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ފަތިްސނަމާދުގައި  މަޖައްލާގައި ދަރުމަ ެ ގ  2005 އޮގްަސޓް މިދިޔަ

صّلى اهللا ރޫަސލާ ކީރިތި އެއީ .ެ ވާނީިލޔެފައެވ އާމެދު قنوت ާ ކިޔަމުންދ
قنوت   ފަތިްސނަމާދުގައި ް ދޫކުރައްވަންދެނ ދިުނޔެ سّلم و عليه اهللا
އައިްސފައިވާ َضِعْيُف  ް ރިވާވެގެނ ކިބައިން ެ أنس ގެފާނުގ ް ކަމަށ ވިދާޅުވި

ކީރިތި  َهَدْيَت މި دعاء އަކީ ِفْيَمْن اْهِدِني اَلّلُهمَّ އާއި، حديث (ބިަލ)

ވިދާޅުވިިކަމަށް  و سّلم ފަތިްސނަމާދުގައި، هللا عليه حممد صّلى ا ރޫަސލާ

އާމެދު  ނުކުތާ ެ މިދ ކަމާއި ް دعاء އެއ ާ ނުވ بث ثا ގޮތުގައި ަ ަޞއްޙ

ނެރުއްވާފައިވާ ް ެ. އޭގެ އިތުރުން މަތީ މަޖިލީހުނ ތަޙުޤީގެކެވ ކުރެވިފައިވާ

.ެ ނަޒަރެކެވ ފޮތާމެދު

މައޫުޟޢު  މި ް ފޮތެއ ް އެހެނ ާ އަނެއްކ ެ ތަކެއްނުވ މާގިނަދުވްަސ  

ިލޔެވިދިޔަ ް ކުރިނ ހަމަ ވަނީ އޭގައި .ެ ިލބިއްޖެއެވ ު ޚަބަރ އުފަންވި ް އަށ

ބައިވަރު  حديث  ރިވާވެފައިވާ  ް ބިަލކޮށ ކިބައިން ެ ގ اهللا  رضي أنس
ް ނަނ ެ ބޭފުޅުންގ ކުރެއްވި ރިވާ ހަމަ އެ حديث ް حديث އޭ ހީވާގޮތަށ
އެއް  حديث  ް އެހެނ ބިަލކިަށ މާ ެ އެއަށްވުރ އަދި ގިނަކޮށްފައެވެ!

ހިފުމުގެ  ދަލީލު ް ކިޔަންޖެހޭނެކަމަށ قنوت  .ެ ކުރައްވާފައިވެއެވ ނަޤުލު

ފޮތަށާއި فقهي  ް حديث ފޮތ ާ ހުރިހ އެގެންހުރިއްޔާ އަޑުއިވިފައިވާ ް ގޮތުނ

އެގަހުކޭލެއް  ގައި ميدان  علمي އެވަނީ ދެއްވާފައި ޙަވާލާ ް ފޮތްފޮތަށ

ِرَوي خباري،  ފެށުމުގައި ެ ފޮތުގ .ެ ފަދަޔަށެވ ާ ވަކިނުވ ް މިގަހުކޭލެއ

އެއޮތީ  ނަޤުލްކުރައްވާފައި ު ަސނަދާއިއެކ ް އެއ حديث  ާ ކުރައްވާފައިވ

ް ރަނގަޅަށ ނަމަވްެސ .ެ އެކެވ އޮތްحديث ް ނުކިއުމަށ ް ދާއިމީކޮށ قنوت
ާ ކުރައްވ ާ ތަރުޖަމ ް ބައެއ ވަކި އެއިން ހަމައެކިަނ ނުގަންނަވާތީ އެނގިވަޑައި

ކޮށްލައްވާފައި އެއްކިބާ)  ް (ލޮލުނ އަންދާޒު ނަޒަރު ފޮޅުވަތް  ް އަނެއ

ނަޤުލުކުރާއިރު  ް އެއ حديث  ފައިވާ  އައިްސ ގައި خباري  .ެ ވެއެވ

حديث އެކުލެވިފައިވާ  صّح އެއީ .ެ ލާޒިމެއްނޫނެވ ް ކުރުނ ނަޤުލު ަސނަދު

ނަޤުލު  އަރާފައިވާނަމަ ް އޮޅުމެއ ަސނަދުގައި .ެ ފޮތެއްވީމައެވ حديث 
ބިަލحديث  އެއްކަލަ ެ ގެފާނުގ أنس ް ޚިލާފަށ މިއާ .ެ ކުރަންޖެހިދާނެއެވ

އޮތްކަމީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅިފައި ާ ަސނަދު އެއްކޮށް ނަޤުލް ނުކުރައްވ ެ ގ

.ެ ހެތްކެކެވ ެ އޮތްކަމުގ

ފާޑެއްގެ  ނެރުމަކީވްެސ ިލޔެ  ފޮތް  ދީނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

