޙަދީޘްގައި ކިޔަވާދެއްވާ މަދީދާގެ ޖާމިޢަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ 

 މުދައްރިސެއް

 ތަރުޖަމާ ކުރީ 

 އަބޫ އަދަސް މުޙައްމަދު ޙަސަދް

 



 2 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

الشَّْيخ الدُّْكُتور މި ފޮތް ތަރުޖަމާ ކުރުމަފް މުތަރުޖިމުއަފް ފޮތުގެ މުއައްލިފް 
 ދެއްވާފައިވާ ހުއްދަ. -َحِفَظُو اهلل–الُبَخاِرْي  يمَعْبد اهلل ِبْن َعبُد الرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަދެއް ޞަފުޙާގައި ބަޔާދްވެގެދްވަދީ މި ހުއްދައިގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.



 3 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

އަހަރެމެދްގެ އަފެވެ. އަދި  هللاއެދްމެހައި ޙަމްދުވަދީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

އާލުދްދާއި އެދްމެހައި ޞަޙާބީދްދަފް ޞަލަވާތާއި  ދަބިއްޔާއަފާއި އެ ދަބިއްޔާގެ

 ސަލާމް ހުއްޓެވެ.

 އެއަފްފަހު ބުދަމެވެ.

 (ދިވެހިރާއްޖެ)އަލްއަޚް އަބޫ އަދަސް މުޙައްމަދު ޙަސަދް ހަމަކަފަވަރުދް އަހަރެދްކ 

ބައެއްފޮތްތައް އެ ޤައުމުގެ ބަހަފް ތަރުޖަމާކޮފް އަފް އަހަރެދް ލިޔެފައިވާ 

 އެ ފޮތްތަކަކީ :  ފީމެވެ.ޗާޕްކުރުމަފް އިޛުދަދީ

 أ. ما ىي السلفية. 

 ب. من حقوؽ األوالد على اآلباء و األمهات.

 ج. من ثمرات التمسك بالسنة.

 د. وصايا سنية لمن أراد النجاة.

ތައުފީޤް އެކަލާދގެ ރުހިވޮޑިގަދްދަވާ ގޮތުގައި  އަހަރެމެދް އެދްމެދްދަފްهللا 

 .آلو وصحبو وسلموصلى اهلل على نبينا محمد و ދެއްވާފިއެވެ. 

 މިބަސްތައް ލިޔުދީ                                    

 الُبَخاِريْ  الرَّحيمَعْبُد اهلل ِبْن َعْبُد  رُ وْ تػُ كْ الدُّ 
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 4 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް
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 5 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 h  

ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات إفَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو 
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل 

 . وحده ال شريك لو وأف محمدا عبده ورسولو

 [201 :آؿ عمراف]  )َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ (

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ( يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
ـَ ِإفَّ ال ُهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف بِِو َواأْلَْرَحا لََّو َكاَف َعَلْيُكْم ِمنػْ

 [2 :النساء] )َرِقيًبا

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم  (
 [02-00 :األحزاب] )ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما

 އެއަފްފަހު ބުދަމެވެ.

ގެ ފޮތުގައެވެ. އެދްމެ ހެޔޮ ވެގެދްވާ  هللاއެދްމެ ހެޔޮވެގެދްވާ ބަސްތައްވަދީ 

އެދްމެ  ގެ ހިދާޔަތެވެ. އިސްލާމްދީދަފް ގެދެވޭ ހިދާޔަތަކީ މުޙައްމަދު 

ތަކެވެ. އެފަދަ އަލަފް ކަކީ ދީދަފް އަލަފް ގެދެވޭ ކަދްތަދުބައިވެގެދްވާ ކަދް

މެ ބިދުޢައަކީ ގެދެވޭ ކޮދްމެ ކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އަދި ކޮދް

 މަގުފުރެދުމެކެވެ. އަދި ކޮދްމެ ބިދުޢައެއް ވަދީ ދަރަކައިގެ އަލިފާދުގައެވެ.



 6 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 އެއަފްފަހު ބުދަމެވެ. 

ފަރާތެއްދުވާ  އެ އިލާހުމެދުވީ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަދް ކުފްތަދްކުރެވޭ އެހެދް

އެއީ  ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަހަރެދް ތިޔަބައި މީހުދްދާ އެކުގައިއިލާހަފް 

ެއަހަރެ ފުރުސަތު އެކަލާދގެ މިދްވަރު  1މެދްދަފް މި ބައްދަލުވުމުގ

ހަޟުރަތުދް އެދި ދަދްދަވަދީ   هللاކުރެއްވުމުދްދެވެ. އަދި 

އަހަރެމެދްދާއި ތިޔަ އެދްމެހައި ފަރާތްތަކަފް ބަރަކާތް ލެއްވުމަފެވެ. އަދި 

ފައިދާ  އަހަރުމެދް ބުދާ ބަސްތަކާއިކ އަޑުއަހާ ބަސްތަކުދް އަހަރެމެދްދަފް

އަހަރުމެދްގެ ވެރި އިލާހަކީ ދުޢާ ހަމަކަފަވަރުދް ލިބިދިދުމެވެ. 

 ޤަބޫލު ވޮޑިގަދްދަވާ ފަރާތެވެ. ވޮޑިގަދްދަވާ އަދިއައްސަވާ

އަހަރެދްގެ ކައިރީގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަފް އެދިފައިވާ މައުޟޫއަކީ އެއަފް 

ވުމުދް އަދި ކަފް ގުޅުދްހުރި މައުޟޫއަ އާދުހަދު ޙާޖަތް ޖެހިފައިވާ މުޖުތަމަޢު

އެ މަޢުޟޫއަކީ މީސްތަކުދްގެ ދަޒަރު އެއަފް ހުއްޓިފައިވާ މަޢުޟޫއެއްކަމުގައި 

ވުމުދް އަހަރެދް މިކަމަފް މިމަޢުޟޫ އިޚްތިޔާރު ކުރީމެވެ. އެއީ   

 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް""

                                                           
1

َلِفيَّةِ މިފޮތުގެ އަޞްލަކީ ފޯދު މެދުވެރިކޮފް ކުރީގެ ދަމުދް ދަމަ   ُروس السَّ މެދުވެރިކޮފް ދެއްވާފައިވާ  ِإَذاَعِة الدُّ

َراُث األَنِْبَياءދަރުސެކެވެ. އެއީ މިހާރު  އެވެ. އެ އިދްޓަދެޓް ސައިޓު މެދުވެރިކޮފް ރޭޑިޔޯ ޗެދަލުދް އެ  ِمي ْ

ސައިޓު އިދްތިޒާމްކޮފް ހިދްގާ ފަރާތުދް ދެމުދްދިޔަ ދަރުސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ދަރުސް ދެވުދެވެ. މި 

 ވަދަ ހުކުރު ދުވަހުގަ އެވެ.  ه1449 اِنْ رَبَِيُع الثَّ  5ދަރުސް ދެވުދީ 



 7 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ރިދްދާއި އި ދައެދްމެހައި އަޚުދްދޭވެ. އެއްވެސް ޝައްކެތް ދުވާގޮތުގަ

ދުހަދު ވަރުގަދަ ގުޅުމެކެވެ. މިއީ އޮދްދަ ގުޅުމަކީ  މައިދްބަފައިދްދާ ދެމެދު

ދެއްވާފައިވާ ދިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިދްވާ ބޮޑު   هللاމުއުމިދް އަޅާއަފް 

މެދުގައި ވިސްދައި  މި ގުޅުދް ޤުރުއާދާއި ސުދްދަތާ ދިޢުމަތެކެވެ.

  هللاއެވެ. މިޘާލަކަފް  ފިކުރުކޮފްފި ކޮދްމެ މީހަކަފް އެދގިގެދް ދާދެ

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެ   هللا. އެވެ މިކަމަފް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާފައިވެ

  އެވެ.          [22 :النساء] " ެތިޔަބައިމީހުދްގ

ތިޔަބައި މީހުދްދަފް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވަ އެވެ."  هللاދަރިދްދާމެދުކ 

މު ޔަތަކީ މުހިދްއެދްމެހައި މީސްތަކުދްދަފް އެދގިފައިވާ ފަދައިދް ވަޞިއް

 މު ކަމަކަފެވެ. އިވެކ ވަޞިއްޔަތް ކުރެވޭދީ މުހިދްއެއްޗެއްގެ ގޮތުގަ

މުގައި އެބޭކަލުދްގެ ދަރިދް ބެލެހެއްޓެވު ގެ ދަބިއްޔުދް هللاމިފަދައިދްކ 

މަތިވެރިވެގެދްވާ އަޚްލާގެއްގައި ވަދީ އަހަރެމެދްދަފް މިޘާލެއްފަދަ ދުހަދު 

ބޭކަލުދްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްވެވަޑައިގެދްފަ އެވެ. އަދި އެ ދަރިދްދަފް 

 هللاހެޔޮކަދްތަކަފް ދަޢުވަތް ދެއްވުމުގައި ވަދީ ޤާއިމްވެވަޑައިގެދްފަ އެވެ. 

  ާِإبْػَراِىْيمْ އެކަލާދގެ ދަބިއްޔ  ިބަޔާދްކުރައްވާފައިވެ ހުދް އަގެ އަރ

   އެވެ.  ވިވިދާޅުބައްޕާފުޅަފް  ގެއެވެ. އެ ދަބިއްޔާ     

                            [األنعاـ: 

އެދަބިއްޔާގެ ބައްޕަ އާޒަރުއަފް ވިދާޅުވިހިދދު ހަދދުމަކުރާފެވެ. ِإبْػَراِىْيْم " [07



 8 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް  އެވެ. ބުދުތަކެއް އިލާހުދް ކަމުގައި ހައްދަވަދީތޯ ބައްޕާ

ތިމަދްދަބިއްޔާއަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވަދީ ބައްޕަ އަދި ބައްޕަގެ ޤައުމުގެ 

 "މީހުދް ފާޅުވެގެދްވާ މަގުފުރެދުމެއްގައި ވާތީއެވެ.

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.   هللاއެހެދް ތަދެއްގައި      

                             

               [7271 :مريم]  " ާއިބަ ދަބިއްޔ

ދެއްވާފެވެ.  ދާޅުވެވިގެ ވާހަކަ    ِإبْػَراِىْيمْ މިފޮތުގައި ވާގޮތަފް 

 ބޮޑު ދަބިއްޔަކު ކަމުގައިވި އަކީ ތެދުވެރިކަދް  ِإبْػَراِىْيمْ ހަމަކަފަވަރުދް 

އެވެ. އެއްވެސް  ބައްޕައަފް ވިދާޅުވި ހިދދެވެ. އޭ ބައްޕާ  ِإبْػَراِىْيمْ އެވެ. 

އްޕައަފް އެއްވެސް ކަމެއް އެއްޗެއް ދުފެދްދަކ އަދި ބައަޑެއްދީވޭކ އެއްވެސް 

 ބައްޕަ އަޅުކަދްކުރަދީ ކީއްވެގެދް ހެއްޔެވެ."، ފުއްދައިދުދޭ އެއްޗަކަފް

 އެބޭކަލުދްގެ ދަރިދްދަފް ދަބިއްޔުދް   މިފަދައިދް ކީރިތި ޤުރުއާދުގައި

އެވެ. އެ  މުޚާޠަބުކޮފް ދެއްވާފައިވާ އެކި ޚިޠާބުތައް ފެދެ ވެސް

ގައި ދެއްވާފައިވާ އިހްސާދްތެރިކަމުޚިޠާބުތައްވަދީ ދުހަދު އޯގާތެރިކަމާއިކ 

 އޭގެ ތެރޭގައި : އެވެ. ދަޞޭޙަތްތަކެއްގެ ގޮތުގަ
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 ގެ ވަޙީބަސްފުޅު ހިމެދެއެވެ.  هللا

                             

                           

         [211 :البقرة] "ިހަފް އަދުވަތަ ޔަޢުޤޫބް އަރ

ދެކެދްތިބީމުހެއްޔެވެ. ހިދދު ތިޔަބައިމީހުދް ޙާޟިރުވެ  މަރުއައިސް ހާޟިރުވި

އެހިދދު އެ ދަބިއްޔާ ދަރިކަލުދްދަފް އެ ދަބިއްޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ތިމަދްދަބިއްޔާ އަވަހާރަވުމަފްފަހުކ ތިޔަބައިމީހުދް އަޅުކަދްކުރާދީ 

އެވެ. ތިމަދްމެދް  މީހުދް ދެދްދެވިއިކޮދްފަރާތަކަފް ހެއްޔެވެ. އެބަ

އަދި ދި އިބަދަބިއްޔާގެ އަޅުކަދްކުރާދީ އިބަދަބިއްޔާގެ އިލާހަފެވެ. އަ

ގެ   ِإْسَحاؽ، ِإْسَماِعْيل، ِإبْػَراِىْيمْ އިބަދަބިއްޔާގެ ކާބަފައިދްކަމުގައިވި 

އެވެ. އަދި އަހަރުމެދް މިތިބީ  އިލާހަފެވެ. އެއީ އެއްކައުވަދްތަ ކަލާދގެ

  އެކަލާދގެއަފް ކިޔަމަދްވެ މުސްލިމުދް ކަމުގައި ވެގެދްދެވެ."

ވި ވިދާޅުއަފް  ِإْسَماِعْيلއެދަބިއްޔާގެ ދަރިކަލުދް  ِإبْػَراِىْيمْ ގެ ޚަލީލު  هللا

 އެވެ.                       

އެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް އަހަރެދް ތިބާ  "އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާ [201 :الصافات]

އެވެ. ފަހެކ ތިބާއަފް  އަހަރެދްދަފް ފެދެޤުރުބާދްކުރާތީ ހުވަފެދުގައި 

 އެކަމާމެދު ފެދްދަގޮތެއް ވިސްދައި ބަލާފެވެ."



 10 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

  އެވެ. ވިވިދާޅުއޭދާގެ ދަރިކަލުދްދަފް  ُلْقَمافُ         

          [21 :لقماف]  "ާއަފް  هللاއެވެ.  އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅ

ކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެދްވާ  ތިބާ ޝަރީކު ދުކުރާފެވެ. ހަމަކަފަވަރުދްކ ޝަރީކު

 އަދިޔާއެކެވެ."

 ވާރިދުވެގެދްވެ އެވެ. މިމައުޟޫގައި އަދި ސުދްދަތުގައި 

ِإفَّ اهلَل َسائٌِل ُكلَّ راٍع َعمَّا اْستَػْرَعاه، )ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  ދަބިއްޔާ 
ـْ َضيََّع، "ހަމަކަފަވަރުދް  1(َحتَّى َيْسَأَؿ الرَُّجَل َعْن َأْىِل بَػْيِتو َأَحِفَظ َأ

ޤިޔާމަތް  هللا މިތިބި އެދްމެހައި މީސްތަކުދްދާމަސްޢޫލިއްޔަތް އުފުލުމުގައި ދެ

ދުވަހުގައި ސުވާލުކުރައްވާދެ އެވެ. އޭދާ އެ މަސްޢޫލިއްޔަތް އަދާކުރިތޯ 

އެވެ. ދުވަތަ އެކަމަފް ފަރުވާކުޑަކުރިތޯ އެވެ. އެގޮތުދް ކޮދްމެ މީހެއްގެ 

 އެވެ." ފަރާތުދް އެދާގެ އަހުލު ބައިތުދްގެ މައްޗަފް ސުވާލު ކުރެވޭދެ

                                                           
1
 އަދި(، اإلحسان 4494رقم  145 /11ابن حبان )صحيح( ) އަދި(، 9174رقم  174 /5النسائي )السنن الكربى( ) 

މި ރިވާޔަތުދްކ ރިވާކޮފްފައިވެ  معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس އެހެދިހެދް ޢިލްމުވެރިދް މި ޙަދީޘް 

 އެވެ. 

ބަޔާދް  (1616األلبان )السلسلة الصحيحة( )رقم އަދި   ابن حبانމި ޙަދީޘް ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްގެ ގޮތުގައި 

 ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މަރާސީލުތަކުގައިވާ މުރުސަލު ޙަދީޘެއްކަމުގައި  ގެ احلسن البصريއަދި ގިދަ ޢިލްމުވެރިދްތަކެއް މިއީ 

މިފަދައިދް  اإلمام البخاريވާ ޢިލްމުވެރިދްގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. މިފަދައިދް ވިދާޅުވެފައި

 الدارقطيناإلمام ދަޤުލުކޮފްދެއްވާފައިވެ އެވެ. އަދި ( 1715رقم  /4)اجلامع( ) اإلمام الرتمذيވިދާޅުވެފައިވާ ކަމުގައި 

 ވިދާޅުވެ އެވެ.( 4146رقم  /14)العلل( )

  އަފް ބައްލަވާ. ( 471األلبان )غاية ادلرام( )رقم ބުދަމެވެ. 
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ތިފާޤުވެވަޑައިގެދްފައިވާ މަޝްހޫރު އިއް ُمْسِلمއަދި  الُبَخاِريْ  ދްމީގެ އިތުރު

 وَُكلُُّكمْ  رَاعٍ  ُكلُُّكمْ )ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  ޙަދީޘްގައިވެ އެވެ. ދަބިއްޔާ 
ـُ  َرِعيَِّتوِ  َعنْ  َمْسُئوؿٌ  َما  َعنْ  َمْسُئوؿٌ  َوُىوَ  َأْىِلوِ  ِفي رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  َرِعيَِّتوِ  َعنْ  َوَمْسُئوؿٌ  رَاعٍ  اْْلِ

ވެސް މަސްޢޫލުވެރިއެކެވެ. "ތިޔަބައިމީހުދްގެ ތެރެއިދް ކޮދްމެ މީހަކީ 1(َرِعيَِّتوِ 

ބެހޭގޮތުދް  ސް އޭދާގެ ބެލެހެއްޓުދްތެރިކަމާވެ އަދި ކޮދްމެ މީހަކާ

ޔިތުދްގެ ސުވާލުކުރެވޭދެ އެވެ. އިމާމުއަކީ މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތެކެވެ. ރައް

. ކޮދްމެ އެވެ ސުވާލު ކުރެވޭދެ ބެލެހެއްޓުދްތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުދް އޭދާއާ

ގެ ބެހެއްޓުދްތެރިއެކެވެ. އޭދާގެ ފިރިހެދަކީ އޭދާގެ ޢާއިލާ

 އެވެ." ސުވާލުކުރެވޭދެ އޭދާއާ ބެހޭގޮތުދް ބެލެހެއްޓުދްތެރިކަމާ

ـُ  މުގައި އްޔަތު ކުރުތަރުބިވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "  ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

އެމީހެއްގެ އިހުމާލުވެކ ޝަހުވަތްތަކުގެ މައްޗަފް އެ ދަރިފުޅަފް ވާގިވެރިވެކ 

ލޮލުގެ ކޮއެފަދަ ދަރިފުޅު ދުދިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އަބާއްޖަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

އޭދާ ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް މީހުދް ހަދައިފި ހެއްޔެވެ.  ކިތައް

ހެޔޮކަމެއް ކޮފްދެވެދީއެވެ. އެހެދަސް ހަމަކަފަވަރުދް އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް 

އިހާދާތްތެރި ވުމެކެވެ. އޭދާ ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް ރަޙްމަތް 

. އެހިދދު ކަމެކެވެއަދިޔާވެރި ދެވޭ ކުރުމެވެ. އެހެދަސް އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް 

އެ ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުދް މަދްފާ ލިބުދް ފާއިތުވެ ދިޔައީއެވެ. ދުދިޔެ  އޭދާއަފް

                                                           
1

)رقم  مسلماإلمام އަދި އެހެދް ތަދްތަދުގައި ވެސް ގެދްދަވާފައިވެ އެވެ. އަދި ( 7148)رقم  اإلمام البخاري 
 ގެ ލަފްޟެވެ.  مسلمރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. މިތަދުގައި ޛިކުރު ކުރެވިފައިވަދީ  ( عبد اهلل بن عمر 1849



 12 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އާއި އާޚިރަތުގައި ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުދް ލިބެދްވާ ދަޞީބު އޭދާއަފް ފާއިތުވެ 

 ދިއުދް ބަލައިފި ހިދދުގައިކ ޢާދްމުދާއެވެ. ދަރިދްތައް ފަސާދަވެ ދިޔައީ

 ދްބަފައިދްގައިފައިވަދީ މައިގައި އެކަދްތައް އެގޮތަފް ހިދގޮތެއް

 އެވެ." ކަމަފް ތިބާއަފް ފެދްދާދެ ގޮތުދް ޢަމަލުކޮފްފައިވާ

ދްތައް ފަސާދަވެފައިވަދީ އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ގިދަ ދަރި

ރިދް މީހުދްގެ މައިދްބަފައިދްގެ ފަރާތުދްދެވެ. އެއީ އެ ދައެބައި

ދުގައިވާ ވުމުގެ ސަބަބުދްދެވެ.  އެ ދަރިދްދަފް ދީބެލެހެއްޓުމުގައި އިހުމާލު

ވުމުގެ އުދގަދްދައި ދިދުދް ދޫކޮފްފައި ފަރުޟުތަކާއި ސުދްދަތްތައް

ހަލާކުވެ  ގޮތުގައި ވަދިކޮފް އެ ދަރިދްތައް ސަބަބުދްދެވެ. ތުއްތު ޅަދަރިދްގެ

 މީހުދްގެ އަމިއްލަ ދަފްސަފް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ދުކުރިއެވެ. އެބައި ދިޔައީ

 މައިދްބަފައިދްދަފްއެ އުމުރުދް ދޮފިވެ ދިޔުމުދްވެސް  އެ ދަރިދްއެވެ. 

އެވެ. އެއީ ބައެއް މައިދްބަފައިދް އެބައި މީހުދްގެ  ފައިދާއެއް ދުކުރި

އަދިޔާވެރި ވެފައިވުމުދް އެކަމަފް ބަދަލު ދީފައިވާ ފަދައިދްދެވެ. ދަރިދްދަފް 

ގެ އަހަރެދް ޅަދަރިއެއް !އެވެ އެވެ. އޭ ބައްޕާ ފަހެކ އެ ދަރިފުޅު ބުދެ

އަހަރެދް  ،ވީ ދުވަހުގައި އަހަރެދްދަފް އަދިޔާވެރިވުމުދްކ ފަހެގޮތުގައި

 ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައިވީ ދުވަހުގައިބައްޕައަފް އަދިޔާވެރި ވީމެވެ. އަހަރެދް ޅަ

އަހަރެދް ބައްޕަ  ،ވުމުދްކުޑަކޮފްފައިއަޅާލުދް އަހަރެދްގެ މައްޗަފް އިހުމާލުވެ

  1ޑަކޮފްފީމެވެ."އަޅާލުދްކު ކުޅިވެ ދުވަސްވުމުދް އިހުމާލުވެމުސް
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 (117)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 



 13 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ވުމުދްކ މައިދްބަފައިދްގެ މައްޗަފް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއްވެ 

އެވެ. އެކަދްތަކަފް ބަލައިކ އެކަދްތަކުގައި ޤާއިމްވުދް ހުއްޓެވެ. ސަބަބަކީ 

އި ކޮޅަފް ތިބޭ ގެ ހަޟުރަތުގަ هللاޔާމަތް ދުވަހުގައި އެއީ އަޅުތަކުދް ޤި

 ކަމެކެވެ.  ލު ކުރެވޭދެދުވަހުގައި ސުވާ

މި މުހިދްމު ވެގެދްވާ މައްސަލައަފް މި މައުޟޫގައި އަދްދަދިވި ދުޤުޠާތަކުގެ 

 ތީބުދް ބަސްތައް ބަޔާދްކުރަމެވެ.މައްޗަފް އެ ތަރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 "ޙައްޤު" މި ބަހުގެ މުރާދަކީ ކޮބައިކަދް. ފުރަތަމައީ :

ދަރިދްދަފް އަދާކުރުމަފް އަހަރެމެދް ބުދަމެވެ. މައިދްބަފައިދްގެ މައްޗަފް 

 ޙައްޤުތަކެއްވެ އެވެ. ފަހެކ މިތަދުގައިވާ "ޙައްޤު" ގެ މުރާދަކީ ކޮބައިތޯ

 އެވެ؟

ލިބިވޮޑިގެދްވާ  هللا" އެއީ "ބާޠިލް" ގެ އިދިކޮޅެވެ. އަދި އެއީ الَحقُّ "

އިސްމުފުޅު ތަކުގެ ތެރެއިދްވާ އިސްމުފުޅެކެވެ. އެކަލާދގެ އެދްމެހައި 

 އެވެ.  الَحقُّ ބަސްފުޅު ތަކަކީ 

ـُ ކަމުގައި ބުދެވެ އެވެ.  الَعْدؿُ މުރާދަކީ  ކަމުގައިވެސް ބުދެވެ އެވެ.  اِْلْساَل

ފައިވާ އެވެ. އޭގެ މުރާދަކީ ދިޔާކަދޑައެޅިކަމުގައިވެސް ބުދެވެ  الِمْلكُ 

ކަމުގައި ބުދެވެ އެވެ. އަދި އޭގެ  الصِّْدؽُ ދިޔާއެކެވެ. އަދި އޭގެ މުރާދަކީ 

 الَحْزـُ އަދި އޭގެ މުރާދަކީ ކަމުގައިވެސް ބުދެވެ އެވެ.  الَمْوتُ މުރާދަކީ 

ކަމުގައިވެސް ބުދެވެ އެވެ. އަދި މިދޫދްވެސް އިތުރު އެތައް މާދަތަކެއް 

 1ކަލިމައިގެ މާދަކަމުގައި ބުދެވެ އެވެ. الَحقُّ 

 އެވެ. (އެކަތި)ގެ މުފްރަދް الحقوؽ އެއީ  الَحقُّ 

މާދައެވެ. ދުވަތަ އެއަފް ދެވިގެދްވާކ އިދް ދޭހަވާ މިއީ ބަހުގެ ގޮތުދް އެ

 ގުޅިފައިވާ އެކި މާދަތަކެވެ.
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 އަފް ބައްލަވާ.( ح ق ق( مادة )49 /11لسان العرب ) އަދި( 1149)ص  القاموس احمليط 



 15 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އެހެދަސް ޝަރުޢީގޮތުދް އެއަފް ދެވިގެދްވާ މާދައަކީ : ބުދެވެދީ އެއިދް 

ޙުކުމް ޘާބިތު ކުރެވޭ ކަމަކަފެވެ. ޙުކުމް ޘާބިތުވުމަކީ އެކަމެއް ވާޖިބު ދުވަތަ 

ދާއިރާއެއްގައިވާ  މަދްދޫބު ގޮތުގައި ކަމެއްވުމުގައި ބުދުމަފްވުރެ ފުޅާ

ވާޖިބުކ މަދްދޫބު ދުވަތަ  ބައެއްފަހަރު އެއީ ޙުކުމެއް ޘާބިތުވުދް ކަމެކެވެ. 

  1މުބާޙު ކަމަކަފް ވެދާދެ އެވެ.

ފައިވާ ގައި ރިވާކުރައްވާ (َصِحْيحُ ) ُمْسِلمއަދި  الُبَخاِريْ  ދޭހަވާގޮތަފް މި މާދަ

 َعَلى اْلُمْسِلمِ  َحقُّ )ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  ޙަދީޘްއެއްގައިވެ އެވެ. ދަބިއްޔާ 
 َوَتْشِميتُ  الدَّْعَوةِ  َوِإَجابَةُ  اْلَجَنائِزِ  َواتػَِّباعُ  اْلَمرِيضِ  َوِعَياَدةُ  السَّاَلـِ  َردُّ  َخْمسٌ  اْلُمْسِلمِ 
"އެއް މުސްލިމަކު އަދެއް މުސްލިމަކަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ފަސް  2(اْلَعاِطسِ 

ބަލިވުމުދް ޒިޔާރަތްކުރުދްކ  ސަލާމް ރައްދުކުރުދްކޙައްޤެއްވެ އެވެ. 

މަރުވުމުދް ޖަދާޒާގައި ބައިވެރިވުދްކ ދަޢުވަތެއް ދިދުމުދް އެ ދަޢުވަތައް 

އަފް ޙަމްދުކުރުމުދް ތަޝްމީތު  هللاއިޖާބަ ދިދުދް އަދި ކިބިހި އަޅައި 

 ކުރުމެވެ."

މިތަދުގައި ޛިކުރުކުރެވިފައިވާ ބަލިވުމުދް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއިކ ޖަދާޒައިގައި 

 ބައިވެރިވުދްކ މީގެ މުރާދަކީ މަދްދޫބެވެ. 

ގޮތުގައި ވުމުދް ވާޖިބު  ދަޢުވަތަފް އިޖާބަދިދުދް އެއީ ޚާއްޞަ ދަޢުވަތެއް

 ވެގެދްދެއެވެ. އެދަޢުވަތަކަފް އިޖާބަ ދެވިގެދް ދުވުމުގެ ގޮތުގައި އެތަދުގައި

                                                           
1

 އަފް ބައްލަވާ.( 487ص ( )للمناويالتوقيف على مهمات التعاريف ) އަދި( 141)ص  (  للجرجانالتعريفات) 
2
 ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.ފަރާތުދް  ( أيب هريرة 4164) مسلماإلمام އަދި ( 1441) اإلمام البخاري 



 16 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު އެ ދަޢުވަތަކީ ޢާދްމު  އް ވެގެދް ދުވާދެމުދްކަރާތެ

ދައުވަތެއްގެ ގޮތުގައި ވުމުދް އެއަފް އިޖާބަ ދިދުމަކީ މަދްދޫބު ވެގެދްވާ 

 ކަމެކެވެ.

އަފް ޙަމްދު ކުރުމުދް މިތަދުގައި ޙައްޤު  هللاއަދި ކިބިހި އެޅުމުދް އެއަފްފަހު 

 އެވެ. ގޮތުގަ ޛިކުރު ކުރެވިފައިވަދީ ވާޖިބުގެ

މިއެދްމެހައި  ގެ މުރާދަކީ މިތަދުގައި ބަޔާދްވެގެދްވާ ފަދައިދްވުމާއެކު ޙައްޤު

ފްދޭދީ އެކުކ މި ދަރުސްގައި އަހަރެމެދް ޛިކުރުކޮމާދަތަކެވެ. އެއާ

ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެދިގެދްވާ ބައެއް ވާޖިބު އަދި މަދްދޫބު 

 ޙައްޤުތަކެވެ.

