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c 
  مةدـمق

  
 اتئَيس نمو ،انِسفُنأَ رِورش نم اِهللابِ ذُوعنو ،هرفغتسنو ،هنيعتسنو ،هدمحن هلَّل دماحلَ نَّإِ

 هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِالَ نأَ دهشأَو ،هلَ ياده الَفَ لْلضي نمو ،هلَ لَّضم الَفَ اُهللا هدهي نم ،انالمعأَ
  .هلُوسرو هدبع داًمحم نَّأَ دهشأَو ،هلَ كيرِشالَ

 رِوماُأل رشو ،ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَّص دمحم يده يِداهلَ ريخو ،اِهللا ابتك ثيدحالْ ريخ نَّإِفَ  
محثَداتاه، لُّكُو محثَدبِ ةدةٌع، بِ لُّكُودعة ةٌلَالَض، لُّكُو لَالَضة يف أَ .ارِالنام بعد:   

އްޤުމަގު ދޫކޮށް އެހެން ދެ އިސްލާމީ މަސްރަޙަށް އިންސާފުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލައިފިނަމަ، ފެނިގެންދަނީ ޙަ  
ނަޞާރާއިންގެ  ،މީގެ ތެރެއިން އެއްމަގުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ހުޅަގުގެ އޮއިވަރުގައިޖެހި. މަގަކުން މީސްތަކުން ދާތަނެވެ

ގެ އަހުލުވެރިންނަކީ، އަނެއްމަގު. ވެފަައިވާ ޒުވާނުންތަކެކެވެއަދަޅަތަކަށް ހެއްލި، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުން ބަރީ
ކަމުގައި ހަދައިގެން ންވެރިވެ، އެގޮތްތައް އެއީ ދީންފަރާތުން އަންގަވާފައިނުވާ ގޮތްތަކަކުން ދީރިދީނުގެވެ

  . އަލިއަޅުވާލަން ގަސްތު މިކުރަނީ މިބައިމީހުންނާ ބެހޭގޮތުންނެވެމިތާނގައި . އަޅުވެރިވެފައިވާ ބައެކެވެ
މިދީނަކީ . ން ކުރަމުންދާ ބައެކެވެއިގެން އަޅުކަހަދަތަކާއި ޚުރާފާތްތައް އެއީ ދީންކަމުގައި ބިދުޢަ  

ވަކިފަރާތަކުން ވަކިފަރާތެއް މެދުވެރިކުރައްވައިގެން އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ބާވައިލައްވާފައިވާ އެއްޗެއްކަން މިބައިމީހުން 
 ނުދަންނަނީ ބާވައެވެ؟ ހިތަށް އަރާ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް އެއީ ދީންކަމުގައި ފަރުޖައްސާލައިގެން ތިބެނީ ބާވައެވެ؟

އެދުރުންގެ ރޯނު. ދީންކަމުގައި ނުހެދީހެވެ އަށް ކުޑަކޮށްވެސް ބިރުވެތިވީނަމަ ހަވާނަފްސު އެއީهللا މިބައިމީހުން 
. ބަސްތަކަށް ހެއްލި އެމީހުންބުނާ ބުނުން އެއީ އަޅުކަންތައް ކަމުގައި ހަދައިގެން މިބައިމީހުން އެތިބީއެވެ

ން ދަލީލެއް ހޯދުމަށް މިބައިމީހުން އުޅުނުބާވައެވެ؟ އިލާހީ ފަހަރެއްގައިވެސް އެއިންކަމަކަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތު
އެކަމަކު ދީނީ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވާއިރަށް އެފޮތަށް . ދުސްތޫރަކީ ޤުރުއާންކަމަށް އެންމެންވެސް އެއްބަސްވެއެވެ

ޢަމަލު ކުރިކަމަކަށް އެފޮތަށް އުރަލައްވާ، އެފޮތަށް ބޮސްދީ މޭމަތީގައި ޖައްސައިލުމަކުން އެފޮތަށް . ފުރަގަސްދެއެވެ
  . ނުވާނެއެވެ
ގޮތަށް ކޮށްފިއްޔާ މެނުވީ ޤަބޫލެއް ލެއް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގައިވާތަޢާލާ އެއްވެސް ޢަމަهللا   

މިދީނަށް އުނިއިތުރުކުރުން އެއްވެސް މީހަކަށް ހުއްދަވެގެން . މިދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެކެވެ. ނުކުރައްވާނެއެވެ
. ގޮތަށް ކުރީމައެވެރަން އެންގެވި ފަރާތުން އެންގެވިވާނީ އެޢަމަލު ކުލަކަށްހެޔޮ ޢަމަލެއް ހެޔޮ ޢަމަ. ނުވެއެވެ

ދީނަށް މިންވަރެއް މިއަދި . މިދީނުން މިންވަރެއް އުނިކޮށްފިމީހާ ޝަރީޢަތް ބާވައިލެއްވި ފަރާތަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ
. މަށް ދަޢުވާކޮށްފިއެވެވީކަތުން އެޝަރީޢަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިފަރާއިތުރުކޮށްފިމީހާ، ޝަރީޢަތް ފޯރުކޮށްދެެއްވި

އަދި ދެވަނަ ކަންތައް އިތުރު ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި . ނަފީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا ކަންތައް ޤުރުއާނުގައި ފުރަތަމަ
  . ނަފީކުރައްވާފައިވެއެވެ
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އަދި . ވެމެއެހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ކުރި ނަމަވެސްއެއީ ކިތަންމެ . ކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެދަލީލެއްނެތި ކުރެވޭ ކޮންމެ  
ކޮށްގެން ޙަޤީޤަތުގައި އޭނާ މިފަދަ ޢަމަލުތައް. ނުލިބޭނެއެވެގެ ޙަޟްރަތުން ޢަޛާބެއް މެނުވީ هللا އެކަން ކުރާމީހާއަށް 

  .ތިލަފަތަށެވެ ޢަމަލުގެެ އެބަރުކުރަނީ އޭނާގެ ނުބައި
އިގަންނަވަމުން ވަޑަކުރަން އިންތަނެއްގެކައިރިން ނަޞާރާއިންގެ ރާހިބަކު އަޅުކަން އެއްދުވަހަކު ޢުމަރުގެފާނު،  

އެހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ތިއްބެވި މީހުން އެކަމާ . ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެއެތަނަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން ކީރިތި
ތަޢާލާގެ މި އާޔަތް ހަނދާންވެ هللا ކުރަން އިންތަން ފެނިފައި އަޅުކަންއޭނާ . ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ވިދާޅުވިއެވެ

ވަރުބަލި  ކޮށްޢަމަލުކޮށް" ]٤ – ٣: الغاشية[ MB     A  @  ?    >    =  L  .ކީރިތި ކުރެވުނީއެވެ
  ."އެ ވަންނަނީ ހޫނުގަދަ ނަރަކައަށެވެ) ޤިޔާމަތް ދުވަހު(އެކަމަކު . ވެފައިވާ ނަފްސެކެވެ

އޭނާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެދުމެއް ދޫކޮށް އަޅުކަމަށް ޚާލިޞްވެ އިނދެ، ވަރުބަލި ވަންދެން އެކުރީ . ތެދެކެވެ  
އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ޤިޔާމަތްދުވަހު . ގެ އިރުޝާދުން ބޭރުގައެވެ rهللا އެކަމަކު ރަސޫލު. އެކަމެވެ

ދުޢަވެރިޔާވެސް ޢަމަލު ފަރަގެއް ހެއްޔެވެ؟ ބިބިދުޢަވެރިޔާއާއި މީނައާއި ހުރީ ކޮން. ވަންނަނީ ނަރަކައަށެވެއެ
  . ގެ އިރުޝާދާ ޚިލާފަށެވެ rهللا ދަނީ ރަސޫލުކުރަމުން
ކިޔެވުމާއި، ދުޢާބުނުމާއި،  ފޮތްފޮށި ކިޔެވުމާއި،   ބުރުދާކިޔުމާއި، ޞަލަވާތްފާތިޙާ   ކިޔުމާއި، މައުލޫދު  

ދަލީލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަޔަކުމީހުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަކީ ކޮންމިކަންތައްތަ
ބޭކަލުން އަދި ތާބީބޭކަލުން އަދި ވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އަޞްޙާބުހެޔޮކަންތައްތަކަށް އެންމެ ދަހިވެތި

އިމާމެއްގެ ދި ހަތަރުއިމާމުންގެ ތެރެއިން އެއްއަ. ނޫނެވެކަމެއްކަންކުރެ އެކަކުވެސް ކުރެއްވި ތަބާތާބީބޭކަލުން
ދާ ކު އަމިއްލަ އެދުމަށް ކުރަމުންބަޔަ. ތަކެކެވެއެކަންތައްތަކަކީ ބިދުޢަ. ކަމެއްނޫނެވެކަންކިބައިންވެސް ސާބިތުވާ 

. ނޫނެވެމިކަންތައްތައްކުރާ މީހުންނެއް މިކަންތައްތަކުގައި ހަމައެކަނި ފާފަވެރިވާނީ. ކެކެވެކަންތައްތަ
  . ކުރުވައި، ފައިސާދޭމީހުންވެސް ފާފަވެރިވާނެއެވެންތައްތައްމިކަ

ގެ هللا ރަތަމަ ފުމިފޮތް ލިޔުމަށްޓަކައި އެންމެ. ގޮތުންނެވެއި މި ބަޔާންކުރަނީ މި މައުޟޫޢާބެހޭމިފޮތުގަ  
އެދުމަށްފަހުގައި ޢިލްމުވެރިން މި މައުޟޫޢަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ތިންފޮތަކުން ފައިދާ ން މަދަދަށްޙަޟްރަތު

ދިވެހި ދުޢައިގެ ޖަލުގައި ހައްޔަރުވެފައިތިބި އަދި ބި. ލެއްވުމެވެބަރަކާތްهللا  ދުޢާއަކީ މިފޮތުގައި. ޙާޞިލުކުރީމެވެ
  . ފީޤު ދެއްވުމެވެމިފޮތުގެ ޒަރީޢާއިން އެޖަލުން ނަޖާވުމުގެ ތައު ނަށްފަރުދުން

  
  .بيلالس قصد وعليه, الوكيل ونعم حسيب وهو, كفيل مجيل بكلّ وهو

  
 وجلّ عز هرب عفو إىل الفقري كتبه

إبراهيم دحمم             
  .ހ 1428މުޙައްރަމް  23
  .މ 2007ފެބްރުއަރީ  11
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  ވުންތުގައި ހިފުމަށް އަމުރުވެވިގެންޤުރުއާނާއި ސުއްނަ

  
 އަދި. ވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެއަޅުތަކުންނަށް އެއްބައިވަންތަ ވަނީ އެކަލާނގެތަޢާލާهللا ން ފަހެ ހަމަކަށަވަރު  

M A    B. ކުރައްވާފައިވެއެވެއެކަލާނގެ ވަޙީ. ކުރައްވާފައެވެމަނާ ވުމުންބައިބައިވުމުންނާއި އިޚްތިލާފު
C  J  I  H   GF  E  D  R   Q   P  O  N         M  L  K    S

X  W  V  U  T  Z  Y      c  b  a  `  _  ^  ]\  [       dL  
އެބަހީ އެކަލާނގެ (ގެ ވާފަށުގައި هللاއެކުގައި  އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން:" މާނައީ) 103: ޢިމްރާންއާލު(

 . ކުރާށެވެންނަށް ލެއްވި ނިޢުމަތް ހަނދާންތިޔަބައިމީހުهللا އަދި . ނުވާށެވެއަދި ބައިބައި. ހިފާށެވެބާރަށް) ދީނުގައި
ވަނިކޮށް ފަހެ އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ބައިމީހުން ޢަދާވާތްތެރިންތަކެއް ކަމުގައިތިޔަ) ނިޢުމަތަކީއެ(

އެއްބަފާ ބައެއްކަމުގައި ނިޢުމަތުގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަނޑުދެންފަހެ އެކަލާނގެ އެ. އްވިއެވެއެކުވެރިކުރެ
ވަޅުން ތުންފަތްމަތީގައި ވަނިކޮށް އެއަލިފާން) ނަރަކައިގެ(ވަޅެއްގެ ލިފާންއަދި ތިޔަބައިމީހުން އަ. ދިޔައެވެވެގެން

އިމީހުންނަށް ތަޢާލާ މިފަދައިން އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް ތިޔަބަهللا . ކުރެއްވިއެވެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމަތްއެ
  ."އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ހިދާޔަތް ލިބިގަނޭތޯއެވެ. ކޮށްދެއްވައެވެބަޔާން

ބައިބައިވެ  ،ހިފެހެއްޓުމަށާއިތަޢާލާގެ ދީނުގައި ބާރަށްهللا އި، ކުރުމަށާއިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިމި އެއްބަ  
ތަޢާލާ ވަނީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް، އެކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ މައްޗަށް هللا ވެ ނުދިޔުމަށްޓަކައި ފަހެ، ވަކިވަކި

      .ވެއެވެއެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައި. ފައެވެކުރައްވާ ޝަރީޢަތަށް ތަބާވުމަށް އަމުރުއެކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި 

 M6  5      4  3  2  1     8  7       :    9       ; =  <   ?  >  L )ް3: އަލް އަޢްރާފ (
ލެއްވުނު ފޮތަށް ތިޔަބައިމީހުން ތުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަ: "މާނައީ

އެހެން އެކުވެރިންތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ) އެބަހީ އެކަލާނގެ ބަސްފުޅު ދޫކޮށް( އަދި އެކަލާނގެ ފިޔަވައި  .ތަބާވާށެވެ
  ."މަދެވެހާދަހައިތިޔަބައިމީހުން ލިބިގަންނަލެއް  ނަސޭހަތް. ތަބާނުވާށެވެ
ތަޢާލާ ނަހީ هللا ން ވުވެރިންނަށް ތަބާވެރިންނާއި، ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުއަދި ކާބަފައިންގެ ގޮތްތަކަށާއި، ބިދުޢަ  

(  *  +    !  "    #  $  %  &  '  ) M. ވެއެވެއެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައި. ވެވެއެކުރައްވާފައި
1  0  /.   -  ,      7     6  5  4  3  2L  )ާ170: އަލް ބަޤަރ (

އަދި . ން ބުނާނެތެވެބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ތަބާވާށޭ އެބައިމީހުންނަށް ބުނެވޭހިނދު އެބައިމީހުهللا އަދި : "މާނައީ
އަޅެ، . އަހުރެމެން ތަބާވާނީ އަހުރެމެންގެ ކާބަފައިން އެކަމެއް ކުރާތީ އަހުރެމެން ދުށް ގޮތަށެވެ! ކިއެއްތަ

" ކަމުގައި ވާނަމަވެސް ހެއްޔެވެ؟ވެސް ނުލިބޭ ބަޔެއްއެއްޗެއް ނުވިސްނޭ އަދި ހިދާޔަތް އެބައިމީހުންގެ ކާބަފައިންނަކީ
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M  L  K  J  I  H  G  F  E     D  C  B  A             .ކުރައްވާފައިވެއެވެއަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީ 
T  S  R       Q  P  ON  M  U     VL  )ްهللا އަދި : މާނައީ) 21:ލުޤްމާނ

އަހުރެމެން ! އަދި ކިއެއްތަ. ހިނދު، އެބައިމީހުން ބުނާނެތެވެބާވާށޭ އެބައިމީހުންނަށް ބުނެވޭ ބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ތަ
ންގެ ޝައިޠާނާ އެބައިމީހު. އަހުރެމެންގެ ކާބަފައިން އެކަމެއް ކުރާތީ އަހުރެމެން ދުށް ގޮތަށެވެ ތަބާވާނީ

  "ހެއްޔެވެ؟ ކަމުގައިވާ ޙާލުވެސް ދޭވަތުދަޢު) ނަރަކައަށް(ހުރި އަލިފާނަށް ކާބަފައިންނަށް އަނދައަނދާ
ކާބަފައިންގެ ގޮތްތަކަށާއި، ހަވާ  ތަޢާލާ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތަށް ތަބާވުމަށާއި،هللا ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި،  

ނުވުމަށް އަމުރުފުޅު އައިސްފައިވާ ފަދައިން ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅު ންނަށާއި އަދި ޝައިޠާނާއަށް ތަބާނަފްސުގެ އަހުލުވެރި
އަދި ހަމަކަށަވަރުން . ތަކުގައިވެސް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އުއްމަތަށް ބާރުއަޅުއްވާފައި ވެއެވެ

ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ  rهللا އެއީ ރަސޫލު. އަޞްލުގައި ހިފެހެއްޓުމުގައެވެމާއި ރައްކައުތެރިކަން ވަނީ މިދެވުދިންނެ
 އެ: "މާނައީ )أاملوطّ( ))كْت فيكُم ماَ إِنْ تمسكْتم بِه لَن تضلُّوا كتاب اِهللا و سنتي تر(( . ފަދައިންނެވެ

އެއްޗެއް ދެހުން ހިފަހައްޓައިގެން ތިބިހާ ހިނދަކު ތިޔަބައިމީހުން މަގުފުރެދިގެން ނުދާނެ އްޗެއްގައި ތިޔަބައިމީއެދެ
  ."ގެ ފޮތާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތެވެهللاއެއީ . ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ދޫކުރެއްވީމެވެ

ނެކަމަށާއި، ދުނިޔޭގައި ންނެވުން ލިބޭފަހެ ޤުރުއާނާއި ސުއްނަތުގައި ހިފަހައްޓާ މީހާއަށް ހިދާޔަތާއި ދި  
އޭނާ ސަލާމަތް ވާނޭކަމަށް އަބާއްޖަވެރިކަން ލިއްބައިދޭ ފުރެދުމުން ކޮށްދޭ އަދި އާޚިރަތުގައި ހަލާކުގެތެރެއަށް ވާޞިލް

  . ރަސޫލާ އެވަނީ ޖާމިނުވެވަޑައިގެންފައެވެއިތުރު
އަދި އެކަމަށް އިންޒާރު . ނަހީ ކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ގެ ދީނުގައި ބިދުޢަ ހެދުމުން هللاއިތުރުން އަދި އޭގެ  
ގެ ދީނުގައި ހެދެވޭ ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ ފުރެދުމެއްކަމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް އެކަލޭގެފާނު هللاއަދި . ދެއްވިއެވެ

ފާނު އެކަލޭގެ. ވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ةيارِس بن ضباَرعރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ
އަހުރެމެންނަށް ބަލާޣާތްތެރި ނަސޭހަތެއް  ޢަލައިހި ވަސައްލަމްهللا ޞައްލައް هللاއެއްދުވަހަކު ރަސޫލު. ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ . ދިޔައެވެއޮހިގެން ތައްއަދި ލޯތަކުން ކަރުނަ. ދިޔައެވެހަތުން ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެންއެނަސޭ. ދެއްވިއެވެ
އަހުރެމެންނާ ވަކިވާން އުޅޭމީހެއްގެ  ،ތިޔަ ދެއްވި ނަސޭހަތް! ލާއެވެގެ ރަސޫهللاއޭ . ދަންނަވައިފީމުއެވެ އަހުރެމެން

 ميكُوصأُ((  .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، އަހުރެމެންނަށް ވަޞިއްޔަތެއް ކުރައްވާށެވެ. ނަސޭހަތް ފަދައެވެ
 ميكُلَعا فَريثكَ فاًالَتى اخريسي فَدعب مكُنم شعي نه منإِفَ يشبح دبعتأَمر علَيكُم  نْإِو ةاعالطَّو عِموالس ى اِهللاوقْتبِ
 لَّكُ نَّإِفَ ورِماُأل اتثَدحمو ماكُيإِو ذاجِوالنا بِيهلَوا عضعا وهوا بِكُسـََمتَ نييدهاملَ ينداشالر اِءفَلَاخلُ ةنسي وتنسبِ
محثَدبِ ةدةٌع بِ لَّكُودعة ވުމަށާއި، އަޑުއަހާ އަށް ތަޤުވާވެރިهللا : "މާނައީ  )رواه أبو داود والترمذي(  )) ةٌلَالَض

އަޅަކު ޝީ ޙަބްމައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ  އެއީ. ކިޔަމަންގަތުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވަމެވެ
ކުރެ ތިޔަބައިމީހުންއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު . މެއެވެސްކަމުގައި ވީނަމަވެ ވެރިކުރެވުނު

ތިޔަބައިމީހުންގެ ) އެހިނދު. (ފަހެ އޭނާއަށް ގިނަ އިޚްތިލާފްވުންތަކެއް ފެންނާނެއެވެ. ދިރިހުރެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
  ،عثمان أبوبكر، عمر، ( ރާޝިދީންލިބިގެންވި ޚުލަފާއުއް މައްޗަށް ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުއްނަތާއި، ހިދާޔަތް
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ފެއްދޭ އަދި ދީނުގައި އު. ހިފަހައްޓާށެވެ) އެބަހީ ބާރަށް(އެގޮތުގައި ކޮލުދަތްތަކުން . ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ ގެ) علي
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ . ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ) ތަކުންބިދުޢަ(އާކަންތައްތަކުން 

     ."ރެދުމެކެވެމަގުފު
އުއްމަތުގެ  ބައިބައިވުމުގެ ފިތުނައިން އިސްލާމީ ބަޔާންކޮށްދިނީހަރުމެންނަށް އެއަ ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅު  

އާއި އަދި ޢަޤީދާވުމާއި، ސުންނަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، ގައި ސާބިތުއެއީ ޖަމާޢަތު. ވާނެ މަގެވެއަފްރާދުން ސަލާމަތް
ބެހި އަރާރުންވުމާއި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް  އްމަތް ބައިބައިވެ ފިރުޤާތަކަށްބަބުން އުބަހާއި ޢަމަލުގައި ހެދެވޭ، އޭގެ ސަ

ތަޢާލާ هللا އެކަލޭގެފާނަށް ، rهللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު. ހުށައަޅާ، ކޮންމެ ބިދުޢައަކުން ދުރުވެގަތުމެވެ
ދުނިޔެއިން އެކަލޭގެފާނު މެނުވީ މިފަހުގައި އުއްމަތަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް، ޝަރީޢަތް ފުރިހަމައަށްބާވައިލެއްވި 

އުއްމަތަށް ކަމެއް އެކަލޭގެފާނު ނާއި ދުނިޔޭގައި ލާބަހުރި ހުރިހާފަހެ، ދީ. ނުގަންނަވައެވެވަޑައިވަކިވެ
. ފަދައެވެއޭގެ ރޭގަނޑުވެސް އޭގެ ދުވާލު. ސީދާ މަގަކަށް އުއްމަތް ދޫކޮށްލެއްވިއެވެއަދި ސާފު. ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ
ތަޢާލާ ވަނީ هللا ހަމަކަށަވަރުން އަދި އެހެނީ . އެވެނުވާނެއެމަގުން އެއްކިބާ މީހަކު މެނުވީ  ނިވިގެއްލި ހަލާކުވަ

ދީން ފުރިހަމަ (     އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް . ކޮށްދެއްވާފައެވެބިއްޔާގެ މައްޗަށް ދީން ފުރިހަމަނައެކަލާނގެ 
އަދި މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ދީނެއްކަމުގައި އިސްލާމްދީނަށް . ނިޢުމަތްވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާފައެވެ) ދެއްވުމުގެކޮށް

M O  N  M  L  K     Q  P .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރުއްސަވާފައެވެ
S  R  U  T L  )ާވަދާޢުގައި ޢަރަފާތް ދުވަހުއެބަހީ ޙައްޖަތުލް ( މިއަދު:"މާނައީ) 3:އަލްމާއިދ (

ގެ هللا އަދި ތިމަން . އިމީހުންގެ ދީން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބަ، هللاތިމަން 
އްކަމުގައި އަދިތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ދީނެ. ނިޢުމަތްވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ

@  M?    A. ވެއަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެ." ވައިފީމެވެއިސްލާމްދީނަށް ރުހިވޮޑިގަންނަ

F  E  D  C    B  K  J  I  H  G  L  )ުއަދި " :މާނައީ) 85: ޢިމްރާން އާލ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ކިބައިން އެކަން . މީހާ ދަންނާށެވެއެހެން ދީނެއް އިޚްތިޔާރުކޮށްފި އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި
  ."ގެއްލި ހަލާކުވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެއަދި އޭނާ އާޚިރަތް ދުވަހުން ވާހުށީ . ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

އަދި އިތުރު . މަވެފައެވެގޮތުގައި ދީން އެވަނީ ފުރިހައެނގި ބަޔާންވެގެންވާފަހެ މިއާޔަތުގެ ނައްޞުން   
ގެފާނު  عائشةއަށް  مسروقއެއީ . ފާޅުވެ ބަޔާންވެގެންވާ ފޯރުކޮށްދެއްވުމަކުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ ވަނީރަސޫލާ
 ބާވައިލެއްވި ވަޙީން އެއްވެސްهللا  މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފަދައިންނެވެ ވިދާޅުވި

ތަޢާލާގެ هللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ . މީހާ ދަންނާށެވެއެއްޗެއް އެކަލޭގެފާނު ވަންހަނާކުރެއްވި ކަމަށް ދަޢުވާ ކޮށްފި

M   M  L  K  J. ވެއެވެތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިهللا ނީ ހެއެ. މައްޗަށް ބޮޑުވެގެންވާ ދޮގެއް ހަދައިފިއެވެ
N  P   O  X  W  V  U    T  S  RQ L   )ާއޭ ރަސޫލާއެވެ" :މާނައީ )67: އަލް މާއިދ !