ާ އަހަރުވ ް ހުށައަޅައިގެނ ް ފޮތްފޮތ ދީނީ ް ބައެއ .ެ ކަމެކެވ ވެފައިވާ ް އަރަތަކަށ

ެ ދިވެހިރާއްޖޭގ އަނެއްބައިފޮތްފޮތް  ނޭގިފައިވާއިރު ް އެއ ވީނުވީ  އިރުވްެސ

ް އެގޮތަށ ހަމަ .ެ ފާހެއްނުވެއެވ ެ ކަމަށްވ ާ ފުށުއަރ ާ ޤާނޫނަކ ކޮންމެވްެސ

ެ ދުވަހެއްނުވ މާގިނަ ފޮތްވްެސ ް ފޮތ ް ބައެއ ޭ ނެރ ް ފްާސކޮށްގެނ ް ޤަވާޢިދުނ

ް މިޘާލަކަށ ެ މީގ .ެ އެބަހުއްޓެވ އަތުލެވިފައި މަނާނުކޮށް، ް ގޮތުނ ރްަސމީ

ް އެފޮތ ް އޭގެފަހުނ ާ އަނެއްކ .ެ ފުދެއެވ ް މިފޮތ ".ެ ޙަޤީޤަތެކެވ "ދައްޖާލަކީ

.ެ ނެރެވޭންފަށައިފިއެވ

ިލޔުއްވާފައިވާ (ބީއޭ) قيامة ދުވަހާމެދު نسيم األستاذ آدم الشيخ األخ
ް އާޔަތްތައ ް ބައެއ ް އެފޮތުނ ް ހުށައެޅުމުނ ް ކުރުމަށ ފްާސ ފޮތެއްވްެސ

ް ިލޔުމަކުނ ިލއުއްވާފައިވާ ާ ލެވިފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅ ކަނޑާ ް ރަތްގަލަމުނ

.ެ ދީުށމެވ

ވާ އޭގައި ް ފޮތ މިދެންނެވި ކުރިން އާމެދު قنوت އާދެ!   

އެކުވްެސ ާ ހުރުމ ް ވާހަކަތައ ޭ ދެކޮޅުނުޖެހ ތަކާއި، ް އޮޅުނ ގްޯސތަކާއި،

ް މިފޮތުނ .ެ ކަމެކެވ ޭ ހައިރާންވާންޖެހ ިނކުތުމަކީ ެ ފްާސވ ް ވަގުތުނ

ް މަޢުލޫމާތުކަނ ގްޯސ ހްުސ އޭގައިވަނީ އިރު ާ ކަނޑާފައިނުވ އަކުރެއްވްެސ

ެ ކުރެވޭނ ބަރުދްާސތު ފްާސވުމަކީ ް އެފޮތ ް މީހަކަށ އެއްވްެސ ހަމަ ޭ އެނގ

އިްސލާމީ ެ ރާއްޖޭގ ެ. ަސބަބަކީ އެކަމުގެ ަސބަބުން  ކަމަކަށްނުވާނެއެވ

ާ ފްާސކުރައްވ ް ފޮތ މަޖިލީހާއި މަތީ ެ އެންމ ޭ ބެހ ާ ކަންތައްތައްތަކ

މެދުގައި ެ ފޮތްކިޔާމީހުންގ ޢާއްމުންނާއި ފެންވަރާއިމެދު ޢިލްމީ ެ ބޭފުޅުންގ

އިމާމުބުޚާރީއާއި .ެ ވާތީއެވ ް ކަމަކަށ ެ ގެއްލުވާނ އިތުބާރު އުފެދި، ު ަޝއްކ

މާނަ ް ތައ حديث ިންސބަތްކޮށް، ް ދޮގުނ ް މައްޗަށ ެ ބޭފުޅުންގ ް އެނޫނ

ް ފްާސވެގެނ ް މިފޮތ ކޮށްފައިވާ ާ ތަރުޖަމ ް ގޮތަށ ާ ބޭނުންވ ް އަރާރުންވާނޭހެނ

.ެ ހުރިކަމެކެވ ހިތާމަ ް ކޮޅަށ ް ކޮޅުނެތ ހަމަ ިނކުތުމަކީ

މަތީ  ް ފަންނަކުނ އެ  ވިޔްަސ، ް ފަންނެއ ކޮންމެ  ދިުނޔެވީ  

ކިބައިން ް ހުރިމީހުނ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަ  އޭގެ  ނަގައި ޑިގްރީ ތަޢުލީމާއި

