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  ނިސްޓްރީ އޮފް އިސްާލމިކް އެެފއާޒް މި

 މާލެ، ިދވެހި ާރއްޖެ       
 

 ޚުުޠބާ  ގެދުވަހު  ހުކުރު ވާ  (0202 ޖޫން 4) 2553 َشوَّال 34 
 

 ބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުން އެއް
 

ُنوُ ِإنَّ اْلَْْمَد لِلّ   َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونُ ْؤِمُن ِبِو َونَ تَ وَكَُّل َعَلْيِو،  ِو ََنَْمُدُه، َوَنْسَتِعي ْ
َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالِناَ، َمْن يَ ْهِدِه اهلُل فَ ُهَو اْلُمْهَتِد، 

َشرِْيَك  َو ِإّلَّ اهلُل َوْحَدُه َّل ِإل   ّلَّ َوَأْشَهُد َأن  .اَوَمْن ُيْضِلْلُو فَ َلْن َتََِد َلُو َولِيًا ُمْرِشدً 
ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَارِْك َعلَى نَِبي َِّنا ُُمَمٍَّد اَللّ   َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمََمًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو.

ْينِ  ، َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإََل يَ ْوِم الدِّ   .َوَعَلى آِلِو َوَأْصَحاِبِو َأْْجَِعْْيَ
 :َقاَل اهلُل تَ َعاَل !أَمَّا بَ ْعُد: فَ َياأَي َُّها اْلُمْسِلُمْوَن: اِت َُّقْواهلَل تَ َعاََل َواْخَشْوهُ 

     1ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ
 ގަދަ ކީރިިތވަންތަ މާތް  ،ޘަނާ ޙައްޤުވެެގން ވަނީ ،ޙަމްދު ތަޢުީރފާއި އެންމެހާ

ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް އުފައްދަވައި،  ،ފުރިހަަމ ގޮތުގައިއަށެވެ. އެކަލާނގެއީ އެންމެ  اهلل

އެވެ. އެކަލާނގެ ހިދާޔަތުގެ ސީދާމަުގ އިންސާނާއަށް ދެއްކެވި ރަސްކަލާނގެ
ހެކިވަމެވެ. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެްސ ޝަރީކަކު ނުވެއެވެ.  އަޅު ،ކަމަށްއެއްކައުވަންތަ

 اهلل މާތް  ހެކިވަމެވެ. އަޅު ކަމަށް ރަސޫލާ ،ކަމަާށއި އަޅާ އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ

 ،ޞަލަވާތާއި އަޞްޙާުބންނަށް ،އާލުންނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ،މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި
 ބަރަކާތް ަލއްވާދޭނވެ! ،ސަލާމާއި
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ނޑުގެ އަޚުްނނޭވެ! މްމުސްލި ދަންނާށެވެ! އެއަށްފަހު  ،އަމިއްލަ ނަފުސަށާއި އަޅުގަ

 !ކުރަމެވެ  ތަޤުވާވެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ބިރުވެތިވެ، އަށް اهلل މާތް ،ތަކުންނަށް އެންމެ ތިޔަ

އެކަލާނެގ  ކިޔަމަންވެ، އަމުރުފުޅުތަކަށް އެންމެހާ ގެاهلل ،ތަޤުވާވެރިވުމަކީ ހަމަކަށަވަރުން،

 ނަހީކުރެއްވި އެންެމހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިުވން ކަމުގައި ިތޔަބައިީމހުން ދަްނނާށެވެ!