 

 

 

 

 

 

 



 17 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ކަމަކީ ދަރިދް ރިވެތަޤްވާ އިދްބަފައިދްގެމަ ދެވަދައީ :

 ތެރިކޮފްދޭދެ ކަމެކެވެ.ރައްކައު

  ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  هللا         [الكهف: 

 "އަދި އެ ދެކުދިދްގެ ބައްޕައަކީ ޞާލިޙް މީހެއްކަމުގައިވި އެވެ."  [21

ގޮތުގައި ބަޔާދްކޮފް މި މަތިވެރިވެގެދްވާ އާޔަތުދް ފާޅުކަދްބޮޑު 

ތެރި ކުރެވޭދެކަމެވެ. ޞާލިޙް މީހާގެ ދަރިދް ރައްކައު ހެޔޮ ދަލީލުކުރެވެދީ

ފް އޮދްދަ އަ هللاތަދްކުރާ އަޅުކަދްތަކާއިކ އަފް ކުއް هللاހަމަކަފަވަރުދް 

ތަޤްވާވެރިކަމާއިކ އެކަލާދގެއަފް އޭދާ އަޅުވެތިވުދް ހައްޤުގޮތުގައި 

ދް އަޅުކަދްތަކުގެ ބަރަކާތުގެ ގޮތުއަދާކޮފްފައި ވުމުދްދާއި އަދި އޭދާގެ 

ދެއްވާ ކަދްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ހެޔޮކަދްތައް  އެކަލާދގެ އޭދާއަފް އެގޮތުދް

ފަހުގައިކ އޭދާގެ ދަރިދްދަފް އެ ހެޔޮކަދްތައް މިދްވަރު  އޭދާއަފް

ތެރިކަދް ލިބިދޭދެ ދުވަތަ އެ ދަރިދްގެ ފަރާތުދް ޝަފާއަތްކުރައްވައެވެ. 

. އަދި ސުވަރުގެ ތަކުގައި ޝަފާއަތްތެރި ވުމެވެ މީހުދްދަފްޓަކައިއެބައި

 މީހުދްގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެގެދް ދިއުދް ހިމެދެއެވެ.އެބައި

رُ   :الكهف]     ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.   َسِعْيُد ِبْن ُجبَػيػْ

"އަދި އެ ދެކުދިދްގެ ބައްޕައަކީ ޞާލިޙް މީހެއްކަމުގައިވި އެވެ." މި  [21

 ދެކުދިދް އެވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. " ابن َعبَّاٍس އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި 



 18 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އެދެކުދިދްގެ ބައްޕައަކީ ޞާލިޙް މީހެއްކަމުގައި ރައްކައުތެރިވެފައި ވަދީ 

 1ވުމުދްދެވެ."

ދެތެވެ. ފަހެކ އެ އެ ދެކުދިދްގެ ޞާލިޙް ކަމެއް މި އާޔަތުގައި ފެދްދާކަފް 

ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިދް އެ  ابن َعبَّاٍس ވަދީ  ތެރިވެފައިދެކުދިދް ރައްކައު

 ދެކުދިދްގެ ބައްޕައަކީ ޞާލިޙް މީހެއްކަމުގައި ވުމުދްދެވެ.

ـُ ُمَحمَُّد ِبْن ُمْنَكِدر  ހެޔޮ   هللاވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ހަމަކަފަވަރުދް اِْلَما

ތެރިކުރުމުގައި ދެމިހުދްދެވުމުދް ލިޙް އަޅާ އޭދާގެ ދަރިފުޅު ރައްކައުޞާ

ރައްކާތެރި ކުރައްވައެވެ. އަދި އޭދާގެ ދަރިދްގެ ދަރިދްދާއިކ އެފަދަ 

މީހުދް ކުރައްވައެވެ. އެގޮތުދް އެބައި ތެރިގާތްކަމުގައިވާ ދަރިދްވެސް ރައްކައު

ތެރި ކުރެއްވުމުގައި އަދި ދުބައި ކަދްތަކުދް އެކަލާދގެ ގެ ރައްކައު هللاވަދީ 

 2އެބައި މީހުދް ފަރުދާ ކުރެއްވުމުގަ އެވެ."

                                                           
1

رقم  /1ابن أيب الدنيا )العيال( ) އަދި(، اإلحسان 176رقم  /1احلميدي )ادلسند( ) އަދި(، 114ابن ادلبارك )الزهد( )رقم  
މި އެދްމެހައި ޢިލްމުވެރިދް ރިވާކުރައްވާފައިވަދީ ( 169 /4(، احلاكم )ادلستدرك( )19 /18(، الطربي )التفسري( )161

 ގެ ފަރާތުދްދެވެ. مسعر عن عبد ادللك بن ميسرة 

الذهيب ޞައްޙަ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  احلاكمގެ ޝަރުޠުތަކުގެ މައްޗަފް މި ރިވާޔަތް  الشيخني
 މުވާފަޤާވެފައިވެ އެވެ. 

 ބުދަމެވެ. މިރިވާޔަތުގެ ސަދަދަކީ ޞައްޙަ ސަދަދެކެވެ. 
2

މި ( 148 /1أبو نعيم )احللية( ) އަދި(، اإلحسان 177رقم  /1دي )ادلسند( )احلمي އަދި(، 111ابن ادلبارك )الزهد( )رقم  

 ގެ ފަރާތުދްދެވެ.حممد بن سوقة އެދްމެހައި ޢިލްމުވެރިދް ރިވާކުރައްވާފައިވަދީ 

ُد ِبْن ُمْنَكِدر ބުދަމެވެ. މިރިވާޔަތުގެ ސަދަދަކީ  އާއި ހިސާބަފް ޞައްޙަ ސަދަދެކެވެ.   حمَُمَّ

 



 19 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ـُ ابن َكِثْيرއެދްމެ ފަހުދް ޛިކުރު ކުރެވުދު އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި   اِْلَما

ވެދީކ "މިއާޔަތުދް ދަލީލު ކުރެގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  1(تَػْفِسْير)

މުދް އޭދާގެ ދަރިދް ހަމަކަފަވަރުދް އެމީހަކީ ޞާލިހް އަޅެއް ކަމުގައި ވު

އޭގެ ތެރޭގައި އޭދާ އެދަރިދްދަފްޓަކައި އެވެ.  ތެރި ކުރެވޭދެ ކަމުގަރައްކައު

ކޮފްފައިވާ އަޅުކަދްތަކުގެ ބަރަކާތުދް ދުދިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި 

ވެގެދްވާ ވެރިމަތި މީހުދްދަފް ޝަފާއަތްތެރިކަދް ލިބިކ އެދަރިދްއެބައި

ސުވަރުގެ ތަކުގެ މަތީދަރަޖަތަކަފް އުފުލިގެދް ދެއެވެ. ޤުއާދުގައި އަދި 

ޙަދީޘްގައި ބަޔާދްވެގެދްވާ ފަދައިދް އޭދާގެ ލޮލަފް ފިދިކަދް ލިއްބައިދޭދެ 

 ابن َعبَّاٍس ." އެއަފްފަހުގައި އެވެ ގޮތުދް މިގޮތުގައި މިދްވަރުވެ

 ކުރު ކުރެވުދު އަޘަރު ވިދާޅުވިއެވެ.ބަޔާދްވެގެދްދިޔަ އެދްމެ ފަހުދް ޛި

އަފް  هللاތެރިވެކ އޭދާގެ އަމިއްލަ ދަފްސަފް ރައްކައު ގެ އަޅާ هللاފަހެކ 

ޙައްޤުވެގެދްވާ ގޮތުގައި އެދްމެ ފުރިހަމައަފް އަޅުވެތިވުމުގައި ދެމިހުރެކ 

އަފް ބިރުވެތި ވުމުގައި  هللاކަމުގައި  އުފާވެރި ކަމުގައި އަދި ރުޅިވެރި

ހަމައަފް އެކަލާދގެ ޙައްޤުތައް އަދާ ކުރުމުގައި އަފް ފުރި هللاދެމިހުރެކ 

ދެމިހުރުމުދްކ އޭދާއަފް އެކަމުގެ ފައިދާކޮފް އަދި އޭދާގެ ދަރިދްދަފް 

بِِإْذِف -އި އޭދާގެ ހެޔޮކަމަކީ އޭދާގެ ޞާލިޙްކަމާއެވެ.  އެކަމުގެ ފައިދާ ކުރާދެ
އޭދާއަފް އޮތް ހެޔޮކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެ އަދި އެއަފްފަހު އޭދާގެ  -اهلل

 އޮތް ހެޔޮކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެދެ އެވެ. ދަރިދްދަފާއި ދަރިފަސްކޮޅަފް

                                                           
1

 (467ص   /1)جامع العلوم واحلكم( إلبن رجب ) އަދި(، 148 /1) 



 20 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ވެސް  މީގެ މާދައަކީ އެމީހަކީ ޞާލިޙް މީހެއްކަމުގައި ވުމުދް ކޮދްމެހެދް

ވެ. މި އޭދާގެ ދަރިދްދަކީ އެފަދަ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވާދެ ވާހަކައެއް ދޫދެ

މާދައިގައި ދޫދެވެ. މިއީ ކޮދްމެހެދް ޟަރޫރީކޮފް ވާދްޖެހޭދެ ގޮތެއްދޫދެވެ. 

ގެ ދަބިއްޔުދްގެ ތެރޭގައިކ އެ  هللاފަހެކ ބަޔާދްވެގެދްވާ ފަދައިދް 

ދަބިއްޔުދްގެ މަގުދް އެއްކިބާވެގެދްވާ ދަރިދް ފާޅުވެފައިވެ އެވެ. ކުރީގައި 

ދަރިފުޅަފް  ُلْقَمافُ އިދްކ އަހަރުމެދް ބަޔާދްކޮފްފައިވާ އާޔަތުގައިވާ ފަދަ

 ފަދައިދްދެވެ.  ދަޞޭޙަތްތެރިވެ ވިދާޅުވެފައިވާ       

             .ެއަފް ތިބާ  هللا"އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވ

ޝަރީކު ދުކުރާފެވެ. ހަމަކަފަވަރުދްކ ޝަރީކުކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެދްވާ 

 އަދިޔާއެކެވެ."

އަހަރުމެދްދަފް ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ފަދައިދް ހަމަކަފަވަރުދް އެކަލާދގެ  هللا

ތިދް ތަކެތި ދެރުއްވައިކ އަދި ދިރޭތަކެމަރުވެފައިވާ ތަކެތިދް ދިރޭ 

ވުމުދްކ ކޮދްމެހެދް ޞާލިޙްކަމުގައި . އެވެ މަރުވެފައިވާ ތަކެތި ދެރުއްވަ

އެއްފަދަ ބައެއްގެ އާ އަދި ހެޔޮކަމުގައި އޭދާގެ އަހުލުބައިތުދް އޭދާ

 ގޮތުގައިވުމަކީ ކޮދްމެހެދް ޟަރޫރީ ކަމެއްދޫދެވެ. 

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  هللاއެގޮތުދް            

                        



 21 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

                        

    [20 :التحريم] "نوح  ިلوط ގެ އަދބިކަދބަލުދްދާއ   ެގ

މިޘާލެއް  هللاއަދބިކަދބަލުދްގެ ވާހަކައިދް ކާފިރުވި މީހުދްދަފް 

ތިމަދްއިލާހުގެ ޞާލިހްއަޅުދްގެ  އަދްހެދުދް ތިބީ ޖެއްސެވިއެވެ. އެ ދެ

 އަދްހެދުދް އެ ތެރެއިދް ދެ އަޅެއްގެ އަމުރުގެ ދަފުގައެވެ. ފަހެކ އެ ދެ

ގެ ހަޟުރަތުދް  هللا އެވެ. ފަހެކދަބިއްޔުދްދަފް ޚިޔާދާތްތެރިވި 

ދަބިއްޔުދްދަފް  އަދްހެދުދްދަފްޓަކައި އެ ދެ އްވެސްކަމެއް އެ ދެއެ

އަދްހެދުދްދަފް އަދްގަވާދެތެވެ.  ފުއްދައެއް ދުދެއްވުދެވެ. އަދި އެ ދެ

ވެސް ދަރަކައަފް  އަދްހެދުދް ދަރަކައަފް ވަދްދަ މީހުދްދާއެކުކ ތިޔަ ދެ

 ވަދްދާފެވެ."

ކުރީގައި ބަޔާދްކުރެވުދު ފަދައިދް އަހަރެމެދްދަފް މިތަދުދް ލިބޭ ދަލީލަކީ 

ދަރިދްދަފް އަޘަރު  އިދްވުމުދް އެ ބަޔަކަފްމައިދްބަފައިދްދަކީ ޞާލިޙް 

 ކުރާދެކަމެވެ.

ފަވަރުދް ކޮދްމެހެދްވެސް އަހަރެމެދްދަފް އިދގެދްޖެހޭ ކަމެއްވެ އެވެ. ހަމަކަ

ރިދްދަފްޓަކައި އެދްމެ ފުރަތަމަ މީހުދްގެ ދަމައިދްބަފައިދް އެބައި

ވާޖިބަކީ : އެ  އިދްބަފައިދްގެ އެދްމެ ފުރަތަމަމަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަދި މަ

ދަރިދްގެ އާޚިރަތް އިޞްލާޙު ކުރުމާއި އެދަރިދްގެ ދުދިޔެ އިޞްލާޙު 

 ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިދްދެވެ.   هللاކުރުމެވެ. އެއީ       



 22 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

                           

                      [التحريم: 

މީހުދްގެ އަމިއްލަ ވެއްޖެ މީސްތަކުދްދޭވެ. ތިޔަބައިއޭ އީމާދް" [6

ދަފްސުތަކާއިކ ތިޔަބައި މީހުދްގެ އަހުލުވެރިދް ދަރަކައިދް 

އެ ސަލާމަތްކުރާފެވެ. އެ ދަރަކައިގެ ދަރަކީ މީސްތަކުދްދާއި ހިލައެވެ. 

 هللاދަރަކައިގެ މައްޗަފް ހަރުކަފި އަދި ގަދަފަދަ މަލާއިކަތުދްވެ އެވެ. 

ތުދް ދުއުރެދޭދެތެވެ. އެމަލާއިކަތުދްދަފް ކުރައްވާ އަމުރަކަފް އެ މަލާއިކަ

 ކަދްތައް އެމަލާއިކަތުދް ކުރައްވާދެ އަދި އެ މަލާއިކަތުދްދަފް އަމުރުކުރައްވާ

 އެވެ."

ތަކުގެ ތެރޭގައި : ފް އޮތް އެދްމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބުދަރިދްދަފް އަދާކޮފްދިދުމަ

އެދަރިދް ދަރަކައިދް ސަލާމަތްކުރުދްވެ އެވެ. އަދި އެއީ މައިދްބަފައިދްދަފް 

 ފްޓަކައި ކޮފްދެވޭދެ އެދްމެބޮޑު ހެޔޮކަދްތަކެވެ.ދަރިދްދަ

: ބައެއް  (ޢަޖައިބުވާ އެތައްކަދްތަކެއްވޭ)މިކަމުގައި ޢަޖައިބުވާ ކަމަކީ 

މަދަރުސާގައި  އެމީހުދްގެ ފިރިހެދްދަރި ދުވަތަ އަދްހެދްދަރި މައިދްބަފައިދް

ދެރަވެކ ދުހަދު ގުރޭޑް ދަފްވުމުދް އެ މައިދްބަފައިދް  ކިޔަވަމުދްދާއިރު

ފަދަ  ދެރަވުމާއެކު ފެދިގެދްދުވާދެ އެވެ. މާޔޫސްވާތަދް ތިބާއަފް ފެދްދާދެ

 އެވެ. އެމީހުދްގެ މަތިދް ތިބާއަފް ފެދިގެދް ދާދެ ގޮތްތައް



 23 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އެހެދަސްކ އެ ދަރިފުޅުގެ އީމާދްކަދް ބަލިކަފިވެކ އަޚުލާޤު ދުބައިވިޔަސް 

އަދި އެކަމަފް  ތަދެއް އެއްވެސް ގޮތަކަފް މައިދްބަފައިދް ހަރަކާތްތެރިވާ

އެކަލާދގެ  هللا. އެވެ އެއްވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ދޭތަދެއް ދުފެދްދާދެ

އެވެ. އެއީ ދުހަދު މަދު  އަޅުތަކުދްގެ ތެރެއިދް ރަޙްމަތްލެއްވި އަޅަކު މެދުވީ

 ބައެކެވެ. 

އެވެ.  ހިތްދަތިވެފައިވާދެ ދް ދުދެވުމުދް މައިދްބަފައިދްދަރިފުޅު ކިޔަވަ

އެއިދް ދަރިއެއް މިސްކިތަފް އަދި ޖަމާއަތުގައި ކުރެވޭ ދަމާދަފްކ ހުކުރަފް 

މައިދްބަފައިދްގެ ތެރެއިދް  އެ (ޚާއްޞަކޮފް ފިރިހެދްދަރިދް)ދުދިއުމުދް 

ކުޑަވެސް  މީހުދްކ އަދި ކިޔެއްތޯ ގިދަ މައިދްބަފައިދް މިކަމަފްބައެއް 

މެއް އި ކަހުރިހަ ދެތެވެ. މިވެ. އަޅާލުމެއްވެސް ފަރުވާލެއް ދުބަހައްޓަ އެ

  އަފެވެ.  هللاދެދްދެވުދް އޮތީ 

މިއީ ސަމާސައަފް ދުވަތަ މަޖަލަކަފް ކުރެވޭދެ ފަދަ ކަދްތަކެއް ދޫދެވެ. 

َما ِمْن َعْبٍد )ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  ރިވާޔަތެއްގައި ދަބިއްޔާ  الُمتػََّفِق َعَلْيوِ 
 އެ އަޅަކާ هللا" 1(بَِنِصيَحٍة ِإالَّ َلْم يَِجْد رَاِئَحَة اْلَجنَّةِ اْستَػْرَعاُه اللَُّو َرِعيًَّة فَػَلْم َيُحْطَها 

ބެލެހެއްޓުދްތެރިކަދް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ހިދދުގައިކ އޭދާ  ބައެއްގެ

ދުވާ މީހާއަފް  ގެ މައްޗަފް ދަޞޭޙަތްތެރިވެފައިމީހުދްދަފް އެކަދްތަކުއެބައި

 އެވެ." ވެސް ދުލިބޭދެ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ސުވަރުގޭގެ ވަސް

                                                           
1
 ފަރާތުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ( معقل بن يسار 4164) مسلماإلمام އަދި ( 1441) اإلمام البخاري 
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ކަމަކީ : އެއީ  އެއްވެސް ޝައްކެތްދުވާ ގޮތުގައި އެދްމެބޮޑު އަބާއްޖަވެރި

އޭދާގެ އަމިއްލަ ދަފްސަފާއި އަދި އޭދާގެ އަހުލުދް ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި 

     . والِعَياُذ بِاهللِ އަބާއްޖަވެރިދްގެ ގޮތުގައިވެ ދިއުމެވެ. 

                           

ބަޔަކީ  "ދަބިއްޔާ ވިދާޅުވާފެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް ގެއްލުދްވެގެދްވާ [21 :الزمر]

މީހުދްގެ އަމިއްލަ ދަފްސުތަކާއި އެބައިމީހުދްގެ ޤިޔާމަތްދުވަހުދް އެބައި

ގެއްލެދިކުޅަ މީހުދްދެވެ. ދަދްދާފެވެ. ފާޅުވެ ބަޔާދްވެގެދްވާ އަހުލުވެރިދް 

 ގެއްލުދްވުމަކީ ހަމައެއީ އެވެ."

 ދަރިދްދަފާއިކ މައިދްބަފައިދްދާއި ދުބައި ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ

 ވެސް ހަލާކުވެ ދެތިދާކަމެކެވެ. ޖުތަމަޢު އަދި ކިޔެއްތޯ އެވަޠަދް މު

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ފަހެ ދަރިދްގެ  ُن نَاِصٍر السَّعِدي الَعالَّمُة َعْبُد الرَّْحمن ب

އެއީ ބޮޑުވެގެދްވާ މަކީ ބޮޑުވެގެދްވާ ގެއްލުމެކެވެ. މައްޗަފް އިހުމާލުވު

 ޑުގޮވާމުކުރުމަފް ފުރިހަމަ ބިމެއްދދުރައްކަލެކެވެ. ތިބާދެކޭފެވެ. ތިބާއަފް ދަ

ލިބިކ އެ ދަދޑުގައި ގޮވާދްތައް އިދްދައި އެ ގަސްތައް ހެދިބޮޑުވެކ އެ 

ފައިވާ ފޮޅިގަސްތަކުދް ކުރާގަދޑުތައް ފާޅުވެކ އޭގެ މޭވާތަކާއި މާތައް 

ހިދދުގައިކ އެ ދަދޑަފް އަޅާދުލައިކ ކޮދްމެ ވަޤުތެއްގައިމެ އެއިދް ތިބާއަފް 

ދީ ބަލިތަކުދް ފައިދާ ލިބިދޭދެ ޙާލަތުގައި ވަދިކޮފް އެދަދޑަފް ފެދްދު

ފަހެކ މިއީ ކޮދްފަދަ  ދުހުރުމަކީސަލާމަތްކަދް ހޯދައި ދިދުމުގައި ޤާއިމްވެ
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ބޮޑު ޖާހިލު އަދި މޮޔަކަމެއް ދޫދްތޯއެވެ؟ ފަހެ އެހެދްވީއިރު ތިބާގެ 

ލޮލުގެކޮއި ކަމުގައިވާ ތިބާގެ ދަރިދްގެ މައްޗަފް ތިބާ އިހުމާލުވަދީ 

ބައެއް ކަމުގައިވާކ ތިބާގެ ރޫޙުގެ ކިހިދަކުދްތޯއެވެ. ތިބާގެ ހިތުގެ ޖަވާހިރު 

ހިދދެއްގައި އަދި  ރިހައިއެކުގައި ތިބާ ދިރިހުއާ ކަމުގައިވާ އަދި ތިބާ

ތަރުބިއްޔަތު  ތިބާ ،މަރުވެފައިވާ ހިދދެއްގައި ޤާއިމްވެ ތިބޭ ދަރިދް

ތިބާގެ ބާއްޖަވެރިކަދް ކުރުމުގައި އިހުމާލުވަދީ ކިހިދަކުދްތޯއެވެ. 

މީހުދްގެ ބާއްޖަވެރިކަމާ އެކުގައެވެ. އެ ދަރިދްދަފް ދްދަދީ އެބައިފުރިހަމަވެގެ

 އި ފަލާޙް ލިބުމަކީ ދުހަދު ބޮޑުވެގެދްވާ ހެޔޮކަމެކެވެ. ކާމިޔާބާ     

      [0 :آؿ عمراف]  ިބުއްދީގެ އަހުލުވެރިދް މެދުވީ ވިސްދައ

 1ހަދދުމަކޮފެއް ދަހަދަތެވެ."

 

 

  

                                                           
1
 (ޅަސް ހަތްވަދަ ޙަދީޘްފަސްދޮ  /145( )هبجة قلوب األبرار و قرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار) 
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 ހައްޤުތައް ތަފްޞީލުކޮފް ބަޔާދްކޮފްދިދުދް

 

ކުރީގައި ބަޔާދްކުރި ބަސްތަކުގެ މައްޗަފް ޙައްޤުތަކުގައި ޛިކުރު ކުރެވިފައިވާ 

 ކަދްތައް އަހަރުމެދް ތަފްޞީލުކޮފް ބަޔާދްކުރަމެވެ.

ބުދަމެވެ : ދަރިދްގެ ދިޢުމަތަކީ ދުހަދު ބޮޑުވެގެދްވާ ދިޢުމަތެކެވެ. އަޅާއަފް 

ކެތީގެ ތެރެއިދް އެއީ ބޮޑުވެގެދްވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައިވެ ތަދެއްވާފައިވާ  هللا

އެޙައްޤުތައް އަދާކުރުމުގައި އެއަފް ޝުކުރުވެރިވުދް ވާޖިބުވެގެދްވެ އެވެ. 

ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް ދެބަޔަކަފް ދެމިހުދްދަދްޖެހޭދެ އެވެ. 

 ބެހިގެދްވެ އެވެ. އެއީކ

ދުދިޔެމައްޗަފް ފާޅުދުވަދީސް އަދާކުރަދްޖެހޭ ދަރިފުޅު ފުރަތަމައީ : 

 ޙައްޤުތަކެވެ. މާދައީކ ވިހެއުމުގެ ކުރީގަ އެވެ.

ދަރިފުޅު ދުދިޔެއަފް ފާޅުވުމަފްފަހުގައި އަދާކުރަދްޖެހޭ :  ދެވަދައީ 

 ޙައްޤުތަކެވެ.
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 މައިދްބަފައިދް ދުދިޔެއަފް ފާޅުވުމުގެ ކުރިދް ދަރިފުޅު

 ދަރިފުޅަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް 

 

ބައްޕައަކީ ޞާލިޙު މީހެއްކަމުގައި ވުމެވެ. އެއީ  ފުރަތަމައީ :

ކުރުމުގެ ގޮތުދްދެވެ.  بِِإْذِف اهلل تَػَعاَلىއެގޮތުދް ދަރިފުޅަފް ފައިދާ 

 މިކަމާއި ގުޅުދްހުރި ބަސްތައް ކުރީގައި ބަޔާދްވެގެދް ގޮއްސިއެވެ.

ބެއް ބައިގެ ތެރެއަފް ހެޔޮ ޞާލިޙް އަދތްގޮތުގައި މިމިއަފްވުރެ ފުޅާވެގެދްވާ 

ދޭދެ މަދްމަ  ހޯދުދް ވަދްދާދެ އެވެ. އެއީ ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް ތަރުބިއްޔަތެއް

އަކަފް ވުމަފެވެ. ހެޔޮޞާލިޙް މަދްމައެއްގެ އިތުރަފް ޢާދްމުކޮފް އެދްމެހައި 

އެޅޭ  މަމައިދްދަކީ ދަރިދްކ އައުލާދުދް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަފް އެދްމެ ފުރަތަ

ބިދްގަލެވެ. ހެޔޮވިސްދޭ ބުއްދިވެރި ފިރިއަކީ ދަދޑުގޮވާދް ކުރުމަފްޓަކައި 

ދދުގައި އެ ދަދޑުގައި އިދްދާ ރަދގަޅު ބިމެއްހޯދާދެ މީހެކެވެ. އެއީ އެހި

އެކު ދުކުދްދާދީ ރަގަދޅު ތަކެތިކަމުގައި  ގެ އިޛުދަފުޅާ هللاއޮފުދް 

 ދައިދްދެވެ. ވުމުދްދެވެ.  އެއީ އެކަލާދގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވާ ފަ    

                        

"ބިމާއި ފެދް ރަދގަޅު ރަފްރަފުދް އެރަފްތަކުގެ ވެރިއިލާހުގެ  [12 :األعراؼ]



 28 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އެރަފުގެ ގަސްގަހާގެހި ފަޅައެވެ. ބިދް ދުބައި ރަފްރަފުދް  އިޛުދަފުޅާއެކު

 ދެތް މަދު ގަސްކޮޅެއް މެދުވީ ދުފަޅައެވެ." ފައިދާއެއް

ހޯދުމަފް  ޞާލިޙް ރަދގަޅު ބަރަކާތްތެރި އަދތްބެއްއަހަރެމެދްގެ ދީދް 

ބަކީ ފިރިމީހާ ގެއިދް ދުކުތުމުދް ދު ބާރުއަޅާފައިވެ އެވެ. އެ އަދތްދުހަ

ލަ ދަފްސު ރައްކައުތެރިކޮފްކ އައުލާދުދްދަފް އްއަދބިމީހާގެ އަމި

ކަމުގައިވެ  ރައްކައުތެރިވެކ ފިރިމީހާގެ އަބުރު ރައްކައުތެރިކުރާ އަދތްބެއްް

 އެވެ. 

نْػَيا)ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  ހަމަކަފަވަރުދް ދަބިއްޔާ  رُ  َمَتاعٌ  الدُّ  َوَخيػْ
نْػَيا َمَتاعِ  ދުދިޔެއަކީ މުދާވެރިކަމެކެވެ. ދުދިޔޭގައިވާ " 1(الصَّاِلَحةُ  اْلَمْرأَةُ  الدُّ

ـُ ُمْسِلمމިޙަދީޘް  ބެކެވެ."ޔޮވެގެދްވާ މުދަލަކީ ޞާލިޙް އަދތްއެދްމެ ހެ  ِإَما

 ފައިވެ އެވެ.އެހެދިހެދް ޢިލްމުވެރިދް ރިވާކުރައްވާއަދި 

 اْلَمْرَأةُ  تُػْنَكحُ ) ވާރިދުވެގެދްވާ ޙަދީޘްގައިވެ އެވެ. ُمْسِلمއަދި  الُبَخاِريْ އަދި 
ينِ  ِبَذاتِ  فَاْظَفرْ  َوِلِديِنَها َوَجَماِلَها َوِلَحَسِبَها ِلَماِلَها أِلَْربَعٍ   2(يََداؾَ  تَرَِبتْ  الدِّ

ކައިވެދި ކުރަދީ ހަތަރު ކަމަކަފެވެ. އަދްހެދް  އަދްހެދުދްދާ (މީސްތަކުދް)"

މީހާގެ މުދާވެރިކަމަފާއިކ އަދްހެދް މީހާގެ ޙަސަބާއި ދަސަބައްޓަކައިކ 

އަދްހެދް މީހާގެ ރީތިކަމަފްޓަކައި އަދި އަދްހެދް މީހާގެ ދީދްވެރި 
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( عبد اهلل 1855رقم ) ابن ماجه އަދި ( 6/69) (، النسائي6567رقم ( )ادلسند) أمحداإلمام (، 1468رقم ) اإلمام مسلم 
 ފަރާތުދް ރިވާކޮފްފައިވެ އެވެ. بن عمرو 

2
 ފަރާތުދް ރިވާކޮފްފައިވެ އެވެ. ( أيب هريرة 1466) مسلماإلمام އަދި ( 5191) اإلمام البخاري 



 29 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ކަމަފްޓަކައެވެ. ދީދްވެރިއަދްހެދާ އިޚްތިޔާރު ކުރާފެވެ. ތިބާއަފް ކާމިޔާބީ 

 ."އެވެ ލިބޭދެ

ކާވެދިކުރުމަފް  އިވަދީ ފިރިހެދުދް އަދްހެދުދްދާޙަދީޘްގައި ޛިކުރުވެވިފަ

އެދެދީ މިތަދުގައި ބަޔާދްވެގެދްވާ ހަތަރު ކަމުގެތެރެއިދް ކޮދްމެވެސް 

ކަމަކަފެވެ. އެދްމެފަހު ސިފައެއްގެ ގޮތުގައިވަދީ "ދީދްވެރި ކަމަފްޓަކައެވެ. 

 އެވެ." ފް ކާމިޔާބު ލިބޭދެއަދްހެދާ އިޚްތިޔާރު ކުރާފެވެ. ތިބާއަ ދީދްވެރި

 ދީދްވެރި އަދްހެދަކު ލިބުމުދް އޭދާ ޙަދީޘްގައި އަމުރުވެވިގެދްވަދީ

 ދޫކޮފްދުލުމަފެވެ. 