ް މާހިރަކުނޫނ ެ އެފަންނެއްގ .ެ ނުކުރެތެވ ް ޤަބޫލެއ ާ މްަޝވަރ ެ އެކަމެއްގ ނޫނީ

ކީނަމަވްެސ ް ގޮތެއ ު ރަނގަޅ ެ ކިތަންމ ް ފިެނގެނ ް ޚިޔާލަށ އަމިއްލަ ު މީހަކ

ު އެކ ފާޑުކިއުމާއި ކިޔުމާއި، އަޅައި ާ ފްާސތަކ ބަލައިގަތުމުގައި ް އެކަނ

ދީނީ ް ޚިލާފަށ ާ އެއ .ެ ގިނައެވ ު ފަހަރ ާ ރައްދުކުރ ް އޭނާއަށ ް އެކަމެއ

ބަލާ، ކަމުގައި ް ގޮތެއ މީހަކު ކިޔާގޮތްއެއީ ެ ކޮންމ ހަމަ މްަސއަލައެއްނަމަ

ބޭއިނާްސފުވެރި ކިހާ މިއީ .ެ އަކަށް ހަދަތެވ ބަހަނާ ެ އޮޅުމުގ ް ކަންއޮތްގޮތ

.ެ މުޢާމަލާތެއްތޯއެވ

ހުރެއްޖެނަމަ  ެ ނުބުނ ް އެއްޗެއ މިފޮތާމެދު ް އޮއްޓަރެއްނެތ ޢިލްމީ  

ހްުސވެފައި އެއޮތީ ު ޖައްވ ް އޭރުނ ް މަގުއޮޅުމަށ ް ބަޔަކަށ ް އެތައ ޭ ޚަބަރުނޭގ

ފޮތިްލއުއްވި .ެ ހިތްވީއެވ ބަޔާންކޮށްލާ ް ޙަޤީގަތ ެ މިކަމުގ ކަމަށްވާތީ

ް ބައްލަވާލެއްވުމަށ މިިލޔުމާމެދު ް ނަޒަރަކުނ އިނާްސފުވެރި ބޭފުޅާވްެސ

.ެ އެދެމެވ

އެހެން  އަދި ވިޔްަސ  ފަތިްސނަމާދުގައި ދަންނާށެވެ!   

ް އިބްރާހިމ ު މުޙައްމަދ އަބްދުاهللا ބުނު

(ނު)ކިއުން ނަމާދުގައި ޤުނޫތު (ނު)ކިއުންފިަތްސ ނަމާދުގައި ޤުނޫތު ފިަތްސ
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ް މްުސިލމުންނަށ އޮތީ ް ވާނ ޘާބިތު ް މަގުނ ަ ަޞއްޙ ވިޔްަސ ނަމާދެއްގައި