ކަލޭގެފާނު ) ކުންނަށްމީސްތަ(ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވުނު އެއްޗެއް 
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އެގޮތަށް ކަލޭގެފާނު އެކަން ނުކުރައްވައިފިނަމަ، އެކަލާނގެ ރިސާލަތު ކަލޭގެފާނު . މެވެހުށިކަ ފޯރުކޮށްދެއްވާ
   )البخاري رواه(." ފޯރުކޮށްދެއްވި ކަމުގައި ނުވަމުއެވެ

 މިކަން. އެވަނީ ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ rއަދި އިތުރު ރަސޫލާ . ފަހެ ދީން އެވަނީ ފުރިހަމަ ވެފައެވެ  
އަދި ހަމަ އެފަދައިން ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ ޚުޠުބާގައި އިތުރު . ޖެއެވެއެނގި ބަޔާންވެއްއިސްވެދިޔަ ނައްޞު ތަކުން 

ތަކާއި ޙަރާމް ކަންތައްތައް އަދި ތައްްކަންރީޢަތާއި ޙުކުމްތައް އަދި ޙަލާލު ޝައިސްލާމީ މީސްތަކުންނަށް ، rރަސޫލާ 
ކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމެއް މަކާއި ނަހީކުރެއްވި ހުރިހާ ކައަމުރުهللا ! ލެޔާއި އަބުރުގެ ޙުރުމަތް އަދިކިއެއްތަ

މީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައި! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ. " ކުރެއްވިއެވެބައިމީހުންނަށް ޙަދީޘްބަޔާންކުރައްވަމުން އެ
ޅު ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕު." އާއެކެވެ. "އެބައިމީހުން އެއްއަޑަކުން ދެންނެވިއެވެ" ހެއްޔެވެ؟ފޯރުކޮށްދެއްވައިފިން

ހެކިވެ ! އެވެهللاއޭ . " ކުރައްވާ ދަންނަވައެވެވާ އަދި މީސްތަކުންނަށް އިޝާރާތްއުޑާއި ދިމާލަށް އުފުއްލަ
  !"ހެކިވެ ވޮޑިގަންނަވާށިއެވެ! އެވެهللاއޭ ! ވޮޑިގަންނަވާށިއެވެ

ސް ގެ ފޮތާާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ނުވާ އަދި ހަތަރު ޚަލީފާއިންވެهللاމީހަކު އައިސް  ދެން އެއަށްފަހުގައި  
. ހަމަކަށަވަރުން ދީން އުނިވެގެން ވެއެވެ. ދީނުގައި ކޮށްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ ބުނާފަދައެވެމިނުވާ އާކަމެއް އިކޮށްފަ

ން މި ބަަސްފުޅު )) N  M  L  K   ((ތަޢާލާގެ هللا ފަހެ މި ބުނުން . ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ
  . ވެގެން ވެއެވެރައްދު

ބަޔެއް  rهللا އެހެން ނަމަވެސް ރަސޫލު. ވެދީން ފުރިހަމައެ. ނުވަތަ އޭނާ ބުނާފަދައެވެ  
އަދި . ވެއެވެފާނުގެ ބަސްފުޅުން ރައްދުވެގެންގެ عائشةފަހެ މިބުނުން އިސްވެދިޔަ . ބަޔާންކޮށްނުދެއްވަނީއެވެ

  . ންވެސް ރައްދުވެގެންވެއެވެބަސްފުޅުު ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ ޚުޠުބާގައި އިތުރުރަސޫލާ އުއްމަތަށް ވިދާޅުވި
. އޭނާ ބިދުޢައެއް ނުހެދީހެވެގޮތަކުން ޝަރީޢަތް ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ޔަޤީން ކުރާނަމަ،  ފަހެ އޭނާ ހުރިހާ  

އެގޮތުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތު ނުވާ . އަދި އެޝަރީޢަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ދަޢުވާއެއްވެސް ނުކުރީހެވެ
ކަމެއް ދީނީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފި ކޮންމެ ނުވާން ސާބިތުއަދި ހަތަރު ޚަލީފާއިންކުރެ އެއްވެސް ޚަލީފާއެއްގެ ކިބައި

  . މީހަކީ ސީދާމަގުން އެއްކިބާވެ ފުރެދިފައިވާ މީހެކެވެ
އިސްލާމް . އިމާމް މާލިކު ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ املاجشون ابن  

މުޙައްމަދުގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ . ދަންނައެވެދީނުގައި ބިދުޢައެއް ހެޔޮކަމެއް ކަމުގައި ދެކި، ހަދައިފިމީހާ 
ތަޢާލާ ވަޙީ هللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ރިސާލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވީކަމަށް އޭނާ ދަޢުވާ ކޮށްފިއެވެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ هللا ތިމަން  މިއަދު( ))K N  M  L((. ކުރައްވާފައިވެއެވެ
 .ދީނަކަށް ނުވާނެއެވެ ށް ނުވި އެއްޗެއް މިއަދަކުވެސްދީނަފަހެ އެދުވަހު .) މެވެއްވައިފީދީން ފުރިހަމަ ކޮށްދެ

  )للشاطيب اإلعتصام(
  . ވެއެވެވެފައިއޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ވިދާޅު) اإلعتصام( شاطيبއަދި އިމާމް   



   ެކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވ. 
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ރުން ޝަރުޢު އެހެނީ ހަމަކަށަވަ. ޝަރީޢަތާ އިދިކޮޅު އެއާ ޚިލާފު މީހެކެވެ ހަމަކަށަވަރުން ބިދުޢަވެރިޔާއަކީ  
ތަކެއް ޚާއްޞަ ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ އަޅާގެ މަޠްލަބުތަކަށް ޙާއްޞަ މަގު) ތަޢާލާهللا އެބަހީ (ކުރެއްވި ފަރާތް 
އަމުރާއި ނަހީން އަދި ވަޢުދާއި ވަޢީދުން ޙިޞާރު ގެ މައްޗަށް ޚަލްޤުތަކުން ތަކުއެމަގުއަދި . ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ

ފަހަނަޅައި ހާއި ނުބައެއް ވަނީ އެމަގުތައް ބަވަނީ އެމަގުތަކުގައި ކަމަށާއި ހުރިއަދި ހެވާއި ލާ. ކުރައްވާފައެވެ
. މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެهللا ކަށަވަރުން އެހެނީ ހަމަ. ޚަބަރު ދެއްވާފައިވެއެވެދިޔުމުގައި ކަމަށް އެކަލާނގެ 
ފައި ވަނީ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއް އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ފޮނުއްވާ. އަހަރުމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ

  . ކަމުގައެވެ
އެމަގުތަކުގެ މައްޗަށް  ،هللاފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ . ފަހެ ބިދުޢަވެރިޔާ މިހުރިހާ ކަމެއް ރައްދު ކުރެއެވެ   

ވާއިން އޭނާގެ މިދަޢު. ކުރެއެވެވާކަމަށް ދަޢުވާއަޅުތަކުން ޙިޞާރު ކުރެއްވި މަގުތައް ފިޔަވައި އަދި އެހެން މަގުތަކެއް 
ތަޢާލާ ކަނޑައެޅުއްވި هللا ! އަދި ކިއެއްތަ. ވެސް އެނގޭކަމެވެކު އަހަރުމެންނަށްވުމާއެގެން ދެނެވޮޑިهللا ވިސްނެނީ 

އް ދެނެވޮޑިގެންނުވާ ކަންތައްތަهللا ށް އޭނާ ކުރި ދަޢުވާއިން ވިސްނެނީ، ވާކަމަމަގުތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން މަގުތަކެއް 
  .ޅުވިއެވެވިދާ شاطيبއިމާމް . ކަމެވެއޭނާ ދަންނަ

ގަސްތުގައި  އަދި . ގައި ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ކުފުރެކެވެސްތުޢަވެރިޔާ މިކަންކުރީ އެނގިހުރެ ގަބިދު  
  . ވާނަމަ އެއީ ފުރެދުމެކެވެނޫންކަމުގައި
ދެންފަހެ ބިދުޢަވެރިޔާ އޭނާގެ ބިދުޢަވެރި ޢަމަލުން އޭނާގެ ނަފްސު ، ޝަރުޢު ކުރެއްވި ފަރާތާ އެއްގޮތް   

ޢު ކަނޑައެޅުއްވީ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޝަރު. ކުރާ މީހެއްގެ މަޤާމަށް ލައިފިކަން ކަށަވަރެވެ ވާން މަސައްކަތް
ގެ މަތީ ރާތުން ޚަލްޤުތަކުންނަށް އެ ޝަރީޢަތުއަދި އެފަ.) އެވެهللاއެބަހީ . (ލެއްވި ފަރާތެވެޝަރުޢު ބާވައި

އެހެނީ . ވިއެވެފަރާތަކީ އެފަރާތް ކަމުގައިޙައްޤުވެރި އަދި މިކަމުގެ ހަމައެކަނި. ސާބިތުވުން ލާޒިމު ކުރެއްވިއެވެ
  . ވާ ފަރާތަކީ އެއީއެވެވާ ކަންތައްތަކުގައި ނިޔާ ކުރައްލްޤުތަކުންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފުމަކަށަވަރުން ޚަހަ

އެހެންނަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކު އޭނާގެ . އެއްޗެއް ނޫނެވެ ޢަތަކީ ބުއްދީން ޙާޞިލު ކުރެވޭނެފަހެ ޝަރީ  
އެފަދައިން ބުއްދީގެ ޒަރީޢާއިން ޝަރީޢަތް ޙާޞިލުވާނެނަމަ ހަމައަދި . ރީޢަތެއް ހެދީހެވެއަމިއްލަ ފުށުން ޝަ

  .އިންސާނިއްޔަތަށް ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމުގެ ބޭނުމެއްވެސް ނެތެވެ
މިއްލަ އެދުން އޭނާގެ އަ ނަފްސަށާއިއޭނާގެ ހަވާދެންފަހެ ބިދުޢަވެރިޔާގެ އެ ބިދުޢަވެރި ޢަމަލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި   

   MÆ   Å  Ä  Ã  Â   È       Ç . ވެއެވެވަޙީ ކުރައްވާފައިهللا . ނަތީޖާއެވެވުމުގެ އޭނާ ތަބާ ތަކަށް
ËÊ  É  L ) ްނުލައި އެމީހެއްގެ  ޙަޟްރަތުން އެއްވެސް ހިދާޔަތަކާގެ هللاއަދި : "މާނައީ) 50: އަލްޤަޞަޞ

ފަހެ އެމީހެއްގެ ހަވާނަފްސާ " އްޔެވެ؟ހެށް މަގުފުރެދިފައިވާ މީހަކީ ކާކުބޮޑަންވުރެ ވަކިނަފްސަށް ތަބާވި މީހާއަށްހަވާ
ވާ ހަމަ ބޮޑަށް މަގުފުރެދިފައި ފަހެ އޭނާއަށް ވުރެ. ހާ ދަންނައެވެތަބާނުވެއްޖެ މީގެ ހިދާޔަތަށް هللاއިދިކޮޅަށް 

  . ނުވެއެވެ ވެސްއެކަކު
ގައި ބަޔާން ތައް އާޔަތެއްހަޑިހުތުރުކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެ ތަކުގެމަލުުވެރިޔާގެ އެ ޢަފަހެ މި ބިދުޢަދެން  
ޖަޒާ ވާކަން ކަށަވަރީ . ނުސީދާ ކުރައްވާނެއެވެهللا ހިތް އިތުރަށް  އެހެނީ ހިތް ނުސީދާވެއްޖެ މީހާގެ. ވެއެވެވެގެން
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) 5:އައްޞައްފު( MÀ¿  ¾  ½  ¼   »  L . އެވެވަޙީ ކުރައްވާފައިވެهللا . ގެ ޖިންސުންނެވެޢަމަލު
هللا އަދިވެސް ." ހުންގެ ހިތްތައް ނުސީދާ ކުރެއްވިއެވެއެބައިމީهللا ފަހެ އެބައިމީހުން ނުސީދާ ވީހިނދު :" މާނައީ

: އަލް އަންޢާމް(  M K  J  I    SR  Q  P     O  N  M  LL. އެވެކުރައްވާފައިވެވަޙީ 
ކަލޭގެފާނު ވަނީ . ން ބައިބައިކޮށް ފިރުޤާތަކަށް ބެހިގަތް މީހުން ދަންނައެވެހަމަކަށަވަރުން ދީ: "މާނައީ) 159

MJ    K . ރައްވާފައި ވެއެވެއަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީ ކު." ބަރީއަ ވެގެންނެވެ އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން
Q  P  ON  M  L  X  WV  U  T  S   R     [  Z  Y

\  L  )ްއެބަހީ ޤުރުއާނަކީ ނުވަތަ މި ދީނަކީ ނުވަތަ މި ޝަރީޢަތަކީ(މިއީ : "މާނައީ) 153: އަލް އަންޢާމ (
މަގުތަކަށް ) އެހެނިހެން(ދި އަ. ވާށެވެގަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބާމިމަ. ގެ ސީދާވެގެންވާ މަގެވެهللا ތިމަން 

ގެ މަގުން ތިޔަބައިމީހުން هللا ) އެމަގުތައް(ފަހެ އޭރުން ) އެމަގުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބާވެއްޖެނަމަ . (ނުވާށެވެތަބާ
އެއީ . ކުރައްވައެވެތް މިފަދައިން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޞިއްޔަ. ވަކިކޮށް އެއްކިބާ ކޮށްލާނެއެވެ

  ".ވޭތޯއެވެވެރިތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާ
އަދި  .ވެމަގެއްވިލާނގެ މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތު ދެމަގަކީ، އެމަގަށް އެކަތަޢާލާގެ ސީދާވެގެންވާ هللا ފަހެ   
. އަދި އެއީ އިސްލާމްދީނެވެ. ޢަލައިހި ވަަސައްލަމް މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި މަގެވެهللا ޞައްލަهللا ލުރަސޫ

. ފަހެ އެއީ ބައިބައިވި މީހުންގެ މަގުތަކެވެ. ދެން ހުރި އެހެނިހެން މަގުތައް ދަންނައެވެ. އަދި އެއީ ޤުރުއާނެވެ
  .އަދި ބިދުޢަވެރިންނެވެ .ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރިންނެވެއެބައިމިހުންނަކީ 

. ވެރިންނެއް ނޫނެވެލުއަހުއަދި އެއީ ފާޅުވެގެން ވާ އުރެދުން ތަކަށް އަރައިގަންނަ އެ އުރެދުން ތަކުގެ   
ގައި މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮ ނިޔަތެއް ންނަ މީހާ ޝަރުޢާ އެއްފަދަ މަގެއްށް އަރައިގަކައެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އުރެދުމަ

ގެ ނުދީ މަގެއް މީސްތަކުން ދުޢަ ހަދާ މީހާ ޝަރުޢާ އެއްގޮތްއެއާ ޚިލާފަށް ދީނުގައި ބި. އެވެހިނގުމަކަށް ނުހަދަ
  .ދައެވެހިނގުމަށް ހަނަމުގައި 
ށް އިމާމް އަޙްމަދާއި އިމާމް ކަމަރާދަކީ ބިދުޢަ ވެރިންގެ މަގުތައްދިޔަ އާޔަތުގައިވާ މަގުތަކުގެ މުއިސްވެ  

  .ކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅު ދަލާލަތު ކުރެއެވެކިބައިން ރިވާބުނު މަސްޢޫދުގެ هللا ލެއްވި ޢަބްދުރުއްސުންهللا ނަސާއީ މާތް 
އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން ބިންމަތީގައި ރޮގެއް  rسول اهللا رއެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  
ގުގެ ކަނާތްފަރާތުންނާއި ނދެން އެރޮ. ގެ ތެދު މަގެވެهللاމިއީ  .ވިއެވެދެން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއް. ވިއެވެއެޅުއް

މެ މަގެއްގައި މިއިން ކޮން. މިއީ މަގުތަކެކެވެ. ވިއެވެރެއްދެން ޙަދީޘްފުޅު ކު. ގުތަކެއް އެޅުއްވިއެވެނވާތްފަރާތުން ރޮ

M K J   L .ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކިޔަވާވިދާޅުވިއެވެ. އެމަގަށް ދަޢުވަތުދޭ ޝައިތާނަކު ވެއެވެ
M  ON  WV  U  T  S   R  Q  P     [  Z  Y  X

\L  )ް153 :އަންޢާމ(  
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ތާނުގެ މުރާދަކީ އަހުރެންނަށް ހީވާގޮތުގައި އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި ޝައި. ވިދާޅުވިއެވެ بكر بن العالء 
 .އަދި އެއީ ބިދުޢަތަކެވެ. އިންސާނުންގެތެރެއިންވާ ޝައިތާނެވެ

މިބަސްފުޅުގައި މަގުތަކުގެ މުރާދަކީ ބިދުޢަތަކާއި     M   R  Q  PL .މުޖާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ 
 .ޝުބްހަތަކެވެ

 رسول اهللاންވެގެންވާފަދައިން ބިދުޢަވެރިޔާގެ ބިދުޢަވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ހަޑިހުތުރުކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާ 
r ުهللاމާތް . ވެއެވެގެ ހަޑިހުތުރުކަން ބަޔާންވެގެންގެ ވަރަށްގިނަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުންވެސް އޭނާގެ އެޢަމަލުތަކ 

 r رسول اهللا. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަ
ރެމެންގެ އަހު: "މާނައީ )رواه البخاري( ))أَحدثَ في أَمرِنا هذَا ما لَيس منه فَهو ردمن ((. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

." ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ) އޭނަގެމައްޗަށް(ފަހެ އެކަން . މިދީނުގައި، މިދީނުގައި ނުވާކަމެއް، އީޖާދުކޮށްފިމީހާ ދަންނާށެވެ
: މާނައީ ))من عملَ عمالً لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد((: ގައި ވަނީމުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތު އަދި އިމާމް

 ."ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ) އޭނާގެ މައްޗަށް(އެކަން . ރެމެން މިދީނުގައި ނުކުރާ އާކަމެއް ކޮށްފިމީހާ ދަންނާށެވެއަހު"
 r رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް  

من دعا إِلَى هدى كَانَ لَه من اَألجرِ مثْلَ أُجورِ من تبِعه الَ ينقُص ذَلك من أُجورِهم ((. ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ
 ).رواه مسلم( ))تبِعه الَ ينقُص ذَلك من آثَامهِم شيئاً إلَى ضالَلَة كَانَ علَيه من اِإلمثِِْ مثْلَ آثَامِ من ومن دعا ،شيئاً
އޭނާއަށް، އެކަމުގައި އޭނާއަށްތަބާވީ . ދަޢުވަތުދީފިމީހާ ދަންނައެވެ) ބަޔަކަށް(ހިދާޔަތުގެ މަގަކަށް : "މާނައީ

އަދި . އުނިވުމަކާނުލައެވެއެއީ އެބައިމީހުންގެ އަޖުރުން އެއްވެސް މިންވަރެއް . އެންމެންގެ އަޖުރު ލިބޭހުއްޓެވެ
އޭނާގެމައްޗަށް، އެކަމުގައި އޭނާއަށް ތަބާވީ އެންމެންގެ . ދަޢުވަތުދީފިމީހާ ދަންނައެވެ) ބަޔަކަށް(ފުރެދުމުގެ މަގަކަށް 

  ."އެއީ އެބައިމީހުންގެ ފާފައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވުމަކާނުލައެވެ. ފާފަތައް ހުއްޓެވެ
ވެރިންގެ ނުބައިކަން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ބަޔާންކުރެވުނުއިރު މިހާތަނަށް ބިދުޢައާއި ބިދުޢަ  

   ދެންފަހެ ބިދުޢައަކީ ކޮބައިބާވައެވެ؟ އަދި ބިދުޢައަކަށްވާނީ ކޮންކަންތައްތަކެއްގައިތޯއެވެ؟
 
 

  