 ރިވާވެގެދްވާ ޙަދީޘެއްގައިވެ އެވެ. ދަބިއްޔާ ހުދް އަގެ އަރި أَِبي ُىَريْػَرةَ 

ހުގައި ސުވާލު ދެދްދެވުދެވެ. އެދްމެހެޔޮ އަދްހެދާއަކީ ކާކުތޯއެވެ؟ އައަރި

 ِفي ُتَخالُِفوُ  َواَل  أََمرَ  ِإَذا َوتُِطيُعوُ  نَظَرَ  ِإَذا َتُسرُّهُ  الَِّتي)އެހިދދު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. 
 ހިދިތުދްވާދެއެ އަދްހެދާ ތިބާ އޭދާއަފް ބަލާލުމުދް " 1(يَْكَرهُ  بَِما َوَمالَِها نَػْفِسَها

އެވެ. އަމުރެއް ކުރުމުދް އެކަމަފް ކިޔަމަދްވާދެ އެވެ. ތިބާ ދެތްތަދުގައި 

އެއްވެސް  މުދަލާއި އަދި އޭދާގެ ދަފްސަފް ފިރިމީހާ ފިޔަވައި އެހެދް

 އެވެ." މީހަކަފް ޖާގަދުދޭދެ
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( ادلقربيابن عجالن حدثين سعيد ) އަދި ( 4/161) (، احلاكم7171رقم ( )ادلسند) أمحداإلمام (، 6/68) اإلمام النسائي 

 މި ސަދަދުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. عن أيب هريرة 

ގެ ޝަރުޠުތަކުގެ މައްޗައް މި ޙަދީޘް ޞައްޙަވެފައިވެ އެވެ." އަދި  اإلمام مسلم ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "

ގައި ޙަސަދު  (1818( )السلسلة الصحيحة)މި ޙަދީޘް  اإلمام األلبانމުވާފަޤާވެފައިވެ އެވެ.  اإلمام الذهيب

 ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. 



 30 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ތަމަ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ވުމުދްކ ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ އެދްމެ ފުރަ

ދަފް އޮތީ ދަރިދް ދުދިޔެއަފް އައުމުގެ ކުރީގައި ފިރިހެދުދް

މީހުދް އެބައިއިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ.  ރިދްދަފްޓަކައި ޞާލިޙު މަދްމައެއްއެދަ

 ދުދިޔެއަފް އައުމުގެ ކުރިދްދާއި އެދަރިދް ދުދިޔެއަފް ފާޅުވުމަފް

 އެވެ. މެވެސްއިފަހުގަ

ދާޅުވި އެވެ. "ތިޔަ ދަރިދް ބުކޮފް ވިގެ ދަރިދްދަފް މުޚާތައޭދާ أَبُػْو َأْسَود الدُّؤلي

ވެސް ތިޔަ ދަރިދްދަފް  ޅައިރުގައި އަދި ބޮޑުވި ހިދދުގައި

 އިޙްޞާދްތެރިވީމެވެ. އަދި ތިޔަ ދަރިދް ދުދިޔެއަފް އައުމުގެ ކުރީގަވެސްމެ

ދުދިޔެއަފް އައުމުގެ  އަޅުގަދޑުމެދްްވެ. ދެދްދެވި އެއެދަރިދް  "އެވެ.

ކިހިދަކުދްތޯއެވެ؟  އިޙްސާދްތެރިވެވަޑައިގަތީފް މެދްދައަޅުގަދޑުކުރީގައި 

ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިޔަ ދަރިދްދަފްޓަކައި ރަދަގަޅު މަޔަކު އިޚްތިޔާރު ކުރީމެވެ. 

އެ މަދްމައަކީ ތިޔަ ދަރިދް އެމީހަކަފް ބަދުބަހެއް ދުބުދާދެ މީހެއްކަމުގައި 

 1ހެދީމެވެ."

ރިއެއްގެ ގޮތުދް ވެސް އޭދާގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެ މިފަދައިދް އަދްހެދްމީހާއަފް

އަފް  هللا ދަރިދް  އިޚްތިޔާރު ކުރަދްޖެހެއެވެ. އެއީހެޔޮ ޞާލިޙް ފިރިއަކު 

ޤާއިމްކުރުމަފާއިކ ހެޔޮ ޞާލިޙް ގޮތުގައި ދަރިދް  އަޅުވެތިވުދް ޙައްޤުގޮތުގައި

 އެހީތެރިވުމަފްޓަކައެވެ. އެކަކުއަދެކަކަފް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަފްޓަކައި
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 (114ص ( )أدب الدنيا و الدين) 



 31 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ޖިމާޢު ވުމުގައި ސުދްދަތައް ތަބަޢަވެކ ސުދްދަތުގައި  ދެވަދައީ :

 ޤާއިމްވެ ތިބުމަފް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އެވެ.  ޞަޙީޙައިދްގައި ޘާބިތުވެގެދްވާ ޛިކުރު ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުދް ހިމެދެ

 اللَُّهمَّ  اللَّوِ  بِاْسمِ )ޖިމާޢު ވުމުގެ ކުރީގައި ކިޔުމަފް ވާރިދުވެގެދްވާ ޛިކުރަކީ 
ގެ އިސްމުފުޅުދް ފަފަމެވެ.  هللا" (َرَزقْػتَػَنا َما الشَّْيطَافَ  َوَجنِّبْ  الشَّْيطَافَ  نِّْبِنيجَ 

ހައްދަވާ ގެދްގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އަހަރެމެދްގެ ކިބައިދް ޝައިޠާދާ 

ވެސް  ދަފް އިބައިލާހު ދެއްވާ ރިޒިޤުދްދުރުކުރައްވާދދޭވެ. އަދި އަހަރުމެދް

 ثُمَّ )ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  ޝައިޠާދާ އެއްކިބާ ކުރައްވާދދޭވެ." އަދި 
نَػُهَما ُقدِّرَ  ފަހުގައި  އެއަފް" 1(أَبًَدا َشْيطَافٌ  َيُضرَّهُ  َلمْ  َوَلدٌ  ُقِضيَ  َأوْ  َذِلكَ  ِفي بَػيػْ

 ،އެބައިމީހުދްދަފް އެކަލާދގެ ދަރިއެއް ދެއްވުމަފް ދިޔާކަދޑައަޅުއްވާ

އަފް ދަރިއެއް ލިބިއްޖެ ހިދދުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަފް ޝައިޠާދާ އެ ދަރި

 އެވެ." ދުދޭދެގެއްލުމެއް 

 މުރެކެވެ. މި ބާބުގައި ސުދްދަތަފްމިއީ ފާޅުވެ ބަޔާދްވެގެދްވާ އަ

ތަބަޢަވުމަކީ ދުހަދު ބޮޑުވެގެދްވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އެކަލާދގެއަފް ކުފްތަދްވުދް 

އަފް  ފްޓަކަ އެވެ. އަދި ދަބިއްޔާ ޙައްޤުގޮތުގައި ޤާއިމްކުރުމަ

އެއްވެސް ޝައްކެތްދުވާގޮތުގައި ކޮދްމެ މަފެވެ. ތަބަޢަވުމުގައި ދެމިހުރު

އޭދާގެ ދަރިދް ޝައިޠާދާގެ ކުވެސް އޭދާގެ އަމިއްލަ ދަފްސާއި އަޅަ

                                                           
1
 ފަރާތުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ( ابن عباس 1414) مسلماإلمام އަދި ( 5165) اإلمام البخاري 

 



 32 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ގެ  هللاއެވެ. ފަހެ  ދުރުކުރުމަފް ދުހަދު މަސައްކަތް ކުރާދެ ވަސްވާހުދް

ތެރިކަދް ޝައިޠާދާގެ ވަސްވާސްއިދް ރައްކައު ހަޟުރަތުދް ޝައިޠާދާ އަދި

ގެ ހަޟުރަތުދް ޝައިޠާދާގެ ކިބައިދް  هللاހޯދުމަފް އެދި ދަދްދަވާފެވެ. އަދި 

ދުދިޔެއަފް ފާޅުކުރެއްވުމަފް  هللاއޭދާ އަދި އޭދާގެ ފަރާތުދް 

ދިޔާކަދޑައަޅުއްވާފައިވާ ދަރިދް ޝައިޠާދާ އަދި އޭގެ ވަސްވާސްއިދް 

 ދަވާފެވެ. ދުރުކޮފްދެއްވުމަފް އެދި ދަދް

ޝާދަފް ދެއްވާފައިވާ ސީދާ އަދި ފުރިހަމަ އިރު މިތަދުގައި ދަބިއްޔާ 

ތަބަޢަވުމަފް  ވެސް އޭދާ ސުދްދަތަފް ތަކުގައިބައްލަވާފެވެ. މިފަދަ ހާލަތް

 އަމުރުވެވިފައިވެ އެވެ. ސުދްދަތަކީ އެދްމެ ހެޔޮވެގެދްވާ ގޮތެވެ.

އެދި  އެއް ދެއްވުމަފްދަރިއެ ދެމީހުދްދަފް ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް   ދެވަދައީ :

ހަޟުރަތުގައި ދުޢާދެދްދެވުދް. މިއީ އީމާދްކަމާއި ޙައްޤުގެ   هللا

 އަހުލުވެރިދްގެ މަދްހަޖެވެ.

 ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިދްދެވެ.  هللا        

                       [07 :الفرقاف] 

އަޅަމެދްގެ ވެރިއިލާހެވެ. އަޅަމެދްގެ  .އެބައިމީހުދް ބުދެ އެވެއަދި "

އަދބިދްގެ ކިބައިދްދާއިކ އަޅަމެދްގެ ދަރިދްގެ ކިބައިދް ލޮލަފް ފިދިކަދް 

ކަމުގައި އަޅަމެދް  ލިބުމެއް ދެއްވާދދޭވެ. އަދި ތަޤްވާވެރިދްދަފް އިމާމުދް

 ލައްވާދދޭވެ." 



 33 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

      ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ފުޅު ބަސްވިދާޅުވި   زََكرِيَّا  هللا

                             

        [12 :آؿ عمراف] " ުއެ ދަބިއްޔާގެ  زََكرِيَّاއެހިދދ

ވެރި ގެވެރިއިލާހުގެ ހަޟުރަތަފް ދުޢާ ކުރައްވައި ދެދްދެވިއެވެ. އަޅު

އިލާހެވެ. އިބައިލާހުގެ ހަޟުރަތުދް ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް ބަރަކާތްތެރި ދަރިއަކު 

މިއަޅާއަފް ދެއްވާދދޭވެ. ހަމަކަފަވަރުދް އިބައިލާހުއީ ގިދަގިދައިދް ދުޢާ 

 އިލާހެވެ."އައްސަވާވޮޑިގަދްދަވާ 

ސިއްރުގައި އެ ދަބިއްޔާގެ ވެރި   زََكرِيَّاއެކަލާދގެ ދަބިއްޔާ   هللا

ކަމުގައި އަހަރެމެދްދަފް ޚަބަރު  އިލާހުގެ ހަޟުރަތަފް ދުޢާ ދަދްދަވާ

  ދެއްވާފައިވެ އެވެ. އެ ދުޢާގައި މިފަދައިދް ދެދްދެވި އެވެ.     

                         

                               

                      [76 :مريم] " 

ދެދްދެވިއެވެ. އަޅުގެ ވެރިއިލާހެވެ. ހަމަކަފަވަރުދްކ އަޅުގެ  زََكرِيَّا

ކަފިތައްބަލިވެ ދިކަމެތިވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބޮލުގެ އިސްތަފިތައް ދުރަ ވެއްޖެ 

އެވެ. އަޅުގެ ވެރިއިލާހެވެ. މިއަޅާ އިބައިލާހުގެ ހަޟުރަތަފްކޮފްފި 

 ދުޢާއަކުދްކ މިއަޅާ އަބާއްޖަވެރިއަކު ކަމުގައި ދުވަމުއެވެ. އަދި



 34 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 ހަމަކަފަވަރުދް އަޅުގެފަހަފް އަޅުގެ ތިމާގެ މީހުދް ކަދްތައް ކުރާދޭގޮތާއި

އަކީކ ދަރިމައިދުވާ  މެދު އަޅު ބިރުގަދެއެވެ. އަޅުގެ އަދބިމީހާ

އަދްހެދެކެވެ. ފަހެކ އިބައިލާހުގެ ރަޙްމަތްފުޅުދް މިއަޅާއަފް ދަރިއަކު 

ދްގެ ކިބައިދް ދެއްވައިފާދދޭވެ. އެއީ ތިމަދްއަޅާއާއި ޔަޢުޤޫބްގެ އާލުވެރި

ވާރުތަވާދޭ ވާރިޘެކެވެ. އަދި މިއަޅާގެ ވެރިއިލާހެވެ. އިބައިލާހު 

 ކަމުގައި އެދަރިފުޅު ލައްވާދދޭވެ." ރުހިވޮޑިގެދްވާ އަޅަކު

އަފްޓަކައި  هللاގެ އަދްހެދް ދަރިކަލުދް ބަދޑުގައިވީ ދަރިފުޅު  ِعْمَرافُ 

ވެ އެވެ. އެގޮތުދް ފައިދަދްދަވާޚިދުމަތް ކުރުމަފްޓަކައި ބެހެއްޓެވުމަފް ދަދުރު

 ވިދާޅުވިއެވެ.                          

           [11 :آؿ عمراف] " .ެއަޅުގެ ވެރިއިލާހެވ

ޚިދުމަތަފްޓަކައިކ އެހެދް  ބައިތުލް މަޤްދިސުގެ)އަޅުގެ ބަދޑުގައި އޮތް ދަރި 

މިދިވަދްކޮފްކ އިބައިލާހުގެ ޙަޟުރަތަފް ޚާލިޞްކުރުމަފްކ ( ހުރިހާކަމަކުދް

ހަމަކަފަވަރުދް ދަދުރުގެދްފީމެވެ. ފަހެކ އަޅުގެ ކިބައިދް އެކަދް 

ޤަބޫލުކުރައްވާދދޭވެ. ހަމަކަފަވަރުދް އިބައިލާހުއީ މޮޅަފް 

 އިލާހެވެ."އައްސަވާވޮޑިގެދްވާކ މޮޅަފް ދެދެވޮޑިގެދްވާ 

ފަހެކ މަދްމައާއި ބައްޕަ ދުޢާ އިޖާބަކުރެވޭ ވަޤުތުތަކުގެ މައްޗަފް 

އަފް ދެރަކ ދިކަމެތި ދުހަދު  هللاފަރުވާތެރިވުދް ހުއްޓެވެ. އެވަޤުތުތަކުގައި 

ދެދްދެވުދް ހުއްޓެވެ.  ދުޢާ އަފް هللاޙާޖަތް ޖެހިފައިވާ މީހެއްފަދައިދް 



 35 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

މީހުދްދަފް ތުދް އެބައިވެކ އެކަލާދގެ ޙަޟުރައަފް ކުފްތަދް هللاއެގޮތުދް 

އެދި ދުޢާކުރުދް  ކޮފްދޭދެ ދަރިއަކު ދެއްވުމަފްއަދި ހެޔޮފޯރު، ހެޔޮ ޞާލިޙް

ހުއްޓެވެ. ސަބަބަކީ ޞާލިޙް ފިރިހެދް ދަރިއެއް ދުވަތަ ޞާލިޙް އަދްހެދް 

މަކީ ހެޔޮފޯރުކޮފްދޭދެ ދަރިއެއް ލިބު ދަރިއެއްކ ހެޔޮދަރިއެއް އަދި

މަފްފަހުގައި ހެޔޮކަދް ދުދިޔެއަޅާ ދިއުސާދާއަފް ދުދިޔޭގައި އަދި އިދް

 ލިބިދޭދެ ކަމެކެވެ. 

ـُ ُمْسِلم )الصَِّحْيُح(އެހެދްދުވެ ދުދާދީ ކިހިދަކުދްތޯއެވެ.  ގައި   ِإَما

އެކަމަފް ޚަބަރުދެއްވާފައިވެ  ރިވާކުރައްވާފައިވާ ރިވާޔަތެއްގައި ދަބިއްޔާ 

ْنَسافُ  َماتَ  ِإَذا)އެވެ.   ِعْلمٍ  َأوْ  َجارِيَةٍ  َصَدقَةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َثاَلثَةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َعَمُلوُ  َعْنوُ  انْػَقَطعَ  اْْلِ
"ކޮދްމެ އިދްސާދަކު މަރުވުމުދް ތިދް  1(َلوُ  يَْدُعو َصاِلحٍ  َوَلدٍ  َأوْ  بِوِ  يُػْنتَػَفعُ 

ޢަމަލެއް މެދުވީ އޭދާގެ އެދްމެހައި ޢަމަލުތަކެއް މެދުކެދޑިގެދް ދިޔައީއެވެ. 

ޞަދަޤާތެކެވެ. ދޫކޮފްފައި ދިޔަ ފާއިދާ ކުރަދިވި  ތާއަބަދަފް ދެމިއޮދްދާދެ

 ޢިލްމެކެވެ. ދުވަތަ އޭދާގެ ޞާލިޙް ދަރިއެއް އޭދާއަފްޓަކައި ދުޢާ ކުރުމެވެ."

ވެސް އޭދާއަފް  ފަހުގައި ފަހެކ މިއީ އަޅާ އޭދާ ދުދިޔެ ދޫކޮފްފަ ދިއުމަފް

ގޮތުގައި ދެމިއޮދްދާދެ ހެޔޮކަމެކެވެ. ހެޔޮ ފިރިހެދް  ކެދޑިގެދް ދުދާދެ

ދަރިއެއް ދުވަތަ ހެޔޮ އަދްހެދް ދަރިއެއް ލިބިގެދްވުމުދް އޭދާއަފް ދުދިޔޭގައި 

ހެއްޔެވެ.  އަދި އާޚިރަތުގައި ކޮދްފަދަ ގިދަ ހެޔޮކަދްތަކެއް ލިބިދޭދެ

 މީސްތަކުދްދަފް މިކަދްތަކެއް އެދގިގެދްދުވެ އެވެ. އެހެދަސް ގިދަ

                                                           
1
 ފަރާތުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ( أيب هريرة 1611)رقم  



 36 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 ގެ هللا އެދި ދުޢާކުރުމަފާއި އަދި ޅު ޞާލިޙް ދަރިދް ލިބުމަފްރަދގަ

ދުހަދު  ޙަޟުރަތުދް ވާތްގަފް އެދި ދެދްދެވުމަފް ދަބިއްޔާ 

 އާއި އެ ޝައިޠާދގެ ވަސްވާހުދް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެ އެވެ. އަދި ޝައިޠާދާ

ސަލާމަތްކަދް ހޯދުމަފްއެދި ދެދްދެވުމަފް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެ އެވެ. 

ފް އަދި ދުޢާ ދުކުރުމަބަދުދަރިދްގެ މައްޗަފް  ،ދައިދް ދަބިއްޔާ ފަހަމައެ

الَ )އެކަމަފް ސަމާލުވެ ތިބުމަފް އަދްގަވާފައިވެ އެވެ. ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. 
، الَ تُػَواِفُقْوَف ِمَن َتْدُعوا َعلى أَنْػُفِسُكْم، َوالَ َتْدُعوا َعلى َأْواَلدُِكْم، َوالَ َتْدُعوا َعلى َأْمَواِلُكمْ 

َها َعطَاء  މީހުދްގެ އަމިއްލަ "ތިޔަބައި 1(فَػَيْسَتِجْيَب َلُكمْ اهلِل َساَعًة ُيْسَأُؿ ِفيػْ

މީހުދްގެ ދަރިދްގެ ބަދުދުޢާ ދުކުރާފެވެ. ތިޔަބައިދަފްސުތަކުގެ މައްޗަފް 

ދުޢާ ދުކުރާފެވެ. އަދި ތިޔަބައި މީހުދްގެ މުދާތަކުގެ މައްޗަފް ބަދުމައްޗަފް 

ދުޢާ ދުކުރާފެވެ. އެކަލާދގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެވޭ ބަދު

ވަޤުތަކާއި ދިމާވުމުދް އެހިދދުގައި އެކަލާދގެ ޙަޟުރަތުގައި ދަދްދަވާ މީހާ 

ـُ ُمْسِلمއެ ދެދްދެވޭކަމެއް އޭދާއަފް އިޖާބަކުރެވޭދެތެވެ." މި ޙަދީޘް   ِإَما

 ފައިވެ އެވެ.ރިވާކުރައްވާ

 اَل  ُمْسَتَجابَاتٌ  َدَعَواتٍ  َثاَلثُ )ޙަދީޘްކުރެއްވި އެވެ.   އަދިވެސް ދަބިއްޔާ 
"އެއްވެސް  2(َوَلِدهِ  َعَلى اْلَواِلدِ  َوَدْعَوةُ  اْلُمَساِفرِ  َوَدْعَوةُ  اْلَمْظُلوـِ  َدْعَوةُ  ِفيِهنَّ  َشكَّ 

                                                           
1
 މިތަދުގައި ޛިކުރުވެގެދް މިވަދީ ދިގު ޙަދީޘެއްގެ ބައެކެވެ. ( 1114)رقم  مسلماإلمام  
2

رقم ) أمحداإلمام (، 481( )رقم األدب ادلفردالبخاري ) اإلمام(، 1864رقم ) ابن ماجهاإلمام (، 1915)رقم  اإلمام الرتمذي 
 ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ( أيب هريرة 7458

 (174( )رقم األدب ادلفردالعالمة األلبان )صحيح 



 37 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ގެ ހަޟުރަތުގައި އިޖާބަ ކުރެވޭދެ  هللاގޮތުގައި ތިދް ދުޢާއެއް  ޝައްކެތްދުވާ

 އާއި ދަތުރުވެރިޔާގެ ދުޢާ އާއި އެވެ. އަދިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ދުޢާ

 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްގެ މައްޗަފް ކުރާ ދުޢާއެވެ."

ـُ  އަރިއަހަފް މީހަކު އައިސް އޭދާގެ ދަރިދްގެ ދުބައި َعْبُد اهلل ِبن ُمَباَرؾ ِإَما

 ދުޢާބަދުކަމުގެ ޝަކުވާކުރުމުދް ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިބާގެ ދަރިދްގެ މައްޗަފް 

ވިއެވެ. "އެ ވެ. އާއެކެވެ. ވިދާޅުކުރީމު ހެއްޔެވެ." އޭދާ ދެދްދެވި އެ

 އެވެ." ސާދަކުރީ ތިބާދަރިދް ފަ

ـُ  މައިދްބަފައިދް ކުރެ އެކަކު )ގައި  ِكَتاُب الطَّاَلؽِ ގެ  (السُّننُ ) أَبُو َداودِإَما

ޛިކުރުކޮފްދޭ  ކަދް ދް ކާކުކައިރީގައިލާމް ވުމުދްކ ދަރިފުޅުވާދި އެތަދުއިސް

ފަރާތްޕުޅުދް ޙަދީޘް ގެ  َعْبُد الَحِمْيُد ِبْن َجْعَفرމި ބާބުގައި  (ބާބު

ވިދާޅުވިއެވެ. އަހަރެދް  َعْبُد الَحِمْيُد ِبْن َجْعَفرވާފައިވެ އެވެ. ގެދެސްދެއް

ވިދާޅުވި  ގެ ފަރާތްޕުޅުދް ބައްޕަ ރިވާކުރައްވާ  رَاِفُع ِبن ِسَناف()ގައި ކާފަ ގާތު

ބަލުދް ދއިސްލާމްވި އެވެ. އެހެދަސް އަދބިކަ رَاِفُع ِبن ِسَنافއެވެ. 

ހަފް އައެވެ. އައަރި އެހިދދުގައި ދަބިއްޔާ އިސްލާމްވުމަފް ދެކޮޅުވި އެވެ. 

އެވެ. އަހަރެދްގެ  އަހުގައި ދެދްދެވިއަރި އަދބިކަބަލުދް ރަސޫލާ 

އަދްހެދް ދަރިފުޅު ގާތުދް ކިރުބޮއެވެ. ދުވަތަ ގާތުދް ކިރުބުއިމުގެ 

އެވެ. ޔަޢުދީ ދެމަފިރިދް ވިދާޅުވި رَاِفُع ِبن ِسَنافދުވަސްތައް ދިމެދީ އެވެ. 

 ކުރެ ކޮދްމެ މީހަކުވެސް ދަރިފުޅު ބޭދުދްވެ އެކަމަފް އެދެއެވެ. 



 38 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. "އެއްފަރާތުގައި  އެހިދދު ދަބިއްޔާ 

އިފީދްދާފެވެ." އަދި އަދްހެދުދް ކައިރީގައި ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. 

"އެއްފަރާތުގައި އިފީދްދާފެވެ." އަދި ދެމީހުދްގެ ދެމެދުގައި ދަރިފުޅު 

ބޭދްދެވި އެވެ. އެއަފްފަހު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ދަރިފުޅަފް ގޮވާ އަދްދާފޭ 

މަފިރިދްކުރެ ކޮދްމެ މީހަކުވެސް ދަރިފުޅު އޭދާ ކައިރިއަފް ބުދާފެވެ." ދެ

އައުމަފް ގޮވަ އެވެ. އަދި ދަރިފުޅު މަދްމަގެ ފަރާތަފް ޖެހިލިއެވެ. ފަހެކ 

 (اللَُّهمَّ اْىِدَىا، اللَُّهمَّ اْىِدَىا)ޙަދީޘްކުރެއްވި އެވެ.  އެހިދދު ދަބިއްޔާ 
ރިއަފް ހިދާޔަތް "ހައްދަވާ ގެދްގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އެ އަދްހެދް ދަ

ދައްކަވާފިއެވެ. ހައްދަވާ ގެދްގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އެ އަދްހެދް ދަރިއަފް 

ހިދާޔަތް ދައްކަވާފިއެވެ." ފަހެކ އެހިދދުގައި އަދްހެދް ދަރިފުޅު ބައްޕަ 

 1އައެވެ. އަދި ބައްޕަ ދަރިފުޅު ދެގިއެވެ.ކައިރިއަފް 

ހުއްޓެވެ. އެ  މެދުގައި ބަލާލުދް ޙާދިޘާއިދް ދުޢާގެ މަތިވެރިކަމާމި 

 އަޘަރުކޮފްފައިވަދީ ކޮދްފަދައަކުދް ހެއްޔެވެ؟

ـُ  ޙަދީޘް ކުރެއްވިކަމުގައި  މިފަދައިދް ގައި ދަބިއްޔާ  (السُّننُ ) أَبُو َداودِإَما

"ދުޢާ އަކީ އެއީ އަޅުކަމެވެ."  (الدَُّعاُء ُىَو الِعَباَدةُ )ފައިވެ އެވެ. ރިވާކުރައްވާ

 އެއަފްފަހުގައި މި އާޔަތް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.         

                                                           
1
ގައި (  الكتاب الكبري -1941رقم   /7العالمة األلبان )صحيح سنن أيب داود( )اإلمام (، 4444)رقم  سنن أيب داود 

ގެ ޝަރުޠު ތަކުގެ މަތީގައި ޞައްޙަވެގެދްވެ އެވެ.  مسلم اإلمامވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މި ޙަދީޘުގެ ސަދަދު 

 ޞައްޙަކުރައްވާފައިވެ އެވެ."  ابن القطانއަދި  احلاكم، الذهيبއަދި މި ޙަދީޘް 



 39 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

      [60 :غافر] ަމީހުދްގެ ވެރިއިލާހު ވަޙީކުރެއްވި  އި"އަދި ތިޔަބ

އެވެ. ތިޔަބައިމީހުދް ތިމަދް އިލާހަފް ދުޢާ ކުރާފެވެ. ތިމަދްއިލާހު 

 1ތިޔަބައިމީހުދްގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ހުފީމެވެ."

މިހެދްވުމުދްކ މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްގުތަކުގެ 

   هللا އެދި ތެރޭގައިކ އެބައި މީހުދްދަފް ހެޔޮ ޞާލިޙް ދަރިދް ލިބުމަފް

 ދުޢާކުރުދް ހިމެދެއެވެ.

ގައި އެކު މާއަފަގަތުގެ ބަދޑުގައި ދަރިފުޅު މަދްމަ ހަތަރުވަދައީ :

ދަރިފުޅާމެދުގައި ފަރުވާތެރިވުމެވެ. އެއްވެސް ގޮތަކަފް ދަރިފުޅަފް ގޯދާއެއް 

ކުރުދް ދުވަތަ އެދަފަ އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވާދެ ގޮތެއް ހޯދައިގެދް 

ދުވާދެ އެވެ. އެގޮތުދް އެދަރީގެ މައްޗަފް އަދިޔާވެރިވެ ދަރިފުޅު 

ދުވާދެ އެވެ. މިކަދްތަކުގެ މައްޗަފް  ވައްޓާލުމަފް މަސައްކަތްކޮފްގެދް

އަޅުތަކުދް އަފް ބިރުވެތިވުދް ހުއްޓެވެ.   هللاފަރުވާތެރިވެކ 

ތެރިވުމަފް ދުހަދު ބާރުއެޅުދް ހުއްޓެވެ. އެބައިމީހުދްގެ ދަރިދްދަފް ރައްކައު

ސަބަބަކީ މިއީ މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ 

 ކަމެކެވެ.ތެރޭގައި ހިމެދިގެދްވާ 

                                                           
1
 النعمان بن بشري  (1848)رقم  (، سنن ابن ماجه4969رقم ) (،  جامع الرتمذي1479)رقم  سنن أيب داود 

 އަރިއަހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

العالمة األلبان )صحيح اجلامع( )رقم ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މިއީ ޙަސަދު ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ." އަދި  الرتمذي
 ގައި ޞައްޙަކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ( 1417



 40 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

މައިމީހާ އޭދާގެ އަމިއްލަ ދަފްސު ބަލިކަފިވެގަތުދް ހުއްދައެއްދުވާދެ އެވެ. 

ދަރިފުޅު ދިކަމެތިކޮފްލުމުގެ ދިޔަތުގައި ދުވަތަ މަރާލުމުގެ ދިޔަތުގައި 

ދަރިފުޅަފް ފައިދާކުރާދެ ކާބޯތަކެތިދް އެއްކިބާވެ އެއިދް ދުރުވެގަދެގެދް 

. މިއީ والِعَياُذ باهلل ޖަވެރިކަމެކެވެ.މިއީ ބޮޑުވެގެދްވާ އަބާއްދުވާދެ އެވެ. 

އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް ދޫކޮފްކ އެ ޙައްޤުތަކަފް އިހާދާތްތެރިވެ އޭގެ 

 މައްޗަފް ހައްދުފަހަދައަޅައި ދިއުމެކެވެ. 

މަދްމަގެ ބަދޑުތެރޭގައިވާ މަރުޙަލާގައި އެމީސްތަކުދް ދަރިދްދަފް ގެއްލުދް 

 ދިދުމަފް ބާރުއަޅާ މީސްތަކުދްދެކެ އަހަރުމެދް ޢަޖައިބުވަމެވެ. 

މި މީސްތަކުދްދަފް ޞާލިޙް ފިރިހެދް ދުވަތަ އަދްހެދް ދަރިއެއް ދުދިޔޭގައި 

ދޭ ހެޔޮކަދްތައް ހުރުމުދް އިދްސާދާއަފް ދުދިޔޭގައި އަދި އާޚިރަތުގައި ލިބި

 މިމީސްތަކުދްދަފް ވަދްހަދާވެފައިވަދީ ކިހިދަކުދް ހެއްޔެވެ.