سّلم  و عليه اهللا صّلى حمّمد ރޫަސލާ ެ ހިނދު އެންމެފަހުގ މީުސބާތްޖެހުނު

ް މައްޗަށ ެ މީހުންގ ރަޙްމަތްލެއްވުމަށާއި ކާފިރު، އިަނޔާވެރިވީ ް އެއުރެނަށ

މިކަން  އެކަލޭގެފާނު ެ ފަހ .ެ دعاء އެވ ާ ވިދާޅުވެފައިވ ް ލެއްވުމަށ ް ލަޢުނަތ

އަޙްމަދު އާއި ް މްުސިލމ ބުޚާރީއާއި ކަމުގައި ދުވްަސ އެއްމްަސ ކުރެއްވީ

އަރިހުން  ެ اهللا عنه ގ رضي أنس ް އިބްނުމާޖާ އާއި މިނޫންބޭކަލުނ އަދި

.ެ އެބަވެއެވ ރިވާކުރައްވާފައި

 .ެ ވާހަކައެވ ެ ދުޢާގ َهَدْيَت މި ِفْيَمْن اْهِدِني ދެން އޮތީ اَلّلُهمَّ  

وسّلم  عليه اهللا صّلى ާ ކީރިތި ނަބިއްޔ ް ކިޔުމަށ މިއީ ވިތުރީގައި ެ ފަހ

އުނގަންނައިދެއްވި دعاء ް عنه އަށ اهللا رضي َحَسن ް ދަރިކަލުނ ަ ކާފ ެ ގ

دعاء ކިޔުމަށް އައިްސ ފައިވާ އެންމެހާ  މި ފަތިްސނަމާދުގައި .ެ އެކެވ

ހަމައެފަދައިން  .ެ ތަކެކެވ حديث  ބިަލކިަށ ަޞއްޙަނޫން، ތަކަކީ ް ރިވާޔަތ

قنوت ވިދާޅުވި ކަމަކަށްވްެސ ޙަދީޘެއް  ް ދާއިމީކޮށ ނަމާދުގައި ފަތިްސ

މުރާދަކީ ެ ބުނެވޭބަހުގ ބިަލކައްޓޭ ނުވަތަ ު ަޟޢީފ .ެ ނުވެއެވ ް އެއ ަ ަޞއްޙ

ކުރުން  ް حديث ިންސބަތ ެ އ ް وسّلمއަށ عليه اهللا صّلى ކީރިތިރޫަސލާ

ް މުޙައްދިޘުނ މަގުގައި އަންނަ ް ރިވާވެގެނ حديث ެ އ .ެ ބިަލކިަށވީމައެވ

.ެ ގޮތުންނެވ ެ ވުމުގ ރައްކާތެރި ް ކަމުނ ބިަލކިަށ ް މިންގަނޑުނ ާ ކަނޑައަޅ

.ެ ކަމެކެވ ބިރުހުރި ބުނުމަކީ އެއްޗެއްނޫނީ ވެފައިވާ ޘާބިތު ދީނުގައި ެ ފަހ

އެގިހުރެ، ް އެއްކަނ حديث ދޮގު  އެއްކަން، حديث  ބިަލ މިއީ އަދި

ބަޔާންކުރުމަކީ  حديث  ް ބަޔާންނުކޮށ ް އެކަނ ފަހު  ް އެގުމަށ ނުވަތަ

ހެދުމަކީ  ު ދޮގ ް އަށ حديث   .ެ ކަމެކެވ އައިްސފައިވާ َوِعْيُد  ާ ނުރައްކ

ރިވާކުރައްވާފައި  َمه ގައި ُمَقدِّ ެ މްުސިލމުގ .ެ ދޮގުހެދުމެވ ް މައްޗަށ ެ ގ ވަޙީ

َفُهَو كذب اَتَُّه َيرى َحدْيًثا َث "َمْن َحدَّ .ެ އެއްގައިވެއެވ حديث ާ ވ

ް حديثއެއ ނުކޮށް) ް ބަޔާނ ް (އެކަނ ެ އެގިހުރ ް ދޮގުކަނ َأَحُداْلكَاِذِبْيَن"
ކޮންމެއަކްަސ ..ެ އެކެކެވ ެ ދޮގުވެރިންކުރ ެ ދ އެއީ ބަޔާންކޮށްފިނަމަ ް ކަމަށ

އިއްޔެ  ު މިއަދަކ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  ބިަލކަމަށް  ް ތައ حديث  މި

ް އްުސބޭފުޅުނ ފުންނާބު ޢިލްމުގައި حديث ެ. މީގެ މާކުރީގައި އަކުނޫނެވ

ާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ހާމަކުރައްވ ވަނީ ަސބަބު ބިަލކިަށވީ ބަޔާންކޮށް، ް އެކަނ

 .ެ ކުރައްވާފައެވ ރިވާ ފޮތްފޮތުގައި ާ ކުރައްވ حديث ރިވާ ބިަލ .ެ ފައެވ

ވްެސ قنوت  ް ބަލާއިރު قنوت ނުކިއުމަށ ް އަނެއްކޮޅަށ ެ މީގ  

ރިވާ  ް ކޮށ ަ ަޞރީޙ މާ މާގިނައިން  ެ އަށްވުރ حديث  ހުރި ް ކިއުމަށ

ބިަލ حديث  ހަމަ حديث ތަކަކީ ެ އ ނަމަވްެސ .ެ އެބަހުއްޓެވ ވެފައި

ހުރި  ތެރޭގައި ެ އޭގ ު ހަމައެކަކ ޭ ނުކިޔުމަށްދެކ قنوت  ް ކަމުނ ް ތައ

ބިަލ  ޙާލެއްގައި އެއްވްެސ .ެ ނުދައްކަނީއެވ ަ ވާހަކ ެ ތަކުގ حديث  ބަލިި

ެ ކޮޅުގަދަކުރުމުގ ހުދެއްކަޅެއްނުބަލާ .ެ حديث ނެތިގެން فقريކަމަކުންނޫނެވ
 .ެ أصول އެއްކަމަށްނުވާތީއެވ އިނާްޞފުވެރި އަކީ أصول

ދެފަރާތުގެ  މީހެއްނަމަ ޭ އެދ ް ކަންކަމުގައި حق ހޯދަނ ެ دين ގ  

އޮތަތީ  ހަރުލާފައި ް ވަކިކަމެއ .ެ ހުއްޓެވ ް ވިްސނެވުނ ތަކާމެދު دليل 
އިނާްސފުވެރި  ހޯދައިފިނަމަ ިނޔަތުގައި ެ دليل ހޯދުމުގ ާ އެކަންވަރުގަދަކުރ

ކީރިތި  قنوت ނުކިޔުމާއިމެދު އާދެ! .ެ ނުވެވޭނެއެވ ް ވިާޞލެއ ް ާސޙިލަކަށ

وسّلم ަޞޙާބީއެއްގެ ކިބައިން އައިްސފައިވާ  عليه اهللا صّلى حممد ރޫަސލާ

މިކަލޭގަފާނުގެ  اَألْشَجِعي  طارق  .ެ ކޮށްލާނަމެވ نقل  ِرَواَية  َصحَّ
ުސވާލުކުރެވެމުން  މެދު އާ قنوت  އެކަލޭގެފާނާއި  سعد  ް ދަރިކަލުނ

َفَلْم َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى النَِّبيَّ َخْلَف "َصَلْيُت .ެ ވިދާޅުވިއެވ طارق
َيْقَنُت َفَلْم ُعَمُر خلََْف َوَصلَّْيُت َيْقُنُت َفَلْم َبْكٍر أَِبْي َخْلَف َصلَّْيُت وََ َيْقُنُت
َقاَل َيْقُنُت ُثمَّ َفَلْم َعِلي َخْلَف َوَصلَّْيُت َيْقَنُت َفَلْم ُعْثمَاُن َخْلَف َوَصلَّْيُت

ަސލާމާއި صلوات  ތިމަންނާ ނާަސއީ) ِبْدَعة (ރިވާކުރެއްވީ إِنََّها ُبَنيَّ يَا
އެކަލޭގެފާނު ެ ފަހ .ެ ކުރީމެވ ނަމާދު ފަހަތްޕުޅުގައި ެ ނަބިއްޔާގ ލެއްވި