  
!!!!!!!!
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  ގެ ތަޢާރަފުއިބިދުޢަ

  
. ނެތި އީޖާދުކުރެވޭ ކޮންމެކަމެކެވެނާއެއްއަކީ ކުރިން މިސާލެއް ނަމޫބިދުޢަ) ބަހުގެ ގޮތުން(ލުޣަވީގޮތުން   

¦  §  M . އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ގެ މި ވަޙީބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެهللاމިލުޣަވީ މާނާގައި 
©¨L  )ާއެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިން ކުރިން އެއްވެސް މިސާލެއް އަދި : "މާނައީ) 117: އަލްބަޤަރ

M  Y  X . އަދިވެސް މިމާނާގައި އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ ".ނގެއެވެނަމޫނާއެއް ނެތި ހެއްދެވި ރަސްކަލާ
]  \   [   Z L )ްރަސޫލުންކުރެ އެންމެފުރަތަމަ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ": މާނައީ) 9: އަލްއަޙްޤާފ

ސޫލުންނެއް އެބަހީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކުރިންވެސް އެތައް ރަ." ރަސޫލުކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ
  . ފަހެ އެއްވެސް ދަލީލެއްނެތި ކުރެވޭ ކޮންމެ ޢަމަލަކަށް ބިދުޢައޭ ކިޔެނީ މި ބީދައިންނެވެ. ވަޑައިގަތެވެ
އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ . ދެން ފަހެ ޝަރުޢީގޮތުން ބިދުޢައިގެ ތަޢާރަފު އެތައް ގޮތަކަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ  

އޭގެ ޢިބާރާތްވަނީ . އެވެ ކިޔުނުފޮތުގައި ކުރައްވާފައިވާ ތަޢާރަފެވެ "عتصاماال"ޖާމިޢު ތަޢާރަފަކީ އިމާމު ޝާޠިބީ 
  . މިފަދައިންނެވެ

   "ه سبحانهطَرِيقَةٌ في الدينِ مخترعةٌ تضاهي الشرعيةَ، يقْصد بِالسلُوك علَيها املُبالَغةُ في التعبد للَّ"
  : ކަލިމަތަކުގެ މާނަ

  .ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ ގޮތެއް :ةٌرِيقَط
ދުނިޔަވީ ކަންތައްތައް . ދީނުގައި، އެބަހީ ބިދުޢައަކަށް ވާނީ ދީނުގައި ކަމެއް އީޖާދުކުރުމުންނެވެ :في الدينِ

  .އެވަނީ މިސަބަބަށްޓަކައެވެ ކޮށްފައި قَيدދީން މިތާނގައި . މީގެތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ
ޖާދުކުރެވިފައިވާ، އެބަހީ ބިދުޢަވެރިޔާގެ ބިދުޢަވެރިޢަމަލަކީ ދީނުގައި އެއަށް އެއްވެސް އަޞްލެއް އީ :مخترعةٌ

  . ބިދުޢައިގެ ލުޣަވީ މާނައާ މިލަފްޒުން ގުޅިއްޖެއެވެ. ޙުއްޖަތެއް އަދި ދަލީލެއްވާ ޢަމަލެއްނޫނެވެ
ގެ ޢަމަލު ޝަރުޢީކަމަކާ ބޭރުފުށުން ޝަރުޢީ ގޮތަކާ ވައްތަރުވާ، އެބަހީ ބިދުޢަވެރިޔާ :الشرعيةَ تضاهي

  : އޭގެ ތެރޭގައި. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި އެޢަމަލު ޝަރީޢަތާ އެތައް ގޮތަކުން އިދިކޮޅެވެ. ވައްތަރުވެއެވެ
އެއްވެސް ދަލީލެއްނެތި ޝަރުޢުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޒުނައަކާނުލައި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއް، ޚާއްޞަ ކައިފިއްޔަތުތަކެއް  •

  .ލާޒިމުކުރުން
  .ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިގެންނުވާ ޚާއްޞަ އަޅުކަންތަކެއް ލާޒިމުކުރުން •

هانحبس لَّهل دبعي التةُ فالَغا املُبلَيهع لُوكبِالس دقْصއަށް އަޅުކަންކުރުމުގައި هللاއެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ  :ي
. ތެރެއަށް ވެދެގަންނަނީ އަޅުކަމެއްގެ މަޤްޞަދުގައެވެރިޔާ އެބިދުޢައިގެރުން ބިދުޢަވެއެހެނީ ހަމަކަށަވަ. މުބާލަޣާކުރުން
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ފަހެ ޝަރުޢުކުރެއްވި ފަރާތް . ސަވާބު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. އެކަމުގައި އޭނާ މުބާލަޣާކުރެއެވެ
  .ޝަރުޢުކުރެއްވިވަރު އޭނާއަށް ނުފުދެނީ ބާވައެވެ

  
  :އިޖްމާލީ މާނަ

 

އަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި މުބާލަޣާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޝަރުޢީ ގޮތަކާ  تعاىل اهللاއެހެންކަމުން ބިދުޢައަކީ   
  .ނުވަތަ ޢަމަލެކެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލަކާ ވައްތަރުވާގޮތަށް ދީނުގައި އީޖާދުކުރެވޭ ކޮންމެ ގޮތެކެވެ

މަތިންދާބޯޓު  މިސާލަކަށް ކާރު އީޖާދުކުރުން،. ބިދުޢާގެ މިތަޢާރަފުން ދުނިޔަވީ ބިދުޢަތައް ނިކުމެއެވެ  
މި ކަންތައްތަކަކީ އިންސާނުން . ފަދަ ކަންތައްތަކެވެންނުތަކަށް ފޮތް ތަޞްނީފުކުރުންއީޖާދުކުރުން، އެކި ފަ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . މަނާވެގެން ވަނީ ދީނުގައި ހެދެވޭ ބިދުޢައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ
މިދީނުގައި އެކަލާނގެ ޝަރުޢު ކުރެއްވި ކަމެއް މެނުވީ . އެވެތަޢާލާهللا ރިފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދީނުގެ ވެ

ދުނިޔަވީ ބިދުޢަތައް . ކަމެއް ހުއްދައެވެލާފުނޫން ކޮންމެދުނިޔަވީގޮތުން ޝަރުޢީ ނައްޞަކާ ޚި. ނުކުރެވޭނެއެވެ
  .ފިޓްކުރެވޭނީ ނުވަތަ ހުށައެޅޭނީ ބިދުޢާގެ ލުޣަވީ މާނައަށެވެ
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  .ޢުގައި އަޞްލެއް ފެންނަން އޮތް އެއްވެސް ކަމަކަށް ޝަރުޢީ ގޮތުން ބިދުޢައެކޭ ނުކިޔޭނެއެވެޝަރު

  
ލުޣަވީގޮތުން . ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ބިދުޢައެއް ނޫނެވެޢީ އަޞްލެއް އެކަމަކަށް ދަލާލަތުޝަރު

ވާފައިވާ ބައެއް ޢަމަލުތަކަށް ލުޣަވީގޮތުން ކުރީގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުން އެބޭކަލުން ކުރައް .ބިދުޢައަކަށް ވެދާނެއެވެ
އިމާމެއްގެ އްމިސާލަކަށް ޢުމަރުގެފާނު ޚަލީފާއަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރުގައި މީސްތަކުން އެ. ބިދުޢައޭ ކިޔުއްވަތެވެ

ށް އަދި މީސްތަކުންގެ ފަހަތަ. ފަހަތަށް ޖަމާކުރައްވާ ތަރާވީޙު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ
ރަގަޅު ބިދުޢައެއް މިއީ ކިހާ "نِعمت الْبِدعةُ هذه". ވަޑައިގެން މީސްތަކުންނާ ދިމާލަށް ބައްލަވާ ވިދާޅުވިއެވެ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ވެހެއްޔެވެ؟ ޢުމަރުގެފާނު މިތާނގައި ބިދުޢައެކޭ އެވިދާޅުވީ އޭގެ ލުޣަވީ މާނައިގައެ
ދެރޭ ނުވަތަ ތިންރޭ  rهللا އެއީ ރަސޫލު. ޢީގޮތުން އަޞްލެއް ވެއެވެގެފާނު އެކުރެއްވި ޢަމަލަށް ޝަރުއެކަލޭ

އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަމާ . އްޓާލެއްވިއެވެދެން އެކަން ހު. މީސްތަކުންނާއިގެން ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ
ވެދާނެ މާދު ފަރުޟުމަތުގެ މައްޗަށް އެނައެކަން ތިމަންކަލޭގެފާނު ހުއްޓާލެއްވީ އުއް. ކުރެއްވުމުން ވިދާޅުވިއެވެސުވާލު

  .އޭރުން އުންމަތުގެ މީސްތަކުން އެނަމާދު ކުރުމުން ނުކުޅެދިގެންފާނެތެވެ. ކަމަށް ބިރުފުޅުންނެވެ
ރަސޫލާ ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމާއި ވަޙީގެ ސިލްސިލާ ނިމުމުން އެނަމާދު ފަރުޟުވުމުގެ ބިރު އިތުރު

  .ނު އެނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީއެވެއެހެންކަމުން ޢުމަރުގެފާ. އެވަނީ ފިލައިގޮސްފައެވެ
  
  
  

!!!!!!!!
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  .ގެ ޢަމަލަކީ ސުންނަތެކެވެ )y އަބޫބަކުރު، ޢުމަރު، ޢުޘްމާނު، ޢަލީ(ޚުލަފާއުއްރާޝިދީން 

  
ވި އަދި ދެން ތިއްބެ) އެބަހީ ތަރާވީޙު ނަމާދަށް ޖަމާޢަތް ހެއްދެވުން(އިސްވެދިޔަ ޢުމަރުގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުން 

ލެއް ހެދުން ހުއްދަވުމުގެ މައްޗަށް އިސްތިދުލާޢަމަލުފުޅަކުން ދީނުގައި ބިދުޢަ ންގެ އެއްވެސްދީޚުލަފާއުއްރާޝި
އޭރު ޤުރުއާން ވަނީ . ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ޤުރުއާން ޖަމާވެފައެއް ނެތެވެ rهللا ރަސޫލު  މިސާލަކަށް،. ނުކުރެވޭނެއެވެ

ކަމުގެ ފަހު، އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ޚަލީފާއެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމަށް .ވަކިވަކި ތަފާތު އެއްޗެހީގައި ލިޔެވިފައެވެ
ން  قُراُءކިޔުނު ހަނގުރާމާގައި ވަރަށްގިނަ  ވެއެ"ޔަމާމާ"އި ކުރެވުނު ވަރު، މުސައިލަމަތުލް ކައްޛާބާދުވަސް

ދާނެކަމުގެ ބިރުފުޅު ހީވެ، ގައިނމި މަންޒަރު ޢުމަރުގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން ޤުރުއާން ގެއްލިހި. ޝަހީދުވެވަޑައިގަތެވެ
ދެން އަބޫބަކުރުގެފާނު ޤުރުއާން ފޮތެއްގެ . އަބޫބަކުރުގެފާނަށް ޤުރުއާން ޖަމާކުރެއްވުމުގެ ޚިޔާލުފުޅު ދެއްވިއެވެ

 .ސިފައިގައި ޖަމާކުރެއްވިއެވެ

، އަދިހަމަ އެފަދައިން ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު ޢަޖަމީން އިސްލާމްދީނުގައި ގިނަވެ
ތަކުގައި މުސްލިމުން  قراَءةކުރި ހަނގުރާމާގައި ޤުރުއާނުގެ އާއި އަޒަރުބައިޖާނާ މުސްލިމުން އަރުމީނިޔާ

އަށް ފެނިވަޑައިގެން ޢުޘްމާނުގެފާނަށް އެވާހަކަ  حذَيفَة بن الْيمانރުއްސުންލެއްވި هللا އިޚްތިލާފުވެގެން އުޅޭތަން މާތް
. ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ފޮނުއްވިއެވެ އަކަށް ޤުރުއާން ޖަމާކުރައްވައި قراَءةއް ދެން ޢުޘްމާނުގެފާނު އެ. ދެންނެވިއެވެ

ތަކުގައި  قراَءةނަމަވެސް ޢަރަބި ނޭގޭ ޢަޖަމީން އެ . ގެ މައްޗަށެވެ قراَءةޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނީ ހަތް 
އްވުނު ތައުރާތާއި އިންޖީލުގައި އިޚްތިލާފުވާން ފެށުމުން، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން، އެއުރެންނަށް ބާވައިލެ

އަކަށް  قراَءةއިޚްތިލާފުވީފަދައިން މުސްލިމުން ޤުރުއާނުގައި އިޚްތިލާފު ވެދާނެކަމަށް ބިރުފުޅުގެން އެކަލޭގެފާނު އެއް 
  .ޤުރުއާން ޖަމާކުރެއްވީއެވެ

މާނުގެފާނުގެ ނަމަވެސް ޢުޘް. ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި، ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއް ބަންގި އެވެ rهللا ރަސޫލު
 އެއީ މުސްލިމުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އެއުރެން. ސެވިއެވެގޮތަށް ހަމަޖެއްގޮވާޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދެ ބަންގި

  .ހުކުރު ނަމާދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ތަންބީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ
އި ބިދުޢަ ހެދުން މިއިން އެއްވެސް ޢަމަލަކުން ދީނުގަ. މިއީ ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ބައެއް ޢަމަލުފުޅެވެ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ހުއްދަވެގެން ވުމުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އިސްތިދުލާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ރުއްސުން هللا  އެއީ މާތް. ވެއެވެނައްޞުން ސާބިތުވެގެން ރީޙަޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ޢަމަލަކީ ސުންނަތެއްކަން ޞަ

فَإِنه من يعش ((. ވެއެވެއެ ޙަދީޘްފުޅުގައި  .ވާފަދައިންނެވެ ރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައިރިވާކު عرباض بن سارِيةލެއްވި 
كُمنا  مريالَفًا كَثتى اخريفَس يدعب ,يدعب نم نييدهالْم نيداشلَفَاِء الرالْخ ةنس و يتنبِس كُملَيرواه أبو داود ( ))فَع

މީހާ ގެފާނަށްފަހުގައި، ދިރިހުރެއްޖެފަހެ ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ، ތިމަންކަލޭ: "މާނައީ )ترمذيوال
މައްޗަށް ވަނީ  ތިޔަބައިމީހުންގެ) އެހިނދު. (ފަހެ އޭނާއަށް ގިނަ އިޚްތިލާފުވުންތަކެއް ފެންނާނެއެވެ. ދަންނައެވެ
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ފަހުގައި، ހިދާޔަތް ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ގެ ސުންނަތާއި ތިމަންކަލޭގެފާނަށްތިމަންކަލޭގެފާނު
  ."ސުންނަތުގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ

ނޫންކަން މި ޙަދީޘްފުޅުން ޞަރީޙަކޮށް އެވަނީ ސުންނަތެއްކަން އަދި ބިދުޢައެއް  އެބޭކަލުންގެ ޢަމަލުފުޅަކީ
  .ބަޔާންވެގެންނެވެ

  
  
  

!!!!!!!!
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  ބައިތައް ބިދުޢަ އޭގެ ޒާތުގައި ބެހިގެންވާ

  
  . އެވެ بِدعة إِضافيةއާއި  بِدعة حقيقية. ގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެބިދުޢަ އޭގެ ޒާތުގައި ބެހި

  .އަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާއި އިޖްމާޢުން އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތި ކުރެވޭ ކޮންމެ ޢަމަލެކެވެ بِدعة حقيقية
  

  :މިބައިގެ ބައެއް މިސާލުތައް
އް ޙަލާލު ކުރުން ނުވަތަ ކަމެއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޙަރާމްނުލައި ޝުބުހަ ގައި ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާގަސްތު •

  .ކަމެއް ޙަރާމް ކުރުންޙަލާލު
ތެއްގައި ދެ ރުކޫޢު ޢަމިސާލަކަށް ކޮންމެ ރަކު. ތަޢާލާ ޝަރުޢު ނުކުރައްވާ އަޅުކަމެއް އީޖާދުކުރުންهللا  •

  .ކުރުންޟޫނުކޮށް ނަމާދުނުވަތަ ވު. ދުރުނަމާދު ކުރުންކޮށްގެން މެން
 .ކުރުންކަކީ ޙުއްޖަތެއް ކަމަށް އިންކާރުގެ ޙަދީޘްފުޅުތަ rهللا ރަސޫލު •

  
  .ގެ ބައެއް މިސާލުތަކެވެ بِدعة حقيقيةމިއީ 

  
ފަރާތަކީ އެފަރާތަށް ޝަރުޢީގޮތުން ދަލީލެއް ލިބިގެންވާ އެއް. ފަރާތެއްވާ ކަންކަމެވެއަކީ އެއަށް ދެ بِدعة إِضافية

ނުވާ ޝަރުޢީގޮތުން އެއްވެސް ދަލީލެއް ފަރާތަކީއަނެއް. މިފަރާތުން އެޢަމަލު ބިދުޢައަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވެރާތެފަ
  . މިފަރާތުން އެޢަމަލަކީ ބިދުޢަ ޙަޤީޤީއާއި އެއްފަދަ ޢަމަލެކެވެ .ފަރާތެވެ

  
  :މިބައިގެ ބައެއް މިސާލުތައް

ކަމަކު މީހަކު ބުނަނީ އަހުރެން ރޯދަހިފާނީ އެ. ކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެރޯދަހިފުން، މިއީ ޝަރުޢު •
ރޯދަ އޭގެ އަަސްލަށް ބަލާއިރު އެ ޝަރުޢުވެގެންވާކަމަށް . އެއްގޮތަކަށްވެސް ނީށީންނާނަމެވެ .ކޮޅަށްހުރެގެންނެވެ

ން އެހެންކަމު. ނެތެވެކުރިގޮތަކަށް އެއްވެސް ދަލީލެއްއެކަމަކު އޭނާ ރޯދަހިފަން އެ އިޚްތިޔާރު. ދަލީލު ލިބިގެންވެއެވެ
 . އެވާނީ ބިދުޢައަކަށެވެ

މީހުން ބުނަނީ އެކަމަކު ބަޔަކު . ޒިކުރުކުރުން، މިއީވެސް ޝަރުޢު ކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ •
އެކަކު ނަގައިކީމާ އަހުރެމެން އޭނާގެފަހަތުން . ޙާލަތެއްގައެވެއަހުރެމެން ޒިކުރުކުރާނީ ވަކިކައިފިއްޔަތެއްގައި އަދި ވަކި

އެކަމަކު . އަޅުކަމެކެވެ !އްތައަދި ކިއެ. ނޫނެވެއީ ބިދުޢައެއް ޞްލަށް ބަލާއިރު އެޒިކުރު އޭގެ އަ. ކިޔާނީއެވެ
  .ކުރަން އެއިޚްތިޔާރު ކުރިގޮތް އެއީ ބިދުޢައެކެވެކަންއެބައިމީހުން އެ
ރަކުޢަތް ކުރުމަށް ރޯދައަށް ޚާއްޞަކޮށް އެރޭ ސަތޭކަ ޝަޢުބާން މަހުގެ ފަނަރަވަނަ ދުވަސް  •
އެކަމަކު . ރޯދަޔާ ނަމާދަކީ އެއަށް ޝަރުޢީގޮތުން ދަލީލު ލިބިގެންވާ ދެ އަޅުކަމެވެ މިކަމުގައިވެސް. ޚާއްޞަކުރުން
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މިދުވަސް ރޯދައަށް ޚާއްޞަ ކުރުމާއި އެރޭ ނަމާދަށް ޚާއްޞަ ކުރުމަކަށް ޝަރުޢީ ގޮތުން އެއްވެސް ދަލީލެއް ލިބިގެން 
  .އެހެންކަމުން އެކަން ވާނީ ބިދުޢައަކަށެވެ. ނުވެއެވެ

  
يافة إِضعގޮތަކީ މިއަށް މިބިދުޢައަށް މިނަން ކިއިފައިވާ .ގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ ނިސްބަތުން ހެދެވޭ ބިދުޢައެވެ ةبِد

  .އަދި އަނެއް ފަރާތުގެ ނިސްބަތުން ބިދުޢައެއް ނޫނެވެ. އެއްފަރާތުގެ ނިސްބަތުން ބިދުޢައެކެވެ. ދެފަރާތެއް ވާތީއެވެ
އަދި . ޢާލާ ޝަރުޢު ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެތަهللا ނަމާދާއި، ރޯދައާއި، ޒިކުރުފަދަ ކަންތައްތަކަކީ   

އަދި އެކަންތައްތަކުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އިތުރު . އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ
ކާއި އިމީހުން އެވެއްދި ކައިފިއްޔަތުތައެކަމަކު މިއަޅުކަންތަކުގެ މައްޗަށް އެބަ. ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ

ދެންފަހެ ބިދުޢައަކީ ކޮންމެ ސިފައެއްގައި . ނުވެއެވެއްވި ފަރާތުން އެއްވެސް ދަލީލެއްކުރެޙާލަތްތަކަށް ޝަރުޢު
   ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައި އެވަނީهللا . އަދި އޭގެމައްޗަށް ފާޑު ކިޔުމެވެ. ވީނަމަވެސް ޝަރީޢަތަށް ގޮންޖަހައިލުމެވެ

M O  N  M  L K   U  T  S  R  Q  P L  )ާ3 :އަލްމާއިދ (
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން هللا ތިމަން ) ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ ޢަރަފާތް ދުވަހު(މިއަދު : "މާނައީ

   .ގެ ނިޢުމަތް ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ هللاއަދި ތިމަން . ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." ރުހިވޮޑިގަންނަވައިފީމެވެނެއްކަމުގައި އިސްލާމްދީނަށް އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދީ

އެއްދުވަހަކު ބަޔަކުމީހުން ވަކި ކައިފިއްޔަތަކަށް ޒިކުރު . ވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންބުނު މަސްޢޫދުهللا ޢަބްދު
. އެވެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ދެންނެވިފަހެ އެ. ކުރުމަށްޓަކައި ޖަމާވެ ތިއްބާ އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ

ނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުން މުޙައްމަދުގެފާނުގެ . ހަދައި އަނިޔާވެރިކަމަކަށް އަރައިގެންފީމުއެވެތިޔަބައިމީހުން ބިދުޢައެއް
ށް ނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުން ފުރެދުމުގެ ގޮތުން ފާފައަކަ. އަޞްޙާބުންނަށްވުރެ ޢިލްމީގޮތުން މާތް ވެއްޖައީމުއެވެ

  .އަރައިގެންފީމުއެވެ
ފަހެ . މީލާދީ ފާހަގަކުރުންވެސް ބިދުޢާގެ މި ބައިގެ ތެރެއިން ހިމެނެއެވެޢީދު ގެ rهللا ރަސޫލު  