ނޑު  ،ވަނީ ފައި އުފައްދަވާ އިންސާުނން اهلل މާތް އަޚުްނނޭވޭ! މުސްލިމް އެއްބަ

މަދަދަށް ބޭނުންާވ  ،އެއްބަފާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިކަމާއި
ވެސް އެހެން މީހުްނެގ  އެހެންކަުމން ކޮންެމ އިންސާނަކީ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ބާތާއި ތަކުލީފުެގ އެހީތެރިކަމާއި އަޅައިލުން  ބޭުނންވާނެ މީހެކެވެ. ވުމާއެކު، މުޞީ
ޖެހެއެވެ. އެފަދަ  ބައިވެރިވާން ހިތާަމތަކުގައިތުގައި، އެހެން މީހުންގެ ގުވަ
ނުޑެމންގެ މައްޗަށް ވާޖިުބ އަޅާ، އި އެ މީުހންނަށް އެހީތެރިވެތުތަކުގަގުވަ ލުމަކީ އަޅުގަ

 ކައު ކަމެކެވެ. މިއީ ީއމާްނކަން ފުރިހަމަުވމުގެ ރަމްޒެކެވެ. މުއުިމނުްނގެ ސިފައެކެވެ. 

 اهلل ގެ މިތުރު އަޞްޙާބުންނަށް ތަޢްރީފުކުރައްވައި، މާތް zއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ ވެއެވެ. ފައިވަޙީކުރައްވާ

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    

އަދި " ާމނައީ: 2ژیی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

ތިިބ  މަދީނާގައި ަވަޒންވެރިވެ، އީމާންަކުމގައި ޤާއިމުވެއެބައިމީހުންެގ ކުރީގައި 
ދެކެ ލޯބިވެއެވެ. އަދި  ންހާޖިރުއަންޞާރުން، އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ހިުޖރަކުރި މު

އެމީހުްނނަށް )އެބަހީ: މުހާޖިރުްނނަށް( ދެއްިވ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ބޭނުމެްއ 
: އަންޞާރުން( ހިްތތަކުގައި ނުވެއެވެ. )ނުވަތަ ދަހިވެތިކަމެްއ( އެމީުހންގެ )އެަބހީ 
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 އެބައިމީހުންނަށް އިސްކަން ، އަދި އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަުކގެ މައްޗަށް
ވެްސ މެއެވެ. ެއމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސުެގ އަތްމަތި ދަތި ޙާލުގަިއ ވީަނމަ .ދެއެވެ

އެމީހުްނީނ ކާމިޔާބު ލިބިގެންިވ ދަހިވެތިކަމުން ސަާލަމތްވެއްޖެ މީާހ ދަންނާޭށވެ! ފަހެ، 
ނޑުމެންނަށް މެދުވެރިވެފައި މިވާ ކޮވިޑްއެހެންކަމުން  މީހުްނނެވެ."  21 މިއަދު އަޅުގަ

 ގެ މިތުރު އަޞްޙާބުން  zމާްތ ނަބިއްާޔ  ،ނެވެްނ އޮތީގެ ޙާލަުތން އަރައިގަ 
އެގޮތުްނ ވެގެންނެވެ.  އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލައި ެއހީތެރިވެ، ވާގިވެރިފަދައިން، 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންާގ  އަނެކުންެގ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި، ،ތިމާއާއި
 !ކޮށް، އެކަމުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާށެވެއެންގުންތަކަށް އިްޙތިރާމް

މާސްކު އެޅުްނ މާއި، އަތްދޮވުމާއި، ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، ަތންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅު 
މިުނރައްކާތެރި ވަބާއިން  !އި އެކަކު އަނެކަކަށް ވާގިވެރިވާށެވެކަންކަމުގަފަދަ 

ގައި މުސްިލްމ ދުޢާ ކުރެވޭ ގެ ޙަޟްރަތުގައި اهلل ،ސަލާމަތް ކޮށްދެއްުވން އެދި

 !އަޚުންނާއި އުޚްުތން ޝާމިލުކޮށް، އެބައިީމހުންނަށް އަާޅލާށެވެ
ފަދައިން އެކަކު މުސްލިްމ އަޚުްނނޭެވ! މުސްިލމުްނނަކީ ޭފރާމެއްގެ ރޮދިތަކެއް  

 ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ޘް ދީޙަ z اهلل ރަސޫލު އަނެކަކާ ގުޅި ލާމެިހފައިވާ ބައެކެވެ.