ފަހަތްޕުޅުގައި ެ أبوبكرގެފާނުގ ތިމަންނާ   .ެ ނުވެއެވ ވިދާޅެއް  قنوت 
ަ ެ.(ހަމ ވިދާޅެއްނުވެއެވ قنوت އެކަލޭގެފާނުވްެސ ެ ފަހ .ެ ކުރީމެވ ނަމާދު

.ެ ނަމާދުކުރީމެވ ފަހަތްޕުޅުގައިވްެސ ެ ޢުމަރުގެފާނުގ ް ތިމަނ އެފަދައިން)

(ހަމައެފަދަައިން) عثمان   .ެ ނުވެއެވ ް قنوت ވިދާޅެއ އެކަލޭގެފާނުވްެސ

قنوت  އެކަލޭގެފާނުވްެސ ެ ފަހ .ެ ކުރީމެވ ނަމާދު ފަހަތްޕުޅުގައި ެ ގެފާނުގ

ފަހަތްޕުޅުގައިވްެސ ެ عليގެފާނުގ (ހަމައެފަދައިން) .ެ ނުވެއެވ ް ވިދާޅެއ

 .ެ ނުވެއެވ ް ވިދާޅެއ قنوت  އެކަލޭގެފާނުވްެސ ެ ފަހ .ެ ނަމާދުކުރީމެވ

 .ެ بدعة އެކެވ ް ކަނޑައެޅިގެނ އެއީ .ެ އޭދަރިފުޅާއެވ .ެ ވިދާޅުވިއެވ ު އެއަށްފަހ

ޙަދީޘެއް  ު ރަގަޅ މިއީ "َتْلِخْيص" ގައި اْلَعْسَقَالِني َحَجُر اُبُن َحاِفُظ "

.ެ ވިދާޅުވެފައިވެއެވ ކަމުގައި

ގޮތް  ެ ތަޢައުްޞބާއި َتْقِلْيُد ގ بيان ވުމުންވްެސ ް ޙައްޤުގޮތ ު އެއްބަޔަކ

ް އެގޮތްގޮތަށ ް އެދުރުނ ދިމާވި އެބަޔަކާއި އަނެއްބަޔަކީ .ެ ތިބެނީއެވ ް ދޫނުކޮށ

ޙަޤީޤީ އާއި ކަމަށް ވިަޞއްޔަތް ކުރައްްވާފައިވާތީ ް އެކަނ ދެއްވާ، ކިޔަވައި

 .ެ ބައެކެވ ާ ނުވ علم ފިލާފައި

ބަލައިލުމެއް: ް ނަމްބަރަކުނ ް ނަމްބަރަކުނ މައިގަނޑާއިމެދު ެ ފޮތުގ

ގައި (1) ދަށުގައި ެ މިުސރުޚީގ ކިޔުން" قنوت "ފަތިްސނަމާދުގައި

ެ. އެފޮތުން  އެކެވ حديث  ގެ  البخاري  صحيح އެވަނީ ގެންނަވާފައި

  .ެ نقل ކޮށްލާނަމެވ حديث
حمّمد  عن أيوب عن زيد ّمحادبن قال حدثنا مسدد حدثنا
قال ىف الصبح وسّلم اهللا عليه صّلى اهللا ل أنس اقنت رسو ُسِئَل قال
މާނަ ެ މީގ يسًريا الركوع بعد قنت قال الركوع؟ قبل أوقنت فقيل نعم
نيب  .ެ ދެންނެވުނެވ ް އަށ أنس  .ެ މިގޮތަށެވ ވަނީ ިލޔެފައި އެފޮތުގައި

 .ެ ތޯއެވ (!) ޭ ވިދާޅުވ قنوت  ނަމާދުގައި ފަތިްސ وسّلم عليه صّلى اهللا
قنوت ވިދާޅުވެއެވެ  ނަމާދުގައި (ފަތިްސ .ެ އާއެކެވ .ެ ވިދާޅުވިއެވ ޖަވާބުގައި

ެ އަޅުގަނޑުގ އެއީ ް ހައިރާންމާކ ާ ތެރޭގައިއެވ ް ބުރެކެޓ (ނޯޓް: .ެ އެވ (!)

(.ެ އިތުރުކުރުމެކެވ

މާނަކުރައްވާފައި  މިތާގައި ނަމަވްެސ .ެ ވިދާޅުވީއެވ ތިޔަ މާނަ އާދެ!  

އަދި  .ެ ނުލައެވ ް އެއްފޮޅުވަތ عرب ބައިން نقل ކުރައްވާފައިވާ  މިއޮތީ

މިހެންވީމާ  .ެ ބަދަލުގައި قنوت ވިދާޅު(ވޭ)ތޯއެވ ެ ގ ޭ قنوت ވިދާޅު(ވި)ތޯއ
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حديث މި ު ފޮޅުވަތާއިއެކ ާ ދޫކޮށްފައިވ .ެ ިނކުމެއެވ އެބަ ތަފާތު ު ވަރަށްބޮޑ