ކިހިދަކުދްތޯއެވެ.  ފާއިތުވެފައިވަދީމިޙަދީޘް  އެބައިމީހުދްދަފް ދަބިއްޔާ 

 بِاْسِتْغَفارِ  فَػيَػُقوؿُ  َىِذهِ  ِلي أَنَّى َربِّ  يَا فَػيَػُقوؿُ  اْلَجنَّةِ  ِفي الصَّاِلحِ  لِْلَعْبدِ  الدَّرََجةَ  لَيَػْرَفعُ )
އެވެ.  "ހަމަކަފަވަރުދް އަޅާގެ ދަރަޖަ ސުވަރުގޭގައި މަތިކުރެވެ 1(َلكَ  َوَلِدؾَ 

ގެ ރައްބެވެ. މިފަދަ މަޤާމެއް އަޅާފަހެކ އެހިދދުގައި އޭދާ ބުދާދެއެވެ. 

ވެ؟ އެހިދދު އޭދާއަފް ރައްބުގެ ދިދާ ޅާއަފް ލިބިގެދްވީ ކިހިދަކުދްތޯ އެއަ

                                                           
1
العالمة މި ޙަދީޘް  އަރިއަހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. (، أيب هريرة 11411) (،  أمحد1661) ابن ماجه 

 ގައި ޙަސަދު ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. (1598سلة الصحيحة( )األلبان )السل

 



 41 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ޔަ ދަރަޖަ ލިބިގެދްދިޔައީ ތިބާގެ ދަރިފުޅު އެވެ. ތިބާއަފް ތި އަޑުއިވޭދެ

 ތިބާއަފްޓަކައި ކޮފްފައިވާ އިސްތިޣްފާރުގެ ސަބަބުދްދެވެ."

ދުމުދް ދުވަތަ އެ ބަދޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ދިކަމެތި ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހެ

ލުމުދްކ ހަމަކަފަވަރުދް އެހިދދުގައި ބޮޑުވެގެދްވާ މި ދަރިފުޅު ވައްޓާ

ދިޔައީއެވެ. ފަހެކ އިދްސާދާ ގަދައަޅާ ހެޔޮކަދްތައް ފާއިތުވެ 

ދި އެގޮތުގައި ޤާއިމްވެ ގޮތުގައި ދެމިހުރެކ އަ މަސައްކަތްކުރުދް އޮތީ ޙައްޤު

މެވެ. ކޮދްމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކަފް ކުޅަދާދަވީ މިދްވަރަކަފް މިގޮތުގައި ހުރު

ދެމިހުރުދް ހުއްޓެވެ. އެއްވެސް ދަފްސަކަފް އެކަލާދގެ ދެއްވާފައިވާ 

 ފް މެދުވީ ތަކްލީފު ދުޖައްސަވަ އެވެ. މިދްވަރަކަ

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 

 : ދަރިފުޅު ވިހެއުމަފް ފަހުގައިދެވަދައީ 

 މައިދްބަފައިދް ދަރިފުޅަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް.

 

ދަރިދް ދުދިޔެ މައްޗަފް ފާޅުވުމަފްފަހުގައި މައިދްބަފައިދް އެ ދަރިދްދަފް 

ގިދަގުދަ އެވެ. އެދްމެ މުހިދްމުވެގެދްވާ އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް ދުހަދު 

 ކަދްތަކުގެ ތެރޭގައި :

ދަރިފުޅު ދުދިޔެމައްޗަފް އިސްތިޤްބާލު ކުރުމުގައި ފުރަތަމައީ : 

 ސުދްދަތަފް ތަބަޢަވުމެވެ. ގެދަބިއްޔާ 

މީގެ ތެރޭގައި ދަރިފުޅު ކަދުރުދް ތަޙްދީކުކުރުދް ހިމެދެ އެވެ. އަދި      

 ދަރިފުޅަފް ދުޢާކޮފްދިދުމެވެ.

ގައި ރިވާކުރެވިގެދްވެ އެވެ.   (ْين)الصَِّحْيحَ ހުދް އައަރި أَبُػْو ُموَسى اأَلْشَعِريِّ 

ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. "ތިމަދް ދަބިއްޔާއަފް ދަރިކަލަކު  ދަބިއްޔާ 

ލިބިވަޑައިގެދްފި އެވެ." އަހަރެދް އެތަދަފް ދިޔައީމެވެ. އެހިދދުގައި އެ 

ދަރިކަލުދްދަފް އިބްރާމް މިދަދް ދެއްވި އެވެ. އަދި ކަދުރުދް ތަޙްދީކު 



 43 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ދްގެ އަހަރެ، އްވައިކުރެއްވި އެވެ. އަދި އެ ދަރިކަލުދްދަފް ހެޔޮދުޢާ ކުރަ

 1"އަތަފް ދަރި ދެއްވި އެވެ.

 

























                                                           
1
 ( 4145) مسلماإلمام އަދި ( 5467) اإلمام البخاري 



 44 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ރިވެތިވެގެދްވާ ދަމެއް ދަރިފުޅަފް ދިދުދްކ އަދި  ދެވަދައީ :

 މެވެ.މެއް އެކަމުގައި އިޚްތިޔާރުކުރުރިވެތިކ ޞާލިޙް ދަ

 ރިދްދަފްޓަކައި ހެޔޮކ ޞާލިޙް އަދތްބެއްކުރީގައި ބާޔާދްވެދިޔަ ފަދައިދް ދަ

ހޯދުމުދް އެއީ ބައްޕަ ދަރިދްދަފްޓަކައި އަދާކުރަދްޖެހޭ އެދްމެހައި 

 ހެޔޮކ ޞާލިޙް އަދތްބެއްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރިކަމުގައި ދުވާދެ އެވެ. 

އެކުގައި  ވިޔަސް އެ ކަދްތަކާ ހޯދުމަކީ ދުހަދު ބޮޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި

އަދާކުރަދްޖެހޭ އެހެދިހެދް ޙައްޤުތައް ހޯދުމަފް ދެމިހުދްދަދް ޖެހޭދެ އެވެ. 

އަދާކުރަދްޖެހޭ ވާޖިބު ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ވާޖިބުތައް ދިގުދެމިގެދްވެ އެވެ. 

 ހެޔޮކ ރިވެތި ދަމެއް ދަރިފުޅަފްޓަކއި އިޚްތިޔާރުކުރުދްވެ އެވެ. 

ـُ ފިޤުހުގެ ތެރެއިދް  އަގުހުރި މި ބާބުގައި ބަޔާދްވެގެދްވާ   ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

 ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މިބާބުގައި ހިމެދިގެދްވާ ފިޤުހު"

އިދް ދޭހަވާ މާދައިދް އޭދާއަފް އަޘަރުކުރުވާ ދަދްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެ

 އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައިވެ އެވެ. ދަދް އަދި ދަދް ދިސްބަތްކުރެވޭ ފަރާތުގެ

އެވެ.  ތަކެއް ވާދެކަމުގައި ދިޔާކަދޑައެޅިފައިވެދެމެދުގައި ގުޅިފައިވާ ކަދް

ދަމާއި އޭގެ މާދައަކީ ތަފާތު ވަކިވެގެދްވާ އަޖުދަބީ ދެއެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި 

ދުވެ އެވެ. ޙިކްމަތްތެރިވެގެދްވާ ފަރާތުދް  އެދެމެދުގައި އެއްވެސް 

ކަމުގައި ބަޔާދްވެގެދްވެ  ގުޅުމެއްދުވާ ކަމުގައި ބުދުދް އެއީ ޙައްޤުދޫދް

ބަޔާދްވެގެދްދެ  ވެސް މިކަދް ކަދްތަކުދް ދާއެވެ. ދުދިޔެމަތީގައި ހިދގަމުދް



 45 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް ދަދްތަކުދް އެދަދް ދެވޭފަރާތަފް އަޘަރު ކުރުވަ އެވެ. 

 ރިވެތި އަދި ދުބައިކަމުގައިކ ލުއި އަދި ބަރު ކަމުގައިކ މަޑުމޮޅިކަމާއި އަދި

ގުޅުދްއުފެދިގެދްވެ  ދެމެދު ފައިވާ ދަމާގަދަފަދަކަދް ދަދްދެވޭ ފަރާތާ ކިޔާ

 އެވެ. އެއީ ބުދެވިގެދްވާ ފަދައިދްދެވެ. 

َناَؾ َذا َلَقٍب    ِإالَّ َوَمْعَناُه ِإْف َفكَّرَت ِفْي َلَقِبو  َوقلََّما أَْبَصَرْت َعيػْ

ލޯބިކުރައްވަ އެވެ.   ހެޔޮވެގެދްވާ ރިވެތި ދަދްތަކަފް ދަބިއްޔާ

ޅު ލެއްޕެވުމުގައި ދަދްތަކުގެ ހުދްދެވުމުގައި އަދި އަވަހާރަފު ވައިލައްފުޅުހޭ

މާދަ އެދަދްތަކުދް ދަދްގަވައެވެ. ދުބައި ދަދްތައް ދެވިގެދްވާ ތަދްތަދް 

 ދް ދަތުކޮފްފައެތަދްތަކުރި ކުރައްވައެވެ. އަދި ކަރާހަތްތެ ދަބިއްޔާ 

އެއްޗަކަފް ދެވޭ ދަމާއި  ވަޑައިގެދްދެވުމަފް ކަރާހާތްތެރި ކުރައްވަ އެވެ. އެ

ދެމެދުގައި ގުޅުމެއްކ ގާތްކަމެއް އަދި  ރައްދުވެގެދްވާ އެއްޗާއެދަދް  އަދި

ވާ މާދަ މުދާސިބުވެފައިވެ އެވެ. އެއީ ރޫޙުތަކާއި ދަމުގެ ޙަޤީޤަތާއި ދޭހަ

އޭދާގެ ބުއްދިދް އޮދްދަ ފަދައިދްދެވެ. ގުޅުދް ދެމެދު  ގަދޑުތަކާހަފި

މާދަ އެވެ. އަދި އެއީ  ބަޔާދްކޮފްދޭދީ އެކަތި އަދެކަތިދް ދެރެދޭ

ދުބައި ދަމެއްކަމުގައި )މައެފަދައިދް އެދަމެއް ދެވިގެދްވާ އެއްޗަކުދް ހަ

ހެޔޮދަމެއްގެ ގޮތުގައި )ދަމުދް ދެރެދޭދީ ދަދްރައްދުވެވުދު ފަރާތައް  (ވުމުދް

1ރިވެތިކަމުގެ އިދިކޮޅެވެ." (ދުވުމުދް
 

                                                           
1
 (141 -116  /4) زاد ادلعاد 



 46 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ޙަރާމްވެގެދްވާ އެދްމެހައި ދަދްތަކުދް ބައްޕަ ދުރުވާދްޖެހެ އެވެ. ދުވަތަ 

ތަކުދް ދުރުވާދްޖެހެ ޔުދް ލާއިޤު ދޫދް އެދްމެހައި ދަދްމުސްލިމުދްދަފް ކި

އެވެ. ފަހެކ ދަމަކީ ދަރިފުޅުގެ ދަފްސާދިއްޔަތަފް ދައުރެއް އޮދްދަ 

 އެއްޗެކެވެ.

ـُ ُمْسِلم )الصَِّحْيُح(މިކަމުގެ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި :   (ِكتَاب اآلدابِ )ގައި  ِإَما
"އަލަފް އުފަދްވާދަރިފުޅު ތަޙްދީކު ކުރުދް ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

 ހުއްދަވެގެދްވާ ކަމުގައި ޛިކުރުކޮފްދޭ ބާބު"

 ވިހެއުމަފްފަހުގައިالُمْنِذُر ِبن أَِبْي ُأَسْيٍد ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  َسْهل بِن َسْعدٍ 

އެދަރިފުޅު  އަރިއަހަފް ގެދެވުދެވެ. ދަބިއްޔާ  ރަސޫލާ 

ލަމަސްގަޑުގެ މަތީގައި ބޭދްދެވި އެވެ. ދެދްގެވުމަފްފަހުގައި ފައިގެ ފަ

ގެދް އިދްދެވި ވަޑައިއިފީދެأَِبْي ُأَسْيٍد ހުގައި އައަރި އެހިދދު ދަބިއްޔާ 

ދެވި އެއްޗެހިދް އެ ހުގައި ހުދްއައަރި އެވެ. އަދި ދަބިއްޔާ 

ގައި ކުޅުއްވި އެވެ. އެއަފްފަހުގައި އެ ދަރިފުޅު ގެދްދެވުދެވެ. ދަރިފުޅާއެކު

އެއަފްފަހުގައި އެދަރިފުޅު ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.  ދަބިއްޔާ 

ދެދްދެވި އެވެ. ދަރިފުޅު އަދބުރައި ގެދްގޮސްފީމެވެ.  أَِبْي ُأَسْيدٍ އެހިދދު 

ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. "އެ ދަރިފުޅުގެ ދަމަކީ ކޮބައި  ރަސޫލާ 

ހެއްޔެވެ؟" އެހިދދު ދަދް ދެދްދެވުދެވެ. ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. 



 47 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އެވެ." އެދުވަހުގައި އެ  الُمْنِذرُ ކެވެ. އެހެދަސް ދަރީގެ ދަމަކީ "ދޫދެ

 1ގެ ދަމުދް ދަދްދެވުދެވެ. الُمْنِذرُ ދަރިފުޅަފް 

ـُ ُمْسِلم )الصَِّحْيُح(އަދިވެސް  ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ  (ِكَتاب الَفَضائِلِ )ގައި  ِإَما

މާއިކ ހިތްތިރިކުރެއްވުދިދްދަފާއި ދަރިދްދަފް ކުޑަކު ދަބިއްޔާ އެވެ. "

  "ދް ޛިކުރުކޮފްދޭ ބާބުއްވުރަޙްމަތް ކުރެ

ُوِلَد )ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  ފައިވެ އެވެ. ރަސޫލާ ރިވާކުރައްވާ  أََنسٍ 
ْيُتُو بِاْسِم أَِبْي ِإبْػَراِىْيمَ  ـٌ َفَسمَّ َلَة ُغاَل ފިރިހެދް  މިރޭ"ތިމަދްދަބިއްޔާއަފް  2(ِلْي اللَّيػْ

ގެ  ِإبْػَراِىيمُ  ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގެދްފި އެވެ. ތިމަދްދަބިއްޔާގެ ބައްޕަގެ ދަދް

 "ދަމުދް ދަދްދީފީމެވެ.

ދަރިފުޅު ވިހޭ ދުވަހުގައި ދަދްދިދުދް ހުއްދަވެގެދްވެ އެވެ. އަދި އެ 

ވެސް  ދަރިފުޅަފް ޢަޤީޤާ ކަތިލެވޭ ދުވަހާ ޖެހެދްދެދް ލަސްކުރުދް

އަދި މަދު ދުވަސްތަކަފް ލަސްކުރުދް ހުއްދަވެގެދްވެ އެވެ. 

  3މައްސަލައެއްދޫދެވެ.

ـُ  ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  (ِكَتاب اأَلَدبِ )ގައި  (الَجاِمعُ ) التػِّْرِمِذيُّ ِإَما

"ދަދްތަކުގެ ތެރެއިދް މުސްތަޙައްބުވެގެދްވާ ދަދް ޛިކުރުކޮފްދޭ ބާބު" 

 اللَّوِ  َعْبدُ  اللَّوِ  إَِلى اأْلَْسَماءِ  َأَحبُّ )އެއަފްފަހުގައި މި ޙަދީޘް ޛިކުރުކުރެއްވި އެވެ. 
                                                           

1
 (4149) مسلماإلمام އަދި ( 6191) اإلمام البخاري 
2
 (4115) مسلماإلمام  
3
 އަފް ބައްލަވާ.( 111  /4( )زاد ادلعاد(، )164އަދި  151( )ص حتفة ادلودودابن القيم ) 



 48 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 َعْبدُ ގެ ހަޟުރަތަފް އެދްމެ ލޮބުވެތިވޮޑިގެދްވާ ދަމަކީ  هللا" 1(الرَّْحَمنِ  َوَعْبدُ 
 އެވެ." الرَّْحَمنِ  َعْبدُ އަދި  اللَّوِ 

ُر اأَلْسَماِء َما ُعبَِّد َوُحمِّدَ )އެހެދަސް  މިއީ އެއްވެސް އަޞްލެއްދެތް  2(َخيػْ

 ގޮތުގައިވާ ބާޠިލް ހަދީޘެކެވެ.

އަފް އިޟާފާކޮފް ކިޔޭދަދްތައް  هللاވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "  الَحاِفُظ اْبُن َحْزـٍ 

އަދި މިފަދަަ ދަދްތައް ކިޔުދް  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ އަދި  اللَّوِ  َعْبدُ ކަމުގައިވާ 

މުސްތަޙައްބުވެގެދްވާ ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިދް އިއްތިފާޤު ވެވަޑައިގެދްވެ 

 3އެވެ."

މައިދްބަފައިދް ވުމުދްކ އެދްމެހައި ފިރިހެދް ދަރިދްދާއި އަދްހެދްދަރިދްދަފް 

އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައިކ ރިވެތި ހެޔޮވެގެދްވާ މުދާސަބު ދަމެއް 

އިޚްތިޔާރުކުރުދް ވާޖިބުވެގެދްވެ އެވެ. އެއީ އެ ދަރިފުޅު މުސްތަޤްބަލުގައި 

ވުމަފެވެ. ދުބަދުބަސް އެދަމެއްގެ ސަބަބުދް ދުކުދްދާދެ ދަމެއްގެ ގޮތުގައި

                                                           
1

)رقم  مسلم اإلمامގެ އަރިއަހުދް މި ޙަދީޘް ވާރިދުވެގެދްވެ އެވެ. އަދި މިޙަދީޘް  ابن عمر  (4811)رقم  
ދަދްތަކުގެ  ބާބު :  /ކިތާބުލް އަދަބު)ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. މި ޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވަދީ  (4141

ކިއުދް  أبا القاسمތެރެއިދް މުސްތަޙައްބު ވެގެދްވާ ދަދްތައް ބަޔާދްކޮފްދިދުދް އަދި ކުދްޔާ ދިދުމުގައި 

 (  ދަހީކުރެވިގެދް ވުދް.
ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި މިދޫދްވެސް ޢިލްމުވެރިދް  ابن ماجهއަދި  أيب داودއަދި މި ޙަދީޘް 

 ރިވާކުރެއްވި އެވެ. 
2
 އަފް ބައްލަވާ.( 411(، السلسلة الضعيفة  )رقم 1445 އަދި  188رقم  /1اخلفاء )كشف  
3
މިކަމަފް  ابن القيمގައި ( 164)ص  (، حتفة ادلودود بأحكام ادلولود154مراتب اإلمجاع )ص  

 އިޤްރާރުވެވަޑައިގެދްފައިވެ އެވެ. 



 49 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ދަފް އެދަމަކީ ރިވެތި ދަމެއްގެ ގޮތުގައިވެ ބައެއްފަހަރު މައިދްބަފައިދް

އެހެދަސް އެޤައުމުގެ އަހުލުވެރިދްގެ ތެރޭގައި އެއީ ދުބައި ދަމެއްގެ 

ގޮތުގައިވެދެ އެވެ. ދުވަތަ އެއީ ދުބައި ލަޤަބެއް ދެވޭ ދަމެއްކަމުގައިވެ 

 އެވެ. 

ކަފް އެދްމެހައި މީސްތަކުދް ދަދްދަފަދައިދް މުސްލިމަކަފް އެއްވެސް ގޮތަ

ހުއްދަވެގެދްވާދެ ކަމެއްދޫދެވެ. އެގޮތުދް  ދް ދިދުމަކީގެއްލު

މައިދްބަފައިދްދަކީ އެމީހުދްގެ ފިރިހެދްދަރި ދުވަތަ އަދްހެދްދަރިފުޅަފް 

ދީފައިވާ ދަމުގެ ސަބަބުދް އެ ދަރިދްދަފް ގެއްލުދްދީފައިވާ ބައެއްކަމުގައި 

 އެވެ. ވެގެދް ދުވާދެ

 هللاއެއްވެސް ދަމެއް  ދިސްބަތްކުރެވޭވެރިކަމަފް ޅުހަމައެފަދައިދް އަ

.  1ދޫދްފަރާތަކަފް އިޟާފާކޮފްގެދް މެދުވީ ކިޔައިގެދް ދުވާދެ އެވެ

ކިޔައިގެދްވެސް ދުވާދެ އެވެ.  އެއްވެސް  ދަމެއް މައެފަދައިދް ކާފަރުދްގެހަ

ވެސް  ތައުރީފުކުރެވޭ ދަދްތައްއަދި ހަމައެފަދައިދް އަމިއްލަދަފްސަފް 

 2ދުވާދެ އެވެ.ކިޔައިގެދް

ދަދްތަކަފް ބަދަލުކުރައްވަ އެވެ.  ދުބައި ދަދްތައް ހެޔޮ ދަބިއްޔާ 

ـُ ُمْسِلم )الصَِّحْيُح(ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާ ދަދްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދަބިއްޔާ   ِإَما

ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ދުބައި ދަދްތައް  (ِكَتاب اآلدَابُ )ގައި 
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 އަފް ބައްލަވާ.( 167 -164)ص  (، حتفة ادلودود بأحكام ادلولود154ابن حزم )ص  )مراتب اإلمجاع( 
2

 އަފް ބައްލަވާ.( 171)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 



 50 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 ގެދްވާކަދް ޛިކުރުކޮފްދޭ ބާބު"ހެޔޮދަދްތަކަފް ބަދަލުކުރުދް މުސްތަޙައްބު ވެ

އަހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް ގެ އަރި  ابُن ُعَمرَ މިބާބުގައި 

ކިޔުދު َعاِصَية  ވާފައިވެ އެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް ދަބިއްޔާ ގެދެސްދެއް

َلةٌ )އަދްހެދެއްގެ ދަދް ބަދަލުކުރައްވާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.   1(أَْنِت َجِميػْ
 ޖަމީލާއެވެ.""ކަމަދާއަކީ 

ـُ ُمْسِلم )الصَِّحْيُح( ـُ ގައި އަދި  ِإَما ފައިވެ ރިވާކުރައްވާ ގައި (السَُّننِ ) أَِبْي َداُودَ ِإَما

ކިޔައި ދަދްދިދެވެ.  بَػرَّةއޭދާގެ އަދްހެދްދަރިއަފް ُمَحمَُّد ِبْن َعْمِر ْبِن َعطَاِء އެވެ. 

َرُسْوُؿ ވިދާޅުވި އެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް  زَيْػَنُب بِْنُت أَِبْي َسَلَمةَ ފަހެ އެހިދދުގައި 
 بَػرَّةތިދަދްކިޔުދް ދަހީކުރެއްވި އެވެ. އަހަރެދްދަފް ދަމުގެ ގޮތުގައި   اهللِ 

 أَنْػُفَسُكمْ  تُػزَكُّوا اَل )ޙަދީޘްކުރެއްވި އެވެ.   َرُسْوُؿ اهللِ ކިޔުދެވެ. އެހިދދުގައި 
"ތިޔަބައިމީހުދް އަމިއްލަ ދަފްސަފް  (ِمْنُكمْ  اْلِبرِّ  بَِأْىلِ  َأْعَلمُ  اللَّوُ 

މީހުދްގެ ތެރޭގައި ހެޔޮމީސްތަކުދް ހަމަކަފަވަރުދް އިތިޔަބަތަޢުރީފުދުކުރާފެވެ. 

ދެދެވޮޑިގަދްދަވަ އެވެ." އެއާއެކު ދެދްދެވުދެވެ. އަހަރުމެދް ކިޔަދްވީ  هللا

"ތިޔަބައިމީހުދް އެ  2(زَيْػَنبَ  َسمُّوَىا)ކޮދްދަމެއްތޯއެވެ. ޙަދީޘްކުރެއްވި އެވެ. 

 ކިޔާފެވެ." زَيْػَنبَ އަދްހެދް ކުއްޖާއަފް 
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 (4818)رقم  (، الرتمذي4954رقم ) (،  أبو داود4119)رقم  مسلم 
2
 (4951رقم ) (،  أبو داود4144)رقم  مسلم 

ގެ އަރިއަހުދް  أبو هريرة ގައި  الصحيحنيދަމުދް ބަދަލުކުރެވުދު ޙާދިޘާ ގެ ޙަދީޘް  بَ رَّةގެ ދަދް   زَيْ َنبَ 

 (4141)رقم  مسلماإلمام އަދި ( 6194)رقم  اإلمام البخاريވާރިދުވެގެދްވެ އެވެ. 



 51 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ـُ  ، َشْيطَافَ ، َعتَػَلة، الَعاِصيْ   َرُسْوُؿ اهللِ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. " أَِبْي َداُودَ ِإَما

ގެ ދަދް  ِشَهابُ މި ދަދްތައް ބަދަލުކުރެއްވި އެވެ.  ُحَبابُ ، ُغَرابُ ، الَحَكمُ 

ـُ  ގެ ދަމަފް  ِسْلمُ ގެ ދަދް  َحْربُ އެވެ.  ގެ ދަމަފް ބަދަލުކުރެއްވި ِىَشا

 ގެ ދަމަފް ބަދަލުކުރެއްވި الُمْنَبِعثގެ ދަދް  الُمْضَطِجع އެވެ. ބަދަލުކުރެއްވި

ގެ ދަދް  َخْضَرةދުވަތަ  ُخْضَرةގެ ދަދްދެވިފައިވާ ބިމަކަފް  َعْفَرة އެވެ.

 ގެ ދަދް ދެއްވި الُهَدى ވާދީއަކަފްގެ ދަދްދެވިފައިވާ  الضَّالََلة އެވެ. ދެއްވި

ދަދް ގެ  الرِّْشَدة بَِنيْ ދަދްބަދަލުކުރައްވާ  ގެ الزِّيْػَنة بَِنيْ ދުވަތަ  الزَّيْػَنة بَِنيْ އެވެ. 

ގެ ދަދް ِرْشَدة  بَِنيْ ގެ ދަރިދް ދަދްބަދަލުކުރައްވާ  ُمَعاِويَة بَِنيْ އެވެ.  ދެއްވި

ـُ " އެވެ. ދެއްވި ވިދާޅުވި އެވެ. "ޚުލާޞާކޮފް ގެދައުމަފްޓަކައި  أَِبْي َداُودَ ِإَما

 1އިސްދާދުތައް ދޫކުރީމެވެ."

ވުމުދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ދަރީދްދަފް 

 2.واهلل الُموفِّقُ ހެޔޮކ ރިވެތި ދަމެއް ކިޔުދްވެއެވެ. 

 

                                                           
1
سعيد اإلمام ރިވާކުރައްވާ ގެދެސްދެއްވުމަފް ފަހުގައި މިފަދައިދް ވިދާޅުވި އެވެ.  މިއީ  (4956)رقم ޙަދީޘް  

 ގެ ޙަދީޘެވެ. )احلزن( ގެ ކާފާފުޅު  بن ادلسيب 
2

ދަދްކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުދް ޚާއްޞަ ބައެއް ފޮތްތަކުގައި اإلمام ابن القيم ގައި  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 

ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ދެވަދަ ފަޞްލު : މުސްތަޙައްބު ވެގެދްވާ ދަދްތަކާއި 

ދް އެއަފްފަހުގައިވާ ޞަފްޙާތަކަފް އޭގެ ދުހަދު  161މަކްރޫހަވެގެދްވާ ދަދްތައް" ޞަފްޙާ 

ދަދްތައް އަދި ކުދްޔާ ދެއްވުމުގައި ދަބިއްޔާ   ( )فصل :114 /4زاد ادلعاد )މުހިއްމުކަމައްޓަކައި ބައްލަވާ. އަދި 

 ްސުރުހީގެ  ( 116 /4)އަދި ދުހަދު މުހިދްމު ވެގެދްވާ އެހެދް ބައެއް ފޮތްތަކުގައިވެ އެވެ. (ގެ ހިދާޔަތ

 (މިބާބުގައި ބަޔާދްވެގެދްވާ ފިޤުހު  )فصل :އި ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ. ގޮތުގަ



 52 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

 ލުމެވެ.ދަރިފުޅަފް ޢަޤީޤާ ކަތި:  ތިދްވަދައީ

ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަކީ ސުދްދަތެއް ދޫދް ކަމުގައި ބުދާ މީސްތަކުދްދާ ޚިލާފަފް 

.  1އެއީ ދީދުގައި ޝަރީޢަތުގައިކ ޝަރުޢުވެގެދްވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެ އެވެ

ـُ َيْحَيى بُن َسِعْيٍد األَْنَصاريُّ  ދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ތިމަދްދައާ ވި اِْلَما

ބައްދަލުވިއެވެ. އެބައިމީހުދް ފިރިހެދް ދަރިދްދާއި  މީސްތަކުދްދާ

 2އަދްހެދްދަރިދްދަފް ޢަޤީޤާ ކަތިލުދް ދޫކޮފެއް ދުލައެވެ."

ކަތިލުދްއޮތީ ހަތްވަދަ ދުވަހުގަ އެވެ. ދުވަތަ ސާދަވަދަ ދުވަހުގަ އެވެ. 

ـُ َأْحَمد ِبن َحْنَبلٍ ދުވަތަ އެކާވީސްވަދަ ދުވަހުގަ އެވެ.    َصاِلُح ِبُن اِْلَما
މެދުގައި ވިދާޅުވި އެވެ. ޢަޤީޤާ  އާވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ބައްޕަ ޢަޤީޤާ

ކަތިލުދް ވަދީ ހަތްވަދަ ދުވަހުގަ އެވެ. އެދުވަހުގައި އެކަދް ދުކުރެވުދު 

ހިދދުގައި ސާދަވަދަ ދުވަހުގަ އެވެ. އެދުވަހުގައި އެކަދް 

  3ދުކުރެވުދުހިދދުގައި އެކާވީސްވަދަ ދުވަހުގަ އެވެ."
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 އަފް ބައްލަވާ.( 145  /4( )زاد ادلعاد(، )46އަދި  45( )ص حتفة ادلودودابن القيم ) 

 ابن القيمގެ ހަވަދަ ބާބުގެ ހަތްވަދަ ފަޞްލަފް ބައްލަވާ. އެ ތަދުގައި  (85- 74)ص ގެ  ( حتفة ادلودود)އަދި 

ޢަޤީގާ ކަތިލުދް ވާޖިބުވެގެދްވާ ކަމުގައި އަދި މުސްތަޙައްބު ވެގެދްވާކަމުގައި ޛިކުރުވެވިގެދްވާ ޚިލާފު 

 ބަޔާދްކުރައްވާފައިވެ އެވެ. މި ދެބައިމީހުދްގެ ޙުއްޖަތްތައް ގެދެސްދެއްވާފައިވެ އެވެ.  
2

( عمدة القاريالعالمة العيين )އެވެ. އަދި ގައި މިފަދައިދް ދަޤުލުކުރައްވާފައިވެ  (45( )ص حتفة ادلودودابن القيم ) 
(41/  81) 
3
 (411  /4( )مسائل اإلمام أمحد)ގެ ރިވާޔަތުގައި صاحل  ގެ ދަރިކަލުދްاإلمام أمحد  
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އެކަމަފް ޤާބިލުކަދް ލިބުދު ދުވަތަ ކުޅަދާދަވީ  ދާއަފްއޭ އެއަފްފަހުގައި

ޢަޤީޤާ ކަތިލުދްއޮތީ ކޮދްމެ ފިރިހެދް ދަރިއަކަފް  1ވެ.އެދުވަހެއްގައި ކަތިލާދީ 

.  2ދެކަދްބަޅި އެވެ. އަދްހެދް ދަރިއަކަފް ކަތިލުދްއޮތީ އެއްކަދްބަޅި އެވެ

މައްޗަފް ޢަޤީޤާވަދީ  ދުދިޔެމައްޗަފް އުފަދްވާ ކޮދްމެ ދަރިއެއްގެ

ލާޒިމްކުރެވިފަ އެވެ. އެ ދަރީގެ މައްޗަފް ހަތްވަދަ ދުވަހުގައި ކަތިލުދް 

ފަހު ބޮލުގެ އިސްތަފިތައް ބޭލުދް  ހުއްޓެވެ. އަދި އެ ދަރިއަފް ދަދްކިޔުމަފް

ـُ މިފަދައިދް ޚަބަރުދެއްވާފައިވެ އެވެ.  ހުއްޓެވެ. މިފަދައިދް ދަބިއްޔާ  ِإَما
ފައިވެ ވެސް ރިވާކުރައްވާ ގައި އަދި އެހެދިހެދް އިމާމުދް (السَُّننُ ) أَِبْي َداُودَ 

 3އެވެ.