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު . ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ rهللا ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު
 )متفق عليه( ))دكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من ولَده و والده و الناسِ أَجمعينالَ يؤمن أَح((. ކުރައްވާފައިވެއެވެ

އާއި އަދި އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ ގާތުގައި އެމީހެއްގެ ދަރިފުޅާއި ބައްޕަ: "މާނައީ
ކަމުގައި ފުރިހަމަވީ ވެސްްތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުގެ އީމާންކަން ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޮބުވެތި ވެއްޖައުމަށްދާންދެން

  ."ނުވެއެވެ
އެބަހީ . ވުމަކީ އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމެވެއެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯބިއެކަމަކު   

. ހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން އެއްކިބާވުމެވެއެކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުމާއި، ނަ
إِياكُم ((. ވެއެވެޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައި. ނެއެވެއެކަލޭގެފާނު ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދުޢަވެސް ހިމެ

ނުގައި އުފެއްދޭ އާކަންތައްތަކުން ދީ: "މާނައީ )رواه أبو داود و الترمذي( ))ومحدثَات اُألمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ
 ."ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ) ބިދުޢަތަކުން(
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އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާއެއްގެ ކިބައިން އަދި އެއްވެސް ޞަޙާބީއެއްގެ ކިބައިން  
ބިޢީއެއްގެ ކިބައިން އަދި ތަބަޢަތާބިޢީއެއްގެ ކިބައިން އަދި އެއްވެސް އިމާމެއްގެ ކިބައިންވެސް ޢީދު އަދި އެއްވެސް ތާ

މިކަން ފާހަގަކުރަން ފެށީ ފާޠިމީންނޭ ކިޔުނު ޢުބައިދީންނޭ ކިޔުނު . މީލާދީ ފާހަގަކުރުން ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ
  .ޝީޢާއިންގެ ބައެކެވެ

 .ހިމެނިގެންވަނީ ބިދުޢާގެ މިބައިގެ ތެރޭގައެވެބިދުޢަވެރިންގެ ގިނަ ބިދުޢަތައް   
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  މީހުންގެ މައްޗަށް ރައްދު ކުރާބިދުޢަ ހެޔޮ

  
ން ބިދުޢަ ހެޔޮވެގެންވާކަމަށް ބާޠިލް އިސްތިދުލާލުތަކެއް ކޮށްފައި  اهرظَ ބިދުޢަވެރިން ބައެއް ނައްޞުތަކުގެ  
  އޭގެތެރޭގައި؛. ވެއެވެ

  
  1- )) نساِهللا ح دنع وا فَهنسنَ حوملسالْم آها رئٌ, مياِهللا س دنع وئًا فَهينَ سوملسالْم آها رمމާނައީ ))و :

އަދި މުސްލިމުން . ގެ ޙަޟްރަތުގައިވެސް ހެޔޮ ކަމެކެވެهللا މުސްލިމުން ހެޔޮކަމެއް ކަމުގައި ދެކެފި ކޮންމެ ކަމަކީ "
  ."ގެ ޙަޟްރަތުގައިވެސް ނުބައި ކަމެކެވެهللاކަމުގައި ދެކެފި ކޮންމެ ކަމަކީ  ނުބައިކަމެއް
  .ބުނު މަސްޢޫދުގެ ޤައުލެކެވެهللا މިއީ ޢަބްދު. އެންމެ ފުރަތަމަ މިއީ އިތުރު ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅެއް ނޫނެވެ  

  
މަކަށަވަރުން ހަ. ގެ ބަސްފުޅެއް ނޫނެވެ rهللا މިއީ ރަސޫލު. ޢައްލާމާ އިބްނު ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ  

ބުނު هللا މި ބަސްފުޅަކީ ޢަބްދު. ގެ ޢިލްމު ނުވާ މީހެކެވެގެފާނަށް ނިސްބަތްކުރާނީ ޙަދީޘްމިބަސްފުޅު އެކަލޭ
  )الفروسية(. މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ސާބިތުވާ ބަސްފުޅެކެވެ

  
އްވެސް ގެ ކިބައިން ސާބިތުވާކަމުގެ އެ rهللا މިބަސްފުޅު ރަސޫލު. ޢައްލާމާ އަލްބާނީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ 

. ބުނު މަސްޢޫދު ގެ ޤައުލެއްގެ ގޮތުގައެވެهللا މިބަސްފުޅު ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި ވަނީ ޢަބްދު. އަސްލެއް ނުވެއެވެ
  )سلسلة األحاديث الضعيفة(

" ال"މިކަލިމައިގައި  "املُسلمونَ"މީގެއިތުރުން ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިބަސްފުޅުގައި ވާރިދުވެގެންވާ   
 ގެ إمجاع އެއީ. އެބަހީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ގެ މައްޗަށެވެ عهد ކުރަނީދަލީލު

ގެ ދަށުން އިޖްމާޢުއަކީ ޙުއްޖަތެއްކަމަށް އިސްތިދްލާލު  باب اإلمجاع އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް. އަހުލުވެރިންނެވެ
  .ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިބަސްފުޅު ގެންނަވާފައިވެއެވެ

  
އޭކިޔުނު  ))منهاج السنة((سالم ابن تيمية شيخ اإل ،އޭކިޔުނުފޮތުގައި ))البداية والنهاية((افظ ابن كثري ح 
ޚަލީފާކަމަށް  ،أبوبكر رضي اهللا عنهއޭކިޔުނުފޮތުގައި  ))عنيعالم املوقّإ((م مة ابن قيعالّއަދި  ،ފޮތުގައި

  . މިބަސްފުޅުން އެކަމަށް އިސްތިދުލާލު ކުރެއްވިއެވެ އިސްކުރުމުގެމައްޗަށް ޞަޙާބީންގެ އިޖުމާޢު ނަޤުލުކުރައްވާ
  
އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ހުރިހާ މުސްލިމުން އިޖުމާޢުވެ، ހެޔޮކަމެއްގެ ގޮތުގައި . ވެއެވެވިދާޅުވެފައި مة ابن قيمعالّއަދި   

ފުޅު ވަނީ މިބަސްއެހެންކަމުން . ނެއްނޫނެވެބައެއްމީހު. ގެ ޙަޟްރަތުގައިވެސް ހެޔޮކަމެކެވެهللاދެކެފި ކޮންމެކަމަކީ 
    )ةالفروسي(. ބިދުޢަވެރިންނާ ޚިލާފަށެވެ
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މިބަސްފުޅުގެ ބޭރުފުށް ދަލީލުކުރަނީ ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާމުސްލިމުން . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ مام شاطيبإއަދި  

ޠިލެއްގެ މައްޗަށް އަދި އުއްމަތުގެ ހުރިހާ މުސްލިމުން ބާ. ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި ދެކެފި ކޮންމެކަމަކީ ހެޔޮކަމެއްކަމަށެވެ
މައްޗަށް ޖަމާވުން އެއީއެކަން ޝަރުޢީގޮތުން  ކަމެއްގެފަހެ އެބައިމީހުން ހެޔޮ. ނެއެވެޖަމާއެއްނުވާ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިޖުމާޢު ހިމެނިގެން ވަނީ ޝަރުޢީ ދަލީލެއްގެ . ހެޔޮކަމެއްކަމުގައިވުމަށް ދަލީލުކުރާކަމެކެވެ
ނާ ންމީހުއެބައި! އަދިކިއެއްތަ. އްނޫނެވެކީ ބިދުޢަވެރިންގެ ޙައްޤުގައިވާ ދަލީލެއެހެންކަމުން މިބަސްފުޅަ. ގޮތުގައެވެ
   )االعتصام(. ދަލީލެކެވެ ޚިލާފަށްވާ

  
  !" ކިހާރަގަޅު ބިދުޢައެއްހެއްޔެވެ"މާނައީ  ))هذه ةُعدالبِ تمعنِ(( - 2  
. ދުޢަތަކުގެމައްޗަށް އިސްތިދުލާލުކުރެތެވެޢުމަރުގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުން ބައެއްބިދުޢަވެރިން އެބައިމީހުންގެ ބި   

އިތުރު ރަސޫލާގެ މިބަސްފުޅުގެ ޢާއްމުވުން .) ވެކެކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެ( ))لةٌالَض ةعدبِ لُّكُ((މިބައިމީހުން 
  .ޢުމަރުގެފާނުގެ އެބަސްފުޅުން ޚާއްޞަކުރެތެވެ

  
 r رسول اهللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . އެވެމިބައިމީހުންގެ މި އިސްތިދުލާލު މުޅިން ބާޠިލުވެގެންވެ

هللا މާތް. މީސްތަކުންނާއިގެން ޖަމާޢަތުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރެއްވިކަން ޞަރީޙަ ނައްޞުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
 رسول اهللاއެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ، ހަމަކަށަވަރުން . ގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ جابر بن عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި 

r އެކަލޭގެފާނު އަށްރަކުޢަތް ކުރައްވާފައި . މަހުގެ ރޭތަކުންރެއެއް މީސްތަކުންނާއިގެން އިޙްޔާކުރެއްވިއެވެ رمضان
   )أخرجه الطرباىن(. ވިތުރި ކުރެއްވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު ޞަޙާބީންނާއިގެން ދެރޭ ނުވަތަ ތިންރޭ ޖަމާޢަތުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރެއްވުމަށްފަހު    
އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުން ވަޙީގެ . އްވީ އެނަމާދު އުއްމަތަށް ފަރުޟުވެދާނެކަމަށް ބިރުފުޅުންނެވެއެކަންހުއްޓާލެ

ދެން ޢުމަރުގެފާނު . ނޯންނާނެއެވެ ދެން ފަރުޟުވެދާނެކަމުގެ އެއްވެސްބިރެއް. ސިލްސިލާ އެވަނީ ކެނޑިފައެވެ
ބިދުޢައެއް . އެވެހަމަޖަައްސަވާ ސުންނަތް ދިރުއްވީ ށްޚަލީފާކަމަށް އިސްވެވަޑައިގެން އެނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާގޮތަ

  .ހެއްދެވީކީނޫނެވެ
  

އެހެނީ . ޝަރުޢީ މުރާދެއްނޫނެވެ. މުރާދެވެ) ބަހުގެ(ޢުމަރުގެފާނުގެ އެބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ ލުޣަވީ     
އަދި . ނުކުރައްވައެވެފާނު ޚަލީފާކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ޖަމާޢަތުގައި ށަވަރުން އެނަމާދު އަބޫބަކުރުގެހަމަކަ

އޭގެފަހުގައި ޢުމަރުގެފާނު . އްވައެވެޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރުގައިވެސް ނުކުރަ
  .އެހެންކަމުން ޢުމަރުގެފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީއެވެ. އެކަންކުރެއްވުމުން އަލަށްއެކަން ކުރެވުނުފަދައެވެ

  



   ެކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވ. 
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ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށް އެގޮތްރިވެތިވެގެން ވުމާއިއެކު . ފައިވެއެވެވިދާޅުވެ سالم ابن تيميةشيخ اإل     
އެކަލޭގެފާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ލުޣަވީ . ވިދާޅުވުން އެއީ އެއްމެބޮޑުވަރަކަށް ނެގޭނެމިންވަރެވެ ޢުމަރުގެފާނު ބިދުޢައެކޭ

ންމެކަމަކަށް ކޮ އެއްމެފުރަތަމަ މިސާލެއްނެތި ކުރެވޭ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން. ޝަރުޢީމާނައިގައެއްނޫނެވެ. މާނައިގައެވެ
އެކަމަކަށް  ދެން ޝަރުޢީގޮތުން ބިދުޢައަކީ ޝަރުޢީ ދަލީލެއް. ވެއެވެލަފްޒު ޢާއްމުވެގެން ގެލުޣަވީގޮތުން ބިދުޢާ

   )اقتضاء الصراط املستقيم(. ކޮންމެކަމެކެވެ ދަލީލުނުކުރާ
  

ބައެއްފަހަރު ޝަރުޢީގޮތުން . ބެހިގެންވެއެވެދެބަޔަކަށް  ބިދުޢަ. ވެފައިވެއެވެވިދާޅު حافظ ابن كثري     
ދީނުގައިކުރެވޭ  ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ( ))ضاللةٌ بدعة دعةٌ وكلَّة بِثَدحم كلَّ نَّفَإِ((ެ އިތުރު ރަސޫލާގ. ބިދުޢައަކަށްވެއެވެ

ޅުހިމެނެނީ ބިދުޢާގެ ޝަރުޢީ ސްފުމިބަ) .އަދި ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ. އާކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ ކޮންމެ
މިއީ " ))هذه ةُعدالبِ تمعنِ((ޢުމަރުގެފާނުގެ . ބައެއްފަހަރު ލުޣަވީގޮތުން ބިދުޢައަކަށްވެއެވެ އަދި. ގައެވެމާނައި

   )يمتفسري القرآن العظ(. ގައެވެއިމިބަސްފުޅުހިމެނެނީ ބިދުޢާގެ ލުޣަވީ މާނަ!" ކިހާރަގަޅު ބިދުޢައެއްހެއްޔެވެ
     3-  ))من سي ناإل فمِالَس سنةً حسމީސްތަކުންނަށްޓަކައި(އިސްލާމް ދީނުގައި ހެޔޮ ރިވެތިކަމެއް( ))ةً ن (

ގެ މިޙަދީޘްފުޅުން ބައެއްބިދުޢަވެރިން އެބައިމީހުންގެ ބިދުޢަތައް  r رسول اهللا.)  ނަމޫނާކޮށްދީފިމީހާ ދަންނައެވެ
ކަމެއްގެ މައްޗައް ދަލީލަކުން އިސްތިދްލާލު ކުރާއިރު އެދަލީލުގެ  .ރެތެވެހެޔޮކުރުމުގެ މައްޗަށް އިސްތިދުލާލުކު

މެދު  ދިފާޢު ކުރުމަށްޓަކައި ނައްޞެއްގެ ތިމާގެ މަޒްހަބު. ބެލުންލާޒިމެވެ ފަހަތަށް އިއޭގެ ކުރިއަށާ އިމުނާސަބަތަށާ
ބައިމީހުންވެސް ހެއްޔެވެ؟ މިއޭގެ ދެކޮޅު ދޫކޮށްލާފައި ގެނައުމަކީ އަމިއްލަ އެދުންނޫން ދެވަނަ ކޮންއެއްޗެއް 

  .އެފަދައިންނެވެކަންތައްކޮށްފައިވަނީ ހަމަ
އެޙަދީސްފުޅު އެއްކޮށް ކިޔައިފި ކޮންމެ މީހަކަށް މިބައިމީހުންގެ . މި ބަސްފުޅަކީ ޙަދީސެއްގެ ބަޔެކެވެ

  . އަމިއްލަ އެދުން ފަޅައިއަރާނެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ންވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެ جريربن عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

ޤަބީލާގެ ބަޔަކު  رضمގެ އަރިހުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް  r اهللا رسولދުންކޮޅު އަހަރެމެން ނއެއްދުވަހެއްގެ ހެ
އަދި އެބައިމީހުން ތިބީ . ގުދެމި، ކެހެރީގެ، ވީދިފައިވާ ލިބާސްތަކެކެވެނއެބައިމީހުން ލައިގެންތިބީ ރޮ. އަތުވެއްޖެއެވެ

ގެ  r رسول اهللاފެނިވަޑައިގެން  ފަހެ، އެބައިމީހުންގެ ފަޤީރު ޙާލަތު. ގައި ކަނޑިތައް ވެސްއަޅުވައިގެންނެވެކަރު
އަދި . ވަޑައިގެން އަލުން ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެވެދެ ދެންއެކަލޭގެފާނު ގެކޮޅަށް. މޫނުފުޅުގެ ކުލަ ތަޣައްޔަރުވިއެވެ

ޤަމަތްދެއްވުމުން، ނަމާދުކޮށް  ދެން ބިލާލު ބަންގިދެއްވައި. ވިއެވެބިލާލަށް ބަންގިގޮވުމަށް އަމުރުކުރެއް
 حشرވިދާޅުވެ، ކިޔަވައި ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތްނިސާ ދެން . ދެއްވަންފެއްޓެވިއެވެ خطبةއިގެން އަވަދިވެވަޑަ

 M -  5  4  3   2  1  0  /  .    76L .ވިދާޅުވިއެވެސޫރަތުގެ މިއާޔަތް ކިޔަވައި
އަދިކޮންމެ . ވެރިވާށެވެތަޤުވާ އަށްهللا ތިޔަބައިމީހުން މާތް! މާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެއޭ އީ" ) 18 :احلشر( 

ކޮންމެ  ".ކުރި ޢަމަލަކަށް ބަލާހުށިކަމެވެ) ދުވަހަށްޓަކައި قيامةއެބަހީ (ނަފްސެއްވެސް އެނަފްސެއް މާދަމާއަށްޓަކައި 
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. ކަދުރުން ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ އި،ގޮދަނުންނާ ފޭރާމުންނާއި، ،އިދިރުހަމުންނާ، އިމީހަކުވެސް އޭނާގެ ދީނާރުންނާ
ޑު އަންޞާރީންގެ ބޭކަލަކު ބޮ. ވިދާޅުވިއެވެ جريربن عبد اهللا." މިންވަރުވިޔަސްމެއެވެ ކަދުރުފަޅިއެއްގެ! އަދިކިއެއްތަ

! އްތައަދިކިއެ. އޭނާގެ އަތްވަނީ އެޓުކުރި ބަރުކަމުން ވާޅުވާންކައިރިވެފައެވެ. އައެވެކަދުރު ޓުކުރިއެއް ހިފައިގެން
  . އަތްވަނީ ވާޅުވެފައެވެ

  
. ފޭރާމުގެ ފުންޏެއް ހެދިއްޖެެއެވެ އިދެން އެކަކަށްފަހު އަނެކަކު ޞަދަޤާތް ކުރަމުންގޮސް ކާތަކެތީގެ ފުންޏަކާ  

ރަންކޮޅެއްފަދައިން އެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅު ވިދަވިދާ . އެހިނދު އިތުރު ރަސޫލާގެ މޫނުފުޅަށް އަހުރެން ބަލައިލީމެވެ
 من رجأَهاَ ورجه أَلَنةً فَسنةً حمِ سالَسي اِإلن فس نم(( . އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީސްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ .ހުއްޓެވެ

عملَ  من رووِز رهاَزةً سيئةً كَانَ عليه وِنمِ سسالَي اِإلن فس م شيئٌ ومنرِهوأُج ص منقَين نْريِ أَغَ نده معب عملَ بِها
نبِها م بعه، مدغَ نِنقَ أَنْ ريين أَوم يئٌ صم شދީނުގައި ހެޔޮކަމެއް  އިސްލާމް: " މާނައީ )رواه مسلم( ))زاَرِه

ފަހެ އޭނާއަށް . ދަންނައެވެ) މީހާއިފި ދަނިކޮށް އެކަންފަށައި ދިރުވަ އެބަހީ ހެޔޮކަމެއް ފިލައިގެން(ހާ ނަމޫނާ ކޮށްފިމީ
އެއީ . ވެއެވެއެންމެންގެ އަޖުރުވެސް އޭނާއަށް އަދި އޭނާއަށްފަހު އޭނާއަށް ތަބާވެ އެކަންކުރި. އެކަމުގެ އަޖުރުވެއެވެ

އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ނުބައިކަމެއް ނަމޫނާކޮށްފިމީހާ . ނުލައެވެ މިންވަރެއް އުނިވުމަކާ އެމީހުންގެ އަޖުރުން އެއްވެސް
އަދި އޭނާއަށްފަހު . އޭނާއަށް އެކަމުގެ ފާފަވެއެވެ. ދަންނައެވެ) ފެތުރިމީހާއެކަން ނުބައިކަމެއްފަށައި އެބަހީ(

 އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވުމަކާއެއީ އެމީހުންގެ ފާފައިން . ވެއެވެއެންމެންގެ ފާފަވެސް އޭނާއަށް ރިއެކަންކު
  ."ނުލައެވެ

  
. ދަޤާތާ ބެހޭގޮތުންނެވެވަނީ ޞަޙަދީސްފުޅު އައިސްފައި އެ. ނިކަންބަލާށެވެ ޙަދީސްފުޅު އައިސްފައިވާގޮތް

އަންޞާރީންގެ ބޭކަލަކު . ބިދުޢަވެރިންގެ ބިދުޢައަށް ތާރީފުކޮށްފައެއްނޫނެވެ. ށް ބާރުއަޅާފައެވެކުރުމަޞަދަޤާތް
މި . ޞަދަޤާތް ކުރެއްވީއެވެ ކަދުރުޓުކުރިއެއް ޞަދަޤާތް ކުރެއްވުމުން އެތަންފެނިވަޑައިގެން އެހެނިހެން ޞަޙާބީންވެސް

އެއަންޞާރީ ޞަޙާބީ ދީނުގައި ކަމެއް . ތާރީފުކުރެއްވީއެވެ r رسول اهللاއެއަންޞާރީ ޞަޙާބީއަށް  ސްފުޅުންޙަދީ
  .ގޮތުން ސާބިތު ހެޔޮއަމަލެއް ދިރުއްވީއެވެ شرعي! އަދިކިއެއްތަ. އީޖާދު ކުރެއްވީކީނޫނެވެ

  

  MF ގެ މިއާޔަތް  قرآنމިޙަދީސްފުޅުގެ ހަމައެކަނި މިތަންކޮޅުން އިސްތިދުލާލުކުރާމީހުންގެ މިސާލަކީ   

G  L )މިއާޔަތުގެ . ލާ މީހުންގެ މިސާލެވެއި ހުއްޓައިނުކިޔަ މިހިސާބަށް ކިޔާފައި އަނެއްބައި) 4 :املاعون
އެއީ ކޮންގޮތަކަށް ނަމާދުކުރާ މީހުންކަން އެއާ ޖެހިގެން އޮތް ." ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ" މާނައަކީ 

: މާނައީ  M J  I P  O  N   M  L  K  Q  L  ދެއާޔަތުގައި އެވަނީއެވެ
އެބައިމީހުންނަކީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެގޮތުން . އެބައިމީހުންނަކީ އެބަިމީހުންގެ ނަމާދުން ޣާފިލުވެގެން ތިބޭ މީހުންނެވެ"

  ."މީހުންނެވެ ނަމާދުކުރާ
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ގެ މިހިސާބަށް ކިޔާފައި ހުއްޓާލާމީހުން  Mx  w  vL ގެ މިއާޔަތް  قرآنއަދި ހަމަ އެފަދައިން 
އެއީ ކޮންހާލަތެއްގައިތޯ އޭގެފަހުން އެވަނީ ބަޔާން ." ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދާކައިރިނުވާށެވެ": ކީމާނައަ. މިސާލެވެ