حديث  ާ އެވ އެފޮތުގައި އަދި .ެ އަޑުއައަްސވާށެވ ާ ތަރުޖަމ ު ރަގަޅ ެ ގ

ާ ތަރުޖަމ ލައްވާ  ު މީހަކ ދަންނަ ބްަސ ިލޔެ  ބައި عرب ް އޮތްގޮތަށ

ް ކޮޅުންކަނ ު އެކޮޅ އެއޮތީ ކުރައްވާފައި މާނަ ް އޭރުނ .ެ ކުރައްވަންވާނެއެވ

.ެ ވަޑައިގަންވާނެއެވ ެ ވ يقني

މާނަ! ު ރަގަޅ ެ ގ خباري ގެ حديث
عليه اهللا صّلى ނަބިއްޔާ  .ެ ވެވުނެވ ުސވާލު އާ "އަންަސ  

ވިދާޅުވިއެވެ:  ވިދާޅުވިތޯއެވެ؟ قنوت  (ނަމާދުގައި)  ފަތިހު وسّلم 
قنوت ވިދާޅުވީ ركوع  ވިއްޔާ) ް (ތިޔަހެނ .ެ ބުނެވުނެވ ް ދެނ .ެ އާއެކެވ

ވަރަށް  ގެފަހުން قنوت ވިދާޅުވީ ركوع  .ެ ވިދާޅުވިއެވ ެ.؟ ކުރިންތޯއެވ ެ ގ

ركوع ގެ  .ެ ކުރިންނެވ ركوع ވިދާޅުވީ ް ގިނައިނ އެބަހީ ".ެ މަދުންނެވ

އެއްމްަސ އެއީ ެ. އާދެ! ދުވްަސކޮޅަކުއެވ މަދު  ް ވަރަށ ވިދާޅުވީ ފަހުން 
.ެ ދުވަހެވ

ِرَوى ކުރައްވާފައިވާ  (ޖެހިގެން) خباري، ް ފަހުނ ެ މި حديث ގ  

އެ حديث މިތާނގައި  .ެ ވެފައިވެއެވ ް ބަޔާނ ް ާސފުކޮށ ް މިކަނ حديث ގައި
ގެ 299  މުޖައްލަދު 1 ވަނަ ެ ގ البخاري ެ. صحيح نقل ކޮށްލާނަމެވ
ثنََامسدد َحدَّ (1002) ު ޙަދީޘް ނަމްބަރ އުބައިކާން) ް ަޞފްޙާ (ޗާޕ ވަނަ

اْلُقُنوِت َعِن مالك بن َسَأْلُت أنس عاصم قال قال عبدالواحد حدثتا قال
فالن قال:فإن قبله قال أوبعده ؟ الركوع القنوت، قبل َقْدكان َفَقاَل
اهللا رسول قنت إمنا كذب فقال: الركوع؟ بعد قلت أنك عنك أخربين

"... شهرا الركوع بعد
ފާނާއި قنوت އާއި ބެހޭ  ެ ެ. أنس ގ އައަްސވާށެވ ކަނުލައި މާނަ ެ "حديث ގ
 .ެ قنوت ކިޔުއްވާފައިވެއެވ .ެ ވިދާޅުވިއެވ ާ ުސވާލުކުރެއްވީމ عاصم ް ގޮތުނ

ركوع  .ެ ވިދާޅުވިއެވ ެ.؟ ފަހުންތޯއެވ ނުވަތަ ކުރިންތޯއެވެ؟ ެ "ރުކޫޢުގ

ކިޔައިގެން) (ވިދާޅުވިއޭ ކަލޭގެފާނު ު އެކަމަކ .ެ ދެންނެވިއެވ .ެ ކުރިންނެވ

 .ެ ދެއެވ ޚަބަރު އެބަ ު މީހަކ އެވިެނ ް ކަމަށ ފަހުގައި ެ ގ ركوع  އެއީ

صلى ރޫަސލުاهللا  ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ދޮގެކެވ އެހެދީ އޭނާ .ެ ވިދާޅުވިއެވ

އެންމެ  ހަމަ ވިދާޅުވެފައިވަނީ قنوت  ް ފަހުނ ެ ركوعގ وسّلم عليه اهللا
.ެ މައަްސރަކުއެވ

ް އޮތ ް އިދިކޮޅަށ އަކީ حديث މި  ގެ  خباري  އެހެންވީމާ   

.ެ ހިނގާށެވ ާ ބަދަލުވަމ ް ނަމްބަރަށ ވަނަ 2 .ެ حديثއެވ
ަސނަދާއި  ެ حديث ގ َاْألُمُّ ގައިވާ  ގެ  الّشافعى اإلمام (2)

ަސނަދު  ެ އޭގ .ެ ވެއެވ أنس ގެފާނުގެ މްަޝހޫރު حديث ިލޔުއްވާފައި ނުލައި
روي  ެ. އޭނާ  އެބަވެެެއެވ َراوي އެއް  جعفرކިޔާ أبو އޭގައި ހާވާލާއިރު