                                                           
1
"އަފްވަދަ ފަޞްލު : ޢަޤީޤާކަތިލުދް މުސްތަޙައްބު ވެގެދްވާ ވަޤުޠު" މި ( 89- 86( )ص حتفة ادلودودابن القيم ) 

 ސުރުޙީގެ ދަފުގައި ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާ ބައިތަކަފް ބައްލަވާ. 
2

( جلامع) الرتمذي ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްވެ އެވެ. عائشة އަރިއަހުދް  މިފަދައިދް ރަސޫލާ  
 الرتمذيފައިވެ އެވެ. ކުރައްވާއަދި އެހެދިހެދް ޢިލްމުވެރިދް ރިވާ( 1161( )رقم السنن) ابن ماجه (1511)رقم 

ގައި ޞައްޙަ ( 145 /4( )زاد ادلعاد) ابن القيمވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މިއީ ޙަސަދު ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ." އަދި 

 ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. 
3

( 1165( )رقم السنن) (، ابن ماجه166 /7( )اجملتىب) النسائي (،1544( )رقم جلامع) (، الرتمذي4818)رقم  أبو داود 
 ފައިވެ އެވެ. ކުރައްވާއަރިއަހުދް ރިވާ مسرة بن جندب 

 احلاكمވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މިއީ ޙަސަދު ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ." މި ޙަދީޘް  اإلمام الرتمذيމި ޙަދީޘްއަފް 

މި  األلبانމުވާފަޤާ ވެފައިވެ އެވެ. އަދި  اإلمام الذهيبއަދި ޞައްޙަ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  (417 /4( )ادلستدرك)

( 4184( )صحيح اجلامع)އޭގެ ތެރޭގައި  ޙަދީޘް ލިޔުއްވާފައިވާ ގިދަ ފޮތްތަކުގައި ޞައްޙަ ކުރެއްވި އެވެ.
 ހިމެދެއެވެ.

َقِتهِ )ގައި  ( 465 /4( )معامل السنن) العالمة اخلطايب  މާދަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. : "މި ( ُمرتَ َهٌن ِبَعِقي ْ

ލަފްޟުގެ މައްޗަފް ޢިލްމުވެރިދް ޚިލާފްވެވަޑައިގެދްފައިވެ އެވެ. ޢިލްމުވެރިދްގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އެއީ أمحد بن حنبل އެވެ.  أمحد بن حنبلއެދްމެ ފުރިހަމަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައިވަދީ 

ވުމަފެވެ. އެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަފް ޢަޤީޤާ ދުކަތިލައި ހުއްޓާ އެ ދަރިފުޅު ދުދިޔެދޫކޮފްފި  ޝަފާޢަތްތެރި
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 ދަރިފުޅަފް މައިމީހާގެ ގާތުދް ކިރުދިދުދް.ހަތަރުވަދައީ : 

ޟަރޫރީ ކަމެއް ދިމާވެގެދް މެދުވީކ މަދްމަގެ ގާތުދް ކިރުދިދުމުދް ދަރިފުޅު 

އެކަހެރިކޮފްގެދް ދުވާދެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ދަރިފުޅަފް އެދްމެ 

 ހެޔޮކަދްބޮޑު އަދި އެދްމެ އެކަފީގެދްވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވުމުދްދެވެ. 

                          

"މައިދް އެކަދބަލުދްގެ ދަރިދްދަފް ކިރުދޭހުފީކ ފުރިހަމަ  [111 :البقرة]

ގެ މުއްދަތަފެވެ. އެކަދްއޮތީކ ކިރުދިދުދް ފުރިހަމަކުރުމަފް ދެއަހަރު

  ޤަޞްދުކޮފްފި މީހަކަފެވެ."

ކިރުދިދުމަކީ މައިމީހާއަފާއި ކުޑަދަރިފުޅަފް ހަމަކަފަވަރުދްކ މައިމީހާގެ ގާތުދް 

ގާތް  ވެފައިވެ އެވެ. އަދްހެދްމީހާއާފައިދާހުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޘާބިތު

ކަމުގައިވެކ ކުލުދާއި ލޯބި ޖެހި އަދި މިދޫދްވެސް އެހެދިހެދް ފާޅުވެ 

ކަދްތަކެއް އޭގެސަބަބުދް ފާޅުވެ އެވެ. އަދި އޭގެ  ބާޔާދްވެގެދްވާ އެތައް

ވެސް އެކަމުގެ ތެރޭގައި  ތަކެއްވެގެދްދުވާ އެހެދިހެދް ކަަދްފާޅު ސަބަބުތައް

އެކަމަކަފް ބާރުއަޅުއްވާ ދުވަތަ   هللاއެކުލެވިގެދްވެ އެވެ.  

                                                                                                                                

ދަމަކ އެ ދަރިފުޅު ބައްޕައާއި މަދްމައަފް ޝަފާޢަތްތެރިއެއް ދުވާދެ އެވެ." އަދިވެސް މާދައިގެ 

ދިޔެއަފް އުފަދްވާ ގޮތުގައިބުދެވެ އެވެ. ޢަޤީޤާއަކީ ކޮދްމެހެދް ލާޒިމްވެގެދްވާ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުދް ދު

ދަރިފުޅުގެ މައްޗަފް ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަކީކ ދަރަދިވެރިކަމުގައިވާ މީހެއް އޭދާގެ ދަރަދި އަދާކުރުދްފަދަ ކަމެއްގެ 

 ގޮތުގައި ބަޔާދްވެގެދްވެ އެވެ."

 އަފް ބައްލަވާ.( 594  /9( )فتح الباري(، )146  /4( )زاد ادلعاد(، )114އަދި  98، 45( )ص حتفة ادلودود)



 55 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އަމުރުކުރައްވާދީ އެކަމެއްގައި ދުދިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަދްފާ އެކުލެވިގެދްވާ 

 ދުވާދިއުމުދްދެވެ.  އެއްވެސް ޝައްކެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަމެއް ވެ

 ގޮތުގައި އެއީ ފައިދާކުރަދިވިކ ހެޔޮވެގެދްވާ ކަމެކެވެ. 

  هللاއޭދާގެ ދަރިފުޅަފް ގެއްލުމެއްދީގެދް ދުވާދެ އެވެ. މައިމީހާ 

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.             

                          

                         

ފުރިހަމަ  ދބަލުދްގެ ދަރިދްދަފް ކިރުދޭހުފީ"މައިދް އެކަ [111 :البقرة]

ދެއަހަރުގެ މުއްދަތަފެވެ. އެކަދްއޮތީކ ކިރުދިދުދް ފުރިހަމަކުރުމަފް 

ފެވެ. އަދި އެކަފީގެދްވާ ފަދައިދް އެކަދބަލުދްދަފް ޤަޞްދުކޮފްފި މީހަކަ

ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މައްޗަފް ވާޖިބުވެގެދްވާ  ކާދްދިދުމާއިކ އަދްދައުދުދިދުމަކީ

ފް ކަފް ކުޅަދާދަވެގެދްވާ މިދްވަރަކަމެކެވެ. އެއްވެސް ދަފްސަކަފްކ އެދަފްސަ

މެދުވީކ ތަކްލީފެއް ދުޖައްސަވަތެވެ. މަދްމައަފް އެކަދބުލޭގެ ދަރީގެ 

ވެސްކ އޭދާގެ  އެވެ. އަދި ބަފަޔަކަފް ގެއްލުމެއް ދީގެދް ދުވާދެ ސަބަބުދް

 ދަރީގެ ސަބަބުދް ގެއްލުމެއް ދީގެދް ދުވާދެއެވެ."

ـُ الُزْىِريُّ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މަދްމައަފް އެކަދބުލޭގެ ދަރީގެ   اِْلَما

ދަހީކުރެއްވި އެވެ. އެއީ މިފަދައިދް  هللاސަބަބުދް ގެއްލުމެއް ދިދުދް 

މައިމީހާ ބުދުމެވެ. އަހަރެދްދަކީ އޭދާއަފް ކިރުދޭދް ޖެހިފައިވާ 



 56 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

މަދްމަގެ  މީހެއްދޫދެވެ. އެދަރިފުޅަފް އެދްމެ ހެޔޮވެގެދްވާ ކާބޯތަކެއްޗަކީ

މަދްމައަކީ އެ ދަރިފުޅަފް  އަދި އެހެދް މީސްތަކުދްދާ ޚިލާފަފްރެވެ. ކި

ދެއްވާފައިވާ  هللاމައިމީހާއަފް އެދްމެ އޯގާތެރިކ އެދްމެ ލޯބިވާ ފަރާތެވެ. 

ކިރު އެ ދަރިއަފް ދިދުމަފް މަދާވެގަދެގެދް ދުވާދެ އެވެ. ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ 

ފް ކިރުދިދުދް އެދަރިފުޅުގެ މަދްމައަފް ގެއްލުދް ދިދުމުގެ ގޮތުދް ދަރިފުޅަ

މަދާކޮފްގެދްދުވާދެ އެވެ. މައިމީހާގެ ކިރުދް މަދާކޮފް އެހެދްމީހެއްގެ 

 1ކައިރިއަފް ގެދްދިއުމެވެ."

ـُ   މަފްގައި މިއާޔަތް ޛިކުރުކުރެއްވު 2(ُتْحَفِة الَمْوُدودِ )  ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

"ގިދަ ޙުކުމްތަކެއް މިއާޔަތުދް ބަޔާދްވެގެދްވެ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.ފަހުގައި 

 އެވެ :

ދަރިދްދަފް ކިރުދިދުދް ފުރިހަމަ ވެގެދްދަދީ  ފުރަތަމައީ :     

ދެއަހަރުދްދެވެ. އެއީ ދަރިފުޅު ބޭދުދްވެއްޖެ ހިދދެއްގައި ދަރިފުޅަފް 

ދަރިފުޅަފް ދުފުދޭދެއެވެ. މިޙުކުމް  ވާ ޙައްޤެކެވެ. އެދޫދް އެއްޗެއްލިބިގެދް

ވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުދް ބާރު   (ަފުރިހަމ)  ްޛިކުރުވެފައިވަދީ އެލަފްޒުދ

 މުއްދަތެއް ދެތްކަދް ބަޔާދްކޮފްދިދުމުގެ ގޮތުދްދެވެ. އެއަފްވުރެ ގިދަ

                                                           
1
 -514ص   /      (9قال اهلل تعاىل ބާބު :  ް/ކިތާބުއް ދަފަޤާތ)ގައި إمام البخاري )صحيح(  

 ތަޢުލީޤުކޮފް ގެދެސްދެއްވާފައިވެ އެވެ.( فتح
2

  (141 -144)ص  



 57 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

މަދްމަ އާއި ބައްޕަ ދަރިފުޅަފް ގާތުދް ކިރުދިދުދް  ދެވަދައީ :     

ދެއަހަރުގެ މުއްދަތަފް ވުރެ ކުރިދް ހުއްޓާލުމަފް ދެމީހުދް ރުހިކ މަޝްވަރާ 

ކުރުމަފްފަހު އަދި އެކަމުދް ދަރިފުޅަފް ގެއްލުދް ދުވާދަމަ އެއީ 

 ހުއްދަވެގެދްވާ ކަމެކެވެ.

މަ ދޫދް އެހެދް ބައްޕަ ބޭދުދްވަދީ ދަރިފުޅުގެ މަދް ތިދްވަދައީ :     

ކިރުމައެއްލައްވާ ދަރިފުޅަފް ކިރުދިދުމަފް ކަމުގައިވެކ ދަރިފުޅުގެ މަދްމަ 

އެކަމަފް ދުރުހުދު ކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ކުރެވޭދެ ކަމެކެވެ. ދަމަވެސް އެއީ 

ކުރެވޭ ކަމެއްގެ މައިމީހާއަފް ދުވަތަ ދަރިފުޅަފް ގެއްލުދް ދިދުމަފްޓަކައި 

މިޙާލުގައި އެކަމަފް އިޖާބަދީގެދް ދުވާދެ އެވެ.  ގޮތުގައި ވެގެދްދުވާދެ އެވެ.

އަހަރުގެ މެދަފް ދުވަތަ އެއަފްވުރެ  އަހަރުދުވަހުގެ އިތުރަފް ތިދްވަދަ ދެ

 ގިދަ މުއްދަތަފް ކިރުދިދުމުގައި ދެމިހުރުދް ހުއްދަވެގެދްވެ އެވެ."

މައިދް އެބައިމީހުދްގެ ދަރިދްދަފް ގާތުދްކިރުދިދުމަފް  1ފަހުގެ ދިރާސާތަކުދް

ދުހަދު ބާރުއަޅާ އަދި އެކަމުގެ ފައިދާ ބަޔާދްކޮފްދީފައިވެ އެވެ. އަދި މައިދް 

ވެސް ބާރުއަޅާފައިވެ އެވެ. އަދި އެކަމުގައި އެތަކެއް  މިގޮތުގައި ދެމިތިބުމަފް

ސް އެއްޗަކަފް ކަމުގައި ބަޔާދްކޮފް އެހެދް އެއްވެ ފައިދާ އެކުލެވިގެދްވާ

                                                           
1

 الكليات ادللكية لألطباءމީދާއަކީ އިދގިރޭސި ވިލާތުގެ ) حسان مشسي باشاމިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަފް ޑރ. 

الرضاعة من لنب األم، وماذا )އޭދާ ލިޔެފައިވާފޮތް  (މެދްބަރެކެވެ. الكليات ادللكية لألطباءގައިކ އަދި އަޔަލެދްޑުގެ 
އަދި  އަފް ބެލުދް ހުއްޓެވެ. މިފޮތުގައި މިމައުޟޫގެ މައްޗަފް ވަރަފް މުހިދްމުختسر األم من عدم إرضاعها( 

ދުހަދު ފައިދާބޮޑު ބައެއް ޚާއްޞަކޮފް ލިޔެފައިވެ އެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު ޢިލްމީ ގޮތުދްދާއިކ ޑޮކްޓަރީގޮތުދް 

ބަލާފެވެ.  ه1411ޘާބިތުކޮފްދީފައިވެ އެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަފް އެދޭމީހުދް އެފޮތުގެ ދެވަދަޗާޕް ހިޖުރީދް 

 އިދްދެވެ.  مكتبة السواديފޮތް ޗާޕުކޮފްފައިވަދީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެކ ޖިއްދާގެ 



 58 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ކުޑަދަރިފުޅު ބޭދުދް ދުވާދެފަދަ ގޮތަކަފް ފުރިހަމައަފް ގާތުދް ކިރުދިދުމަފް 

ބާރުއަޅާފައިވެ އެވެ. އަދި ގާތުދްކިރުދިދުމަކީ މައިމީހާއަފްވެސް ފައިދާކުރާދެ 

އެއްޗަކަފް ޟަރޫރީ ޙާލަތެއްޖެހިގެދް  ކަމެކެވެ. މައިމީހާގެ ކިރު ދޫދް އެހެދް

ވަރަފް މެދުވީ އެހެދް އެއްޗެއް ބޭދުދް ކުރުމެއްދުވެ އެ ޟަރޫރީ ކަމުގެ މިދް

 އެވެ.
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އެބައި މީހުދްދަފް ޚަރަދުކުރުމާއިކ ޙަލާލުތަކެތިދް ފަސްވަދައީ : 

ކާދްދިދުމެވެ. އަދި އެދްމެހައި ޙަރާދްވެގެދްވާ އެއްޗެހިތަކުދް 

 ދުރުވުމެވެ.

ދަރިދްދަފް ޙަރާމްތަކެތި ކާދްދިދުދް  (މައިދްބަފައިދްދަފް)އެބައިމީހުދްދަފް 

ދަރިދްގެ މައްޗަފް ކުރެވޭ  ހުއްދައެއްދުވާދެ އެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް މިއީ އެ

ޚިޔާދާތެއްގެ ގޮތުގައިވެކ ހިމޭދުދް ހުރެގެދް ދުވާދެ ކަމެކެވެ. އެއްވެސް 

މެދުވީ  ހަފިގަދޑެއްގައި ޙަރާމްތަކެތި ކެއުމުދް އުފެދޭ ތަކެއްޗަފް ދަރަކަ

 .َوالِعَياُذ باهللއްދުވެ އެވެ. އެހެދްތަދެ

ފަހެކ އެދަރިދްދަފް ޙަލާލުގޮތުގައި ހޯދައިފައިވާ ތަކެތިދް ޚަރަދުކުރަދްޖެހެ 

އަދި އެމީހަކަފް ލިބުދު ތަކެއްޗެއްގެ ތެރެއިދް އެދްމެ ހެޔޮވެގެދްވާ އެވެ. 

ދަރިފުޅު ޞާލިޙް  ގެ އިޛުދަފުޅާއެކުކ هللا ތަކެތި ދިދުދް ހުއްޓެވެ. އެއީ

 ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައިވުމަފް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުދްދެވެ.
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އާޚިރަތުގައި ފައިދާކުރާދެ ޢިލްމު ހޯދުމަފް  ދުދިޔެއާއި  ހަވަދައީ :

ފިރިހެދް ދަރިދްދާއި އަދްހެދްދަރިދްދަފް ބާރުއަޅާ އެކަމަފް 

 މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ހެޔޮވެގެދްވާ ސީދާ ޢަޤީދާ  ވަދީ :މިކަމުގައި އެދްމެ މުހިދްމުވެގެދް 

އެކުދިދްގެ ދަފްސުގައި އިދްދުމެވެ. އަދި އެގޮތުގައި ހެޔޮކަދްތަކަފް އެ 

ގައި ދި ރަދގަޅު ޞާލިޙް މީސްތަކުދްދާ އެކުއަދަރިދްދަފް ބާރުއެޅުމެވެ. 

އުޅުމަފް ބާރުއަޅާ ދުބައިކަދްތަކުދް ވަކިވެ ތިބުމާއެކީގައި ދުބައި 

އަދި ދަމާދު ސަލާމަތްވެ ތިބުމަފް ބާރުއެޅުމެވެ.  ރަޙްމަތްތެރިދްގެ ކިބައިދް

 މެވެ.ޖެއްސުޤާއިމްކުރުމަފް އެދަރިދްގެ ހަފިތަކުގައި އާދަ

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  هللا                  

                     [211 :طو] " ިއަދ

އިބަދަބިއްޔާގެ އަހުލުވެރިދްދަފް ދަމާދުކުރުމަފް އަމުރު ކުރައްވާފެވެ. އަދި 

އެކަމުގެ މައްޗަފް ކެތްތެރިވެވަޑައިގަދްދަވާފެވެ. ރިޒުޤު ދެއްވުމަކަފް 

އިބަދަބިއްޔާ ކިބަޔަކުދް ތިމަދްއިލާހު އެދިވޮޑިއެއް ދުގަދްދަވަމެވެ. 

ދިމުދްވަދީކ  ރިޒުޤުދެއްވަދީ ތިމަދްއިލާހެވެ. ރަދގަޅުއިބަދަބިއްޔާއަފް 

 ތަޤްވާވެރިދްދަފެވެ."
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ـُ َأْحَمُد   أَبْػنَاءَُكمْ  ُمُروا)ފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެ އެވެ. ރިވާކުރައްވާأَبُػْوَداُود  އަދިِإَما
َها َواْضرِبُوُىمْ  ِسِنينَ  ِلَسْبعِ  بِالصَّاَلةِ  نَػُهمْ  َوفَػرُِّقوا ِسِنينَ  ِلَعْشرِ  َعَليػْ  1(اْلَمَضاِجعِ  ِفي بَػيػْ

ތިޔަބައިމީހުދްގެ ދަރިދްދަފް ހަތް އަހަރުވުމުދް ދަމާދުކުރުމަފް "

ދަމަ  ދުކުރާ އަމުރުކުރާފެވެ. އަދި ދިހަ އަހަރުވުމުދް އެދަރިދް ދަމާދު

 ދޭފެވެ. އަދި އެ ދަރިދްގެ ދިދާ ތަދްމަތިތައް ވަކިކުރާފެވެ." އަދަބު

ـُ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މި ޙަދީޘްގައި ތިދް   ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

އަދަބުވެރިކަމެއްވެ އެވެ. ދަމާދަފް އެދަރީދްދަފް އަމުކުރުމާއިކ ދިހަ 

ދިދުމެވެ. އަދި އެ ދަރިދް ދިދާ  ދަމަ އަދަބު ދުކުރާ އަހަރުވުމުދް ދަމާދު

 2ތަދްމަތިތައް ވަކިކުރުމެވެ."

ތަކްލީފުޖެހިގެދް  އްޖާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ކުޑަކުތަދެއްގައި ވިދާ އަދި އެހެދް

އެ ދަރިފުޅު އެއްވެސް  އްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާދަމަވެސްކ އެކު ދުވި

އެވެ. ފަހެކ ހަމަކަފަވަރުދް  ޙަރާމްވެގެދްވާ ކަމަކަފް ދިޔަދީގެދް ދުވާދެ

އެވެ. އެކަމުދް ވަކިކުރުމަކީ  އެހިދދު އެދަރިފުޅު އެކަމަފް އާދަވެވޭދެ

އެވެ. މިއީ މިކަމުގައި ގޮތުގައި ދޫދީދުވާދެ  އުދދަގޫ ކަމެއްގެ

 ޢިލްމުވެރިދްގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިދްވާ އެދްމެ ޞައްޙަ ބަސްފުޅެވެ."

                                                           
1
( البدر ادلنري) ابن ادللقنއަރިހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  ( عبد اهلل بن عمرو 6651) (، أمحد495) أبو داود 

 އްވާފައިވެ އެވެ. ގައި ޞައްޙަކުރަ( 447( )رقم إرواء الغليل) (، األلبان481 /1)

 
2

 ( 148)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 
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ގޮތުގައި ދެކިވަޑައިގެދްދެވި  އެދަރިފުޅުގެ މައްޗަފް ޙަރާމެއްދުވާދެ ކަމެއްގެ

އެދަރިފުޅަކީ ތަކްލީފު ޢިލްމުވެރިދް ޙުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވަދީކ 

ފަދަ  އްދޫދެވެ. ފަހެކ އެދަރިފުޅު ފަފުވި ފޭރާދްލުދްޖެހިގެދްވާ ދަރިއެ

 ކަދްތަކީ ޙަރާމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެޢިލްމުވެރިދް ދެކެވަޑައިދުގަދްދަވަ އެވެ.

ތެރެއިދް ހިމެދިގެދްވާ  ބޮޑު ޤިޔާސްގެ މިއީ އެދްފެ ފަސާދަކަދް

ފަހެކ ހަމަކަފަވަރުދް އެ ދަރިއަކީ ތަކްލީފުޖެހިގެދްދުވާ ޤިޔާސްއެކެވެ. 

އެދަރިއަކީ ތަކްލީފުޖެހުމަފް ތައްޔާރުވަމުދް  ،ކަމުގައި ވިޔަސް ދަރިއެއް

އަދްދަ ދަރިއެކެވެ. ވުމުދްކ ވުޟޫދުކޮފް ދަމާދުކުރުދް އެދަރިއަފް 

ދަމާދުކުރުމާއިކ  އަފަގަދެދީގެދް ދުވާދެ އެވެ. އަދި އޮރިޔާދް ޙާލުގައި

މާއި ބުއިގައި ދަމާދުކުރިޔަ ދީގެދްދުވާދެ އެވެ. އަދި ރާދަޖިހާއެކު

 1ޖުވާކުޅުދް ހުއްދައެއްދުވާދެ އެވެ."ލިވާޠުކުޅައުމާއި 

ފުރުމުދް  އަހަރު އެ ދަރިފުޅަފް ދިހައަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "

ބާރުގެ ގޮތުދް ގަދަކަދް ލިބިދެ އެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ވިސްދުމާއި 

 ފަހެކ އެގޮތުދް ދަބިއްޔާ އަޅުކަދްތަކަފް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބެއެވެ. 

ފައިވާ ފަދައިދް ދަމާދު އެޅުމުދް އެދަރިފުޅުގެ ގައިގައި އަމުރުފުޅު ކުރައްވާ

އެކަމަފް ހާދުވައި ހަފިގަދޑުގައި  ޖެހުމަކީ ދަރިފުޅު އެވެ. މި ޖަހާ ޖެހޭދެ

އެކަދް އަފަގެދެވުމަފްޓަކައި ދެވޭ އަދަބެކެވެ. ދިހަ އަހަރުފުރި ދަރިފުޅު 

ވުދް އިތުރަފް އިތުރުވެ ކުރީގެ ބާލިޣުވުމުދް އޭދާއަފް ހެޔޮދުބައި މަޢުރިފާ
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 (151)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 



 63 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ޙާލަތު ވަރުގަދަވެ އެވެ. މިގޮތުދް ގިދަ ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިދް ދަރިފުޅަފް 

ދަރިފުޅު  އެމިޙާލަތުގައި އިމާދްކަދް ވާޖިބުވެގެދްވާކަދް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

ގިދަ ޢިލްމުވެރިދް  ވޭދެކަމަފްމިކަދްތައް ދޫކުރުމުދް އެކަމަފް ޢުޤޫބާތް ދެ

ވެސް  އަދި އެދޫދް أَِبْي الَخطَّابއިވެ އެވެ. އަދި މިއީ ވިދާޅުވެފަ

ޢިލްމުވެރިދް ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެވެ. އަދި މިއީ ދުހަދު ބާރުގަދަ 

ޤަލަދް  އެ ދަރިފުޅުގެ މަތިދް ދީދުގެ ފަރުޢީކަދްތަކުދް ބަސްފުޅެކެވެ.

ޤު އެއްޗެއް ޚަލްހަމަކަފަވަރުދް އެދާއަފް ހުރިހައި  ސްކމަވެވީދަ އުފުލިފައި

ފަރާތް މަޢުރިފާކޮފް ދެދެގަދެވޭދެ ވަޞީލަތް އޭދާއަފް ލިބިފައިވެ  ކުރެއްވި

އެވެ. އަދި ތަޥްޙީދަފް އިޤްރާރުވުމާއިކ ރަސޫލުދްދަފް އީމާދްވުމާއި މިފަދަ 

ކަދްތަކަފް ދަޟަރުހިދްގައި މިކަދްތަކަފް ދަލީލުކުރުމުގެ ކުޅަދާދަކަދް 

ދުދިޔޭގެ އެދްމެހައި ، އިޢިލްމާއެފަދައިދް  ލިބިގެދްވެ އެވެ. އަދި ހަމަ

هللا  ހެޔޮވެގެދްވާ ކަދްތައްތައް ފަހުމްވުމުގެ ކުޅަދާދަކަދް ލިބިގެދްވެ އެވެ.

 ރަސޫލުދްދަފް ކާފިރުވުމުގައި އޭދާއަފް ޢުޛުރެއްދެތެވެ. އަފް ކާފިރުވުމާއި

ވުމާއި އެކަލާދގެ ރަސޫލާއަފް އީމާދްވުމުގެ އަފް އީމާދް هللاއެހެދީ 

އަދި ބޮޑަފް  ހެދް އެދްމެހައި ޢިލްމުތަކަފްވުރެދަލީލުތައް އޭދާއަފް އެހެދި

 1"ފާޅުވެގެދްވެ އެވެ.އޭދާ ހޯދާ ފަދްދީ އެދްމެހައި ޢިލްމުތަކަފްވުރެ ބޮޑަފް 

އަފް އީމާދްވުދް ފުރިހަމައަފް   هللاދަރިފުޅުގެ ހިތުގައި  ،ވުމުދްއެހެދް

ކަމަކީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައާއި  އަފަގެދުވުދް ހުއްޓެވެ. މި އީމާދްތެރި
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 (416-415)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 



 64 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ތެރޭގައިވާ  ދަރިފުޅުގެ މަދްމަ އެދަރިފުޅުގެ ހިތުގައި އަފަގަދުވާ ކަދްތަކުގެ

ގެ ހަޟުރަތުގައި އެދްމެބޮޑު  هللاއެދްމެ މާތް އަދި އެދްމެ ހެޔޮވެގެދްވާކ 

އަޖުރު ލިބިދޭދެ ކަދްތަކެވެ. މިއީ އެދްމެހައި ހެޔޮކަދްތަކަފް ހުޅުވިގެދްދާ 

ގެ އަދި ހެޔޮކަމުގެ ދޮރެވެ. އަދި މިއީ އެދްމެހައި ކިޔަމަދްތެރިކަމު

އަސާސުކަމުގައިވާ އެއްޗެވެ. އަދި މިއީ ކޮދްމެ އިދްސާދަކުކ ކޮދްމެ 

ފިރިހެދް ދަރިއެއް އަދި ކޮދްމެ އަދްހެދް ދަރިއެއް ސީދާވެގެދްވާ 

ތެދުމަގުގައި ދެމިހުރުމަފް އޮތް އެދްމެހައި އަޞްލުތަކުގެ މަތީގައިވާ 

 އަޞްލެވެ.

އަފް   ابن َعبَّاسގެ ދަރިކަލުދް   الَعبَّاس ގެ ރަސޫލާ  هللا

 ގެ ސަވާރީމަތީގައި ދަބިއްޔާ  އެދަރިފުޅު ދުހަދު ޅައިރުގައި ދަބިއްޔާ 

   ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  ބަޔާދްކުރައްވާގައި އިދްދެވިހިދދުގައި ޅުގެ ފަހަތްޕު

يا غالـُ ! إني ُأَعلُِّمَك كلماٍت ، احفِظ اهلَل َيْحَفْظَك ، احفِظ اهلَل َتِجْدُه ُتَجاَىَك ، إذا )
سألَت فاسأِؿ اهلَل ، وإذا استَػَعْنَت فاسَتِعْن باهلِل ، واعلم أفَّ األُمََّة لو اجتمعت على أف 

وا على أف يضروَؾ ينفعوَؾ بشيٍء ، لم ينفعوؾ إال بشيٍء قد كتبو اهلُل لك ، ولو اجتمع
 1(الصُُّحفُ األقالـُ ورُِفَعِت  َجفَّتِ بشيٍء ، لم يضروَؾ بشيٍء إال قد كتبو اهلُل عليَك ، 
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އަރިއަހުދް  (  ابن عباس 4556( )رقم ادلسند(، أبو يعلى )4664)رقم  (، أمحد4516)رقم  الرتمذي 

 ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. 