  " ތިޔަބައިމީހުން މަސްތުވެފައިވާޙާލު"އެބަހީ، ) 43 :النساء(  Mz  y  L . ވެގެންނެވެ
) ލާމްދީނުގައި ހެޔޮކަމެއް ނަމޫނާކޮށްފި މީހާއިސް( ))من سن ىف االسالمِ سنةً حسنةً  ((  . ދެންވިސްނަވާށެވެ

މިފަދައިންވެސް .) ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެވެ( )) ضاللةٌ كلّ بدعة (( މިފަދައިން ޙަދީސްފުޅުކުރެއްވީ ހަމަ 
ޅުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަނެއްބަސްފުޅު ދޮގުވުމަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްބަސްފު. ޙަދީސްފުޅު ކުރެއްވިފަރާތެވެ

ވުމަކީވެސް  تعارض އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް އެއްބަސްފުޅު އަނެއްބަސްފުޅާ. ށީގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެއެކަ
  . އެކަށީގެންވާނެކަމެއްނޫނެވެ

M e  d    c    k  j   i  h  g            f. ކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىل وحي -4 
m   l  n  vu  t  s  r  q  po     y  x  wL  )27 :احلديد (

هللا ތިމަން . އީޖާދުކުރިއެވެ) ންކައަޅުވެރި(ހުބާނިއްޔަތު ރަ) އެބަހީ ނަޞާރާއިން(އިމީހުން އަދިއެބަ: " މާނައީ
ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން هللاއެކަމަކު އެބައިމީހުން އެކަންކުރީ . އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަން ވާޖިބެއް ނުކުރައްވަމެވެ

ފަހެ ތިމަން . ފަހެ އެކަމަށް އެބައިމީހުން ފަރުވާތެރިވުން ޙައްޤުވެގެންވާގޮތުގައި ފަރުވާތެރިއެއްނުވިއެވެ. ހޯދުމަށެވެ
ރެއިން ގިނައީ އަދި އެމީހުންގެ ތެ. އިމީހުންގެ ތެރެއިން އީމާންވި މީހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ އަޖުރުދެއްވީމެވެއެބަهللا 

  .ހުބާނިއްޔަތަކީ ދުނިޔަވީ ހުރިހާ ކަމަކުން އެއްކިބާވެ، އަޅުކަމަށް ޚާލިޞްވުމެވެރަ." ފާސިޤުންނެވެ
  

ފުރަތަމަ މިބައިމީހުން އާޔަތަށް . ތިދުލާލު ކުރެތެވެމިއާޔަތުން ބިދުޢަވެރިން އެބައިމީހުންގެ ބިދުޢަތަކަށް އިސް
އެންމެ ފުރަތަމަ . ރަގަޅަށް ވިސްނާލިނަމަ މިބައިމީހުންގެ އިސްތިދުލާލު ބާޠިލުކަން ޚުދު މިބައިމީހުންނަށް އެގުނީހެވެ

ގެ ތެރޭގައި ޢީސާ އެބައިމީހުން އެކަންކުރީ އެބައިމީހުން. މިއާޔަތަކީ ނަޞާރާއިންނާބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ އާޔަތެކެވެ
އެބައިމީހުން، . އެކަލޭގެފާނަށް ވަޙީ ބާއްވައިލެއްވެމުން ދިޔަދުވަސްވަރުގައެވެ. ހުންނަވަނިކޮށެވެ المعليه الس

އެކަން އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް  اهللا تعاىلއެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް އެކަން ލާޒިމްކުރުމުން 
ބާއްވާލެއްވެމުންދާ ދުވަސްވަރަށް ޚާއްސަ  شريعةއަދި މިއީ . ގެ ވައްތަރެކެވެމިއީ އިޤްރާރު. ވާޖިބުކުރެއްވީއެވެ

ޞަޙާބީން  ބައެއް. މިއުއްމަތުގައިވެސް ވަޙީބާވައިލެއްވެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު މިކަންތައް ވެފައިއެބަހުއްޓެވެ. ކަމެކެވެ
އެކަލޭގެފާނު  ،ޢުމަރުގެފާނު. ވެއެކަން އިޤްރާރު ކުރައްވާފައި އެބަހުއްޓެ شرعމުން ބައެއް ޢަަމަލުކުރެއްވު

. ގައި ބާވައިލައްވާފައި އެބަހުއްޓެވެ قرآنކީރިތި  اهللا تعاىلއެދިވަޑައިގަތް އެތައްކަމެއް އެދިވަޑައިގަތްގޮތަށް 
  . މިސާލަކަށް އަންހެނުންގެ ފަރުދާގެ އާޔަތެވެ

  



   ެކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވ. 

 
24 

 

ދެން އެއްވެސް އުނިއިތުރަކަށް . އެވެއަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުން އެމަގު އެވަނީ ބަންދުވެފަ r رسول اهللاއެކަމަކު   
 އަދި ސުވަރުގެއާ ކައިރިކޮށްދޭ. ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ شريعةއެވަނީ  اهللا تعاىلއެހެނީ . ބޭނުމެއްނުޖެހެއެވެ  شريعة

 އަދި ނަރަކައާ. އެކަލޭގެފަނުގެ އުއްމަތަށް އަމުރުނުކުރައްވާ ދުލެއްނުކުރައްވައެވެ ،އެއްވެސް ޢަމަލެއް އިތުރުރަސޫލާ
  . ކައިރިކޮށްދޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް މަނާ ނުކުރައްވާ ދުލެއްނުކުރައްވައެވެ

  
ގައި ރާޖިޙު  صولعلم اُأل. އަކާ ބެހޭ އާޔަތެކެވެ شريعةއަދި މީގެއިތުރުން މިއާޔަތަކީ އަހަރުމެންގެ ކުރީގެ 

މިކަމަށް ދަލީލުކުރާއެތައް . އަކަށް ނުވާނެއެވެ شريعة އަހަރެމެންގެއެއް  شريعةވެގެންވަނީ، އަހަރެމެންގެ ކުރީގެ 
ތިމަން . " އެގެތެރޭގައި އިތުރުރަސޫލާ ޙަދީސްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނައްޞެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

ތެރެއިން އޭގެ. ވެއެވެކަލޭގެފާނަށް، ތިމަންކަލޭފާނުގެ ކުރީގެ ނަބީބޭކަލުންނަށް ދެވިފައިނުވާ ފަސްކަމެއްދެވިފައި
ފޮނުއްވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެހެނިހެން ނަބީބޭކަލުން . ފަސްވަނަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޙަދީސްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ . ގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށެވެމުކަލުންގެ ޤައުުއެބޭ
މިދީން . ދީސްފުޅުން ސާބިތުވަނީ އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެއްކަމެވެމި ޙަ )البخاري رواه(." ގާތަށެވެ
މަންސޫޚު  ވައިލައްވާ އެހެން ސަމާވީދީންތައްމި ދީން ބާ اهللا تعاىل! އަދި ކިއެއްތަ. ދީނަކަށް ބޭނުމެއްނުޖެހެއެވެއެހެން

ފުވުމަށް އެތައް އެތައް ދަލީލެއް އަދި މީގެ އިތުރުން ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ކަންތައްތަކާ ޚިލާ. ކުރެއްވިއެވެ
  . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

  
ފަހެ، މިބަޔާން ކުރެވުނީ ބިދުޢަވެރިން އެބައިމީހުންގެ ބިދުޢަތަށް ހެޔޮކުރުމަށް އިސްތިދުލާލު ކޮށްފައިވާ ބައެއް   

  .ނައްޞުތަކާއި، އެބައިމީހުންގެ އެ އިސްތިދުލާލުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްދެވެ
  
  
  

!!!!!!!!
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  ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވުން ބިދުޢަ

  
ކޮންމެ :" މާނައީ ))ضاللةٌ و كُلُّ ضالَلة ىف النارِ  عةدكلّ بِ( (. ޙަދީސްފުޅުކުރައްވާފައި ވެއެވެ r رسول اهللا

 އެކަލޭގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުން،." ގައެވެކޮންމެ މަގުފުރެދުމެއްވަނީ ނަރަކައިއަދި . ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ
އެއީ އެކަމުން . ދީނުގައި ކުރެވޭ އާކަންތައްތައް ދެނެގަތުން ވާޖިބުވުމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރެއެވެ

  .ރައްކައުތެރިވުމަށެވެ
  . ޙިކްމަތްތެރި ޝާޢިރަކުވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ  

 قِّيهوتلكن ل رلشِال ل رالش فْترع        م ريالْخ رِفعي ن لَمموهيف قَعي رالش ن  
އަދި . އެކަމަކު އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. ނެވެއެކަންކުރުމަކަށްނޫ. ދެނެގަތީމެވެއަހުރެން ނުބައިކަންތައް " 

  ."ބިގެންދާނެއެވެނނުބައިކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނުބައިކަންތައްތަކުން ހެޔޮކަންތައް ދެނެނުގެންފިިމީހާ އެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ حذيفة بن اليمانރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

އަހުރެން ސުވާލުކުރަނީ . އާ ސުވާލުކޮށް އުޅެނީ ހެޔޮކަންތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ r رسول اهللاމީސްތަކުން "
އަޅުކަމުގައި  ".ރުންނެވެއެއީ އެއިންކަމެއް އަހުރެންނަށް ކުރެވިދާނެތީ އެކަމާ ބި. ބެހޭގޮތުންނެވެ ނުބައިކަންތައްތަކާ

އޭގެ އިދިކޮޅުކަމުގައިވާ ބިދުޢަވެސް ދެނެގަތުން . އެވެން ފަރުޖައްސައިލުމަކުން ނުފުދޭނެސުއްނަތުހަމައެކަނި 
މިބޮޑު . ފަދައިންނެވެ ދެނެނުގަނެ ނުފުދޭ شركއޭގެ އިދިކޮޅުކަމުގައިވާ ، توحيدއެއީ އީމާންކަމުގައި . ވާޖިބުވާނެއެވެ

M Ý  Ü    ß  Þ. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىلއިޝާރާތް ކުރައްވާ  ވެގެންވާ ހަޤީޤަތަށް
à  â   á    ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ãL )ފިޔަވައި هللا ": މާނައީ) 256 :البقرة

ފަހެ އޭނާ ކެނޑުމެއްނުވާ . އަށް އީމާން ވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެهللا އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ކާފިރުވެ، 
   ".ލާނގެއެވެކަވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްްއީ އައްސަވައިهللا   އަދި.އްގައި ހިފަހައްޓައިފިއެވެވަރުގަދަ އުޅަކެ

 އެކަލާނގެ ވަޙީ. ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ މިއަސާސް ސާބިތު  އަދި ރަސޫލުން ފޮނުއްވިފައިވަނީވެސް

 M E  D  M   L  K  J  I  H  G  F    ONL. ކުރައްވާފައިވެއެވެ

އެއީ . ( ކޮންމެ އުއްމަތަކަށް ރަސޫލަކުފޮނުއްވީމެވެهللا އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން : " ނައީމާ )36 :النحل(
އަދި އެކަލާނގެ ފިޔަވައި . އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެهللا ތިޔަބައިމީހުން .) ދިނުމަށެވެ دعوةމީސްތަކުންނަށް މިފަދައިން 

  ".އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ދުރުވެ އެއްކިބާވާށެވެ
ތަޢާލާ هللا . ޔާތުގައި ސާބިތުކޮށްފައިވާކަމެކެވެޙަކަމަކީ މުއުމިނުން އެބައިމީހުންގެ އަދި މި 

 M k  ut  s  r q  p  o  n  m  l   w  vL. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
އަށް هللاއަޅުކަންކުރުމުން އެއްކިބާވެ،  އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ފިޔަވައިهللا އަދި : " މާނައީ) 17:الزمر(
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އަޅުތަކުންނަށް ) ޞާލިޙް(ގެ هللاފަހެ ތިމަން. އެބައިމީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ހުއްޓެވެ. ހުން ދަންނައެވެރުޖޫޢަވީ މީ
  ." ބަރު ދެއްވާށެވެޚަކަލޭގެފާނު އުފާވެރިކަމުގެ 

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީސްފުޅު . އިތުރަށް މިކަން ސާބިތު ކޮށްދެއްވިއެވެ مصلى اهللا عليه وسلّ رسول اهللاއަދި 
   ))حسابه على اِهللا  ه، حرم مالُه ودمه، ومن قَال الَ إله إالَّ اُهللا وكَفَر بِما يعبد من دونِ(  (. އެވެކުރައްވާފައިވެ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤު ވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެޔޭ ބުނެ، هللا : " މާނައީ )رواه مسلم(
އޭނާގެ މުދަލާއި، އޭނާގެ ލޭ . ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހާ ދަންނާށެވެއެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ 

  ." ގެ މައްޗަށްވެهللاއަދި އޭނާގެ ހިސާބު ވަނީ . ޙުރުމަތްތެރިވެއްޖެއެވެ
އޭގެ އިތުރުން . އަކުން ފުއްދަވައެއްނުލެއްވިއެވެ توحيدއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ހަމައެކަނި هللا ފަހެ 

އަދިި މިކަން ޝިރުކާއި، . ކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ކާފިރުވުންވެސް ޖަމާކުރައްވައިފިއެވެއެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅު
 اهللا تعاىل. އޭގެތެރެއަށް ވަދެވިދާނެއެވެ އިގިހުއްޓަނއެހެންނޫނީ ނޭ. ކުފުރު ދެނެގަތުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ

: " މާނައީ )106 :يوسف(     M?  >      =  <  ;  :  9  L . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  ." އަށް އީމާނެއްނުވެއެވެهللاއަދި އެބައިމީހުންކުރެ ގިނަ މީހުން ޝަރީކުކުރާ ޙާލުމެނުވީ 

ސުންނަތުގައި ސާބިތެއް   އެބަހީ ބިދުޢަދެނެގަތުމަކާނުލައި. މިފަދައިންނެވެއި ބިދުޢަވެސް ހަމަސުއްނަތާ
ވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުން ސާބިތުވެގެން ރުއްސުންލެއްވި ޢިރުބާޟު ބުން ސާރިޔާ ރިهللا މިކަން މާތް . ނުވެވޭނެއެވެ

و  ،عضوا علَيها بِالنواجِذ ،فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاِء الراشدين الْمهديين((... އެ ޙަދީޘްފުޅުގައި އެވަނީ. ވެއެވެ
رِ،إِيواُألم ثَاتدحم و اكُم ض ةعތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް : "މާނައީ )رواه أبو داود و الترمذي( ))الَلَةٌفَإِنَّ كُلَّ بِد

ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތާއި، ހިދާޔަތް ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ސުންނަތުގައި 
ތަކުން އާ ކަންތައް) އުފެއްދޭ ދީނުގައި(އަދި . ހިފަހައްޓާށެވެ) އެބަހީ ބާރަށް(އެގޮތުގައި ކޮލުދަތްތަކުން . ހިފުމެވެ

  .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ  .ވާށެވެމީހުން ރައްކާތެރިތިޔަބައި) ބިދުޢަތަކުން(
އް އޭގެ އިދިކޮޅު އެތީގެ ފަހެ އެއްވެސް އެއްޗެ. މިއީ ލޯތަކުގެ ކުރިމަތީގައި މަޝްހޫރު ކަމެކެވެ! އާދެ  
  .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- ابن قتيبة الدينوري . އް ނުގަނެވޭނެއެވެއިން މެނުވީ ދެނެއެވާސިތާ

. އެއްޗަކާއި އޭތީގެ އިދިކޮޅު ހެއްދެވުމުން މެނުވީ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ޙިކުމަތް ފުރިހަމައެއް ނުވާނެއެވެ"  
ހެ އަލި ދެނެގަނެވެނީ ފަ. އެއީ އެދޭތިންކުރެ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އޭގެ އިދިކޮޅު އެތީގެ ވާސިތާއިން ދެނެގަތުމަށެވެ

އަދި ނަފާވުން ދެނެގަނެވެނީ . ޢިލްމު ދެނެގަނެވެނީ ޖާހިލުކަމުގެ ވާސިތާއިންނެވެ. އަނދިރީގެ ވާސިތާއިންނެވެ
ތަޢާލާ هللا އެއީ . އަދި ފޮނިކަން ދެނެގަނެވެނީ ހިތިކަމުގެ ވާސިތާއިންނެވެ. ގެއްލުންވުމުގެ ވާސިތާއިންނެވެ

¡  ¢    M�  ~  }  |  {   z  y  .އެވެވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންވެސް މެ
¥  ¤   £       ¦L  )ްއެކަލާނގެއީ ! އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ: "މާނައީ )36: ޔާސީނ

 އިއަދި އެބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުންނާ އިބިމުންފަޅާތަކެތިންނާ. ހުރިހާވައްތަރަކުން ޖޯޑުހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ
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!  "  #  M . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ." ގޭ ތަކެތިންނެވެނނޭއަދި އެބައިމީހުންނަށް 
% $L )ުގެއީ ދެވައްތަރު ޖޯޑު ހެއްދެވި އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނ: "މާނައީ) 45:އައްނަޖްމ
 )تأويل خمتلف احلديث(." ފިރިހެން ވައްތަރާއި އަންހެން ވައްތަރެވެ. ރަސްކަލާނގެއެވެ

ފުރަތަމަ  ))د رسول اهللاحمم, ال إله إال اهللا ((. ތުގެ ދެކަލިމާގައިވެސް ބަޔާންވެގެންވެއެވެމިކަން ޝަހާދަ 
އެއްކައުވަންތަ هللا އެބަހީ (މި ދެކަންތަށް ޖަމާނުވެ ތައުޙީދަކަށް . ކަލިމާގައި އެވަނީ ނަފީކުރުމާއި ސާބިތު ކުރުމެވެ

ހެން ހުރިހާ ފަރާތަކުން އިލާހުވަންތަކަން ފިޔަވައި އެهللا މިކަލިމައިން  ال إله . ނުވާނެއެވެ) ކުރުމަކަށް
رسول އަދި ދެވަނަ ކަލިމާގައި . އަށް ސާބިތުކޮށްފިއެވެهللا މިކަލިމައިން އިލާހުވަންތަކަން  إال اهللا. ނަފީކޮށްފިއެވެ

  .އެހެން ފަރާތްތަކަށް ތަބާވުން ނަފީކޮށް ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްފިއެވެ ފިޔަވައި r اهللا
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا ގެ މާނައަކީ ހެންކަމުން ފުރަތަމަ ކަލިމައިއެ  

މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން ތަބާވެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް  r رسول اهللا   ގެ މާނައަކީއިދެވަނަ ކަލިމަ. އިލާހަކު ނުވެއެވެ
  .ނުވެއެވެ
ނަތުގައި އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ސުއް. އެވެގިއްޖެނކަން އެމިހާތަނަށް ބިދުޢަ ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވާ  

އެއްކައުވަންތަ ކުރެވޭނީ ޝިރުކަކީ هللا ހަމައެފަދައިން . ގިގެންނެވެނސާބިތުވެވޭނީ ބިދުޢައަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެ
އުޞޫލީ . ވެގިގެންނެނވެވޭނީ އުރެދުމަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެއަދި ކިޔަމަންތެރި. ންނެވެގިގެނކޮންއެއްޗެއްކަން އެ

  .ޤާޢިދާ އެއްގައިވެސް ވާފަދައިން މެއެވެ
  ))اجِبالْو متا الَ يم اجِبو وفَه އެކަމެއްގެ ޒަރީޢާއިން މެނުވީ، ވާޖިބު ކަމެއް : "މާނައީ ))إِالَّ بِه

  ."ފުރިހަމަނުވާ ކޮންމެ ކަމެއް ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ
  
  
  

!!!!!!!!
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  ބިދުޢަ ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

  
  :އެދެޝަރުތަކީ. ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ اهللا تعاىلދެޝަރުތެއް އެޢަމަލެއްގައި ނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް 

  .ގެ ވަޖްހުފުޅަށްޓަކައި އެޢަމަލު ކުރުންهللاއެބަހީ ހަމައެކަނި  :އިޚްލާޞްތެރިކަން - 1
 .ކުރުން ގެ އަރިހުން ސާބިތުވާ ގޮތަށް އެޢަމަލު r هللاއެބަހީ ރަސޫލު  :ނަތާއި އެއްގޮތްވުންސުއް - 2
  

އަދި ދެވަނަ ޝަރުތު ގެއްލިއްޖެނަމަ . ފުރަތަމަ ޝަރުތު ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަންނާނީ ޝިރުކުގެ ތެރެއަށެވެ
 ގޮތްތައްގިނަ ބިދުޢަ ދެނެގަނެވޭނެ ވަރަށް ين األلبايند ناصر الدمة حمميخ العالّالش. ވަންނާނީ ބިދުޢައިގެ ތެރެއަށެވެ

  :އޭގެތެރޭގައި. ތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެއޭ ކިޔުނު ފޮ "أَحكَام الْجنائز"
އެއް ވިޔަސް، ޢަމަލެއް ވިޔަސް، ޢަޤީދާއެއް ވިޔަސް  قولވާ ކޮންމެ ކަމެއް، އެއީ ސުންނަތާއި ތަޢާރުޟު - 1

  .އިޖުތިހާދެއް ވިޔަސް މެއެވެ
. ދޭ ބިދުޢައެވެއެއީ ޢަޤީދާގައި ހެދޭ ބިދުޢައާއި ޢަމަލުގައި ހެ. މިބިދުޢަ ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ

 އާއި معتزِلَة އާއި جهميةއެއީ . ޢަޤީދާގައި ހެދޭ ބިދުޢަތަކުގެ ތެރޭގައި ބާޠިލް ފިރުޤާތަކުގެ ޢަޤީދާ ހިމެނެއެވެ
ޢަމަލުތަކުގައި . ގައެވެ حيد اَألسماِء والصفَاتتوމިބައިމީހުން މައްސަލަ ޖެހިފައިވަނީ . ފަދަ ފިރުޤާތަކެވެ أَشعرِية

މިތާނގައި އަލުން އެވާހަކަތައް ތަކުރާރުކުރާކަށް . ގައްޖެއެވެނދޭ ބިދުޢަތަކުގެ ވަރަށްގިނަ ވާހަކަ އިސްވެހިހެ
  .ގަސްތެއް ނުކުރަމެވެ

އެޢަމަލުކުރުން   r هللاގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވެވޭ، އެކަމަކު ރަސޫލު هللاއެޢަމަލަކުން  - 2
  . މަނާކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ޢަމަލެއް

އެކަމަކު . ގެ ޙަޟްރަތަށް އެކަމުން ކުއްތަންވެވޭ ޢަމަލެކެވެهللاއަހަރު ރޯދަހިފުން، ރޯދައަކީ  މިސާލަކަށް މުޅި
  .ރަސޫލާވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެޅި އަހަރު ރޯދަހިފުމުން  އިތުރުމު