ފަތިްސ  .ެ أنس ކިބައިންނެވ ާ އޭނ .ެ ކިބައިންނެވ ެ ގ ربيع ކޮށްފައިވަނީ

قنوت ވިދާޅުވި  ް ދޫކުރައްވަންދެނ ދިުނޔެ ނުވަތަ ް ދާއިމީކޮށ ނަމާދުގައި

حديث އަކީ ضعيف އަދި ބިަލ حديث އެއްކަމަށް  މި ް އޮތ ް ކަމަށ

 .ެ ދަލީލުތަކާއެކުގައެވ .ެ ކުރައްވާފައެވ ް ބަޔާނ ނާޤިދުންވަނީ ެ علم ގ حديث

اهلادى،  عبد ابن القّيِم، اإلمام ابن  تيمة ، ابن احلافظ ތެރޭގައި ެ އޭގ

ހަމައެފަދައިން  .ެ ހިމެނެއެވ ބޭފުޅުން  މިފަދަ العراقي  احلافظ ذهىب، إمام
إبن އާއި اجلوزي ެ. އަދި إبن العسقالين ވްެސ ވެއެވ حجر إبن اخلافظ

ريخ އާއި تفسري  ެ. އަދި تا التركماين އާއި زيلعي ފަދަ ބޭފުޅުންނެވ
ފުންނާބުއްުސ احلا فظ ابن علم ގައިވްެސ حديث مشهور ް ގޮތުނ ެ ގ

جعفر އާއި  މި أبو نيد ގައިވްެސ املسا جامع ް ފޮތ ު ފަހ ެ އެންމ ެ ގ كثري
ފަހެ احلا فظ ابن .ެ އެބަވެއެވ ކުރައްވާފައި ް އިާޝރާތ ް حديث ބިަލކަމަށ

ބުރަމަަސއްކަތުގައި  ެ އެކުލަވާލުމުގ ް މިބޮޑުފޮތ ވަޑައިގަތީ ެ كثري ލޯފަންވ
.ެ އުފުއްލަވިަނކޮށެވ ބުރަ ިލޔުއްވުމުގައި  ނުބައްލަވާ  ް ދުވާލެއ ް ރެއެއ

ިލޔުއްވި  ޣަޒާލީ ް އަލްއިމާމުލ اخلافظ العراقي އަކީ މިދެންނެވި ކުރިން

ރިވާޔަތްތަށް  ގްޯސ ގައިވާ الدين  علوم  احياء  ފޮތްކަމަށްވާ  مشهور 
 .ެ ބޭފުޅެކެވ ިލއުއްވާފައިވާ ް ވަކިފޮތެއ ާ ކުރައްވ ختريج  ާ ބަޔާންކުރައްވ

ِإمام އަދި  .ެ ވެއެވ ވިދާޅުވެފައި ް ބިަލކަމަށ حديث  މި އެފޮތުގައި

ވިދާޅުވެފައި ް ބިަލކަމަށ މި حديث شوكاين ވްެސ ُبوِصْيِري އާއި إمام
މި حديث  ފޮތުގައި ެ އެދެބޭފުޅުންގ إمام خباري އާއި مسلم ވަނީ .ެ ވެއެވ

.ެ މެއެވ ވްެސ إمام مالك އެފަދައިްނ ހަމަ .ެ ނުހިމަނުއްވާފައެވ

 

މިޒަމާނުގެ  السنة ގައި ިލއުއްވާފައިވަނީ فقه އެފޮތުގައި ް •ދެނ  

އޮއްޓަރުނެތީ  .ެ ވާހަކައެކެވ ް އޮއްޓަރެއްނެތ ިލޔުއްވުމުގައި ު علم ވެރިއަކ
ް ފުއްޓަރުފަރާތުނ ެ މިފޮތުގ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ް ކަމެއ ު ކޮނިްލޔުއްވުމަކ

.ެ ވަޑައިގަތީމައެވ ެ އެތެރެވ

ިލޔުންކޮޅުގެ خالصة ޕޮއިންޓްކޮޅު  الّسّنة ގައިވާ •އާދެ! فقه  

.ެ ިލޔެލާނަމެވ މިތާ

دليل  އޭގެ  .ެ މުޅިއަހަރުވްެސ قنوت ކިއިދާނެއެވ •ވިތުރީގައި  

.ެ އެވ ފާނުގެ حديث ެ حسن ގ އަކީ

ނޫނީ  ދިހާގައި ު ފަހ ެ ރޯދަމަހުގ ވިތުރީގައި فعي  شا •إمام
.ެ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ ދަލީލުވްެސ ެ އޭގ .ެ ވިދާޅުވެއެވ ް ނުކިއުމަށ قنوت

އޭގެ  .ެ ފަހުގައިވްެސ قنوت ކިއިދާނެއެވ ކުރިއާއި ެ •ركوع ގ
.ެ ވެއެވ ގެންނަވާފައި ދަލީލުވްެސ

ޢިލްމުވެރިން  ް ބައެއ ް އަތްއުފުލަނ ކިޔުމުގައި •قنوت 
.ެ ނުކުރައްވައެވ إستحباب ް ޢިލްމުވެރީނ އަނެއްބައި ވިދާޅުވިއްަސ

ނުވަތަ  ް އަތްފިރުމުނ މޫނުގައި ު ކިޔުމަށްފަހ •قنوت 
އަރިހުން  َبْيَهِقي  އިމާމެއްކަމަށްވާ  ެ ގ مذهب  شافعي (ޙަމްދުއެޅުން)