ގެ ސަދަދަކީ ރަދގަޅު  الرتمذيއަދި  (މިއީ ޙަސަދު ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ.)ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. الرتمذي 

 األلبانގައި ބަޔާދްކުރެއްވި އެވެ. އަދި (464 /1( )جامع العلوم واحلكم) احلافظ ابن رجب ސަދަދެއްކަމުގައި 

 ގައި ޞައްޙަކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ( 11917( )رقم صحيح اجلامع)



 65 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އޭ ދަރިޔާއެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް ތިމަދްދަބިއްޔާ ތިޔަދަރިއަފް ފާއިދާކުރަދިވި "

ރައްކާތެރިކުރާފެވެ. އެހިދދުގައި  هللاކަލިމަތަކެއް އުގަދްދައިދެމެވެ. ތިބާ 

 ބާތެރިކުރާފެވެ. ތިރައްކައު هللاތިބާ ތިބާ ރައްކާތެރިކޮފްދެއްވާދެ އެވެ.  هللا

ތިބާ ދަދްދަވާ ހިދދުގައި ދެމިވޮޑިގެދްވާދެ އެވެ.  هللاބޭދުދްވާ ކަމެއްގައި 

ގެ ހަޟުރަތުދް  هللاއަފް ދަދްދަވާފެވެ. ތިބާ ވާތްގަފް އެދޭ ހިދދުގައި  هللا

އްމަތް އު ވާތްގަފް އެދޭފެވެ. ދަދްދާފެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް މުޅި

އެކަތިގަދޑެއްގައިވެ ތިބާއަފް ފައިދާއެއްކޮފްދޭދް ބޭދުދްވި ދަމަވެސް އެބައި 

ލިޔުއްވާފައިވާ ކަމެއްމެދުވީ އެބައިމީހުދްދަފް  هللاމީހުދްދަފް ތިބާއަފް 

އުއްމަތް  ތިބާއަފް ހޯދައެއް ދުދެވޭދެ އެވެ. އަދި ހަމަކަފަވަރުދް މުޅި

ގެ ގޮތުގައިވެ ތިބާކައިރިއަފް ތިބާއަފް ގެއްލުމެއްދިދުމަފް އެކަތިގަދޑެއް

އެކަލާދގެ ތިބާގެ މައްޗަފް ލިޔުއްވާފައިވާ ދަމަވެސް ވީއެގޮތުގައި އައިކަމުގައި

އެވެ.  ގެއްލުމެއް މެދުވީ އެބައިމީހުދްދަކަފް ތިބާއަފް ދުދެވޭދެ

 ފޮތުދްވަދީ ދެލިހިކިފައެވެ. އަދި  ހަމަކަފަވަރުދް ޤަލަދް ވަދީއުފުލިފަ

 އެވެ." 

ـُ  ގައި މިޙަދީޘްގައި  ()َجاِمُع الُعُلوـِ َوالِحَكمِ  لّي ابُن رََجٍب الَحْنبَ  اِْلَما

އޭދާގެ ހަފިގަދޑުގައި ބާރުގަދަކަދް ހުރި ހިދދުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "

އެމީހަކު ޢުމުރުދް ދުވަސްވެ ބަލިކަފި  هللاތެރިކުރި މީހާއަފްކ އުރައްކަ هللا

                                                                                                                                

މި ފޮތުގައި މި ޙަދީޘް ޝަރަޙަ ( البن عباس نور اإلقتباس يف مشكاة وصية النيب ) احلنبلي رجباإلمام احلافظ ابن 

 ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. މިއީ ޗާޕުކުރެވިގެދް އެތަކެއް ފަހަރުމަތިދް ދެރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. 

 



 66 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އޭދާގެ  هللاތެރިކުރައްވާދެ އެވެ. އަދި ޙާލަތަފް ދެވޭ ދުވަހުގައި ރައްކައު

ބާރުވެރިކަމަފް އެކަލާދގެ  ވިސްދުމަފާއި ފެދުމަފާއި އަޑުއިވުމަފާއި

 1ފަޟުލުވަދްތަވެރިކަމުދް ހެޔޮގޮތް ހިބަކޮފްދެއްވާދެ އެވެ."

އަފް ކުފްތަދްވުމުގައި ޤާއިމްކުރުމާއިކ  هللاގައި ފަހެކ ހިތް އެކުއެކު

ގޮތުގައި އަދާކުރުމާއިކ އެކަދްތައް އެކަލާދގެއަފް އިޚްލާޞްތެރިވުދް ޙައްޤު

އެ ދަރިދްގެ ދަރިދްގެ ހިތްތަކުގައި ފުރިހަމައަފް އަފަގެދުވުމަކީ 

އަދި މަތިވެރިކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެދިވެގެދްވާ ކަމެކެވެ.  هللاދަފްސުތަކުގައި 

އެއީ އެދަރިދްދަފް ހެޔޮކަދްތަކަފް އިރުޝާދު ދިދުމެކެވެ. ފަހެ މިއީ 

ރިދްގެ އަޅުކަދްތަކުދް ދިދިޔޭގައި އަދި އާޚިރަތުގައި މައިދްބަފައިދްދަފް އެދަ

 ދުހަދު ހެޔޮމަދްފާ ލިބިދޭދެ ކަމެކެވެ. 
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 67 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ފިރިހެދް ދަރިދްދާއި އަދްހެދް ދަރިދް ރިވެތި  ހަތްވަދައީ :

ބިއްޔަތުކުރުމާއި އަދި ދުބައި އަޚްލާޤުގެ އަޚުލާޤުގެ މަތީގައި ތަރު

ފައިދާކުރާ ޢިލްމުގެ ތެރޭގައި މަތިދް އިދްޒާރުދިދުމެވެ. ފަހެ މިއީ 

 ހިމެދިގެދްވާ ކަމެކެވެ.

ޝަރީޢަތުގައި އަޚްލާޤަފް ދުހަދު މި މަތިވެރިވެގެދްވާ ، އެއީ ޠާހިރު

ގެ  ُلْقَمافُ   هللاމަތިވެރިވެގެދްވާ މަޤާމެއް ދެވިގެދްވެ އެވެ. 

 ބަސްފުޅުތައް ބާޔާދްކުރައްވާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.          

                              

                        

                        

            [2021 :لقماف]  !ެއޭ ދަރިފުޅާއެވ"

 ހަމަކަފަވަރުދްކ އެ ޢަމަލަކީ ރެވިއޮފްޓަރެއްގެ ބަރުދަދްހުރި ޢަމަލެއް ކަމުގައި

ވިޔަސް ދުވަތަ  ވިޔަސް ދުވަތަ އުޑުތަކުގައި ވިޔަސްކ ހިލައެއްގެ ތެރޭގައި

އެ ޢަމަލެއް  هللا (ޤިޔާމަތް ދުވަހުދް)ވިޔަސް  ބިމުގެ ތެރޭގައި

އީ އޯގާވަދްތަކަދް ބޮޑުކ މޮޅަފް  هللاގެދްދަވާދެތެވެ. ހަމަކަފަވަރުދްކ 

ދެދެވޮޑިގެދްވާ އިލާހެވެ. އޭ ދަރިފުޅާ އެވެ. ތިބާ ދަމާދު ޤާއިމްކުރާފެވެ. 

ދްތައް ދަހީކުރާފެވެ. އަދި ހެޔޮކަދްތަކަފް އަމުރުކުރާފެވެ. އަދި ދުބައިކަ



 68 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ތްތަކަފް ކެތްކުރާފެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް އެކަދްވަދީ ޢަޒުމް ތިބާއަފްޖެހޭ މުޞީބާ

ކަދޑައަޅަދްޖެހޭ ކަދްތަކުގެ ތެރެއިދްދެވެ. އަދި މީސްތަކުދްދަފް 

އެބަހީ މޫދުއަދބުރައި )ކިބުރުވެރިވެކ ތިބާގެ ކޯތާފަތް އަދބުރައި ދުލާފެވެ. 

ބިމުގައި ދުހިދގާފެވެ.  އަދި ބޮޑާވެގެދްވާ ޙާލުގައި (ދުލާފެވެ.

 هللاކިބުރުވެރިވެ ފަޚުރުވެރިވާ އެއްވެސް މީހަކުދެކެ ހަމަކަފަވަރުދްކ 

ލޯބިވެވޮޑިގެދެއް ދުވެތެވެ. އަދި ތިބާ ހިދގާ ހިދގުމުގައި މެދުމިދަފް 

ހިދގާފެވެ. އަދި ތިބާގެ އަޑު މަޑުކުރާފެވެ. ހަމަކަފަވަރުދްކ އަޑުތަކުގެ 

 އެދްމެ ހުތުރުވެގެދްވާ އަޑަކީ ޙިމާރުގެ އަޑުކަދް ކަފަވަރެވެ." ތެރެއިދް

ފަހެކ ދަރިދްދަފް އިޙްސާދްތެރިވުމަކީ : އެއީ ފިރިހެދް ދުވަތަ އަދްހެދް 

ދަރިއެއްކަމުގައި ވިޔަސް އެ ދަރިއަފް ފައިދާކުރާދެ ހެޔޮ ޢިލްމެއް 

ގެދްވާ އުގަދްދައިދީ އަދި ފައިދާ ކުރަދިވި ގޮތުގައި އެދަރިއަފް ފުރިހަމަވެ

 ތަރުބިއްޔަތަކުދް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމެވެ.  

 ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  هللا                

           [6 :التحريم] "ްވެއްޖެ އޭ އީމާދ

މީހުދްގެ އަމިއްލަ ދަފްސުތަކާއިކ ތިޔަބައިމީހުދްގެ މީސްތަކުދްދޭވެ. ތިޔަބައި

އަހުލުވެރިދް ދަރަކައިދް ސަލާމަތްކުރާފެވެ. އެ ދަރަކައިގެ ދަރަކީ 

  މީސްތަކުދްދާއި ހިލައެވެ."



 69 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ـُ   1()فَػْتِح الَقِدْيرމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި   الَحاِفُظ الشَّوَْكاِنيُّ  اِْلَما
وٍر، َعْبُد ِبْن ُحَمْيٍد، لِفرِيَاِبيُّ، َسِعْيُد ِبْن َمْنصُ َعْبُد الرَّزَّاؽ، اވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. " 

ގެ  َعِليُّ بْن أَِبْي طَاِلٍب ޞައްޙަކުރައްވާ الَحاِكُم އަދި ابُن َجرِْيٍر، ابُن الُمْنِذِر 

 ފައިވެ އެވެ. ބެހޭގޮތުދް ރިވާކުރައްވާ ހުދް މި އާޔަތާއައަރި      

             [6 :التحريم]  َعِليُّ بْن أَِبْي طَاِلٍب 

ތިޔަބައިމީހުދްގެ  ތިޔަބައިމީހުދްގެ ދަފްސުތަކަފާއިވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "

އަހުލުދްދަފް އެދްމެހައި ހެޔޮކަދްތައް އުދގަދްދައި ދޭހުއްޓެވެ. އަދި 

 އެބައިމީހުދް ރިވެތިގޮތުގައި އަދަބުވެރި ކުރުވާފެވެ."

ގެ އަޅާއެވެ. ތިބާގެ ދަރިފުޅުގެ  هللا"އޭ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.   ُعَمرَ ابن 

ގަދޑުގައި އަދަބުވެރިކަދް ތިބާ ހެޔޮގޮތުގައި އެދަރިފުޅުގެ ހަފި

މަސްއޫލުވެރިވާދްޖެހޭދެ ފް އަފަގަދްދުވާފެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް ތިބާއަކީ އެކަމަ

ހިތުމުގައި  ފަރާތެކެވެ. އެ ދަރިފުޅަކީ އޭދާގެ މައިދްބަފައިދްދަފް ހެޔޮކޮފް

 2މަސްއޫލުވާދްޖެހޭދެ ފަރާތެކެވެ."

                                                           
1

 އަފް ބައްލަވާ.( 148)ص  (، حتفة ادلودود بأحكام ادلولود141رقم  /1( البن أيب الدنيا )كتاب العيال(، )155 /5) 
2

   (84 /1(، الكربى )8664)شعب اإلميان( البيهقي )رقم   



 70 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ـُ الَحَسُن ސޫރަތުގެ އާޔަތުގެ މައްޗަފް  التَّْحرِْيمُ އެދްމެފަހުދް ޛިކުރުވެވުދު  اِْلَما
"އެބައިމީހުދްދަފް އުގަދްދައި ދިދުމާއިކ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  الَبَصريُّ 

 1އަދަބުވެރިކުރުމުގައި ތިޔަބައިމީހުދް ޤާއިމްވުދް ހުއްޓެވެ."

އެއްޗެއް  އެކަމެއްގައި އެއްވެސް ޝައްކެތްދުވާ ކަމަކީ : ތިބާ ހެޔޮ

އެއްޗެކެވެ. ތިބާ ދުބައި  ހިދދުގައި އެއިދް ފާޅުވާދީ ހެޔޮއިދްދައިފި 

އެއްޗެއް އިދްދައިފި ހިދދުގައި އެއިދްފާޅުވާދީ ދުބައި އެއްޗެކެވެ. މި 

ދޫދްގޮތެއް ދުވާދެ އެވެ. މީގެ ކުރިދް ޛިކުރުވެ ދިޔަފަދައިދް ދުބައި 

 އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ދެތްގޮތުގައި ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ވުމަކީ

 ދަރިދްދަފާއިކ މައިދްބަފައިދްދަފާއިވެދަދިވި ދުބައި ދަތީއްޖާ ހަލާކު

 ވެ. ކެތަމަޢުއަފް ދިކުދްދާދެކަމެމުޖު

ބެހޭގޮތުދް  ތިބާއަކީ ދަރިފުޅު ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ

ސުވާލުކުރެވޭދެ ފަރާތަކަފްވީ ފަދައިދްކ ދަރިފުޅަކީ އޭދާގެ 

 ބެހޭގޮތުދް މަސްއޫލިއްޔަތާޔޮކޮފް ހިތުމުގެ މައިދްބަފައިދްދަފް ހެ

ޢިއްފަތްތެރިކަމާއިކ ތެދުވެރިކަމާއިކ ސުވާލުކުރެވޭދެ ފަރާތެކެވެ. 

ވަޤުތަފް ރައްކައުތެރިވުމާއި އެ  ،ައުތެރިކުރުމާއިޫދ ަރްއކ، ހެޔޮކޮފްހިތުމާއި

އިދާކުރަދިވި ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަކުރުދްކ މިފަދަ ރިވެތި އަޚުލާޤު ވަޤުތުތައް ފަ

އި އަދްހެދް ދަރިދްދަފް އުގަދްދައި ދިދުމަކީ އޭގެ ފިރިހެދް ދަރިދްދަފާ

                                                           
1
 އަފް ބައްލަވާ.( 148) (، حتفة ادلودود بأحكام ادلولود144رقم  /1( البن أيب الدنيا )كتاب العيال) 

 



 71 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ދުބައި ކަދްތަކުގެ ތެރެއަފް ވެއްޓި އަދި ދީދުގައި  بِِإْذِف اهللސަބަބުދް 

މިކަދްތަކުގެ މަދާކުރެވިގެދްވާ ކަދްތަކުދް އެއްކިބާ ކޮފްދޭދެ ކަދްކަމެވެ. 

 َوالِعيَاُذ باهللއިދިކޮޅަކީ އެއިދް އިދިކޮޅު ދަތީއްޖާ ދުކުދްދާދެ ކަމެކެވެ. 

َياُف ِمنَّا     َعلى َماَكاَف َعوََّدُه أَبُػْوهُ                        َويَػْنَشأُ نَاِشُئ الِفتػْ

ބޮޑެތިކުރާ ދަރިދްކ ބޮޑެތިވެގެދް އަދްދާދީ  މާދައީ : އަހަރުމެދް

 އެދަރިއެއްގެ ބައްޕަ އެދަރިފުޅު އާދަ ކުރުވި ކަދްތަކުގެ މަތީގައެވެ.

ދގަޅު އަޚްލާޤެއްގެ މަތީގައި ދަރިދް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއިކ ހެޔޮވެގެދްވާ ރަ

ދުބައިވެގެދްވާ އަޚުލާޤުތަކުދް ދަރިދް އެކަހެރިކޮފް ހެދުމަކީ ދުހަދު 

އެކު  މާކޮފް މިކަމަފް ބެލެހެއްޓުދްތެރިކަބޮޑުވެގެދްވާ ކަމެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަ

 ވާރިދުވެފައިވެ (ތައްދަލީލު)ދައްޞު  ޝަރުޢީ ފަރުވާތެރިވުމަފް ދުހަދުގިދަ

 އެވެ.

ـُ  ـُ ُمْسِلٍم  އަދިالُبَخاِرْي اِْلَما އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެދްފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެ اِْلَما

 َكَما َويَُمجَِّسانِوِ  َويُػَنصَِّرانِوِ  يُػَهوَِّدانِوِ  فَأَبَػَواهُ  اْلِفْطَرةِ  َعَلى يُوَلدُ  ِإالَّ  َمْوُلودٍ  ِمنْ  َما)އެވެ. 
"ކޮދްމެ ދަރިއަކު  1(َجْدَعاءَ  ِمنْ  ِفيَها ُتِحسُّوفَ  َىلْ  َجْمَعاءَ  بَِهيَمةً  اْلَبِهيَمةُ  تُػْنَتجُ 

ދުދިޔެއަފް އުފަދްވަދީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުކަދްމަތީގަ އެވެ. އެދަރިފުޅު 

ޔަހޫދީއަކަފް ދުވަތަ ދަޞާރާއަކަފް ދުވަތަ މަޖޫސީއަކަފް ހަދަދީ އޭދާގެ 

                                                           
1
 ގެ އަރިއަހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  أبو هريرة  (4658) مسلماإلمام އަދި ( 1158) اإلمام البخاري 
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ސަލާމަތުދް އޮތް ދަޢަމްސޫފިގެ މައިދްބަފައިދްދެވެ. އެއީ ސިއްޙަތު 

އެއްޗެއް ދުދިއެއަފް އަދްދަ  ފަރާތުދް ސިއްޙަތު ސަލާމަތުދް އޮތް އެފަދަ

ފަދައިދްދެވެ. އޭތީގެ ހަފިގަދޑުގައި ޢައިބުވެފައިވާ ތަދެއް ފެދިފަ 

 ވޭތޯއެވެ؟"

އަހަރުމެދްގެ މައްޗަފް   هللاފަހެކ ރިވެތި އަޚުލާޤަކީ އެކަމަކަފް 

ކަމެކެވެ. އެއީ މައިދްބަފައިދްދަފް އެބައިމީހުދްގެ  އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ

ދަރިދްދަފް އުގަދްދައިދިދުމަފް ބޮލުގައިއެޅިފައިވާ ޙައްޤެކެވެ. އެ ދަރިދް 

މަތިވެރިވެގެދްވާ މި ރިވެތި އަދަބުތަކުގެ މައްޗަފް ތަރުބިއްޔަތުކުރަދްޖެހެ 

 އެވެ.

  ރައްވާފައިވެ އެވެ. ވަޙީކު  هللا            

                           

          [10 :النحل] " ހަމަކަފަވަރުދް ޢަދުލުވެރި ވުމަފާއިކ

 هللاއިޙްސާދްތެރިވުމަފާއިކ ގާތްތިމާގެ މީހުދްދަފް ހެޔޮފޯރުވުމަފް 

އަމުރުކުރައްވަތެވެ. އަދި ހުތުރުކަދްބޮޑުވެގެދްވާ ފާފަތަކާއިކ 

އުޅުދް އެކަލާދގެ ދަހީކުރައްވަތެވެ.  މުދްކަރާތްތަކާއިކ އަދިޔާވެރިވެ

ޟު އިއްވަވަދީ ތިޔަބައިމީހުދް އެކަލާދގެކ ތިޔަބައިމީހުދްދަފް ވަޢު

 ހަދދުމަކުރުމަފްޓަކަ އެވެ."
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ފަހެކ ދަރިދްދަފް މަތިވެރިވެގެދްވާ ރިވެތި އަޚުލާޤު އުގަދްދައިދޭ ހުއްޓެވެ. 

އެއީ ވަޢުދަފް ތެދުވެރިވުމަފާއިކ ބަލި ދިކަމެތި މީސްތަކުދްދަފް 

އަފް   هللاރަޙްމަތްވުމަފާއިކ ތެދުބަހުދް ވާހަކަ ދެއްކުމަފާއިކ 

ފް އަފް ތަބަޢަވުމަފާއިކ ވަޤުތަ ޞްތެރިވުމަފާއިކ ރަސޫލާ އިޚްލާ

ފަރުވާތެރިވުމަފާއިކ އަމާދާތްތައް ފުރިހަމައަފް އަދާކުރުމަފާއިކ 

ވަފްޓެރިދްގެ ޙައްޤުތަކަފް މައިދްބަފައިދްދަފް ހެޔޮކޮފްހިތުމަފާއިކ އަ

 ގެދްތެރިވުމަފާއި ލަދުވެތިކަމާއި މީސްތަކުދްދަފް ޢަފޫކޮފް މީސްތަކުރައްކައު

ތެރޭގައި ރިވެތިގޮތުގައި އުޅުދްފަދަ ހެޔޮ ރިވެތި އެހެދް އަޚުލާޤުތައް 

 ދަރިދްދަފް އުގަދްދައިދިދުމުގައި ދެމިހުރުމެވެ. 

ـُ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އިދްތިހާ ދަރަޖައަފް ދަރިފުޅު   ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

މެދު  ކަމަކީކ އެ ދަރިފުޅުގެ އަޚްލާޤާއެކަމަކަފް ބޭދުދްޖެހިފައިވާ 

ފަރުވާތެރިވުމެވެ. ފަހެ އެދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެދް އަދްދާދީ އެދަރި ޅައިރުގައި 

ތަރުބިއްޔަތު ދިދް މުދައްރިސުގެ ތަރުބިއްޔަތުދިދް ގޮތެއްގެމަތީގަ އެވެ. 

އެކު އުޅުދް ދުވަތަ  ދްދާ އެކުވެ އުޅުމުގައި ރަޙްމަތާއެގޮތުދް އޭދާ މީސްތަކު

ގޮތުގައިވުމާއިކ  ރި މީހެއްގެމީސްތަކުދްގެ މައްޗަފް ގަދަފަދަ ރުޅިވެ

މުޚާޠަބުކުރުމުގައި ހުދްދަ ރިވެތި ދުވަތަ ގޮތްކުޑަ ކަމާއިކ  މީސްތަކުދްދާ

އޭދާގެ އެދޭ އެދުދްތަކަފް ފަސޭހަކަމާއި އެކުގައި ލެދބިގެދް ދިއުމާއިކ އޭދާ 

ހޯދުމުގައި ދުބައި ގޮތަތްކުގެ ތެރެއިދް އެފަދަ  ކެއިދްބުއިމަފް އަދި މުދާ

ވުމަކީ އޭދާ ތަރުބިއްޔަތުކުރާ މީހާގެ ފަރާތުދް ހޯދައިގަދްދަ މުޢާމަލާތުގައި 
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ފުފުދޭ ވަރަފް ކަދްތަކެއް ކަމުގައިވެ އެވެ. އެ ދަރިފުޅު ބޮޑުވެ ތަސައްރަ

ތަކުދް ވަކިވެގަތުމަކީ އޭދާއަފް ދުހަދު އުދދަގޫ ކަދްތަކެއް އައުމުދް މިކަދް

ރެވިފައިވާ އޭގެ ކަމުގައިވެ އެވެ. މި އެދްމެހައި އަޚްލާޤުތަކަކީ އޭދާ ބިދާކު

އެކަދްތަކުދް އެއްކިބާވެ މަތީގައި ޤާއިމްވެފައިވާ އަޚުލާޤުތަކެއް ކަމުގައިވެ 

ދުރުވުމަފްޓަކައި ބޭދުދްވި ކަމުގައިވިޔަސް އޭދާ އެކަމުގެ ސަބަބުދް 

އެހެދްވުމުދްކ ތިބާއަފް ކޮދްމެވެސް ދުވަހެއްގައި ފަޟީޙަތްވާދެތެވެ. 

ދަމަ  މީސްތަކުދްދަފް ބަލާލައިފި ދައެބައެއްގެ އަޚުލާޤު ދުބައިވެފައިވާ ގި

އެބައިމީހުދްގެ އަޚުލާޤު ދުބައިވެފައިވަދީ އެބައިމީހުދް ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވި 

 އެގޮތެއްގައި ބޮޑުވެފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުދްދެވެ. 

ބާޠިލް  މަޖާކުރުމުގައިވާވުމުދްކ އެ ދަރިފުޅު ވިސްދޭ ޢުމުރަފް އައުމުދް 

މަޖްލިސްތަކުދްކ މިއުޒިކު އަޑުއެހުމުދްކ ފާޙިޝް ބަސްތައް އަޑުއެހުމުދްކ 

ބިދުޢަތަކުދްކ ދުބައި ވެގެދްވާ ބަސްތަކާއި ޚިޔާލުތަކުދް އެކަހެރިކޮފް 

ދުރުކުރަދްޖެހެ އެވެ. ސަބަބަކީ ވިސްދޭ ޢުމުރުގައި މިފަދަ ބަސްތައް 

ކިވެގަތުމަކީ އޭދާއަފް އަޑުއިވުމުގައި ދެމިހުރުމުދް ބޮޑުވުމުދް އެއިދް ވަ

އެ ދަރިފުޅުގެ ބަލަދުވެރިޔާ އެކަދްތަކުދް އުދދަގޫ ކަމަކަފްވާދެ އެވެ. 

ދަރިފުޅު ވަކިކޮފްލުމަކީ އިދްތިހާއަފް ދަތި ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެ އެވެ. ފަހެކ 

ހަފިގަދޑުގައި އަފަގެދުވިފައިވާ އާދަތައް ބަދަލުކުރުމަކީ އެދްމެ ބުރަވެގެދްވާ 

 ޠަބީޢަތަކަފްދަރިއެއްގެ ޞާޙިބާއަފް އޮތީ އަލުދް ދެވަދަ  ކަދްތަކެވެ. އެފަދަ

ގެދްގޮސް އާ އާދަތަކެއްގެ މައްޗަފް އެ ދަރިފުޅު ހޭދެވުމެވެ. އޭދާގެ 



 75 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ހަފިގަދޑުގައި އަފަގަދެވިފައިވާ އޭދާގެ ތަބީޢަތުގައިވާ ކަމަކުދް 

ދޮގުހެދުމާއިކ ދުރުކުރުވުމަކީ އެދްމެ އުދދަގޫ ކަދްތަކެވެ. 

ދުރުކުރުމަކީ ޤަތުލުވެދާދެ ވިހައަކުދް ދުރުކުރުމަފްވުރެ  ޚިޔާދާތްތެރިކަމުދް

އުދދަގޫކަމެކެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް ދޮގުހެދުމާއިކ ޚިޔާދާތްތެރިކަމަކީ އެއީ 

އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައިވެއްޖެ ހިދދުގައި އެދާގެ ދުދިޔަވީ އަދި އުޚުރަވީ  ފަސޭހަ

ހެޔޮކަދްތަކުދް  އެދްމެހައި ބާއްޖަވެރިކަމެއް ފަސާދަވީ އެވެ. އަދި އެދްމެހައި

  އެމީހަކު މަޙްރޫމުވީ އެވެ.

މަސައްކަތް ކުރުމުދް ވަކިވެކ  އަދި މޮޅިވެރިކަދްކަދްދެތްކަމާއިކ 

ތައް ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމުދް ދުރުހެލި ކުރުވުދް ހުއްޓެވެ. ތުހުސްވަގު

އަދި އެއާއެކު އޭގެ އެދްމެހައި އިދިކޮޅު ސިފަތަކުގައި ހާދުވަދް ޖެހެއެވެ. 

ރޭގަދޑުގެ އެދްމެފަހުބައިގެ މައްޗަފް ސަމާލުވުމަފް ޢާދަކުރުވުދް ހުއްޓެވެ. 

ކަލާދގެ ރިޒުޤު އެ ދްދަފް އެބައިމީހުދްދަފްހަމަކަފަވަރުދް އެއީ މީސްތަކު

ގެ ހަޟުރަތުދް  هللاދަފް ދްވެ އެވެ. އެއީ މީސްތަކުބައްސަވާ ގަދޑިކަމުގައި

މަދުދް ވަދީ  ވަޤުތުގައިބައްސަވާ ވަޤުތެވެ. އެ ހެޔޮކަދްތައް އަޅުތަކުދްދަފް

އެއްވެސް އެއްޗެއް  ލިބިދޭ މީހުދްދާއި ގިދަގުދައިދް ލިބިދޭ މީހުދްދާއި

ދުލިބި މަޙްރޫމުވެގެދްވާ މީހުދްދެވެ. ފަހެ މިވަޤުތުގެ މައްޗަފް ކުޑައިރު 

ޢާދަވެފައިވާ ދަރިއަފް އޭދާ ބޮޑުވުމުދް އެއީ ފަސޭހަކަމެއްގެ ގޮތުގައިވާދެ 

 1އެވެ."
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 (151-149)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 



 76 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

َمة َعْبُد الرَّْحمن بُن نَاِصٍر الَسْعِديُّ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ތިބާގެ ހެޔޮކަދް  الَعالَّ

އެބަޔަކަފް ދުހަދު ބޭދުދްވެފައިވާ ބަޔަކީކ އަދި ތިބާގެ ފަރާތުދް އެ ހެޔޮކަދް 

އެދްމެ ޙައްޤުވެގެދްވާ ބަޔަކީ ތިބާގެ ދަރިދްދެވެ. ފަހެކ ހަމަކަފަވަރުދް 

ތިބާއަފް އެ ދަރިދް  هللاގެ އަމާދާތެކެވެ.  هللاގައިވާ އެދަރިދްދަކީ ތިބާއަތު

ހިތްތަކުގައި އަދި ހަފިގަދޑުގައި ހެޔޮ ޞާލިޙް ތަރުބިއްޔަތަކުދް ތަރުބިއްޔަތު 

ކުރުމަފް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. މިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެދޭ 

 ކިތަދްމެ ކުޑަކަމެއްވިޔަސް އަދި އެއީ ދުހަދު ބޮޑުކަމެއް ވިޔަސް އެކަމެއް

ތިބާ އަދާކުރުމަކީކ ހަމަކަފަވަރުދް އެއީ ތިމާގެ މައްޗަފް ވާޖިބުވެގެދްވާ 

އަފް ކުފްތަދްކޮފްފައިވާ އެދްމެ  هللاކަމެއް އަދާކުރުމެކެވެ. އެއީ ތިބާ 

ހެޔޮވެގެދްވާ ޤުރުބާދެވެ. ތިބާ މިކަމުގައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާހުއްޓެވެ. 