ِهمْ  تَ َوادِِّىمْ  ِفْ  اْلُمْؤِمِنْْيَ  َمَثلُ )  اْشَتَكى ِإَذا اْلَواِحدِ  اْلََْسدِ  َكَمَثلِ  َوتَ َعاطُِفِهمْ  َوتَ َراُحُِ

3(َواْلُْمَّى رِ هَ بِالسَّ  اْلََْسدِ  َسائِرُ  َلوُ  َتَداَعى ُعْضوٌ  ِمْنوُ 
 ،އެއްބަޔަކު "މުއުމިނުން މާނައީ: 

 އެމީހުންގެ  އޯގާތެރިވުމުގައި، ،ރަޙުމްކުރުމުގައްޔާއި ލޯިބވުމުގައްޔާއި، ބަޔަކަށް އަނެއް

ނޑެއްގެ އެއް މިސާލަކީ ނޑުން ގުނަވަނެއްގައި ވޭްނ  އެ މިސާލެވެ. ހަށިގަ ހަށިގަ
ނޑު  އަޅައިފި ައއުމުން އެ ގުނަަވާނ  ުހން ،ުހރުމުންނާއި ހޭލާނަމަ، މުިޅ ހަށިގަ

  "ބައިވެރިވެއެވެ.
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ނޑުމެންގެ ިއސްލާ މުސްލިމް ގައި ވެސް، ތަކު މީ މުޖުަތމަޢުއަޚުްނނޭވޭ! އަޅުގަ
ިދރިއުޅެމުން ދާކަްނ  ،ލުން ބޭނުންވާ ބަޔަކުއަޅާ ،މީުހންގެ އެހީެތރިކަމާއިއެހެން

ނުޑެމން  އެހީތެރިކަމުެގ ައތެއް ދިއްކޮށްލައި، ކަށަވަރެވެ. އެފަދަ މީހުންނަްށ އަޅުގަ
 ދުނިޔޭެގ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުލުނުގެ ނަޒަރަކުން އެމީހުްނނަށް ބަލައިަލން ޖެހެއެވެ.

 ،ންނަށްމީހު އަޅާލާނެ ބަޔަުކ ނެތް  ،އިންނާޔަތީމު، ފަޤީރުންނާއިއުޅެމުންދާ 
ތަކުލީފުތަކާއި އުދާސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން  މީހުންގެއޯގާތެރިކޮށް ހިތަން ޖެހެއެވެ. އެ

ނޑުމެންެގ އެީމހުޖެހެއެވެ. ހާލުެގ ދުލުން މިއަދު  އެބަ ން ގޮވަުމން އެދަީނ، އަޅުގަ

 َأُخوْ  ْلُمْسِلمُ اَ ) އެވެ.ދީޡް ކުރައްވާފައި ވެޙަ z اهلل ލުރަސޫ އެހީތެރިކަމަށެވެ.
 ،َحاَجِتوِ  ِف  اهللُ  َكانَ  وِ َأِخيْ  َحاَجةِ  ِف  َكانَ  َوَمنْ  ،ُيْسِلُموُ  َوَّل  َيْظِلُموُ  َّل  ،اْلُمْسِلمِ 

 َوَمنْ  ،اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ُكرُبَاتِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنوُ  اهللُ  فَ رَّجَ  ُكْربَةً  ُمْسِلمٍ  َعنْ  فَ رَّجَ  َوَمنْ 
4(اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اهللُ  َستَ َرهُ  ُمْسِلًما َستَ رَ 

ޮކންެމ މުސްިލމަކީ ައނެއް " މާނައީ:  

އޭނާގެ އަޚާއަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ  ،މުސްލިމެއްގެ އަޚެކެވެ. އޭނާ
ށް ދޫކޮށެއް ވެސް ނުާލެނއެވެ. ތިމާގެ އަޚާގެ ނެއްެގ އަތްމައްޗަދުޝްމަ ،އަޚާ

 اهلل ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމުގައި ދެމިުހންނަ މީހާގެ ބޭުނންތައް ުފއްދައިދެއްވުމުގައި