ނައްޞަކުން މެނުވީ ޝަރުޢުވުން އެކަށީގެންނުވާ ކޮންމެ ޢަމަލެއް، ނައްޞެއް އެޢަމަލުގެ މައްޗަށް ނެތި  - 3
އެކަމަކު ޞަޙާބީއެއްގެ ކިބައިން ސާބިތުވެފައިވާ މިފަދަ ޢަމަލެއް، . މިފަދަކޮންމެ ޢަމަލެއްވާނީ ބިދުޢައަކަށެވެ .ކުރުން

  .އެހެން އެއްވެސް ޞަޙާބީއަކު އެޢަމަލަށް އިންކާރުކުރުން ސާބިތުވެފައިނުވާނަމަ، ބިދުޢައަކަށް ނުވާނެއެވެ
ވިޔަސް އެކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލެއް ނުފެންނަނީސް ހެޔޮކަމެއްގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް ކަމެއް އަދި އިލްހާމް

އަދި އޭނާގެ ހިތަށް . އޭނާއަށް އެކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަންކުރާށެވެ. އެކަން ނުކުރާހުށިކަމެވެ
  .ކުރާހުށިކަމެވެ އަށް ޙަމްދުهللاއިލްހާމްވީ ކަންތަކާ ދަލީލު މުވާފިގުވީތީ އޭނާ 

ނަ ގައި ނަޤުލުކުރައްވާފައިވާ، މަހާ "مستدرك"އެކަލޭގެފާނުގެ  إمام حاكم: ރޭގައިމިނުކުތާގެ މިސާލުތަކުގެތެ
އެޙަދީޘް  إمام حاكم. ލިޔުން މަނާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް ހިމެނިގެންވެއެވެމަތީގައި މައްޔިތާގެ ތަޢާރަފު

. ގެ ވާސިތާ ދޫކޮށްލައްވާފައެވެބީބަހީ ޙަދީޘްގެ ސަނަދުން ޞަޙާއެ. ނަޤުލުކުރައްވާފައިވަނީ މުޢައްލަޤުކޮށެވެ



   ެކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވ. 
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އެހެނީ . ޙަދީޘްގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ޙަދީޘެކެވެމިމިއީ . "އޭގެފަހުގައި ވިދާޅުވިއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅު ތަކުގައި މުސްލިމުންގެ އިމާމުވެރިބޭކަލުންގެ މަހާނަފުޅުތަކުގެ މަތީގައި އެބޭކަލުންގެ 

  ."އަދި މިޢަމަލަކީ ކުރީގެބޭބޭކަލުންނާއި ފަހުގެ ބޭބޭކަލުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެކެވެ. ނީ ލިޔެވިފައެވެވަ تعارف
ތިޔަބުނުއްވި . "އިމާމު ޙާކިމުގެ މިބަސްފުޅަށް ރައްދުދެއްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ ،ذَهبِيފަހެ އިމާމު 

އެކަންކުރަން ! އަދި ކިއެއްތަ. ގިފައެއްނުވެއެވެނނަށް އެޢަމަލު އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކު ކުރެއްވިކަމަށް އަހަރުމެން
އެބޭކަލުންނަށް އެޢަމަލުގެ ނަހީ ފޯރާފައެއް . ފަށާފައިވަނީ ބައެއް ތާބިޢީންނާއި އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައިމީހުންނެވެ

  ."ނުވެއެވެ
  .އަޅުކަންތަކާއި ގުޅުވިފައިވާ ކާފިރުންގެ ބައެއް އާދަތައް - 4

الس نيالَلُ الديجوطއެންމެނުބައި ބިދުޢަތަކުގެ ތެރޭގައި ކާފިރުންނާއި . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ي
އެއީ . މުޝާބިހުވުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތަކާއި، މޫސުމްތަކުގައި އެބައިމީހުންނާ މުވާފިޤުވުން ހިމެނެއެވެ

   .)تباعاألمر باال(." މުސްލިމުންގެ ގިނަ ޖާހިލުން އެކަންކުރާފަދައިންނެވެ
ގެ  rهللا ބަޔަކު ކޮންމެއަހަރަކު ރަސޫލު ގިނަ ޖާހިލު މުސްލިމުންގެތެރެއިން: މިސާލުތަކުގެެތެރޭގައި މީގެ

ދީންނާއި ނަޞާރާއިން ހޫއެބައިމީހުންގެ މިކަން މުޝާބިހުވަނީ ޔަ. ޢީދުމީލާދުގެ ޙަފްލާ ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ
  .ކާއެވެއެބައިމީހުންގެ ޢީދުތަކާއި ތަފާތު ކަންތައްތަކުގައި ބާއްވާ ޙަފްލާތަ

ނެތި މުސްތަޙައްބު  މީހުން އެއްވެސް ދަލީލެއްމުވެރިން އަދި ޙާއްޞަކޮށް ފަހުގެބައެއް ޢިލް - 5
  .ކަމެއްެގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޮންމެކަމެއް

ބައިން ކި ގެ أَبو احلَسن القزويىنއެވެ، ކިޔުނު ފޮތުގައި  "اَألذْكَار" نووِي إِمام: ތެރޭގައިމިސާލުތަކުގެ މީގެ
ސޫރަތްކިޔެވުން  قُريشދަތުރުވެރިޔާ . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ރިވާކުރެއްވި ބަސްފުޅެއް ހިމެނިގެންވެއެވެ

  ."އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތަކީ ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުންވާ އަމާނެކެވެ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
އަދި މިއީ އެއްވެސް ދަލީލަކާނުލާ . "މިފަދައިންނެވެމިބަސްފުޅަށް ރައްދުދެއްވާފައިވަނީ  لبانِياألعالَّمة 

އެސޫރަތަކީ ހުރިހާނުބައިކަމަކުންވާ އަމާނެއްކަން . ހަމައެކަނި ދަޢުވާއަކުން ދީނުގައި ޝަރުޢުއެއް ކަނޑައެޅުމެވެ
  )سلسلة األحاديث الضعيفة(" އޭނާއަށް އެނގުނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟

ޙަދީޘެއްގައި މެނުވީ ވާރިދުވެގެން  موضوعޘެއްގައި ނުވަތަ ޙަދީ ضعيفއެކަމެއްގެ ކައިފިއްޔަތު،  - 6
  .އައިސްފައިނުވާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް

އަދި އެއަށް ޢަމަލު . ޙަދީޘެއް ޙުއްޖަތަކަށްނުވާނެއެވެ ضعيفޙަދީޘްގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އެއްވެސް 
އޭގެ . ދަންނައެވެ އެއަށް އެއްވެސް އަސްލެއްނުވާ ޙަދީޘްއި ޙަދީޘާ موضوعއަދި . ކުރުންވެސް ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ

ޤީޤަތް ބައެއް ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ވަންހަނާވެ، އެބޭކަލުން އޭގެމައްޗަށް ބައެއް ޙުކުމްތައް ޙަ
  .އެއީ ހަމަބޮޑެތި ބިދުޢަތަކެވެ. ބިނާކޮށްފައިވެއެވެ

އެނަމާދުކުރަނީ ރަޖަބުމަހުގެ . ހިމެނެއެވެ އޭ ކިޔޭނަމާދެއް رغَائب: މީގެ މިސާލުތަކުގެ ތެރޭގައި
  .އެންމެފުރަތަމަ ހުކުރު ވިލޭރޭގައެވެ



   ެކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވ. 
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الَلُ الدي جوطيالس ني"ِبِاال رباَعاَألمދަންނާށެވެ، . "އެވެ، ކިޔުނުފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ "ت
. ފަހުގައެވެ ރައިން ހަތަރުވަނަ ގަރުނަށްހަމަކަށަވަރުން އެދުވަހާއި އެރޭގެ އެއަޅުކަން އީޖާދުކުރެވިފައިވަނީ ހިޖު

އެޙަދީޘް . ޙަދީޘެކެވެ موضوعއެކަމާބެހޭގޮތުން ރިވާކުރެވިފައިވާ ޙަދީޘަކީ، ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވާގޮތުގައި 
  ."އަޅުކަމުގެ މާތްކަމުގެ މައްޗަށެވެ ގެއެކުލެވިގެންވަނީ އެދުވަހުގެ ރޯދައާއި އެރޭ

  .އި ދިއުންއަޅުކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅަ - 7
  .  އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަނީ އަހުލުކިތާބީންނަށްވެސް މަނާކުރައްވާފައެވެ اهللا تعاىلމިކަން 

M %  $  #  "  !    -,  +  *  )   (  '  &L 
  )171:އައްނިސާ(

ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީނުގައި ! އޭފޮތުގެ އަހުލުވެރީންނޭވެ" : މާނައީ
  ."ގެ ކިބަފުޅަށް ޙައްޤުބަހެއްމެނުވީ ނުބުނާށެވެ اهللا އަދި. ފަހަނައަޅައިނުދާށެވެހައްދު

 . ކުރައްވާފައިވެއެވެ ފުޅުޙަދީޘް އެކަލޭގެފާނު. ވެސް އެކަމަށް އިންޒާރުދެއްވާފައިވެއެވެ r هللاއަދި ރަސޫލު 
" لُوبِالغ لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن لُوالْغو اكُمنِ  إِييي الدމާނައީ  .)رواه النسائي و أمحد و ابن ماجه( "ف
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ . ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ތިޔަބައިމީހުން ރައްކައުތެރިވާށެވެ"

  ."ސަބަބުންނެވެ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުގެދިޔައީ ދީނުގައި  މީސްތަކުން ހަލާކުވެގެން
އެއީ މަގުފުރެދިފައިވާ . ޞާލިހުންނާމެދު ބައެއްފިރުޤާތައް ހައްދުފަހަނަޅައިގޮސްފައިވެއެވެ އިންނާފަހެ ނަބިއްޔު
ސޫފީންގެ ބައެއްމީހުން ހައްދުފަހަނަޅައިގެންގޮސް ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ . ސޫފީންގެ މީހުންނެވެ އިބައެއް އަޅުވެރިންނާ

ސިފަކުރަމުން މިފަދައިން  rهللا ގެ ޝާޢިރަކު ރަސޫލު އަދިމިބައިމީހުން. ކަމުގައި ބުނެފައިވެެއެވެهللا އެއްޗަކީ 
 .ބުނެފައިވެއެވެ

الد كدوج نافَإِنَّ مهترضياَ ون    ومن لُعومك لْعاللَّ محِو مِلَلقَاْو  
އަދި . ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ހިމެނިގެންވަނީ ކަލޭގެފާނުގެ ދީލަތިފުޅުކަމުގެ ތެރެެއިންނެވެ: "މިބައިތުގެ މާނައަކީ

اللَّوفُوظ ححގެ ޢިލްމުވަނީ ކަލޭގެފާނުގެ ޢިލްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ الْم".  
  މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހައްދުފަހަނެޅުމެއް ވާނެހެއްޔެވެ؟

އްޞަ ޒަމާނެއް، ނުވަތަ ޚާތަނެއް، ނުވަތަ ވަކި އްވި ފަރާތުން އެއަޅުކަމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ޝަރުޢުކުރެ - 8
ނުވަަތަ ވަކި ޚާއްޞަ އަދަދެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިނުވާ އެކަމަކު މީސްތަކުން ވަކި ޚާއްޞަ ސިފައެއް، 

  .ކަނޑައަޅައިގެންކުރާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް
 ފަރާތުން ވަކި އްވާޝަރުޢު ކުރަ . "އެވެ، ކިޔުނުފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ "باَعثْال"ام أَبو شامة اإلم

ތައް ވަކި ވަގުތުތަކަކަށް ޚާއްޞަކުރުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ތަކަކަށް ޚާއްޞަ ނުކުރައްވާ އަޅުކަންވަގުތު
އެއިން . ހުރިހާ ހެޔޮޢަމަލެއް ހުރިހާ ވަގުތަކަށްވަނީ ހުޅުވައިލެވިގެންނެވެ! އަދި ކިއެއްތަ. ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

. ޔާ މެނުވީނުވެއެވެވަގުތެއްގައި އަނެއްވަގުތުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަ މާތްކަމެއް ޝަރުޢު ކުރެއްވިފަރާތުން ލައްވަވައިފިއް
އަދި އެއިންވަގުތެއް ވަކިވައްތަރެއްގެ އަޅުކަމަކަށް އެފަރާތުން ޚާއްޞަ ކުރައްވައިފިއްޔާ މެނުވީ ޚާއްޞައެއް 
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) މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ(މިސާލަކަށް ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދައާއި، ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ . ނުވާނެއެވެ
މިވަގުތުތަކަކީ ޝަރުޢު ކުރެއްވިފަރާތުން އެހެނިހެން . (ރަމަޟާންމަހުގެ ޢުމްރާއެވެއަދި ދަމުނަމާދާއި، . ރޯދައެވެ

އަދި މިއަޅުކަންތަކަކީ އެފަރާތުން އެވަގުތުތަކަށް . ވަގުތުތަކުގެ މައްޗަށް މާތްކުރައްވާފައިވާ ވަގުތުތަކެކެވެ
ބޮޑަށް، އެޒަމާންތަކުގައި ހުރިހާ  އަދި އެހެން ހުރިހާ ޒަމާނަކަށްވުރެ.) ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަންތަކެކެވެ

އްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހާއި، ޒަމާންތަކަކީ މިސާލަކަށް ޛުލްޙި ހެޔޮކަމެއް ޝަރުޢު ކުރެއްވިފަރާތުން މާތްކުރެއްވި
  ." ޤަދްރި ވިލޭރެއެވެލަތުލްލައި

ލިމަކުވެސް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މުސް އިސްވެ ބަޔާންވެގެން އެދިޔަ އަށް ނުކުތާއަކީ ބިދުޢަ
  .ދެނެގަންނަންޖެހޭނެ އަށް މީޒާނެވެ

  
  
  

!!!!!!!!
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  ހެދުމަށް މެދުވެރިވީ ސަބަބުތައް ބިދުޢަ

  
މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، . ގެ ސުންނަތަށާއި ޙަދީޘްގެ އިސްތިލާޙީ ޢިލްމަށް ޖާހިލުވުން rهللا ރަސޫލު  - 1

فيعޙަދީޘްތަކާއި  ضوعضوދެން އެފަދަ . ގޭނެއެވެނނޭ ޘެއް ވަކިކުރާކަށްޙަދީޘްތަކުގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ޙަދީ م
  .ޙަދީޘްތަކުން އިސްތިދުލާލުކުރަން ފެށެއެވެ

ގެ ބާޠިލް އަޤީދާއަށް އިސްތިދުލާލުކޮށްފައިވަނީ  حدةُ الْوجودوِސޫފީންގެމީހުން އެބައިމީހުންގެ މިސާލަކަށް 
ماَئي والَ أَرضي ، ولَكن وسعنِي قَلْب عبدي س ماَ وسعتنِي"އޭގައިވަނީ . އެއްވެސް އަޞްލެއްނުވާ ޙަދީޘަކުންނެވެ

އަށް  اهللاތިމަން  ،ގެ ބިން اهللا ގެ އުޑު އަދި ތިމަން اهللاތިމަން "މީގެމާނައަކީ . މިފަދައިންނެވެ "الْمؤمنِ
  ."ޅާގެހިތެވެގެ މުއުމިން އަ اهللاވެގެންވީ ތިމަން  އަށް ތަނަވަސްް اهللاއެކަމަކު ތިމަން . ތަނަވަހެއްނުވިއެވެ
ގެފާނަކީ ނޫރުންވާ ބޭކަލެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ބިދުޢަވެރީން އެބިދުޢާގެ މައްޗަށް އިސްތިދުލާލު  دحممއަދި 

. މިފަދައިންނެވެ "أَولُ ماَ خلَق اُهللا نور نبِيك ياَ جابِر"އޭގައިވަނީ . ޟޫޢު ޙަދީޘަކުންނެވެއުކޮށްފައިވަނީ ހަދާފައިވާ މަ
  !"އޭޖާބިރެވެ. ހެއްދެވި އެއްޗަކީ ތިބާގެ ނަބިއްޔާގެ ނޫރެވެ اهللاއެންމެފުރަތަމަ "        ކީ މީގެމާނައަ

ގެ ސަބަބުން ކަމަށްބުނާ ބިދުޢަވެރިން އެބިދުޢާގެ މައްޗަށް ގެފާނު دحممއަދި ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންނެއް ހެއްދެވީ 
. މިފަދައިންނެވެ "لَوالَك ماَ خلَقْت اَألفْالَك"ނީ އޭގައިވަ. ޟޫޢު ހަދީޘަކުންނެވެއުއިސްތިދްލާލު ކޮށްފައިވަނީވެސް މަ

ކަލޭގެއަށް މިޙަދީޘް ހެދި ޖާހިލު." ވީމުހެވެކާއިނާތެއް ނުހެއްދެ اهللاނުވާނަމަ ތިމަން  ކަލޭގެފާނު"މީގެމާނައަކީ 
ން ނުވެސް ގެގެފާނު ރަސޫލުކަމާއި دحممހަމަކަށަވަރުން ޚަލްޤުތަކުން ނުވާނަމަ . މިމައްސަލަ އެވަނީ އޮޅިފައެވެ

 )107:نبياءاأل(  Md  c  b  a  `L . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىل. ހެވެފޮނުއްވުނީ
  ." ކަލޭގެފާނު ނުފޮނުއްވަމެވެ اهللاއަދި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި މެނުވީ ތިމަން : "މާނައީ

) ރޯނުއެދުރުން(ނުމަށް ޖާހިލުން މީސްތަކުން އެބައިމީހުނަށް ފަތުވާދީ ދީނީމައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްދި - 2
އެހެންކަމުން . ގެ ދީނާބެހޭގޮތުން ޢިލްމެއްނެތި ވާހަކަތައް ދައްކައި އުޅެތެވެ اهللاމިބައިމީހުން . ހަމަޖެއްސުން

  .ހަވާނަފްސާއި ރައުޔުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބުއްދީން ހެޔޮކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ގިނަވެއެވެ
 نكلَاد ، وبالع عه منزِتناعا يزيقْبِض العلْم انت إِنَّ اَهللا الَ ". ފައިވެއެވެޙަދީޘްފުޅުކުރައްވrާ هللا ރަސޫލު 

قْبِضبِ ي لْملَالعضِ العقَبى إِمتا لَذَاِء ، حم قِ عبير اسخذَ الناملًا اتاؤلُوا فَ وسئاالً، فَسهفْأَجلُّوا تلْمٍ فَضريِ عوا بغ
އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން ޢިލްމު ދައްމަވައިގަތުމަކުން  ،اهللا تعاىل ހަމަކަށަވަރުން: "މާނައީ ).متفق عليه( "أَضلُّواو

ދެން . އެކަމަކު ޢިލްމު އެކަލާނގެ ހިއްޕަވާނީ ޢިލްމުވެރިން މަރުގަންނަވައިގެންނެވެ. އެޢިލްމެއް ނުހިއްޕަވާނެއެވެ
ހައްޓަވާހިނދު، މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ބޮޑެތިން ކަމުގައި ޖާހިލުން އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު އެކަލާނގެ ނުބަ

ފަހެ، އެބައިމީހުން . ފަހެ އެޖާހިލުން އެއްވެސް ޢިލްމަކާނުލައި ފަތުވާދޭނެތެވެ. ހަމަޖައްސާނެތެވެ) ރޯނުއެދުރުން(
  ."އަދި މީސްތަކުން މަގުފުރައްދާނެތެވެ. މަގުފުރެދިފައެވެ ތިބޭނީ ޚުދު
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. ތަކާއި ޚުރާފާތްތައްނުވާ އަދި ބުއްދިވެސް އިޤުރާރުނުކުރާ އާދަކާދައް އެކަމުގެ މައްޗަށްޢީ ދަލީލެޝަރް - 3
ޖެހުމާއި ނެށުމުގެ ކުމަރުވެފައިވާމީހެއްގެ މައްޗަށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތެއްގައި ހިތާމަކުރުން، މިޔުޒި މިސާލަކަށް،
މިކަންތައްތަކަކީ . ކިޔެވުން ފަދަކަންތަކެވެފާތިޙާކިޔުން އަދި ފޮތްފޮށި ވުން، މައުލޫދުކިޔުން، ޞަލަވާތްޙަފްލާބޭއް

  .ޝަރްޢީ ގޮތުން އެއްވެސް ދަލީލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ
  .ޝާޢިރަކުވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  

  مأْتم ثُم الزارـرس والـعال    ن الدارـِهثَالَثَةٌ تشـقَى بِ
އެއީ ކާވެނި ޙަފްލާއާއި، ހިތާމަކުރުމަށް ބާއްވާ ޙަފްލާއާއި . ކުން ގެ އަބާއްޖަވެރިވެއެވެތިންކަމަ: މިބައިތުގެ މާނައަކީ
  .ނެށުމުގެ ޙަފްލާއެވެ

މަޤާމާއި  ތަޤްލީދު ކުރުމާއި، އިމާމުން މަޢުޞޫމު ވެގެންވާކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުމާއި ނުވަތަ ނަބީބޭކަލުންގެ - 4  
  .ންކަމެއް ޝައިޚުންނަށް ދިނުމާތް ކައިރިކުރާފަދަ 

އެއީ ދަލީލު . ތަޤްލީދުކުރުމަކީ އެއްވެސް ދަލީލަކަށް ބެލުމެއްނެތި ތިމާގެ ޝައިޚަށް ނުވަތަ އިމާމަށް ތަބާވުމެވެ  
  .އޭނާއާ ޚިލާފަށްއޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ

ން މީގެސަބަބު. އެވެގަހަތަރުވަނަ ޤަރުނު މިކަން ފެށިފައިވަނީ ހިޖުރައިން. މިއީ ތަޢައްޞުބުގެ ބިދުޢައެވެ
ޤުރުއާނުގެ  މާގެ މަޒުހަބު ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައިއަދި ތި   .ނައްޞަކާއި ޚިލާފުވުން ފެތުރިފައިވެއެވެ އެތައް ޞަރީޙަ

ގެ ދަރިވަރު  إمام أبو حنيفة. ގެ އެތައް ޙަދީޘެއް ރައްދުކުރެވިފައިވެއެވެ rهللا ރަސޫލު      އެތައް އާޔަތަކާއި 
دمحباَنِيبن احلَ ميالش نال"ވާފައިވާ ލިޔުއް س عاجلَامرال"އާއި  "كَبِي عاجلَامريغގެ ޝަރަޙަ ލިޔުނު އަދި  "ص