ޟުރަތުދް ލިބޭދެކަމުގައި ގެ ހަ هللاމިކަމުގެ ހެޔޮވެގެދްވާ ޖަޒާ ތިބާއަފް 

ދެކޭފެވެ. ފަހެކ ހަމަކަފަވަރުދް ތިބާ އެދަރިދްދަފް ކާދްބޯދް ދިދުމުގައި އަދި 

ތަރުބިއްޔަތު  އަދްދައުދު ހޯދައިދިދުމުގައި ދެމިހުރެ އެ ދަރިދް ހެޔޮ

ހިދދުކ ތިބާ ދެމިހުރީ ޙައްޤު އަދާކުރުމުގައި އެވެ.  ކުރުމުގައި ދެމިހުދްދަ

ބު ލިބިގެދްދެ އެވެ. ފަހެކ އަދި އެއަފްވުރެ ބޮޑު ތިބާއަފް އެކަމުގެ ޘަވާ

ޘަވާބާއި ދަރުމަ ތިބާއަފް އެދަރިދްގެ ހިތްތަކަފް އަދި ރޫޙަފް ތަރުބިއްޔަތު 

ހެޔޮ ، މިހުރުމުދްދިދުމަފް ފައިދާ ކުރަދިވި ޢިލްމު ހޯދައި ދިދުމުގައި ދެ

 ލިބިދޭދެ އެވެ. ދެމިހުރުމުދް ރިވެތިވެގެދްވާ އަޚުލާޤު ދައްކައި ދިދުމުގައި

އަދި ދުބައި އެދްމެހައި އަޚުލާޤުތަކުދް ސަމާލުވެ ހުރުމަފް ދަރިދްދަފް 

އިދްޒާރު ދިދުދް ހުއްޓެވެ. ފަހެކ ހެޔޮވެގެދްވާ ރިވެތި އަދަބުތައް ދަރިދްދަފް 



 77 މައިދްބަފައިދް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އުގަދްދައި ދިދުމަކީ މިހާރާއި އަދި ފަހުގެ ދުވަސްތަކަފް ރަދާއި ރިހި ހޯދައި 

ކަމެކެވެ. ދުދިޔެވީ އެދްމެހައި މުދަލެއް ހޯދައި ދިދުމަފްވުރެ ހެޔޮވެގެދްވާ 

ދިދުމަފްވުރެ ހެޔޮވެގެދްވާ ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ހެޔޮ 

އަދަބުތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުދް މީސްތަކުދް މަތިވެރިވެގެދްވާ މަޤާމްތަކަފް 

އުފިލިގެދްދާ އަދި އުފުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެއީ އޭގެ ސަބަބުދް 

އަޅުތަކުދްދަފް  ދްޖެހޭ އެދްމެހައި ޙައްޤުތަކާއިިއަފް އަދާކުރަ هللا އެބައިމީހުދް

އަދާކުރެވޭ ކަމެކެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުދް އަދާކުރަދްޖެހިފައިވާ ޙައްޤުތައް 

މީހުދް ދުރުކޮފްދެ އެވެ. ދެދިވި އެކިއެކި ތަކެތިދް އެބައިއެދްމެހައި ގެއްލުދް 

ބަފައިދްދަފް ހެޔޮދަރިދްގެ އަދި އޭގެ ސަބަބުދް އެދަރިދް އެމީހުދްގެ މައިދް

 1ގޮތުގައިވެދެ އެވެ."

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (ޅަސް ހަތްވަދަ ޙަދީޘްފަސްދޮ  /145( )ص هبجة قلوب األبرار و قرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار) 
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ދަރިދްދަފް ރަޙްމަތް ކުރުމާއި ދަރިދްދަފް އަފްވަދައީ : 

 ބޮސްދިދުދް އަދި ދަރިދްގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވުދް.

 الُحَسْين އަދި  الَحَسنދަބިއްޔާގެ ކާފަދަރިކަލުދް  ހަމަކަފަވަރުދް ދަބިއްޔާ 

 1(يُػْرَحمْ  اَل  يَػْرَحمْ  اَل  َمنْ )އަފް ބޮސްދެއްވަ އެވެ. އަދި ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. 

 ރަޙްމަތް ދުލައްވާދެ އެވެ." هللاމީހަކަފް  މީސްތަކުދްދަފް ރަޙުމް ދުކުރާ"

ـُ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ސަލަފުދް އެބައިމީހުދްގެ   ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

 2ޢަދުލުވެރިކުރެއެވެ." ދަރިދްގެ މެދުގައި ބޮސްދިދުމުގައި

ފަހެކ ދަރިދްގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވުމަކީ ދުހަދު މުހިއްމުވެގެދްވާ ކަމެކެވެ. 

ކެވެ. އޭގެސަބަބުދް އޭދާގެ ޑަކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެދްވާ ފާފައެމިކަމުގައި ފަރުވާކު

ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  ގެ ކޯފާ ވާޖިބުވެދެ އެވެ. ރަސޫލާ  هللاމައްޗަފް 

އަފް ބިރުވެތިވާފެވެ.  هللاތިޔަބައިމީހުދް " 3(َأْواَلدُِكمْ  بَػْينَ  َواْعِدُلوا اللَّوَ  اتػَُّقوا)

 އަދި ތިޔަބައިމީހުދްގެ ދަރިދްގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވާފެވެ."

 

                                                           
1
 ގެ އަރިއަހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. أبو هريرة  (4118) مسلماإلمام އަދި ( 5997) اإلمام البخاري 
2
 (116)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 
3
 ގެ އަރިހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. النعمان بن بشري  (1641) مسلماإلمام އަދި ( 4587) اإلمام البخاري 
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ގެ މެދުގައި ފިރިހެދް ދަރިދްދާއި އަދްހެދް  (ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިދް) َأْىُل الِعْلمِ 

ި ޚިލާފްއުފެދިފައިވެ  މެދު ކިހިދެތްކަމާއި ޢަދުލުވެރިވަދީ ދަރިދްގެ މެދުގަ

 އެވެ.

މިކަމުގެ އެދްމެ މަޝްހޫރު ބަސްފުޅަކީ : ފިރިހެދް ދަރިއަފް ދެވޭ ފައިސާގެ 

މިދްވަރަފް އަދްހެދް ދަރިއަފް ދިދުމެވެ. ހަމަހަމައަފް އެއްވެސް ތަފާތެއް 

 ދުވާގޮތުގައި ދިދުމެވެ. 

ދްހެދް ދަރިދްގެ މެދުގައި އަދި ބަޢެއް ޢިލްމުވެރިދް ފިރިހެދް ދަރިދްދާއި އަ

ޢަދުލުވެރިވުމަކީކ އަދްހެދް ދަރިދްދަފް ދެވޭ އެއްޗެއްގެ ދެގުދަ ފިރިހެދް 

 ދަރިދްދަފް ދިދުދް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

މި މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު ހޯދުމަފްޓަކައި ޙަދީޘްތައް ޝަރަޙަކޮފްފައިވާ 

 ފޮތްތަކަފް ބެލުދްހުއްޓެވެ. 

އްޕައަފް ވާޖިބުވެގެދްވަދީ އޭދާގެ ދަރިދްގެ މެދުގައި ކޮދްމެއަކަސް : ބަ

އެދްމެހައި ކަދްކަމުގައި ޢަދުލުވެރި ވުމެވެ. އެއީ މާއްދީގޮތުދް ދުވަތަ 

ގޮތްތަކުގައި ޢަދުލުވެރި ވުމެވެ.  އިމަޢުދަވީގޮތުގައިވީ ދަމަވެސް އެ ހުރިހަ

އެއްވެސް ދަފްސަކަފް  هللاކުޅަދާދަވީ މިދްވަރަކަފް މިގޮތުގައި ދެމިހުރުމެވެ. 

އޭދާއަފް އެކަލާދގެ ދެއްވާފައިވާ ތަކެތީދް މެދުވީ ތަކުލީފެއް ދުޖައްސަވަ 

 އެވެ.
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ދަރިދް ބާލިޣުވުމުދް އެދަރިދްދަފް ދީދުގައި މުހިދްމު  ދުވަވަދައީ :

 ވެގެދްވާ އެދްމެހައި ކަދްތައް އުދގަދްދައި ދިދުދް.

އެދަރިދްގެ މައްޗަފް ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ  هللاއޭގެ ތެރޭގައި 

ލިޔުއްވާފައިވާ ކަދްތައްތައްހިމެދެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެދަރިދްދަކީ އެހިދދުގައި 

 ގޮތުގައި ވުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިދައިގަތުދް ތަކްލީފު ޖެހިގެދްވާ ބައެއްގެ

ފަދަ ކަދްތައްހިމެދެ އެވެ. އަދި އަދްހެދް ދަރިދްދަފްކ އެ ދަރިދް 

 ގޮތް އުދގަދްދައި ދިދުދް ހުއްޓެވެ.  ބުވާދްޖެހޭޙިޖާ

ـُ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ."ގިދަ ދަރިދްތައް ފަސާދަވެފައިވަދީ   ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

އެބައި މީހުދްގެ މައިދްބަފައިދްގެ ފަރާތުދްދެވެ. އެއީ އެ ދަރިދް 

އިވާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހުމާލު ވުމުގެ ސަބަބުދްދެވެ.  އެ ދަރިދްދަފް ދީދުގަ

ވުމުގެ އުދގަދްދައި ދިދުދް ދޫކޮފްފައި ފަރުޟުތަކާއި ސުދްދަތްތައް

 ގޮތުގައި ވަދިކޮފް އެ ދަރިދްތައް ސަބަބުދްދެވެ. ތުއްތު ޅަ ދަރިދްގެ

ހަލާކުވެ ދިޔައީއެވެ. އެބައި މީހުދްގެ އަމިއްލަ ދަފްސަފް އެއްވެސް 

ސް އެ ފައިދާއެއް ދުކުރިއެވެ. އެ ދަރިދް އުމުރުދް ދޮފިވެ ދިޔުމުދްވެ

ބައްޕައިދްދަފް ފައިދާއެއް ދުކުރިއެވެ. އެއީ ބައެއް މައިދްބަފައިދް އެބައި 

މީހުދްގެ ދަރިދްދަފް އަދިޔާވެރި ވެފައިވުމުދް އެކަމަފް ބަދަލު ދީފައިވާ 

ފަދައިދްދެވެ. ފަހެކ އެ ދަރިފުޅު ބުދެއެވެ. އޭ ބައްޕާއެވެ. އަހަރެދް ޅަ 

ދްދަފް އަދިޔާވެރިވުމުދްކ ފަހެ ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވީ ދުވަހުގައި އަހަރެ

އަހަރެދް ބައްޕައަފް އަދިޔާވެރި ވީމެވެ. އަހަރެދް ޅަ ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައިވީ 
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ދުވަހުގައި އަހަރެދްގެ މައްޗަފް އިހުމާލުވެކ އަޅާލުދްކުޑަކޮފްފައި ވުމުދް 

އަހަރެދް ބައްޕަ މުސްކުޅިވެ ދުވަސްވުމުދް އިހުމާލުވެކ 

 1އަޅާލުދްކޮޑަކޮފްފީމެވެ."

ޚުލާޞާކޮފް ބުދަމެވެ. ހަމަކަފަވަރުދް މަދްމަ އާއި ބައްޕަގެ މައްޗަފް 

އެބައިމީހުދްގެ ދަރިދްދަފް މި މަރުޙަލާގައިކ ތަކުލީފް ޖެހިގެދްވާ 

ބާލިޣުވެފައިވާ މީހަކަފް ޝަރީޢަތުގައި އިދގެދްޖެހޭ އެދްމެހައި ކަދްތަކެއް 

ވެސް އުދގަދްދައި ދިދުދް ވާޖިބުވެގެދްވެ އެވެ. މިކަދްތަކަކީ އެއް

މުސްލިމަކަފް ދޭދގި ހުދްދާދެ ކަދްތަކެއް ދޫދެވެ. ފަހެ މިއީ މަދްމަ އާއި 

ބައްޕަގެ މައްޗަފް ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިދް 

 ހިމެދިގެދްވާ ކަދްތަކެވެ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (117)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 
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މައިދްބަފައިދް އެބައިމީހުދްގެ ފިރިހެދް ދަރިދްދަފް  ދިހަވަދައީ :

ދުވަތަ އަދްހެދް ދަރިދްދަފްކ ހެޔޮލަފާ އަދތްބެއް އަދި އަދްހެދް 

ދަރިއަފް ހެޔޮލަފާ ފިރިއެއް ހޯދައިދިދުމަފް ފަރުވާތެރިވެ އެކަމަފް 

 މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ގޮތުގައި  ހަމަކަފަވަރުދް މިއީ އެދަރިދްދަފް ދެވޭ ދަޞޭޙަތް ފުރިހަމަ

އަދާކުރުމެވެ. އަދި ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަފް 

އަދްހެދް ދަރިދް ކައިވެދި އަދާކޮފްދިދުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެދިގެދްވާ ކަމެކެވެ. 

ކުރުމުގައި ބައްޕަ އަދިޔާވެރި ވެގެދް ދުވާދެކަމަފް ސަމާލުވާދްޖެހޭދެ އެވެ. 

ހަކާ ވެދި ކުރުމަފް ބޭދުދްދުވާ މީއަދްހެދް ދަރިދްކ އެދަރިފުޅު ކައި

 ޚާއްޞަ َوالِعيَاُذ باهللބޫރުކޮފްގެދް ދުވާދެ އެވެ. ކައިވެދިކުރުމަފް މަޖު

ކައިވެދިކުރުމަފް ބޭދުދް ދުވަދީ އޭދާގެ  ގޮތެއްގައި އެ ފިރިހެދްމީހާއާ

 ވުމުދްކަމުގައި ވީހިދދުގަ އެވެ.  ގައިދީދްވެރިކަމުގައި ދަފްދަރަޖައި

އަފް  هللاފް ވާޖިބުވެގެދްވަދީ އަދްހެދް ދަރީގެ މައްޗަފް މިތަދުގައި ބައްޕައަ

ބިރުވެތިވުދް ކަމުގައި ބަޔާދްކޮފްދެމެވެ. ފަހެކ އެގޮތުދް ދަރިފުޅަފް ހެޔޮ 

ދީދުގައި އަދި ދުދިޔޭގައި  ޞާލިޙްކ ދަރިފުޅަފް ފައިދާކޮފްދޭދެކ

 ތެރިކޮފްދީ އަދްހެދް ދަރިފުޅުގެ މައްޗަފް އަމާދާތްތެރިވާދެ ފިރިއަކުރައްކައު

 ހޯދައިދިދުދް ކަމުގައި ދަދްދަދްޖެހެ އެވެ.
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ދަރިދް ދުދިޔެއަފް ފާޅުވުމަފްފަހުކ ދުވަތަ  އެގާރަވަދައީ :

އެދި އަދި  އެދަރިދް އިޞްލާޙުވުމަފް ދުދިޔެއަފް ވިހެއުމަފްފަހުގައި

 هللاއެއީ ޞާލިޙް ދަރިދްކަމުގައި ވުމަފް އެދި އަދި އެދަރިދްދަފް 

 ތަޥްފީޤުދެއްވުމަފް އެދި ދުޢާކުރުދް.

ކުރީގައި ބަޔާދްވެދިޔަ ފަދައިދްކ ދަރިދްގެ މައްޗަފް ބަދުދުޢާ ކުރުމުދް 

 ދުރުހެލިވުމަފް ވާޖިބުވެގެދްވެ އެވެ.

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  هللا                    

މިއަޅާގެ ދަރިފަސްކޮޅުކ މިއަޅާއަފްޓަކައި އިޞްލާޙު އަދި " [21 :األحقاؼ]

ކޮފްދެއްވާދދޭވެ. ހަމަކަފަވަރުދް ތިމަދްއަޅާ އިބައިލާހުގެ ހަޟުރަތަފް ތަޥްބާ 

 ވެއްޖައީމެވެ."

އޭދާގެ  هللاދަމަކ  އަދްހެދް ދަރިދްހަމައެކަދި ދެއްވާފައިވަދީ  هللاފް ކައެމީހަ

މައްޗަފް ދިޔާކުރައްވާ ލިޔުއްވާފައިވާ ކަދްތަކުގެ މައްޗަފް ރުހި 

 ޤަބޫލުވާދްޖެހެ އެވެ.                   

                     [7110 :الشورى] 

"އެކަލާދގެ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަފް އަދްހެދްދަރިދް ދެއްވަތެވެ. އަދި 

އެކަލާދގެ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަފް ފިރިހެދްދަރިދް ދެއްވަތެވެ. ދުވަތަ 

އެބައިމީހުދްދަފް ފިރިހެދްދަރިދްދާއި އަދްހެދްދަރިދް ދެއްވަތެވެ. އަދި 
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ކަމުގައި  މީހަކު މީހަކުކ ދަރިމައިދުވާ އެކަލާދގެ އިރާދަކުރައްވާ

 ލައްވަތެވެ."

ފަހެކ މިއީ އެކަލާދގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމުގައިކ އިރާދަކުރެއްވުމުގައި އެކަލާދގެ 

ޤަދަރުގައި ދިޔާކުރައްވާފައިވާ ގޮތެވެ. އެކަލާދގެ ދިޔާއަކީ އަޅުތަކުދްގެ 

މެދުގައި ދަދްދަދްޖެހެ އެވެ. އެކަލާދގެ  ޗަފް ތަދްފީޛުވާދެ އެއްޗެއްކަމާމައް

ސް އެހެދް ފަރާތަކަފް ރައްދުކުރެވޭދެ އެއްޗެއް ދޫދެވެ. ދިޔާއަކި އެއްވެ

ޙަޟުރަތުދް ދިޔާކަދޑައެޅިފައިވާ  هللاފަހެކ މި އެދްމެހައި ކަދްކަމަކީވެސް 

 ގޮތްތަކެވެ.                   [71 :الشورى] 

އަދްހެދްދަރިދް ދެއްވަތެވެ. އަދި "އެކަލާދގެ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަފް 

  އެކަލާދގެ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަފް ފިރިހެދްދަރިދް ދެއްވަތެވެ."

 އަދްހެދް ދަރިދް هللاފަހެކ ކޮދްމެ އަޅަކަފް ވާޖިބުވެގެދްވަދީ އެއަޅާއަފް 

މިދްވަރު ކުރެއްވުމުދްކ އޭދާގެ އެދްމެހައި ދަރިދްދަކީ އަދްހެދް 

ދްދަކީ އަދްހެދް ދަރިދްކަމުގައި ވުމުދްކ ދަރިދްކަމުގައިވެ ދުވަތަ ގިދަ ދަރި

އެކު ބެލެހެއްޓުދްތެރިކަމުގައި ހުރުމެވެ. މިއީ  އެ ދަރިދް ފަރުވާތެރިކަމާ

 ދުހަދުބޮޑު އަޖުރު އޭދާއަފް ލިބިދޭދެ ކަމެކެވެ.

َعاِئَشة ބަލުދް ދގެ އަދބިކަ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ދަބިއްޔާ ْن الزُّبَػْير ُعْرَوة بِ 
ގެ އަދްހެދް ތިމަދްދަ ކައިރިއަފް އަދްހެދަކު އޭދާވިދާޅުވި އެވެ. 

ތިމަދްދައަފް އެ އެއްޗަކަފް އެދުދެވެ.  ގައި އައިސް ކާދެދަރިފުޅާއެކު
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މެދުވީ އެހެދް އެއްވެސް އެއްޗެއް  އަދްހެދްމީހާއަފް ދިދުމަފް ކަދުރު އޮފެއް

ހެދްމިހާ ދުލިބުދެވެ. އެކަދުރުއޮފް އަދްހެދްމީހާއަފް ދިދީމެވެ. އެހިދދު އަދް

އި އަދްހެދްދަރިއަފް ބައިކުރިއެވެ. އެއަފްފަހު އެއޮފް އަދްހެދްމިހާއަފާ

ގެއަފް ވަޑައިގެދްދެވުމުދް އެ  ދަބިއްޔާ ތެދުވެގެދް ދިކުމެގެދްދިޔަ އެވެ. 

 فََأْحَسنَ  َشْيئًا اْلبَػنَاتِ  َىِذهِ  ِمنْ  يَِلي َمنْ )ޙާދިޘާ ވިދާޅުވުމުދް ޙަދީޘްކުރެއްވި އެވެ. 
ًرا َلوُ  ُكنَّ  ِإلَْيِهنَّ  އަދްހެދްދަރިދް ބެލުމުގައި އޭދާ އިމްތިޙާދު " 1(النَّارِ  ِمنْ  ِستػْ

އެ ހެޔޮގޮތުގައި  ހައްޓާލަކުރެވުދު ހިދދުގައި އެ ދަރިދްދަފް ހެޔޮގޮތުގައި ބަ

އިގެ މަތިދް ފަރުދާވެގެދްވާދެ ކަޢަމަލުކުރިމީހަކަފްކ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ދަރަ

 ފަރުދާއެއް ކަމުގައިވެ އެވެ."

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ގެ އަރިއަހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. عائشة  (4649) مسلماإلمام އަދި ( 5995) اإلمام البخاري 
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 ފިރިހެދް ދަރިދްދާއި އަދްހެދް ދަރިދްދަފް ބޭދުދް ރަވަދައީ :ބާ

ގައި އިފީދދެ އެ ބަލައިކ އެ ދަރިދްދާ އެކުޙާޖާތްތައް  ޖެހިފައިވާ

 ދަރިދްދަފް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ދެމިހުރުދް.

އަހަރެމެދްގެ ގޮތެއްގައި އެދްމެހައި އިދްސާދުދްދަފް އަދި ޚާއްޞަކޮފް  ޢާއްމު

ފިރިހެދް ދަރިދްދަފާއި އަދްހެދް ދަރިދްދަފްކ އެ ކުދިދް ބޮޑެތިވުމުދް 

އިކ އެކިއެކި ކަދްތައްތައް ޙަޔާތުގައި އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ އެދަރިދްގެ

ހަމަކަފަވަރުދް މިކަމަފް ދެތެވެ. މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ދިވާދެކަމާ

ގައި ބެލެހެއްޓި ފަދައިދްދެއް ބެލެހެއްޓުދްތެރިވާދް ޖެހެދީ އެ ދަރިދް ޅައިރު

ދޫދެވެ. އެހެދަސް މި އެދްމެހައި ހައްޤުތަކަކީ ދަރިފުޅު ދުދިޔެއަފް 

ފާޅުވުމުގެ ކުރީގައިވެސް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކެވެ. އެއަފްފަހު މަދްމަގެ 

ބަދޑުގައިވާ މަރުޙަލާގައި އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކެވެ. އެއަފްފަހު 

މައިމީހާގެ ކައިރިދް ކިރުބުއިމުގައިވާ މަރުޙަލާ  ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައިވެ

އެވެ. އެއަފްފަހުގައި ކުޑައިރު ގެ މަރުޙަލާ އެވެ. އެއަފްފަހު ޖެހިގެދް 

ޒުވާދްކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. އެއަފްފަހު އަދްދަ މަރުޙަލާ އެވެ. އެއަފްފަހު 

 ފުރާފުރިހަމަ ވެފައިވާ ޒުވާދެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުދްދަ މަރުޙަލާ އެވެ.

އެދްމެހައި މަރުޙަަލާ ތަކެއްގައި ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމުގައި ދެމިހުދްދަދް  މި

މަރުޙަލާ ކަޑަތު ކުރުމުދް ޙައްޤުތައް އަދާކުރުދް ހުއްޓިފަ  ޖެހެއެވެ. އެއް

ދުވެ އެވެ. ކޮދްމެ  މެއްރުއަދާކު އަދެއް މަރުޙަލާއެއްގައި ޙައްޤު
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ހުމަފްވާ ޙައްޤުތަކެއްވެ ވެސް އެމަރުޙަލާއަކަފް އަދާކުރަދްޖެއި މަރުޙަލާއެއްގަ

ވެސް އެމަރުޙަލާއެއްގެ ޙައްޤު  އެވެ. އަދި ކޮދްމެ މަރުޙަލާއެއްގައި

 ދްޖެހޭ ގޮތްތަކެއްވެ އެވެ. ކުރައަދާކުރުމަފް އޮތް މަގުތަކާއިކ އެކަދް 

ހެޔޮ ރަދގަޅު ގޮތުގައި އެދްމެ ކުޑައިރުދްސުރެ ބޮޑުވަމުދް އަދްދަ 

ފް ދިއުމުދް އެ ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުދް ދަރިއަކީކ އިދްސާދާ އޭދާގެ ދޮފީ ޢުމުރަ

އޭދާ ދުބައި ގޮތްތަކުގެ މައްޗަފް ހޭދި އެގޮތުގައި ފައިދާލިބިގެދްދާދެ އެވެ. 

ހަފިގަދޑުގައި އެކަދްއަފަގެދެވި އެގޮތުގައި ބުޑޮވުމުދް އޭދާގެ ޢަމަލުތަކަކީ 

މެދުގައި  ވެ. އޭދާގެ ބައްޕައާއި މަދްމައާދުބައި ޢަމަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެ އެ

އޭދާގެ ޢަމަލުހުދްދާދީ ދުބައި ގޮތްގޮތުގަ އެވެ. ދުކިޔަމަދްތެރިކަމުގެ އެތައް 

އި މިކަމުގެ އެވެ. ފަހަރެއްގަ ސިފަތަކެއް އޭދާގެ ފަރާތުދް ފެދްދާދެ

ކޮބައިތޯ އޭދާ ސުވާލުކޮފްފާދެ އެވެ. ފަހަރެއްގައި މިކަމުގެ  ސަބަބަކީ

 ވެސް ވެދާދެ އެވެ.  ސަބަބަކީ އޭދާ ކަމުގައި

ـُ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި   ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

އިހުމާލުވެކ ޝަހުވަތްތަކުގެ މައްޗަފް އެ ދަރިފުޅަފް ވާގިވެރިވެކ އެމީހެއްގެ 

ފަދަ ދަރިފުޅު ދުދިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އަބާއްޖަވެރިއެއްގެ  ލޮލުގެ ކޮއެ

ގޮތުގައި އެއީ އެ މީހުދް ހަދައިފި ހެއްޔެވެ. އޭދާ ދެކޭ ގޮތުގައި ކިތައް

އެވެ. އެހެދަސް ހަމަކަފަވަރުދް އެއީ އެ  ދަރިފުޅަފް ހެޔޮކަމެއް ކޮފްދެވެދީ

ދަރިފުޅަފް އިހާދާތްތެރި ވުމެކެވެ. އޭދާ ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް 

ރަޙްމަތް ކުރުމެވެ. އެހެދަސް އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް އަދިޔާވެރި ވުމެކެވެ. 
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 ފަރާތުދް މަދްފާ ލިބުދް ފާއިތުވެ ދިޔައީ އެހިދދު އޭދާއަފް އެ ދަރިފުޅުގެ

އެވެ. ދުދިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައި ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުދް ލިބެދްވާ ދަޞީބު 

އެވެ. ދަރިދްތައް ފަސާދަވެދިއުދް ބަލައިފި  އޭދާއަފް ފާއިތުވެ ދިޔައީ

ހިދދުގައިކ ޢާދްމުގޮތެއްގައި އެކަދްތައް އެގޮތުގައި ހިދަގައިފައިވަދީ 

 1އެވެ." ފަރާތުދް ކަމުގައި ތިބާއަފް ފެދްދާދެ މައިދްބަފައިދްގެ

މިގޮތުދް އަހަރެދް ބުދަމެވެ. ބައްޕަ އަދި މަދްމަގެ މައްޗަފް 

ދަރިދްދާއި  ދަރިދްދަފްޓަކައި އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެދް

އެދްމެހައި ކަދްތައް ފުރިހަމަވެގެދްވާ ދިމާވާ އަދްހެދް ދަރިދްދަފް 

ކަދްތައްތަކަފް އަޑުއަހައިކ ވަރަފް ޙިކުމަތްތެރި ގޮތުގައި ބެލުދްހުއްޓެވެ. 

 މަގަކުދް ޙައްލުކުރުދްވެ އެވެ.  ވިސްދުދްތެރި

ކަދްތަކަކީ އެކަމުގައި ވަރަފް ހަރުދަދާ  ފަހެ ދަރިދްދަފް ދިމާވާ ބައެއް

ކީ ކަ. އަދި ބައެއް ކަދްތައްތަޙައްލުކުރަދް ޖެހޭކަދްތަކެވެ ކަމާއެކު

ކަމެއް  ކެވެ. މިއިދް ކޮދްމެއްތަމަޑުމައިރިތިކަމާ އެކުގައި ބަލަދްޖެހޭދެ ކަދްތަ

އެ  ފަހަރު ބައެއްދިމާވެގެދް އުޅޭ ކަމެއްގެ މިދްގަޑުދްދެވެ.  ދެމިހުދްދަދީ

ކަމެއްގެ  ކަދްކަމަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއް އޮތްދިމާވާ 

ވެ. އެހެދަސް އެކަމަކީ ދަރިފުޅު ހިތްދުތަދަވަސް ގޮތުގައިދުވެދާދެ އެ

އެ  ވެފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެ އެކަމަފް މަޝްވާރާ ބޭދުދްވެ އެވެ. ފަހެކ

                                                           
1
 (151)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 
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ފިރިހެދް ދަރިފުޅު އަދި އެ އަދްހެދް ދަރިފުޅު މަޝްވާރާކުރުމަފް ހުރި 

 އެދްމެ ހެޔޮފަރާތަކީ އޭދާގެ މަދްމައާއި ބައްޕަ އެވެ. 

ހެޔޮ ޞާލިޙް ތަރުބިއްޔަތުގައި ވެ ގާތްގުޅުދް ދެމިއޮވެ އެއީ ގާތްކަމުގައިވާ 

ގެ މައްޗަފް ދުހަދު ތެދުވެރިކަމާ  هللا)ބަދަހިގުޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ވުމުދް 

މާއެކު ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ފަސޭހަކަ ހަމަކަފަވަރުދް އެފަދައިދް (އެކުގައި

بِِإْذِف ޙައްލުވެގެދްދާދެކ އަދި ދެތިވެދާދެ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެ އެވެ. 
 اهلل.