މީހަކަށް،  ދުރުކޮށްދީފި  މުޞީބާތެއް ކިބައިން މުސްލިމެއްގެ  ދުނިޔޭގައި .ދެމިވޮޑިގެންވެއެވެ

 ދެއްވާނެއެވެ." ދުރުކޮށް اهلل ދުވަހުގެ ުމޞީބާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުޞީބާތެއް ޤިޔާމަތް

 ،އަުޚވަންތަކަމާއިމުސްލިުމންގެ މެދުގައި ައޚުންނޭެވ! މިއީ،  މުސްލިމް
ކޮންމެ ުމސްލިމަކީ އިސްލާީމ  ޮގތެވެ.ޑުއެއްބަފާކަްނ އޮންނަްނޖެހޭ ނއެއްބަ

ނޑުގައި ހިެމނޭ، އެއާ ވަކި  ގުނަަވނެކެވެ. އެ  ނެނުކުރެވޭ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ހަށިގަ

ނޑު އުފުަލންެޖހޭ ކޮން  ކުރަންބައިވެރިވެސް  ގުނަވަން  ެމ ތަކްލީފެްއގައި، މިހަށިގަ

                                                 

 رواه البخاري ومسلم -  4   
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އޮންނަްނޖެޭހ ޖެހެއެވެ. މިއީ، ުމސްލިމުންެގ މިާސލެެވ. މުސްލިުމންެގ ެމދުގައި 
ނޑު އެއްބަފާކަމެވެ. އެހެންކަުމން، ކޮންމެ މީހަކުވެްސ އަނެ ލަިއ އަށް އަޅާކާއެއްބަ

ُسْبَحانَُو  اهللُ ދީނީ ާވޖިބެކެވެ. އެފަދަ މީަހކަށް  ،އެހީތެރިވުމަކީ، އޭނާެގ މައްޗަށްވާ
 މަދަދު ލިބިގެންެވއެވެ. ،ގެ ރުއްސެވުާމއިَوتَ َعاََل 

 اْلَعِظْيَم اْْلَِلْيَل ِلْ َوَلُكْم َوْلَِِمْيِ  اْلُمْؤِمِنْْيَ اهللَ أَقُ ْوُل قَ ْوِلْ َىَذا َوَأْستَ ْغِفُر 
 .ُو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ َواْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب َفاْستَ ْغِفُرْوُه ِإنَّ 

******* 
 

 ޚުޠުބާ  ފަހު
 

ِو َربِّ  ، َوَأْشَهُد َأن ّلَّ ِإل َو ِإّلَّ اهلُل َوْحَدُه َّل َشرِْيَك َلُو، اْلَعاَلِمْْيَ َاْلَْْمُد لِلّ 
 وِ آلِ  ىلَ عَ وَ  ُُمَمَّدٍ َسيِِّدنَا  ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ للّ  اَ  ،َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ 

ْينِ  مْ لَُ  ْْيَ عِ ابِ التَّ وَ  ،َأْْجَِعْْيَ  وِ بِ حْ صَ وَ   .بِِإْحَساٍن ِإََل يَ ْوِم الدِّ
ُر زَاٍد يَ تَ َزوَُّد ِِبَا اْلَعْبُد  !ا اهلَل ِعَباَد اهللِ أَمَّا بَ ْعُد: َفات َُّقو  َفِإنَّ الت َّْقَوى ِىَي َخي ْ
نْ َيا.  ِفْ َىِذِه اْْلََياِة الدُّ

އަށެވެ.  اهلل މާތް  ،ތަޢުރީފު ޙަްއޤުވެގެން ވަނީ ،ަޘނާއާއި ޙަމްދު  އެންމެހައި 

އަޅު ހެކިވަމެވެ. އަދި މުޙައްަމދުގެފާނީ އެކަލާނެގ  ،އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް
 ހައްދަވައި ބޮުޑކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!ހެކިަވމެވެ.  އަޅުކަމަްށ  ރަޫސލާ ،ކަމަށާއި އަޅާ