އަހަރުމެންގެ . ބުނެފައި ވެއެވެ كُوفيسن عبد اِهللا بن حسن الو احلَأَبއެވެ، ކިޔުނު ފޮތް ތަޞްނީފު ކުރި  "ختصراملُ"
ފަހެ އެއާޔަތް . ކޮންމެ އާޔަތެއް އަދި ކޮންމެ ޙަދީޘެއް ދަންނައެވެ މަޒުހަބުގެ މީހުން ކުރަމުންދާ ކަމަކާއި ޚިލާފަށްވާ

  .ނުވަތަ މަންސޫޚް ވެގެންނެވެ. އަދި ޙަދީޘްވަނީ ތައުވީލު ކުރެވިގެންނެވެ
. އިސްކުރީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މައްޗަށެވެ ފަހެ އޭނާ، މަޒުހަބުގެ އަހުލުވެރިންގެ ބަސްތައް އެ  

ޖަހުމީންފަދަ ބިދުޢަވެރި ފިރުޤާތަކުގެ ބިދުޢަވެރި ބަސްތަކާއި މީނާގެ މިބަހާ ހުރީ  ސޫފީންނާއި، މުޢުތަޒިލީންނާއި،
  ކޮން ފަރަޤެއް ހެއްޔެވެ؟ 

  .މިބަޔާންވެ ދިޔައީ މީހުން ބިދުޢަތަކުގެ ތެރެއަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ބައެއް ސަބަބުތަކެވެ  
  
  
  

!!!!!!!!
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  ނުރައްކައުތެރިކަން ގެބިދުޢާ

  
ބިދުޢަވެރިޔާގެ ދެދުނިޔެ އަބާއްޖަވެރިވާކަަން އެކަމުގެ . ތެރި ޢަމަލެކެވެބިދުޢައަކީ ވަރަށް ނުރައްކައު  

  :މިކަމުގެ ނުރައްކައުތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި. ނުރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުން ފުދެއެވެ
  .އޭނާގެ އެޢަމަލު އޭނާގެ މައްޗަށް ރައްދުވެގެންވުން - 1

رواه ( "فَهو رد منهفي أَمرِنا هذَا ما لَيس من أَحدثَ ". ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ  rهللاރަސޫލު 
ފަހެ އެކަންވަނީ . އަހުރެމެންގެ މިދީނުގައި، މިދީނުގައި ނުވާ އާކަމެއް ކޮށްފި މީހާ ދަންނާށެވެ: "މާނައީ )البخاري

  ."އޭނާގެ މައްޗަށް ރައްދުވެގެންނެވެ
   .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىل. އުތެރިކަން ބޮޑެވެއަދި ޚާއްޞަކޮށް ބިދުޢަތައް ހެޔޮކުރާ މީހުންނަށް މާނުރައްކަ

M h  g   f  e  d  c  q  p  o   n  m  l  k  j  i      s  rL 
104 :كهفال( ޢަމަލުތަކުގެ ގޮތުން އެންމެ ގެއްލުންވެފައި ތިބިބައެއްގެ . ކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ: "މާނައީ. )103

ލޭގެފާނު ދެއްވަންހެއްޔެެވެ؟ އެއީ ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަ
އެކަމަކު އެބައިމީހުން ވަަރަށް ހެޔޮ ޢަމަލުތަކެއް ކުރަމުންދާކަމުގައި އެބައިމީހުން . ބަރުބާދުވެފައި ތިބިމީހުންނެވެ

  ."ހީކުރެތެވެ
އެހެންކަމުން . ބާ ފަރުދާވެގެންވުންބައިން ތައުނދަކު އޭނާގެ ކިއޭނާ އެބިދުޢަމަތީގައި ދެމިހުރިހާ ހި - 2

  .އޭނާގެ ނިމުން ނުބައިވެދާނެކަމުގެ ބިރު އޭނާގެ މައްޗަށް އެބައޮތެވެ
سلسلة ( "إِنَّ اَهللا حجب التوبةَ عن صاحبِ كُلّ بِدعة". ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ rهللا ރަސޫލު 

ކޮންމެ ބިދުޢަވެރިއެއްގެ ކިބައިން ތައުބާ ފަރުދާ  اهللا تعاىل ހަމަކަށަވަރުން: "މާނައީ )الصحيحة أحاديث
  ."ކުރެއްވިއެވެ
ޝަފާޢަތުގެ ނަސީބުވެސް  ގެެ rهللا ރަސޫލު އަދި . ޟު ކަވްޘަރަށް ވާރިދު ނުވެވުންއޭނާއަށް ޙައު - 3

  .އޭނާއަށް ނުލިބުން
حتى إِذَا , لَيرفَعن رِجالٌ منكُم, ضِى احلَوا فَرطُكُم علَأَن". ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ rهللا ރަސޫލު 

 )رواه البخاري( "ا أَحدثُوا بعدكالَ تدرِي م: فَيقُولُ, أَي رب أَصحابِي: فَأَقُولُ, نِيوِلَهم اختلجوا دوناأَهويت ألُِ
ޑައިގެން ތިޔަބައިމީހުންގެ އިންތިޒާރުގައި ކަލޭގެފާނު، ކުރިން ވަކައިރިއަށް ތިމަން ޙައުޟު ކައުޘަރު: "މާނައީ

) ފެން ބުއިމަށްޓަކައި(ދެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅުން އައިސްފައިވާ ބަޔަކު . ހުންނަވާނަމެވެ
ދެން ތިމަން ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ފެންދެއްވުމަށްޓަކައި، އެބައިމީހުންނާ ދިމާލަށް . އުފުލައިލެވޭނެއެވެ
ފަހެ އެހިނދު ތިމަންކަލޭގެފާނު . ތިމަންކަލޭގެފާނާ ދުރަށް އެބައިމީހުން ދަމައި ގަނެވޭނެއެވެ، ލެބިލައްވާހިނދު
ފަހެ . މީހުންނެވެންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވީ އެބައިމީހު! ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އޭ. ދަންނަވަމެވެ
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މީހުން އުފެއްދި އާކަންތައްތައް ކަލޭގެފާނު ދެނެވަޑައެއް ކަލޭގެފާނަށްފަހު ދީނުގައި އެބައި. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا 
  ."ނުގަންނަވާނެއެވެ

  .ދުވަހާއި ހަމައަށް އޭނާގެ އެބިދުޢައަށް ޢަމަލުކުރި އެންމެންގެ ފާފަ އޭނާގެ މައްޗަށްވުންޤިޔާމަތް - 4  

́   »  ¬ M .ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىل    ³  ²  ±°  ¯ ®  
¶  µ    ¹¸L )އެބައިމީހުން، އެބައިމީހުންގެ ) އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން: "(މާނައީ) 25:النحل

އަދި އެއްވެސް ޢިލްމަކާއި ނުލައި އެބައިމީހުން މަގުފުރެއްދި މީހުންގެ . ފާފަތައް ފުރިހަމައަށް އުފުލާނެތެވެ
  ."އެބައިމީހުން އުފުލާނެތެވެ) އެބައިމީހުން މަގުފުރެއްދި ފާފަ(ފާފަތަކުންވެސް 
ومن سن في اِإلسالَمِ سنةً سيئَةً، كَانَ علَيه وِزرها ". ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ rهللا ސޫލު އަދި ރަ

نم روِزو هدعب نا ملَ بِهمع .رِ أَنْ يغَي نمٌءقَنيش مارِهزأَو نم އަދި އިސްލާމްދީނުގައި : "މާނައީ )رواه مسلم( "ص
އަދި އޭނާއަށްފަހު އެކަންކުރި އެންމެންގެ . އޭނާއަށް އޭގެ ފާފަވެއެވެ. އިކަމެއް ފަށައި ފަތުރައިފިމީހާ ދަންނައެވެނުބަ

  ."ނުލައެވެ އެއީ އެބައިމީހުންގެ ފާފައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވުމަކާ. ފާފަވެސް އޭނާއަށްވެއެވެ
  .ކޮންމެ ބިދުޢަވެރިއަކަށް ލަޢުނަތް ލިބިގެންވުން - 5

ه لَعنةُ اللَّه يلَدثاً ، فَعحثاً أو آوى مدأحدثَ فيها حمن ". ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ rهللا ރަސޫލު 
كَةواملالئ  نيمعاسِ أجނުބައިކަމެއް އީޖާދުކޮށްފި ) އެބަހީ މަދީނާގައި(އެތާނގައި : "މާނައީ )البخاريرواه ( "والن
ފަހެ އޭނާގެ މައްޗަށް . ދަންނައެވެ ނުވަތަ ބިދުޢަވެރިއަކަށް ހިޔާވަހިކަން ދީފިމީހާ) މީހާބިދުޢައެއް ހަދައިފި(މީހާ 
  ."އަދި މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ ލަޢުނަތްވެސް ހުއްޓެވެ. ގެ ލަޢުނަތް ހުއްޓެވެهللا

  .ން ނުވުންގެ ޙަޟްރަތާ ދުރުވުން މެނުވީ އިތުރުވެގެهللاކޮންމެ ބިދުޢަވެރިއަކަށްވެސް،  - 6
. ފުޅުގައިވެއެވެޘްއެޙަދީ. ކުރެއެވެއިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅު އިޝާރާތްމިނުކުތާއަށް، ޚަވާރިޖުންނާއި ބެހޭގޮތުން އަ

"مهالس قرما يكَم ينالد نقُونَ مرمي ، هِماميص عم كُماميصو ، هِمالَتص عم كُمالَتونَ صرقحتمالر نم ةرواه ( "ي
އެބައިމީހުންގެ ނަމާދުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު، ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަމާދުތައް ތިޔަބައިމީހުން މަދުކަމުގައި : "މާނައީ )البخاري
އަދި އެބައިމީހުންގެ ރޯދަތަކާއި އަޅާކިޔާއިރު ތިޔަބައިމީހުންގެ ރޯދަތައް ތިޔަބައިމީހުން މަދުކަމުގައި . ދެކޭނެއެވެ
  ."ނޑިން ދުނި ނިކުމެގެންދާފަދައިން އެބައިމީހުން ދީނުން ނިކުމެގެންދާނެތެވެދުނިދަ. ދެކޭނެއެވެ
. މިޙަދީޘްފުޅުން ބަޔާންވެގެން އެވަނީ ބިދުޢަތަކުގައި އެބައިމީހުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަމެވެ  

އަޅާބަލާއިރު މަދުކަމުގައި  އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުން، އެބޭކަލުންގެ އަޅުކަންތައް މިބިދުޢަވެރިންގެ ޢަމަލުތަކާއި
  . ގެ ޙަޟްރަތާއި ދުރުވުން މެނުވީ އިތުރެއްނުވާނެއެވެهللاއެކަމަކު އެބައިމީހުންގެ އެޢަމަލުތަކުން . ހީކުރައްވާނެތެވެ

  
  
  

!!!!!!!!  
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  ނުކުރުން އެމީހުންނާއި މަޖުލީސް ލުމާއިންނާއި ގުޅުން ކަނޑާބިދުޢަވެރި

  
އެބައިމީހުންގެ ، އިމަކަށަވަރުން، މިއުއްމަތް ބައިބައިވެގެންދާނެކަމަށާހަ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ وِيبغ إمام

ެ rهللا ތެރެއިން އަމިއްލަ އެދުމާއި، ބިދުޢަތައް ފައުޅުވާނޭކަމަށް ރަސޫލު  އަދި . ވަނީ ޚަބަރު ދެއްވާފައެވެ
ގެފާނު ނަޖާގެ ގެ ސުންނަތަށާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަހާބީންގެ ސުންނަތަށް ތަބާވާމީހުންނަށް އެކަލޭ އެކަލޭގެފާނު

  .ނިޔާކުރައްވާފައިވެއެވެ
ފަހެ އަމިއްލައެދުންތަކާއި ބިދުޢަތައް، އެކަންކަން ހިތުން އިޢްތިޤާދު ކުރާ ޙާލު މީސްތަކުންނަށް ހުށައަޅާ، 
ނުވަތަ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސުންނަތަކަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހަކު ފެނިއްޖެ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ 

އަދި އޭނާގެ ކިބައިން ބަރީއަވުމެވެ، އަދި އޭނާ ދިރިހުރި ޙާލުވެސް . އޭނާއާއި ގުޅުން ކަނޑައިލުމެވެމައްޗަށްވަނީ 
ސަލާމް  މަތިން ބައްދަލުވިޔަސް އޭނާއާ އެފަދަ މީހަކު މަގެއްގެ. އަދި މަރުވެފައިވާ ޙާލުވެސް އޭނާދޫކޮށްލުމެވެ

އެއީ އޭނާ، އޭނާގެ އެބިދުޢަ ދޫކޮށްލާ، . ދޭހުށިކަމެވެގޮވިޔަސް ޖަވާބުވެސް ނު އަދި އިސްވެ ސަލާމް. ނުކުރާހުށިކަމެވެ
  .ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަ ވެއްޖައުމަށް ދާންދެންނެވެ

އަދި ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައަކުން ތިންދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް ގުޅުން 
މިހެންކަމުން ހަވާނަފްސުގެ . ނޫންގޮތަކަށެވެކަނޑާލައިގެން ހުރުން މަނާވެގެން އެވަނީ ދީނުގެ ޙައްޤުގައި 

شرح (." އަހުލުވެރިންނާއި ބިދުޢަވެރިންނާއި، އެބައިމީހުން ތައުބާވަންދެން ގުޅުން ކަނޑައިލުން ދެމިގެންވެއެވެ
  .)السنة

  M Ë  Ê  É  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ هللاމާތް 
ÖÕ  Ô  ×  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ß  Þ  Ý     àL  )މާނައީ )68:األنعام :

ގެ އާޔަތްތަކާއިމެދު ބޭކާރު ބަހުސްތައް ކުރާބަޔަކު ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންފިނަމަ ފަހެ هللاއަދި ތިމަން "
އެއީ އެބައިމީހުން އެހެންވާހަކައަކާއި . އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ކަލޭގެފާނު މޫނުފުޅު އަނބުރައިލައްވާށެވެ

ދާން ނައްތުވާލައިފިނަމަ ނއަދި ޝައިޠާނާ، ކަލޭގެފާނު ހަ. ށް ދާންދެންނެވެބަހުސްކުރަން ފަށައިފުމަ
  ."ދެ ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެނއަނިޔާވެރި ބަޔަކާއެކު ކަލޭގެފާނު އިށީ ،ހަނދާންވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި

އެކަލާނގެ ، ކަލާމްފުޅު ބަދަލުކޮށްގެ هللا . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ شوكانِي إمامމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި 
ފޮތާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ ކުޅެހަދާ އަދި އެކަން އެބައިމީހުންގެ މަގުފުރައްދަނިވި އަމިއްލަ 
އެދުންތަކާއި، އެބައިމީހުންގެ ފާސިދު ބިދުޢަތަކަށް ރައްދުކުރާ ބިދުޢަވެރިންނާއެކު މަޖްލިސްކުރުން ހުއްދަކަމަށް 

ފަހެ އޭނާ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އިންކާރު ނުކުރާހިނދު . ސޭހަތެއްވެއެވެދެކޭމީހާއަށް މިއާޔަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ނަ
އަދި އެބައިމީހުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ބަދަލު ނުކުރާ ހިނދު، ފަހެ އެންމެކުޑަ މިންވަރަކީ އެބައިމީހުންނާއިއެކު 

އަދި . އެގޮތް ލުއިފަސޭހަވެގެންވެއެވެ ނދަގުލަކާނުލައިއަދި އޭނާއަށް އެއްވެސް އު. މަޖްލީސްކުރުން އޭނާ ދޫކޮށްލުމެވެ
އޭނާ ) ބިދުޢަތަކާއި މުންކަރާތްތަކުން(ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން އެކަންތައްތަކާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަންތައްތަކުން 
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ސަލާމަތްވެގެން ވުމާއެކުވެސް އޭނާ އެމަޖުލިސްތަކަށް ޙާޟިރުވުން، ޢާއްމު މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އޮޅުވާލުމަށް 
އެހެންކަމުން އޭނާ އެތަނަށް ޙާޟިރުވުމުގައި، ހަމައެކަނި އޭނާ މުންކަރު . ރީޢާއެއް ކަމުގައި އެބައިމީހުން ހަދަތެވެޒަ

  .އަޑުއެހުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ފަސާދައެއްވެސް އެބަވެއެވެ
އަދި ހަމަކަށަވަރުން ލަޢުނަތްލެވިގެންވާ މިމަޖުލީސްތަކުން ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ފަސާދަތައް 

ރުކޮށް ޙައްޤަށް އަދި އަހަރުމެންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވީ މިންވަރަކުން ބާޠިލްދު. ހަރުމެންނަށް ވަނީ ފެނިފައެވެއަ
އަދި ޠާހިރުވެގެންވާ މިޝަރީޢަތް ދެނެގަތުން ޙައްޤުވެެގެންވާ ގޮތުގައި . ޓަކައި އަހަރުމެން ތެދުވީމުއެވެދިނުމަށްނަޞްެރު

ޙަރާމް ކުރެއްވި هللا ދަނިވި ބިދުޢަތަކުގެ އަހުލުވެރިންނާ މަޖުލިސް ކުރުމުގައި  ދެނެގެންފި ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުފުރައް
ކަމެއްކޮށްގެން އެކަލާނގެއަށް އުރެދޭ ބަޔަކާއެކު މަޖުލިސްކުރުމުގައިވާ ފަސާދައަށްވުރެ އެތައް އެތައް ފަސާދައެއް 

ނާކަންނުވާ މީހާއަށް މިކަމުގައިވާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުގައި ހަރުދަ. ގޭނެއެވެނވާކަން އެ
ފާޅު  އެއީ ބައެއްފަހަރު އެބައިމީހުންގެ ދޮގު ވާހަކަތަކާއި މޮޔަވާހަކަތަކުން ބާޠިލްކަން  .ފަސާދަަކަން މާބޮޑެވެ

ދެން އޭނާގެ ހިތުތެރެއަށް ޢިލާޖުކުރަން ދަތި ދިފާޢުކުރަން އުދަގޫ . ފިކުރުތައް އޭނާގެ މައްޗަށް ބިންވަޅުކެނޑެއެވެ
އަދި އެއީ . ދެން އެފިކުރުގެ މައްޗަށް އޭނާމުޅި އުމުރުގައި ޢަމަލުކުރެއެވެ. ބައްޔެއް ވަދެގެންދެއެވެ ފިކުރީ

. ގަންދީބުނަމެވެهللا .ބައްދަލުކުރެއެވެ ގެ ޙަޟްރަތާهللاކުރާޙާލު، އެފިކުރުމަތީ އޭނާ  ޙައްޤުކަމަށް އިޢުތިޤާދު
  )فتح القد ير(." މުންކަރެވެއަދި އެންމެ ނުބައި . ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ އެންމެ ބޮޑު ބާޠިލެވެ
ވެރިން އެބޭކަލުން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގައި އެތައް ބާބުތަކެއް ބަންނަވާފައި އަދި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢިލްމު

  :އޭގެތެރޭގައި. ވެއެވެ
 ."مبغضهِاَألهواِء و أَهلِباب مجانبة ". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ސުނަނުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ أبو داود إمام

  )ބާބު ފާޅުކުރުމުގެ ނުރުހުން އެމީހުންނަށް ދުރުވުމާއި އަހުލުވެރިންނާ ހަވާނަފްސުގެ(
 ترهيب من حبِّ اَْألشرارِال". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ކިޔުނުފޮތުގައި، އެވެ  "الترغيب والترهيب"، إمام منذرِي އަދި

أَهعِوالْ ألَِنَّ, لِ الْبِدبأَح نم عَء مرއެހެނީ، އިންޒާރު މައްޗަށް ލޯބިވުމުގެ ބިދުޢަވެރިންދެކެ، ނުބައިމީހުންނާއި(  "م 
  .) އެކުގައެވެ މީހަކާ ލޯބިވާ އޭނާ އިންސާނާވާހުށީ ހަމަކަށަވަރުން
 "أَهلِ الْبِدعِ والْمعاصي ي منباب التبر". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ފޮތުގައި ކިޔުނު، އެވެ "اَألذْكَار" نووِي إِمام އަދި

  .)ބިދުޢަތަކާއި، އުރެދުންތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން ބަރީއަވުމުގެ ބާބު(
 كتاب"بيهقي  إِمام. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޢަޤީދާގެ ބާބުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މިބާބު ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ

قَادتعِ". ވެއެވެގައި ވިދާޅުވެފައި "اِإلعلِ الْبِدأَه ةالَسجم نيِ عهالن ابބިދުޢަވެރިންނާއި މަޖްލީސްކުރުން ( "ب
  .)ނަހީކުރެވިގެންވާކަން ނަންގަތް ބާބު

ޢީބޭކަލުން ބިދުޢަވެރިންނާ ގުޅުން އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާއި، ތާބި. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ أبو يعلَى قَاضي
  .)هجر املبتدع(." މާޢު ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެޑައިލުމުގެ މައްޗަށް އިޖްނކަ
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ދެއްޖެ މީހާ ފަހެ އެނާގެ ކިބައިން ނބިދުޢަވެރިޔަކާއެކު އިށީ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ عِياض فُضيل بن
 އިއަދި އަހުރެންނާ. ދެއްޖެ މީހަކަށް ޙިކުމަތެއް ނުލިބޭނެއެވެނއަދި ބިދުޢަވެރިއަކާއިއެކު އިށީ. ހުޝިޔާރުވާހުށިކަމެވެ

  .)احللية(." ދުޢަވެރިޔާއާ ދެމެދު ދަގަނޑު ކިއްލާއެއް ވުމަށް އަހުރެން އެދެމެވެބި
ތިބާއާ ބިދުޢަވެރިޔަކު މަގަކުން ބައްދަލުވެއްޖެއްޔާ . " ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ يحيى بن أَبِي كَثيرއަދި 

  )الشريعة لآلجري(." ކަމެވެމަގެއް ތިބާ އިޚްތިޔާރުކުރާހުށިއެހެން
  .ދާޅުވެފައިވެއެވެއަދި ޝާޢިރަކު ވި

  وكُلَّ غاَوٍ إِلَى اَألهـواِء ميـاَّلِ       ياَ طاَلب العلْمِ صاَرِم كُلَّ بطاَّلٍ
مالَ تعٍوـذَا إِلَى بِدياَ ه لَنل      ـيهاَ باحاَبلَّ أَصض القَدلِ ويقاَلِق  

މީހަކާ އަދި އަމިއްލަ އެދުމަށް ކޮންމެ ފުރެދިފައިވާ އަދިކޮންމެ ބާޠިލުގެ އަހުލުވެރިޔަކާ . އޭކިޔަވާ ކުއްޖާއެވެ" 
. ބިދުޢަތަކާ ދިމާލަށް ތިބާ ނުލެނބޭށެވެ. އޭކިޔަވާ ކުއްޖާއެވެ. ލެބިފައިވާ ކޮންމެމީހަކާ ތިބާ ގުޅުން ކަނޑައިލާށެވެ