ވެސްކ ފަހެ ދިމާވާ ކަދްތައް ދުހަދު ގިދަގުދަ އެވެ.  ކޮދްމެ ޙާލަތެއްގައި

ކުޅިވަރު މެދުވެރިވާ ކަދްތައްގިދަ އެވެ. އަހަރެމެދް މިއުޅޭ ދުދިޔޭގައި 

އަހަރެމެދްގެ  ދު ގިދަވެފައިވެ އެވެ.ކުޅުމާއި މުދިފޫހިފިލުވުދް ދުހަ

 ،ތެރޭގައިވާ އަހަރެމެދްގެ ޒުވާދް ފިރިހެދް ދަރިދްދާއި އަދްހެދް ދަރިދް

ފަ އެވެ. އެދަރިދް ވަދީ ދުހަދު ބޭދުދްޖެހި ،އެދަރިދް ބެލެހެއްޓުދްތެރިކަމަފް

އެކުގައި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ދެމިތިބެދްޖެހެ އެވެ.  ވުމާއިއެކަމުގައި ފަރުވާތެރި

ގައި ބިރުވެތިކަދް އަފަގެދުވުމަފް ގެ މައްޗަފް އެދަރިދްގެ ހިތު  هللا

އާދަކުރުވަދްޖެހެ އެވެ. އަދި އެކަލާދގެ ޙަޟުރަތުގައި ލެވިގެދްވާ 

ކަދްތައްތަކަފް އުއްމީދުކުރާ ދަރިދްތަކެއް ކަމުގައި ވުމަފް ޢާދަކުރުވަދްޖެހެ 

ކަމުގައި  ގެ މައްޗަފް ލޯބިވާ ދަރިދްތަކެއް  هللاއެވެ. އަދި 

ދިކަމެތި  ދަދްޖެހެ އެވެ. އެކަލާދގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ދަދްދަވާ ދެރަހަ

ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވުމަފް އެދަރިދްދަފް އަދްގައިދިދުދްވެ އެވެ. އެދަރިދްގެ 
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ދަސްފުތަކުގައި މިއެދްމެހައި ކަދްތަކެއް އަފަގެދުވުދް ހުއްޓެވެ. މި 

ދް ބަލައި ދުހަދު މުހިދްމުވެގެދްވާ އަދި ދަރި އެދްމެހައި ކަދްކަމަކީ

 ބޮޑުކުރުމުގައި އަހަރެމެދް އެދަރިދްގެ މައްޗަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ވާޖިބެކެވެ. 

މިދުދިޔެވީ ޙަޔާތަކީ ހަމައެކަދި ފާއިތުވެގެދްދާ ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް ދޫދް 

ހެޔޮކަދްތައް ކުފްތަދްކޮފް އެގޮތުގައި އެހެދް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫދެވެ. 

ޔޮކަދްތައް ލިބިގެދްދާދެ އެވެ. ދުބައިކަދްތައް ކުރިއަރައިފައިވާ މީހަކަފް އެ ހެ

ދުބައިކަދްތަކެވެ.  އޮދްދާދީ ދްފެދްދަ َوالِعيَاُذ باهللކުރިއަފް ދެރުދު މީހާއަފް 

ފް މެދުވީ ބަދުބަސްތައް ސަފުދަ ކު އޭދާގެ އަމިއްލައެއްވެސް މީހަ

އަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ   هللاފަހެ އޭދާ ރައްދުކުރުމެއްދުވެ އެވެ. 

ކޮފްފައިވާ މީހާކ ވާޖިބުތައް އަދާކޮފް އެކަދްތައް އޭދާގެ ދަފްސުދް ފުރިހަމަ

ގެ ޙަޟުރަތުގައި އޭދާގެ މައްޗަފް އޮތް ޢަޙުދު  هللاހަމަކަފަވަރުދް 

ފުފްދާފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައިވާދެ އެވެ. އެއްވެސް ދަފްސަކަފް އެކަލާދގެ 

 މެދުވީ ތަކްލީފު ދުޖައްސަވާދެ އެވެ. އޭދާއަފް ދެއްވާފައިވާ މިދްވަރަފް
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ހުސްވަޤުތުތައް ފައިދާކުރަދިވި  ދަރިދްދަފް ލިބިގެދްވާ ތޭރަވަދައީ :

 ގޮތުގައި ހޭދަކުރުދް.

އިދްސާދާގެ ޙަޔާތުގައި ވަޤުތުގެ މުހިދްމުކަދް ހެޔޮވިސްދޭ އެކަކަފްވެސް  

ـُ  ވަދްހަދާވެފައި ދުވާދެ އެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެ  ()الفوائد  ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

އެވެ. "ވަޤުތު ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަކީ މަރުވުމަފްވުރެ ދުބައިވެގެދްވާ 

އާއި  هللاކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ވަޤުތު ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމުދް ތިބާއަފް 

ބާއަފް ގެއްލިގެދް ދަދީ އާޚިރަތްދުވަސް ގެއްލިގެދް ދަދީއެވެ. މަރުވުމުދް ތި

 1އެ ދުދިޔޭގެ އަހުލުވެރިދްދެވެ." ދުދިޔެއާ

ދަމަކ  ވުމުދްކ ހަމަކަފަވަރުދް ވަޤުތު ފައިދާކުރަދިވި ގޮތުގައި ހޭދަދުކޮފްފި

ހޭދަވެގެދްދާދީ ދުބައި އަދި އޭދާއަފް ގެއްލުދްދެދިވި ގޮތުގަ އެވެ.  ޤުތުއެވަ

. އުއްމަތުގެ ސަލަފުދްގެ ސިޔަރަތަފް ބަލައިލި މީހަކަފް َوالِعيَاُذ باهلل

ހުދް ވަޤުތުތަކާއި ދުވަސްތައް ދުބައިކ ގެއްލުދްދެދިވި ގޮތުގައި އެބައިމީ

ފައިވެ ޙަދީޘްކުރައްވާ ހޭދަކޮފްފައިވާތަދެއް ދުފެދްދާދެ އެވެ. ދަބިއްޔާ 

ގިދަ މީސްތަކުދް " 2(َواْلَفَراغُ  الصِّحَّةُ  النَّاسِ  ِمنْ  َكِثيرٌ  ِفيِهَما َمْغُبوفٌ  نِْعَمَتافِ ) އެވެ.

ވެ އެވެ. މަތިދް އަބާއްޖަވެރި ވެފައިވާ ދެ ދިޢުމަތެއްދެ ދިޢުމަތެއްގެ 

 ހުސްވަޤުތުތަކުގެ ދިޢުމަތެވެ."  ޞިއްޙަތުގެ ދިޢުމަތާއި

                                                           
1
 (11)ص  
2
 ގެ އަރިއަހުދް ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ابن عباس  (6414) اإلمام البخاري 
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ـُ الَحَسُن الَبْصِريُّ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އެބައެއް ދީދާރާއި ދިރުހަމު   اِْلَما

ދަހިވެތިވެގެދްވާ ހޯދުމަފް ދަހިވެގެދްވާ ވަރަފްވުރެ ބޮޑަފް ވަޤުތުގެ މައްޗަފް 

 1މާވި އެވެ."ޤައުމުގެ މީސްތަކުދްދާއި ދި

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އަހަރެދްގެ ޢުމުރުގައި   يْ مِ لَ السُّ  يْ اقِ البَ  دُ بْ عَ  نْ بِ  دُ مَّ حَ مُ 

ދުވަހަކުވެސް ވަޤުތުގެ ތެރެއިދް ހިދދުކޮޅެއްވެސް މަޖަލުގައި އަދި 

 2ދުދަދްދަމެވެ."ކުޅިވަރުގައި ހޭދަކޮފްފައިވާދެ ކަމެއް އަހަރެދް 

ـُ الذََّىِبيُّ  ރަތުގައި ޔަގެ ސިَعْبُد الَوىَّاِب بِن َعْبِد الَوىَّاِب اأَلِمْين  اِْلَما
َعْبُد " ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  (الُقرَّاِء الِكَبار)َمْعرَِفةލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް 

ވަޤުތުތަކެއްވަދީ ގެ އެދްމެހައި الَوىَّاِب بِن َعْبِد الَوىَّاِب اأَلِمْين 

ވެސް ޙަޔާތްޕުޅުގައި  ވަޤުތުކޮޅެއް ފަ އެވެ. ކުޑައުތެރިކުރައްވާރައްކަ

ސުދްދަތް  އަފް ޛިކުރު ކުރެއްވުމުގައާއި هللا، ޤުރުއާދް ކިޔަވާވިދާޅުވުމުގައާއިި

މުގައި މެދުވީ ހޭދައެއް ކުރެއްވުމުގައި ދުވަތަ އަޑުއެއްސެވު ދަމާދު

 3ދުކުރައްވަ އެވެ."

                                                           
1
 (445 /14( للبغوي )شرح السنة) 
2
 (467 /1(  البن مفلح )اآلداب الشرعية(، )47 /41(  الذهيب )سري أعالم النبالء) 
3
 (481 /4(  )معرفة القراء الكبار) 
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 يْ دِ يْ اىِ رَ الفَ  دُ مَ حْ أَ  لُ يْ لِ الخَ ޢަރަބިބަހުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ 

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އަހަރެދްގެ މައްޗަފް އެދްމެ އުދދަގޫވެގެދްވާ ވަޤުތަކީ 

  1އަހަރެދް ކެއުމަފް ހޭދަކުރާ ވަޤުތެވެ."

އެދްމެފައިދާވާދެ ގޮތުގައި ދުދިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މިތަދުދް މަޤްޞަދަކީ : 

ދަރިދް އެބައިމީހުދްގެ ވަޤުތުތައް އެދަރިދްދަފްޓަކައި އަދި ދަރިދްގެ މައްޗަފް 

އެގޮތުދް ހޭދަކުރުމުގައި މަޝްޣޫލުކުރުމެވެ.  ގޮތަފް ހެޔޮކަދް ލިބިގެދްދާދެ

އިކ ފައިދާކުރަދިވި ތަޢުލީމް އުދގަދްދައި ދިދުމުގައި ވަޤުތު ހޭދަކުރުމާ

އާޚިރަތުގައި ހެޔޮގޮތުގައި ފާއިދާ ލިބިދޭދެ ތަކެތި  ޔެ އާއިއެދަރިދްދަފް ދުދި

އުގަދްދައި ދިދުމުގައި ވަޤުތު ހޭދަކުރުމެވެ. ފަހެކ އެގޮތުދް އިދްސާދާ 

އޭދާގެ ވަޤުތުތަކުގެ ތެރެއިދް ބައެއް ވަކި އިދްތިޒާމެއްގެ ދަފުދް 

އެދަރިދްދަފް ހުއްދަކަމެއް ކުރުމަފް ހޭދަކުރުމަކީ މައްސަލައެއް އޮތް 

މެއްދޫދެވެ. އެގޮތުދްކ ވަކި ތާވަލެއްގެ ތެރެއިދް ޢިލްމަފް ވަކި ކަ

ގަދޑިތަކެއްކ ދީދުގައި މުބާޙު ވެގެދްވާ ކުޅިވަރުކުޅުމަފް ވަކިވަޤުތެއްކ 

ޘަޤާފީ ކަދްތަކަފް ވަކިވަޤުތެއްކ ކެއުމަފް ގަދޑިތަކެއް ހަމަޖައްސައިފައި 

 ވުމަކީ ހުއްދަވެގެދްވާ ކަމެކެވެ. 

 އަދި އެދްމެހައި ފަރާތްތައް ވަޤުތުތައް ހޭދަކުރާދެތާވަލުގައި އެދަރިދް 

އެގޮތުދް އެދަރިދްގެ ތެރެއިދް ކޮދްމެ ގޮތްތައް ބަޔާދްކުރެވިފައި ވުމެވެ. 

                                                           
1
 (87ص(  أليب هالل العسكري )احلث على طلب العلم) 
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އެ ކަމުގައިވެ އެވެ.  ފް ފާއިދާކޮފްދޭދެ ދަރިއެއްވެސް މުޖުތަމަޢުއަ ދަރިއަކީ

 ވެ.ދަރިއަކީ ޞާލިޙްވެގެދްވާ ހެޔޮ މުޖުތަމަޢުގެ ބައެއް ކަމުގައިވެދެ އެ

ވަޤުތުތައް ހޭދަކުރެވޭ އެދްމެހައި ގޮތްތަކުގައިކ ބައިތަކުގައި މިފަދައިދް އެ 

 ކަމަފް ގައިދަރިދްދަފް ފައިދާކުރަދިވި ގޮތު ވަޤުތު ހޭދަކުރެވިގެދްދަދީ

 ވާދްޖެހެ އެވެ. 

ޝަހުވާދި ފިކުރުތަކާއިކ ވީއްލިފައިވާ ކުދިދް ދުވަތަ ދުބައިވެގެދްވާ 

 ތަކުގެ ޝިކާރައަކަފްވެ ދަރިދްތްމަގުތަކުގައިޖެހި އެކިޝުބުހާ

ދުބައިފިކުރުތަކަފް ގޮސްފައިވާ ދަރިދްދަފް އަހަރުމެދް ދަޟަރުހިދްގައި 

ވެސް ސަބަބަކީ އާއިލާ ލައިފި ހިދދުގައިކ އެކަމުގެ ހުރިހައި ބަ

ބެލެހެއްޓުމުގައި އަދި ދަރިދްދަފް އަދާކުރަދްޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގައި މަދްމައާއި 

ވުމެވެ. މިއީ ދުހަދު ފާޅުކޮފް އިދގެދް އޮތް ބައްޕައަފް ބެލެހެއްޓިފައި ދު

އެކުދިދް ހޭދަކުރާ ވަޤުތުތަކަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކީ ތަފްސީރެކެވެ. އެހެދީކ 

ގޮތުގައި ތަރުތީބު  ގޮތެއްގައި އެދަރިދްދަފް ފައިދާކުރާ ވަޤުތުތަކެއްގެ

އަދި ހަމައެފަދައިދް މައިދްބަފައިދްދަކީ އަޞްލުގައި ދުވުމެވެ.  ކުރެވިފައި

ވާ ބަޔަކަފްވުމެވެ. ފަހެކ ޤުމަގު ގެއްލިފައިވާކ އެ މަގުދް އެކަހެރިވެފައިޙައް

 ވެސް އެފަދަ މިޘާލެއްފަދައިދްބޮޑުވެ އެވެ. މީހުދްގެ ދަރިދްތައްއެބައި

َياُف ِمنَّا     َعلى َماَكاَف َعوََّدُه أَبُػْوهُ   َويَػْنَشأُ نَاِشُئ الِفتػْ
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ބޮޑެތިވެގެދް އަދްދާދީ  ،ދަރިދް ބޮޑެތިކުރާ މާދައީ : އަހަރުމެދް

 އެދަރިއެއްގެ ބައްޕަ އެދަރިފުޅު އާދަ ކުރުވި ކަދްތަކުގެ މަތީގައެވެ.

އެހިދދުގައި ރިވެތިވެގެދްވާ ދަމޫދާއެއް ދަރިއަފް ދައްކައިދިދުދް ވަދީ 

ގެއްލިފަ އެވެ. ފަހެކ އެގޮތުދް ޙައްޤުމަގުދް އެކަހެރިވެގެދްދެ އެވެ. 

 ވެ. ދުވަތަ ޝުބުހާތްތަކުދްދެވެ.އެއްގޮތަކީ ޝަހުވާދި އެދުދްތަކުގަ އެ

މިގޮތުދް އަހަރެމެދްދަފް ހަވާދަފްސުގެ އަހުލުވެރިދްކ އަހަރެމެދްގެ ދަރިދް 

ކަމުގައިވާ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރާ ކުދިދްދާއިކ ޒުވާދް ދަރިދްގެ 

ހުސްވަޤުތުތައް ސީދާވެގެދްވާ ޙައްޤުމަގުދް އެއްކިބާކުރުވާތަދްފެދެ އެވެ. 

ވަދީ ދަރިދްގެ މައިދްބަފައިދްދަފް އެކުދިދްގެ  ސަބަބެއްކަމުގައިމިކަމުގެ 

ހުސްވަޤުތުތައް ހޭދަކުރުވަދްވީ މަގެއް ދޭދގެ އެވެ. އެހެދްވުމުދް 

ދުވަސްތަކަކަފް ފަހުގައި ދަރިފުޅު އޭދާގެ މައިދްބަފައިދްދަފް 

ގޮތްތަކުދް މައިދްބަފައިދްދަފް އުރެދެ އެވެ.  ދުކިޔަމަދްތެރިވެކ އެހެދް

ކަފް އެދަރިފުޅުގެ މަގުފުރެދިފައިވާކ ޙައްޤުމަގު ގެއްލިފައިވާ މިޘާލަ

ޚަވާރިޖަކަފް ވެގެދްދެ އެވެ. ދުވަތަ މީދޫދްވެސް ޢަޤީދާގެ ގޮތުދް ޙައްޤުމަގު 

 ގެއްލިފައިވާ މަދްހަޖަކަފް އެދަރިފުޅު ހަލާކުވެގެދްދެ އެވެ.

ލޫކީ ދަރިދްތައް ކުރީގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ފަދައިދް އެދަރިދްގެ ސު ޒުވާދް

އަދި އެއަފްފަހު ބައްޕަ  ވެސް ޙައްޤުމަގު ގެއްލިގެދްދެ އެވެ. ގޮތްތަކުދް

އަޑުދްއަޑުދަގާ އެކަމުގެ މައްޗަފް ބަސްތައް ، މާޔޫސްވެހިތާމަކޮފްކ  އެކަމާ
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އަޑުދްއަޑުދަގާ ބަސްތައް ބުދުމަކީ އޭގެ މި މާޔޫސްކަމާއިކ ބުދަމުދްދެ އެވެ. 

 އިދާއެއްކުރާދެ ކަމެއްދޫދެވެ. ވަޤުތުފާއިތު ވުމަފްފަހުގައި އެއްވެސް ފަ

ފަހެކ ބައެއްފަހަރު ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ މައިދްބަފައިދްގެ މައްސަލަތަކެއް 

ގެއްލިފައިވާ  މަގު ޙަޤީޤަތުގައި މައިދްބަފައިދްދަކީކަމުގައި ވެދެ އެވެ. 

މައިދްބަފައިދް ހެޔޮބައެއްގެ ގޮތުގައިވެކ ބައެއްކަމުގައި ވުމެވެ. ދުވަތަ 

މީހުދްދަފް ދިމާވި އިވާ ދަރިއެއް ފާޅުވުމަކީ އެބައިމަޤުގެއްލިފަމިފަދަ 

އި އެކުގަ އަފް ތެދުވެރިކަމާ  هللا. އިމްތިޙާދެއްކަމުގައިވެ އެވެ

ތަދްވެކ އެ ދަރިފުޅުގެ ޣައިބުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ރޫޖޫޢަވާދް ޖެހޭގޮތުގައި ކުއް

 ވަޤުތުގެ ފައިދާ ހޯދާފައި ދުވުމެވެ. 

ـُ  ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި   ابُن الَقيِّمِ  اِْلَما

އިހުމާލުވެކ ޝަހުވަތްތަކުގެ މައްޗަފް އެ ދަރިފުޅަފް ވާގިވެރިވެކ އެމީހެއްގެ 

ލޮލުގެ ކޮއެފަދަ ދަރިފުޅު ދުދިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އަބާއްޖަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

ރިފުޅަފް ކިތައްމީހުދް ހަދައިފި ހެއްޔެވެ. އޭދާ ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އެ ދަ

ހެޔޮކަމެއް ކޮފްދެވެދީއެވެ. އެހެދަސް ހަމަކަފަވަރުދް އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް 

އިހާދާތްތެރި ވުމެކެވެ. އޭދާ ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް ރަޙްމަތް 

ކުރުމެވެ. އެހެދަސް އެއީ އެ ދަރިފުޅަފް އަދިޔާވެރި ވުމެކެވެ. އެހިދދު 

ބުދް ފާއިތުވެ ދިޔައީއެވެ. ދުދިޔެ އޭދާއަފް އެ ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުދް މަދްފާ ލި

އާއި އާޚިރަތުގައި ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުދް ލިބެދްވާ ދަޞީބު އޭދާއަފް ފާއިތުވެ 

 ދިޔައީއެވެ. ދަރިދްތައް ފަސާދަވެދިއުދް ބަލައިފި ހިދދުގައިކ ޢާދްމު
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ގޮތެއްގައި އެކަދްތައް އެގޮތުގައި ހިދަގައިފައިވަދީ މައިދްބަފައިދްގެ ފަރާތުދް 

 1އެވެ." ތިބާއަފް ފެދްދާދެކަމުގައި 

ދްތައް ފަސާދަވެފައިވަދީ އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ގިދަ ދަރި

މީހުދްގެ މައިދްބަފައިދްގެ ފަރާތުދްދެވެ. އެއީ އެ ދަރިދް އެބައި

ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހުމާލު ވުމުގެ ސަބަބުދްދެވެ.  އެ ދަރިދްދަފް ދީދުގައިވާ 

ވުމުގެ  ދައި ދިދުދް ދޫކޮފްފައިފަރުޟުތަކާއި ސުދްދަތްތައް އުދގަދް

ގޮތުގައި ވަދިކޮފް އެ ދަރިދްތައް ހަލާކުވެ  ދަރިދްގެސަބަބުދްދެވެ. ތުއްތު ޅަ

މީހުދްގެ އަމިއްލަ ދަފްސަފް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ދިޔައީއެވެ. އެބައި

ވެސް އެ ބައްޕައިދްދަފް  ދުކުރިއެވެ. އެ ދަރިދް އުމުރުދް ދޮފިވެ ދިޔުމުދް

މީހުދްގެ އީ ބައެއް މައިދްބަފައިދް އެބައިއެވެ. އެފައިދާއެއް ދުކުރި

ދަރިދްދަފް އަދިޔާވެރި ވެފައިވުމުދް އެކަމަފް ބަދަލު ދީފައިވާ ފަދައިދްދެވެ. 

ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެ. އޭ ބައްޕާއެވެ. އަހަރެދް ޅަފަހެކ އެ ދަރިފުޅު ބުދެއެ

 އްޕައަފްވީ ދުވަހުގައި އަހަރެދްދަފް އަދިޔާވެރިވުމުދްކ ފަހެ އަހަރެދް ބަ

ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައިވީ ދުވަހުގައި އަހަރެދްގެ އަދިޔާވެރި ވީމެވެ. އަހަރެދް ޅަ

މައްޗަފް އިހުމާލުވެކ އަޅާލުދްކުޑަކޮފްފައި ވުމުދް އަހަރެދް ބައްޕަ 

  2މުސްކުޅިވެ ދުވަސްވުމުދް އިހުމާލުވެކ އަޅާލުދްކޮޑަކޮފްފީމެވެ."

                                                           
1
 (151)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 
2
 (117)ص  حتفة ادلودود بأحكام ادلولود 
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ޓަކައި ރިވެތިދަމޫދާއެއް އެ މިހެދްވުމުދް : ދަރިދް ތަރުބިައްޔަތު ކުރުމަފް

ބޭދުދްތެެރި ކަމެކެވެ. މިކަމަކީ ދަރިދްދަފް ދައްކައި ދިދުމަކީ ދުހަދު 

އިދްގެ މައްޗަފް ވާޖިބުވެގެދްވާ އަދި އެކަމަފް ދުހަދު ފައިދްބަމަ

ވެގެދްވާ އަޚުލާޤާއި ތިވެތި ސުލޫކެއް ސަމާލުވާދްޖެހޭ ކަމެކެވެ. ރިވެތި

ދައްކައިދޭދްޖެހެ އެވެ. އަދި އެއްވެސް އެދަރިދްދަފް މިޘާލެއްގެ ގޮތުގައި 

އިދްސާދަކު އޭދާގެ އަމިއްލަ ދަފްސަފް ފަރުވާ ކުޑަކޮފްފައިވާ ކަމަކަފް 

އޭދާގެ ފިރިހެދް ދަރިއަފް ދުވަތަ އަދްހެދް ދަރިއަފް އަމުރުކުރުދް ހުއްދައެއް 

ދުވާދެ އެވެ. މިއީ ބުއްދިދްދާއިކ އަދި ޢަމަލީގޮތުދް ފެދްދަދްއޮތް 

 އަމުރެކެވެ. 

ُر َتِقيٍّ يَْأُمُر النَّاَس بِالتػَُّقى     طَِبْيٌب يُداِوي َوالطَِّبْيُب َعِليلُ   َوَغيػْ

މާދައީ : ތަޤްވާވެރިކަމެއް ދެތްމީހަކު މީސްތަކުދްދަފް ތަޤްވާވެރިވުމަފް 

ޑަކްޓަރެއް މީސްތަކުދްދަފް ބޭސްފަރުވާ  ބަލިޙާލުގައި އޮތްއަމުރުކުރުމަކީ 

 ކުރުމެވެ. 

އެދިފައިދުވި ދަމަވެސް ދެވެ. ދަރިފުޅު އެދުދަސް ދުވަތަ މިއީ ވާދެކަމެއްދޫ

އެދަރިދް އާދަވެފައި ތިބޭދީ އަދި ހަމަކަފަވަރުދް ދަރިދް ދެމިތިބޭދީ 

ތަބަޢަވުމުގަ އެވެ. މިހެދްވުމުދް ގިދަފަހަރު ޙައްޤުމަގު  ދަފްމައިދްބަފައިދް

ދްދެވެ. ކަމުގައިވަދީ ގޭތެރޭގެ ކަދްހިގާގޮތުގެ ސަބަބު ގެއްލިފައިވާ ސަބަބެއް

ދަރިފުޅަފްކ އެދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ދުވަތަ  ދަރިފުޅު ދުވަތަ އަދްހެދް ފިރިހެދް

މަދްމަ އެކަމެއްގައި ޤާއިމްވެ ހުދްދަތަދް ފެދުމުދްކ އެދަރިފުޅު އެކަމަފް 
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އެދޭދެ އެވެ. ދުވަތަ އެކަދް އެގޮތުގައި ހޯދާދެ އެވެ. އެއީ 

ސް އެވެ. އެކަދް ދަމަވެ ދގިބަފައިދްދަފް އެދގިގެދް ދުވަތަ ދުއެމައިދް

މައިދްބަފައިދްދަފް އިޙްސާސު ކުރެވުދު ދުވަތަ އިޙްސާސު ދުކުރެވުދު 

 ފަހުގައި މައިދްބަފައިދް ދަރިފުޅަފް ބަލާދެ އެވެ. އެއަފް ކަމުގައި ވިޔަސް

މިކަމަފް ފަރުވާތެރިވުމަކީ ދުހަދު ބޮޑުވެގެދްވާ ކަމެކެވެ. އަދި އެވެ. ފަހެކ 

ދުމަފް އަހަރުމެދްގެ ދީދް ދައްކައި ދިހެޔޮވެގެދްވާ ރިވެތި ދަމޫދާއެއް 

ބާއްޖަވެރިކަދް ސަލާމަތްކަމަފް އެދޭ މީހާއަފް އެވެ. އަދި މިއީ  ފައިވެބާރުއަޅާ

 ލިބިދޭދެ ސަބަބެއްކަމުގައިވެ އެވެ.              

                 [12 :األحزاب]  ްهللا"ހަމަކަފަވަރުދ 

ގެ ރަސޫލާ ކިބައިގައިކ ތިބައިމީހުދްދަފް ރިވެތިވެގެދްވާ ދަމޫދާއެއްވި އެވެ. 

 ގެ ދަރުމައާއިކ އާޚިރަތް ދުވަހުގެ ޘަވާބަފް އެދޭ މީހަކަފެވެ." هللاއެއީ 

އެމީހެއްގެ ފިރިހެދް ދަރިދްދަފާއިކ އަދްހެދް ދަރިދްދަފް ސަލާމަތްތެރިކަދް 

ލިބުމަފް އެދޭމީހާކ ފަހެކ އޭދާ ރިވެތިވެގެދްވާ ހެޔޮ ދަމޫދާއެއް ދަރިދްދަފް 

ތަކުގެ މަތީގައި ގެ އަމުރުފުޅު  هللاދައްކައިދޭ ހުއްޓެވެ. އަދި 

ފައިވާ އިދްތައް އްވާފުރިހަމައަފް ޤާއިމްވެ ދެމިހުރެ އެކަލާދގެ ދިޔާކަދޑައަޅު

  ފަހަދައަޅައި ގޮސްގެދްދުވާދެ އެވެ.              

ކަދޑައަޅުއްވާފައިވާ އިދްތަކެވެ. ފަހެކ އެ އިދްތައް  هللاއެއީ " [111 :البقرة]

 ފަހަދައަޅައި ތިޔަބައިމީހުދް ދުދާފެވެ."ކ         
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 ކަދޑައަޅުއްވާފައިވާ އިދްތަކެވެ. ފަހެކ އެ އިދްތަކާ هللا"އެއީކ  [220 :البقرة]

 ތިޔަބއިމީހުދް ކައިރިދުވާފެވެ."

 ވަޙީކުރައްވަ އެވެ.   هللاއަދި              

   [2 :الطالؽ]  ިކަދޑައަޅުއްވާފައިވާ އިދްތައް ފަހަދައަޅައިދާ  هللا"އަދ

މީހާ ދަދްދާފެވެ. ފަހެކ އެމީހާގެ އަމިއްލަދަފްސަފް އެމީހާ 

 އަދިޔާވެރިވެއްޖެކަދް ކަފަވަރެވެ."

ގޮތެއްގައިމެކ ދަރިދް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ވަރަފް މުހިދްމުވެގެދްވާ  ކޮދްމެ

ވެގެދްވާ ކަމެކެވެ. ބޮޑުއަދި ދުހަދު ޒިދްމާއަދި ދުހަދު ބޮޑުވެގެދްވާ 

އެމީހަކަފް އެކަދް ފަސޭހަކޮފްދެއްވި ފަރާތަކަފް ދުހަދު  هللاއެހެދަސް އެއީ 

އަފް ފެފުދީއްސުރެ  هللاފަސޭހަކަދް ލިބިދޭދެ ކަމެކެވެ. ފަހެކ އަޅުތަކުދް 

ދެދްދެވުމުގައި ހުރެކ އެކަލާދގެ އަޟުރަތުދް ވާތްގަފް  ދިމެދްދެދް ދުޢާ

 މަގަފް ހިދާޔަތް ލިބިދިދުމަފް އެދި ދުޢާއެދި ދަދްދަވައިކ ސީދާވެގެދްވާ ތެދު

ދެދްދެވުދް ހުއްޓެވެ. އަދި އެކަލާދގެ ހަޟުރަތުގައި ހެޔޮވެގެދްވާ ރަގަދޅު 

ދަރިފަސްކޮޅެއް މިދްވަރުކޮފްދެއްވުމަފް އެދި ދެދްދެވުދް ހުއްޓެވެ. އަދި 

އޭދާގެ އެދްމެހައި ކަދްތަކެއް އިޞްލާހުކޮފްދެއްވައި އެދްމެހައި މީސްތަކުދްގެ 

 ޔެއާއި އާޚިރަތް އިޞްލާހުކޮފްދެއްވުމަފް އެދި ދެދްދެވުދް ހުއްޓެވެ. ދުދި

. َوفََّق اهللُ َوَنْسَأُؿ اهللَ  َأْف يَػْرزُقَػَنا َوِإيَّاُكُم الذُّرِّيََّة الصَّاِلَحَة النَّاِفَعَة الُمْصِلَحَة ِإنَُّو َجَواٌد َكرِْيمٌ 
 ُمَحمٍَّد َوآِلِو َوَصْحِبِو َوَسلَّم. ِبيػَِّناالَجِمْيَع ِلَمْرَضاتِِو، َوَصلَّى اهللُ َعَلى نَ 
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