 ،ސަލާމާއި ،އަޞްޙާބުންނަށް ަޞލަވާތާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު ،މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި
 ބަރަކާތް ލައްވާނދޭވެ!
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ށެވެ! ތަޤުވާވެރިވާ ބިރުވެތިވެ، އަށް اهلل މާތް ތިޔަބައިމީުހން އަުޚންނޭވެ! މުސްލިމް

ތަޤުވާވެރިންނެވެ. އަދި ނަޞީބު ލިެބިނވި މީުހންނަކީ  އި،ވަހަމަކަށަވަރުން ދިްނނަ 

އެންމެ ރަނގަޅު ވަސީލަތަީކ،  ،އަށް ބިރުވެތިވުމަްށ އޮތް اهلل  އަޅުތަކުން

 ތަޤުވާވެރިވުން ކަމުގައި ތިޔަބައިީމހުން ދަްނނާށެވެ!

ނުޑމެން  އަޅުތަކުންޭނވެ! ގެ  اهلل  އެއްބަާފ  ުމސްލިމުްނނަކީ އެއްަބނޑު އަޅުގަ

އެއްބަޔަކު  ،ފައި ވަނީއިންސާނުން އުފައްދަވާ اهلل  އުޚުއްވަތްތެރި ބައެކެވެ. މާތް

ވަޙީ  اهلل  އިޖުތިމާޢީ ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ގޮތަށެވެ. މާތް ،އަނެއްބަޔަކާ މުޢާަމާލތްކޮށް

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ ىئىئ  ژ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ހެޔޮކަންތައް ކުޅައުާމއި، ތަޤުވާވެރިވުމުގެ " މާނައީ: 5ژىئ ی  ی ی

 ފާފަވެރިވުމާއި  އަދި ވާގިވެރިވާށެވެ! އެހީވެ، އަނެކަކަށް އެކަކު މައްޗަށް ތިޔަބައިީމުހން

ޢަދާވަތްތެރި ވުމުގެ މައްޗަށް، ތިޔަބއިމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވެ، 

 އީ  اهلل ހަމަކަށަވަރުން، ތަޤުވާވެރިވާށެވެ! ައށް اهلل  ވާގިވެރިނުވާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިީމހުން

އްވާފަިއ ކުރަ ވަޙީ އެކަާލނގެ އަދިވެސް "ގަދަފަދަވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އުޤޫބާތް

 މާނައީ:  6ژۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې ۋ   ۋ   ٴۇ ۈژ އެވެ.ވެ

މުއުިމނުްނ ވާކަްނ ކަށަވަރީ، އަޚުންތަކެއް ކަމުގައެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީުހންެގ ދެ "

އަްށ  اهللއަޚުން ދެމެދު ތިޔަބައިމީހުން ޞުލްޙަުކރާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން 

 ")އެއީ( ތިޔަބައިމީުހންނަްށ ރަޙްމަތް ލެއްވުމަށްޓަަކއެވެ.ތަޤުވާވެރިވާށެވެ! 

                                                 
    ٕاملائدة:  - 5
 ٓٔاْلجرات:  - 6
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 އެއް ،އަފްރާދުން ވާންޖެޭހނީ ތަކުގެއިސްލާމީ މުޖުަތމަޢު އަުޚންނޭވެ!  މުސްލިމް

ކަމުގައެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްަބޔަަކށް  ފަަދ އެކުވެރި ބައެއް ޑެއްނހަށިގަ
އޯގާތެރިވުމުގައެވެ.  ،ލައިޅާއަނެކަކަށް އަ ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގައެވެ. އެކަކު ،އެހީތެރިވުމާއި

 ވެސް ގުޅިފައިވާ މުސްލިުމންގެ އީާމންކަމާ ،އިންސާނިްއޔަތުކަމުގެ އިތުރުން ،ކަމަކީ މި

يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ  ّلَ ) އެވެ.އްވާފައި ވެޙަދީޘް ކުރަ z اهلل ރަސޫލުކަމެކެވެ. 
ިތޔަބައިމީުހން ައމިއްލަ ނަފުސަށް ލިުބމަށް މާނައީ: " 7(لِنَ ْفِسوِ  ُيُِبُّ  ُيُِبَّ ِِلَِخْيِو َما