  ."ހަމަކަށަވަރުން އެބިދުޢަތަކުގެ އަހުލުވެރިން ބާޠިލު ބަސްތަކަކުން މަގުފުރެދިއްޖެއެވެ
އަހުރެން ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންނާއެކުގައި . މީހަކުބުނެއެވެ. އަށް މީހަކު ދެންނެވިއެވެ عيازمام أوإِއަދި   

 عياأوز إِمامފަހެ . އަދި ބިދުޢަތަކުގެ އަހުލުވެރިންނާ އެކުގައިވެސް މަޖުލީސްކުރާނަމެވެ. މަޖުލީސްކުރާނަމެވެ
  .)اإلبانة( "ެ.މަކުރަން އެދޭމީހެކެވއޭނާ އަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލާ ދެމެދު ހަމަހަ. "ވިދާޅުވިއެވެ
ބިދުޢަވެރިންނާއެކު މަޖުލީސްކުރުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ފޮތްތައްކިޔުމާއި، . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ابن قُدامةއަދި   

  )بن مفلحاآلداب الشرعية ال(." ޞާލިޙުން މަނާކުރައްވަތެވެވާހަކަތައް އަޑުއެހުން ސަލަފުއް އެބައިމީހުންގެ
ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ އިމާމު މާލިކު. "ވިދާޅުވިއެވެ ويز مندادابن خއަދި   

ބިދުޢަވެރިންނާއި، ނުޖޫމީޢިލްމްވެރިން މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެވިފައިވާ ފޮތްތައް ވިއްކުން 
މުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރިންގެ އަހަރުމެންގެ ޢިލް. ވިދާޅުވިއެވެ ابن خويز. ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ

  )جامع بيان العلم وفضله(." ފޮތްތަކަކީ މުޢުތަޒިލީންނާއި، ސޫފީންނާއި، ޖަހުމީންފަދަ ބިދުޢަވެރީންގެ ފޮތްތަކެވެ
އެކު އޭނާ ރާފިޟީންނާއި މުލްޙިދުންނާއި. "ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ إمام ذَهبِيި ެ ތަރުޖަމާގައގ ابن رويديއަދި   
އަހުރެން އެމީހުންނާއި . ގޮތުން އޭނާއާއި އެއްޗެކޭ ބުނެވޭހިނދު އޭނާ ބުނެއެވެފަހެ އެކަމާއި ބެހޭ. ސް ކުރެއެވެމަޖުލީ

އެންމެފަހުން އޭނާ ވެގެންދިޔައީ ؟ ދެންވީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ. ދެނެގަތުމަށެވެއެކުގައި އުޅެނީ އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް 
  )أعالم النبالء سري(." މުލްޙިދު ޒިންދީގަކަށެވެ

އަހުރެންގެ މަޒްހަބުގެ އެކުވެރިން . ބުނެފައި ވެއެވެ ابن عقيل. ެ ތަރުޖަމާގައި ވިދާޅުވިއެވެގ ابن عقيلއަދި   
އެކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާ . އަހުރެންގެ ކިބައިން ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާޢަތަކާއި ގުޅުން ކަނޑައިލުމަށް އެދުނެވެ

  .ން މަޙްރޫމްވިއެވެކުރަނިވި އެތައް ޢިލްމަކުން އަހުރެ
މަނާކޮށް އުޅުނީ އެބައިމީހުން އޭނާ . "ވިދާޅުވިއެވެ إمام ذَهبِيގެ މިބަހަށް ތަޢުލީޤު ދެއްވަމުން  عقيل ابن  

އެންމެފަހުން އޭނާ . އެކަމަކު އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރިއެވެ. އެކު މަޖުލީސް ކުރުމަށެވެމުޢުތަޒިލީންނާ
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 ".އަދި ނައްޞުތައް ތައުވީލު ކުރުމުގެ މައްޗަށް އޭނާ ފާލަން އަޅައިލިއެވެ. ޅައިގަތެވެއެބައިމީހުންގެ ވާފަށްތަކުގައި އަ
  )سري أعالم النبالء(

ދިޔަ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްތަކުން އަންގައި އެދިނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުގައި ބަޔާންވެގެން އެ  
އެބައިމީހުން އެބިދުޢަވެރިންގެ . ކަމެވެސާދައެއްފަ ހަރުދަނާކަން ނެތްމީހުން ބިދުޢަވެރިންނާއި ކައިރިވެ އުޅުމަކީ

އެކަމަކު ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުގައި . ބަސްތަކަށް އިޖާބަ ނުދޭނެކަމުގެ އެއްވެސް އަމާންކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ
ންވާ މަގަށް އެއީ އެބައިމީހުންނަށް ސީދާވެގެ. ހަރުދަނާކަން ހުރި މީހުން އެބިދުޢަވެރިންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ

. އަދި އެބައިމީހުންގެ ޝުބުހަތައް ބާޠިލް ކުރުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންނާއި މުނާޤަޝާ ކުރުމަށެވެ. ދަޢުވަތު ދިނުމަށެވެ
    .މިކަން ހިމެނިގެންވާނީ ހެޔޮ ކަންތަކަށް އަމުރު ކުރުމާއި ނުބައި ކަންތައް މަނާކުރުމުގެ ޤާޢިދާގެ ދަށުންނެވެ

  M h  g  f   o  n      m  l   k  j  i .ވެއެވެވަޙީ ކުރައްވާފައިهللا  މާތް
s  r  qp    tL  )ތަކަށް އަދި ހެޔޮމަގަށް ގޮވާ، ހެޔޮކަން: "މާނައީ )104 :آل عمران

އަދި ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ . އަމުރުކޮށް، ނުބައި ކަންތައް މަނާކުރާ ބަޔަކު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ވާހުށިކަމެވެ
  ."ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ

فَإِنْ لَم يستطع  ،من رآى منكُم منكَرا فَلْيغيره بِيده". ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ rهللا އަދި ރަސޫލު   
ساَنِهفَبِقَ ،فَبِل عطتسي فَإِنْ لَماِإلي فعأَض كذَلو لْبِهانން ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއި: "މާނައީ .)مسلمرواه ( "م

އެގޮތަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ . މުންކަރެއް ފެނިއްޖެ މީހާ، ފަހެ އޭނާގެ އަތުން އެކަން ހުއްޓުވާލާ ހުށިކަމެވެ
އެގޮތަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ ހިތުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރާ . ދުލުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރާ ހުށިކަމެވެ

  ."ށް މިންވަރަކީ އެއީއެވެއަދި އީމާންކަމުގެ އެންމެ ދަ. ހުށިކަމެވެ
ފަހެ ބިދުޢަވެރިންނާއި އެކު މަޖުލީސް ކުރުން މަނާވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ކިބައިން ބަސްފުޅުތައް   

ންނަށް ހެޔޮމަގަށް ދަޢުވަތު އައިސްފައިވާ ހިނދު، އޭގެ މާނައަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުވެރިޔަކު އެބިދުޢަވެރި
އި އެބައިމީހުންގެ އަދި މިމަޤްޞަދުގަ. އެބައިމީހުންނާ މުނާޤަޝާ ނުކުރާށެކޭވެސް ނޫނެވެ އަދި. ނޫނެވެ ނުދޭށެކޭ

އެބަސްފުޅުތަކުން އެބޭކަލުންގެ މުރާދަކީ، އެބިދުޢަވެރިންގެ ޝުބުހަތައް . ކައިރި ނުވާށެކޭވެސް ނޫނެވެ މަޖުލީސްތަކާ
އެއީ އޭނާގެ ހިތަށް . ވުމެވެކުން ރައްކައުތެރިގެ މަޖުލީސްތަރައްދު ކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާ، އެބިދުޢަވެރިން

  .އެޝުބުހަތަކުގެ އަސަރުކޮށް، އޭނާވެސް އެބިދުޢަތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް ބިރުންނެވެ
  
  
  

!!!!!!!!
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  ބިދުޢަވެރިޔާގެ ޙުކުމް

  
ރެއް ކަމަށް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އިސްލާމްކަން ސާބިތުވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް، އޭނާއަކީ ކާފި  

އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާ  rهللا  އްކަމަށް ޙުކުމް ކުރުމަކީ އެކަމުން ރަސޫލުޤެބިދުޢަވެރިއެއް ކަމަށް ނުވަތަ ފާސި
وإِالَّ رجعت , إِنْ لَم يكُن كَذَلك, ياَ كاَفر: من قاَلَ َألخيه". އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ކަމެކެވެ

هلَيއޭނާ އެފަދައިން . ބުނެފި މީހާ ދަންނާށެވެ !ތިމާގެ އަޚާއާ ދިމާލަށް، އޭ ކާފިރެވެ: "މާނައީ .)مسلمرواه ( "ع
  ."ނުވާނަމަ އެހެން ބުނި މީހާގެ މައްޗަށް އެކަލިމަ ރުޖޫޢަވާނެއެވެ

ކު، އޭނާއަށް ކުށެއް މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މީހަ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ شيخ اِإلسالَم ابن تيميةއަދި   
އެއީ އޭނާގެ . ކުރެވުމުން ނުވަތަ ފާފައެއް ކުރެވުމުން، އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާ ކާފަރު ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

އެކު  ގެ އިސްލާމްކަން ޔަޤީންކަމާއެމީހެއް. ވެ، ދަލީލު ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެޙުއްޖަތް ޤާއިމު މައްޗަށް އެކަމުގެ
! އަދި ކިއެއްތަ. މީހާގެ އިސްލާމްކަން ޝައްކެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ކިބައިން ފިލައިގެން ނުދާނެއެވެ ސާބިތުވެއްޖެ

." ވެ، ޝުބުހަ ފިލައިގެން ދިއުމަށްފަހު މެނުވީ އެކަން އޭނާގެ ކިބައިން ފިލައިގެން ނުދާނެއެވެޙުއްޖަތް ޤާއިމު
  )12/466 :جمموع الفتاوى(

ބިދުޢަތަކުގެ ތެރޭގައި އޭގެވެރިޔާ ކާފިރުކުރާ ބިދުޢައާއި ކާފިރު ނުކުރާ . އެވެދެން ބިދުޢަތަކުގެ ވާހަކަ ދަންނަ  
އަދި ކާފިރު ނުވެ . ކާފިރުވާފަދަ ބިދުޢަތަކުގެ މަޞްދަރަކީ ބިދުޢަވެރިޔާގެ ހިތެވެ. އެކަމަކު ފާސިޤުކުރާ ބިދުޢަވެެއެވެ

  .ފާސިޤުވާފަދަ ބިދުޢަތަކުގެ މަޞްދަރަކީ ބިދުޢަވެރިޔާގެ ބޭރުފުށު ޢަމަލެވެ
އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އެދީނަކާއިގެން ފޮނުއްވި ޙައްޤުދީނުން  اهللا تعاىل". ވިދާޅުވިއެވެ شيخ اِإلسالَم ابن تيمية  

އާއި  هللاނުކޮށް، ދެއްވި ހުރިހާ ކަމެއް އިޤުރާރު ނިކުމެ، އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ދޫފުޅުމަތިން އެކަލާނގެ ޚަބަރު
އިޚު ތިމާއަށް ރިޒްޤު ތިމާގެ ޝަ ކުރާ މީހާ، މިސާލަކަށް،ޙަރާމް ނު އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތައް

ދެއްވާކަމުގައި ނުވަތަ ނަޞްރު ދެއްވާ ކަމުގައި ނުވަތަ ހިދާޔަތް ދައްކަވާ ކަމުގައި ނުވަތަ ތިމާގެ ފަރިޔާދުތަކަށް 
ތިޤާދު ކުރާ މީހާ ވުރެ މާތްވެގެންވާ ކަމުގައި އިޢްއަށް rهللا  އިޚު ރަސޫލުޖާބަދޭ ކަމުގައި ނުވަތަ ތިމާގެ ޝައި

ނުކޮށް ހިތުގައި ފޮރުވައިގެން ހުރިނަމަ އަދި ފާޅު. އޭނާއަކީ ކާފިރެކެވެ އޭނާ މިއިން ކަމެއް ފާޅުކުރާނަމަ. ދަންނައެވެ
މިޙުކުމް އެފަދައިން ބުނާ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަކަށް . "ދެން ވިދާޅުވިއެވެ." އޭނާއަކީ މުނާފިޤެކެވެ

ވެ އަދި އޭނާގެ މުގެ ޝަރުތުތައް އޭނާގެ ކިބައިގައިމައްޗަށް ކުފުރުގެ ޙުކުމް ކުރު އެއީ އެނާގެ. ނާންނާނެއެވެ
އަލަށް އިސްލާމްވާ  ،މިސާލަކަށް. މައްޗަށް އެޙުކުމް ނަފީ ކުރާ ސަބަބުތައް އޭނާގެ ކިބައިން ފިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

ސަބަބަކީ އޭނާއަށް . (ޗަށް ނާންނާނެއެވެމީހަކު ރަލާއި ރިބާ ޙަލާލުކަމަށް ބުންޏަސް ކުފުރުގެ ޙުކުމް އޭނާގެ މައް
އަދި އިސްލާމީ މާހައުލާއި މުޅިން ދުރުގައި އުޅެ ބޮޑުވި .) ގަޅަކަށް ނޭނގޭނެއެވެނއަދި ދީނުގެ ޙުކުމްތަކެއް ރަ

  )3/354 :جمموع الفتاوى(." މީހާގެ މައްޗަށްވެސް މިޙުކުމެއް ނާންނާނެއެވެ
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ބިދުޢަތައް އޭގެވެރިން . "ފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެެއެވެ އެވެ، ކިޔުނު "معارج القبول" الشيخ حافظ احلكمي  
  .ދީނާ ދުރުކޮށްދޭ މިންވަރުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ

ހެދުން ޙަލާލުކަމަށް ދެކޭ މިޙުކުމް އަންނާނީ އެބިދުޢަތައް .މުޅިން ދީނުން އެއްކިބާ ކޮށް ކާފިރު ކުރާ ބިދުޢަތައް. 1 
  .ބިދުޢަވެރިންގެ މައްޗަށެވެ

  .ރު ނުކުރާ ބިދުޢަތައްކާފި .2 
ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އެކަމަކަށް އިޖުމާޢުވާ އަދި ޝަރުޢުގައި : ކާފިރު ކުރާ ބިދުޢައިގެ ޤާޢިދާ •

އެއީ . ށް އިންކާރު ކުރުންކަމުތަވާތިރުކޮށް ސާބިތުވާ އަދި ދީނުގައި ޟަރޫރީގޮތުން އެނގި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކަމަ
ކަމެއް ނުވަތަ ފަރުޟު ކުރެވިގެން ނުވާ ކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސްންކާރުކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް އި ދީނުގައި ފަރުޟު

ފަރުޟު ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ޙަރާމްކަމެއް ޙަލާލު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ޙަލާލުކަމެއް ޙަރާމްކުރި 
  .ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ

އެއްވެސް ސުންނަތެއް ދޮގު ގެ  rهللا  އެއީ ޤުރުއާނާއި ރަސޫލު: ކާފިރު ނުކުރާ ބިދުޢައިގެ ޤާޢިދާ •
އެބަހީ އުމަވީ ދައުލަތުގެ ވެރިން ހެދި . (ބިދުޢަތަކެވެ مروانِي މިސާލަކަށް. ކަންތަކެވެ ކުރުން ލާޒިމުނުވާ

އެހެންވުމާއި އެކުވެސް އެބޭކަލުން . ވިއެވެބޭކަލުން އިންކާރުވެސް ކުރެއް އެކަންތައްތަކަށް އަސްޙާބު. ބިދުޢަތަކެވެ
އެމީހުން ހެދި . ނުގަންނަވަތެވެގެ ބައިޢަތުންވެސް ވަކިވެވަޑައިއަދި އެމީހުން. ނުކުރައްވަތެވެއެމީހުން ކާފަރެއް 

ބާ ކިޔުން ޠުތުން ފަސްކުރުމާއި ޢީދު ނަމާދުގެ ކުރިން ޚުގުބިދުޢަތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ނަމާދު އޭގެ ވަ
  .)" ހިމެނެއެވެ

  
  
  

!!!!!!!!
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  ބިދުޢައިން ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު

  
ވާނީ ދުމުން ސަލާމަތްގުފުރެދެން އެމަ. ވެއްޖެއެވެދުމެއްކަން ބަޔާންދުޢައަކީ މަގުފުރެކޮންމެ ބި  

  ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ 
كتاب اِهللا  ،تركْت فيكُم ما إِنْ تمسكْتم بِه لَن تضلُّوا". ވަނީ ދެއްވާފައެވެ rهللا  މީގެ ޖަވާބު ރަސޫލު  
އެއްޗެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފަހައްޓައިގެން ތިބިހައި ހިނދަކު ތިޔަބައިމީހުން ދެ އެ: "މާނައި .)املوطأ( "وسنتي

ގެ ފޮތާއި، هللا އެއީ. އެއްޗެއް، ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ދޫކުރެއްވީމެވެދެމަގުފުރެދިގެން ނުދާނެ 
  ."ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތެވެ

މިފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް ކަންތައް . ބައިވުންތައް ގިނަވެފައިވާ ޒަމާނެކެވެމިޒަމާނަކީ އިޚުތިލާފުވުންތަކާއި ބައި  
وإِنه من يعش منكُم " ެ.ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވ. ފައެވެރަސޫލާ އެވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާ ކުރަންވީގޮތް އިތުރު

 .)رواه أبو داود والترمذي( "سنة الْخلَفاِء الراشدين الْمهدينيفَسيرى اختالفاً كَثرياً ، فَعلَيكُم بِسنتي و بعدي
ފަހެ . އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފަހުގައި ދިރިހުރެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ: "މާނައީ

މައްޗަށް ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އެހިނދު ތިޔަބައިމީހުންގެ . އޭނާއަށް ގިނަ އިޚްތިލާފުވުންތަކެއް ފެންނާނެއެވެ
  ."ރާޝިދީންގެ ސުންނަތުގައި ހިފުމެވެތިއްބެވި ޚުލަފާއުއް ސުންނަތާއި، ހިދާޔަތް ލިބިވަޑައިގެން

ބައެއްމީހުނަށް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން . އެކި މީހުނަށް ޢިލްމުދެެއްވާފައިވަނީ އެކިވަރަށެވެ اهللا سبحانه وتعاىل  
. މިބައިމީހުންނަށް ކިޔޭނީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ. ނެގަނެވޭ ވަރަށް ޢިލްމު ދެއްވާފައި ވެއެވެޙުކުމްތައް އަމިއްލައަށް ދެ

މިބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެން ވަނީ މުޢުތަބަރު . އަދި ބައެއް މީހުންނަށް އެވަރަށް ޢިލްމު ލިބިފައެއް ނުވެެއެވެ
ރި ޢިލްމުވެރިއަކާއި، ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލްކޮށްގެން ހު .ދެނެގަތުމެވެ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ކިބައިިން ދީނުގެ ޙުކުމްތައް

މުސްލިމު ޢާއްމު މީސްތަކުން . ނޫން މީހަކާއި ދެމެދު ފަރަޤުކުރަން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެއެވެޢިލްމުވެރި
ދީނީ  ކުރުމަށާއި، އެމީހުންނަށްއެމީހުންގެ ދީނީކަންތައް ޙައްލު ދީނަށް ޖާހިލުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ

އަދި . މަޖެއްސުމެވެކިޔަވާފައިނުވާ، ދީން ނުދަންނަ ބަޔަކު އެބައިމީހުން ހަ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ދީން
ސުންނަތުގެ އެއްވެސް  އިގައި ކުޑަކުދިނަށް އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭން ތިބެނީ ޤުރްއާނާކިޔަވައިދޭ ގިނަ ތަންތާނ

ބުން އެކުދިން ބޮޑެތިވެގެން އަންނަނީ އެކުދިން އެމީހުންގެ ގާތުން އަޑުއެހި މިހެންވުުމުގެ ސަބަ .ޢިލްމެއްނުވާ ބައެކެވެ
ވެ؟ މިކަމުގެ އްޔެސުންނަތުގެ ޢިލްމުނުވާ މީހަކަށް އިސްލާމްދީން ކިޔަވައިދެވިދާނެހެ އިޤުރްއާނާ .އެއްޗެއްގެ މައްޗަށެވެ

އޭނާގެ ބަލިން . ވާ ދިނުމުގެ މިސާލެވެޔަށް ބޭސްފަރުން ނުދަންނަ މީހަކު މީހެއްގެ ބައްމިސާލަކަށްވާނީ ބޭސްވެރިކަ
  އޭނާވާނީ ރަގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ބަލިވާނީ ބޮޑު ހެއްޔެވެ؟

ހަމަމިބީދައިން ބުނާނަމަ، ދީން ކިޔަވާފައިނުވާ މީހެއްގެ ކިބައިން ދީން ދަސްކޮށްފި މީހާއަށް ސުންނަތަކަށް   
ންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެން އެހެ. ނޫޅެވޭނެއެވެ، އޭނާއަށް ވަދެވޭނީ ބިދުޢަތަކުގެ ތެރެއަށެވެ

ކޮންމެ . ވަނީ އޭނާގެ ފައިތިލަ ދީންމަތީ ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލް ކުރުމެވެ
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ހުރި  ތު ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންނަށްގުއެވަ. ގެ ޙަޟްރަތާއި ބައްދަލު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެهللاމީހަކުވެސް މާދަމާ 
  !އްޖެމީހާގެ އަބާއްޖަވެރިކަމާއެވެއަދި ބިދުޢަތަކުގެ މަތީ ހުރެ! ބާއްޖަވެރި ކަމާއެވެ

 މިފޮތް ރަގަޅަށް ވިދާޅުވި. ވެމިހިސާބުން މިކުޑަކުޑަ ފޮތުގައި ލިޔުމަށް ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެ  
ގެ هللا. ކުރަމެވެގަންނަވާނެކަމަށް އުއްމީދުނގަޅަށް އެނގިވަޑައިއެއްޗެއްކަން ރަންމެ ބޭފުޅަކަށް ބިދުޢައަކީ ކޮންކޮ

އަދި ނިކަމެތި . މިފޮތުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ދެއްވުމެވެ މީހަކަށްްޙަޟްރަތަށް ދުޢާ ކުރަނީ މިފޮތް ކިޔައިފި ކޮންމެ 
  .އަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ ޢަމަލު ޤަބޫލު ކުރައްވާ ޤިޔާމަތް ދުވަހު މިއަޅާގެ ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މީޒާނުގައި ޝާމިލު ކުރެއްވުމެވެ

اُهللا وسلَّم علَى خيرِ خلْقه محمد  ىوصلَّ, ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ
هلَى آلعنِ ويمِ الدوإِلَى ي انسبِإِح مهبِعت نمو ابِهحأَصو. 
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