ކުެރ  ތިޔަބައިީމހުން  ،ދާންދެން އެދެފުމަށްލިބުމަްށ  ވެސްތިމާގެ އަޚާއަށް  ،ކަމެއް އެދޭ
 ނުވެއެވެ."  އެކަކުވެސް އިމާނެއް

އުޚުއްވަތްތެރިކަމަކީ، ހިތުގައި އުފެދޭ  ،އަުޚންނޭވެ! އެކުވެރިކަމާއި މުސްލިމް
ލޯބީގެ މާތް ޝުޢޫރެކެވެ. އެއީ، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ،  ،ހަމްދަރުދީއާއި

އުޚުއްވަތްތެިރ  ،ީދނުގައި އޯގާތެރިވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެެގންވާ ގުުޅމެކެވެ. އިސްލާމް

ނޑު ެއއްބަފާކަމަށް، ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާ  اهلل ވެއެވެ. މާތް ފައިކަމާއި އެއްބަ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    ژ ވެއެވެ. ފައިވަޙީކުރައްވާ

 ނިޢުަމތް ތިޔަބައިީމުހންނަްށ ދެއްވި اهلل، އަދި "މާނައީ:  8ژڍ  ڍ  ڌ

، ކަމުގައިަވނިކޮށް ތެރިންޢަދާވަތް ތިަޔބައިމީހުން  ،އެހެނީ ަހނދުަމކުރާށެވެ! ތިޔަބައިމީުހން

 އެކަލާނގެ ދެއްވި، އެކަލާނގެ ތިޔަބައިީމހުންގެ ހިތްތައް އެުކވެރި ކުރެއްވިއެވެ. ދެން
 "ތަކެއް ކަމުގައި ވެްއޖައީމުއެވެ.ައުޚން ގެ ސަބަުބން ތިޔަބައިމީުހންނީނިޢުމަތު

ގެ   ތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހުމުސްލިމް އަުޚންނޭވެ! ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާ
ިމ  !ގިނަގިނައިްނ އިސްތިޣްފާރު ކުރާށެވެ، އެދިބިރުވެރިކަމުން ރަްއކާތެރިވުމަށް
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ެގ  اهللނުރައްކާތެރި ބަލިމަުޑކަމުން މިްނޖުކޮށްދެއްވުން އެދި، އަބަދާއި އަބަދު، 

އްޙީ ޞި !ތިބުމަށް ނަޭސހަްތތެރިވަމެވެެދމިޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުން މަތީ 
  އުޅޭށެވެ! ޢާއްމު ޞިއްޙަތަށް ރައްކާތެރިވެދާއިރާއިން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ކަމޭހިތައި، 

މީހުންގެ  ކަމުގައި ތިަޔަބއި ދުނިޔޭގެ ރަްޙަމތެއް ދެ އަޚުްނނޭވެ! މް މުސްލި

 ،ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި zފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ  اهلل ގާތަށް ކީރިތިވަންތަ 

އަމުރު  اهللމުއުމިުނންނަށް   ދުޢާކުރާށެވެ! މިއީ، މާތް ،ލެއްުވން ެއދި ސަލާމު

ڄ     ڄ ڄ  ڄ ژ ކުރެއްވިއެވެ. ވަޙީ ކަލާނގެއެ .ކަމެކެވެ ފައިވާކުރައްވާ

ُهمَّ َصلِّ َعَلى اَللّ   ،9ژڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ
آِل ِإبْ رَاِىْيَم ِإنََّك  ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُُمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ رَاِىْيَم َوَعَلى

ْيٌد َمَِْيٌد، َوبَارِْك َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُُمَمٍَّد َكَما بَارَْكَت  َعَلى ِإبْ رَاِىْيَم ُحَِ
ْيٌد َمَِْيٌد.  َوَعَلى آِل ِإبْ رَاِىْيَم ِإنََّك ُحَِ

ދީނާއި މުސްލިުމން މަތިވެިރ  ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިސްލާމް
ކުރައްވާނދޭވެ! އަޅަމެންނަީކ އިސްާލްމ ދީނަށް ލޯބިކުރާ، ދީނީ ަކންކަމަްށ 

އަޅަމެންގެ ހިތްތައް ެއކުވެރި ކުރައްވައި،  ފަރުވާތެރިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!
ރުޅިވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަން އަޅަެމންގެ ތެރެއިން ނެތިކުރައްވާނދޭވެ! 

އެއުރެންނަްށ  ،އުުޚތުން ރައްކާތެރި ކުަރއްވައި ،ފަލަސްޠީނުެގ މުސްިލމް އަުޚންނާއި
އެންމެހައި  ،ކަންކޮުޅތަކުގައި، އަނިޔާލިެބމުންދާ ނދޭވެ! ދުނިޔޭގެރު ދެއްވާޞްނަ

 ުމންދާ އެއުރެންނަށް އަނިޔާކުރަ ،ބޭރުކޮށް ގެދޮރުން މުސްލިްމ އަޚުްނނާއި، އުޚުތުން
 ކުރައްވާނދޭވެ! ނިކަމެތި ،ޢަދުއްވުން ބަލިކުރައްވައި
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އެންމެހަިއ  ،ކޮރޯނާ ވައިރަހާއިލާކޮ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ ވައިހައްދަ
ފުރިހަަމ ، ބަލިމަޑުކަމުން އަޅަެމންެގ ރާއްޖެ ރައްކާތެރިކުރައްވައި ،ރޯގާތަކާއި
 ،ލަހައްޓަާވނދޭވެ! އަޅަެމންގެ ރާއްެޖ ތިޔާިގ ކުރައްވައި ޢާފިޔަތުގައި ،ޞިއްޙަތާއި

ގެ ދުނިޔޭގެ ކަންތައް އިޞްލާޙު ،ދީނާއި އިސްލާމް  ތިޔާގިކަން ދަމަހައްަޓވާނދޭވެ!
 ،ހިދާޔަތާއި ވެރިންނަށްފައިވާ ވާިޚޔާރު ކުރައް ރަސްކަލާނގެ  މަގުްނ ހިންގެުވމަށް އިބަ

ތައުފީޤު ދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ ތެރެއިްނ މަރުވެ ގޮސްފައިާވ  ،ނަޞްރާއި
ދިރިތިިބ މީުހންގެ ފާަފ ފުއްސަވައި، ރަޙްމަތް ލައްވައިފާނދޭވެ!  ،މީހުްނނާއި
އިގެ ޢަޛާުބްނ ެވސް ހެޔޮަކން ދެއްވައި، ނަރަކަ ވެްސ ހެޮޔކަން އާޚިރަތުގައި ދުނިޔޭގައި
 ދޭވެ!ނކުރައްވާމުއްތި އަޅަމެން 

 رْ صُ انْ  مَّ هُ للّ  اَ ، َواْلُمْشرِِكْْيَ  الشِّْركَ  َوأَِذلَّ   ،َواْلُمْسِلِمْْيَ   مَ ْسَا ُهمَّ َأِعزَّ اْلِ للّ  اَ 
 دْ حِّ وَ وَ  ،مْ هُ مَ ادَ قْ أَ  تْ بِّ ث َ وَ  انَ يَْ ْلِ اوَ  رَ ب ْ الصَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  غْ ِر فْ أَ وَ  ،ِفَلْسِطْْيَ  ا ِفْ نَ ان َ وَ خْ اِ 

 !ْْيَ مِ الَ عَ الْ  بَّ ارَ يَ  قِّ ى اْلَْ لَ عَ  مْ هُ ف َ وْ فُ صُ 
ا اهلَل اْلَعِظْيَم اْْلَِلْيَل َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعِمِو يَزِدُْكْم، اُذُْكُروْ 

 َتْصنَ ُعْوَن.َواْدُعْوُه َيْسَتِجْب َلُكْم، َوَلذِْكُر اهلِل َأْكبَ ُر َواهللُ يَ ْعَلُم َما 
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