.ެ ކުރައްވާފައިވެއެވ نقل ެ ނުކުރުމަށްބުރަވ
 .ެ ކުރާކަމެކެވ ް އާދަކޮށ ހަމަ އަތްފިރުމުމަކީ  ު ކިޔުމަށްފަހ قنوت  ނޯޓް:

ނެތީމާ ިލޔެވިފައި ް ވާހަކައެއ އެއްވްެސ މިއާމެދު އެފޮތުގައި ނަމަވްެސ

.ެ ބުނެލަމެވ ް ކުޑައެއްޗެއ ް އެވާހަކައަށ

މިދެންނެވި ކިޔުނުފޮތުގައި ެ އެވ "ُخَالَصة" النووي އާދެ! اإلمام  
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"މި  .ެ ިލޔުއްވާފައި ވެއެވ ާ ކުރައްވ ނަޤުލު ކިބައިން  ެ َبْيَهِقي ގ ަ ވާހަކ
ކިބައިން  ެ އެއްގ َسَلُف  އެއްވްެސ ް އަތްފިރުމުމަށ މޫނުގައި މަޤާމުގައި

ނަމާދުގައި .ެ ނެތެވ އެބަހީ ".ެ ނުވެއެވ ދްަސވެފައި ް އެއްޗެއ ް ތިމަންނާއަށ

صحايب އެއްގެ  އަދި ް ރިވާޔަތަކުނ އެއްވްެސ އެއީ އަތްފިރުމުމަކީ މޫނުގައި

 .ެ ނެތްކަމެކެވ ވެފައި ثابت  އަކުންވިޔްަސ قياس އަދި ފަރާތުންވިޔްަސ

މޫނުގައި  دعاء ކުރުމުގައިވްެސ ް ޢާއްމުކޮށ .ެ ނުކުރެވޭނެއެވ ް އެކަނ ވީމާ،

حديث އެއް  އެއްވްެސ އަރިހުގައި نووي اإلمام ް އަތްފިރުމުމާބެހޭގޮތުނ
މިފޮތުގައި  ް ނޫންކަމަށ ް އޮތްކަމެއ ކުރުމަކީ ް އެކަނ ް ނެތުމުނ َصحَّ ވެފައި

.ެ އެބަވެއެވ ކަނޑައަޅުއްވާފައި

ް ނުކުތާތައ ކިޔުމާމެދުވާ قنوت  ނަމާދުގައި  ފިަތްސ ގައި السّنة فقه
ފާހަކަކޮށްލާނަމެވެ: 

قنوت ފަތިްސނަމާދުގައި  ވަގުތުގައިނޫނީ ެ •މީުޞބާތްތަކުގ  

އެހެން  ވަގުތުތަކުގައި އެފަދަ  .ެ އެއްޗެއްނޫނެވ ކުރެވިފައިވާ شرع  އަކީ

އިްސވެދިޔަ  ް އަކަށ دليل  ު އެއަށްފަހ .ެ ކިޔޭނެއެވ ނަމާދުތަކުގައިވްެސ

ގެންނަވާފައި حديث އެވާ  ކަމެއްކަމަށް  އުފެދުނު ް އަލަށ އަކީ  قنوت 
.ެ ވެއެވ

.ެ އެކެވ ނަމާދުގައި އެއީ سنة مذهب ގައި ފަތިްސ •شافعي
ބުޚާރީގައި  حديث އަކީ އެއް  .ެ حديث ގެންނަވަފައި ވެއެވ ދެ  އޭގައި

ވަގުތުގައި  ެ މީުޞބާތުގ ހަމައެކިަނ އެވަނީ އޭގައި .ެ އެވ حديث  ާ އެވ

ދެއްވާފައި  ރައްދުވްެސ ް އެއަށ ު ބަޔާންކުރުމާއިއެކ ް قنوت ކަމަށ ކިޔާ

.ެ ވެއެވ

حديث ެ. އެއީ ބިަލ އެވ حديث އެއްކަލަ ެ ދެވަނައީ أَنسގެފާނުގ  

عليه اهللا ރޫަސލުهللا صّلى .ެ ވެއެވ حّجة ދައްކަވާފައި ެ ވިދާޅުވ ް އެއްކަމަށ

ްއެކަލޭގެފާނަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވި ކަމެއ ާ ޙަޔާތުގައި ދޫނުކުރައްވ މުޅި وسّلم
.ެ ނޫނެވ ް ކުރެވޭކަމެއ ބުއްދި قبول ދޫކުރެއްވިކަމީ ާ خليفة އިންނުކުރައްވ

ވެފައި  ޘާބިތު ް أنس ވްެސ قنوت ނުކިއުއްވާކަމަށ ު ޚުދ ް ހަމައެފަދައިނ

އޭގައިވާ  ބިެލނަމަވްެސ ު ބަޔަކ ް صّح ކަމަށ حديث ް އަނެއްކޮޅުނ .ެ ވެއެވ

އެންމެ  މިތަނާ އަދި .ެ ވާހަކައެވ ެ ِقَيام ދިގުކުރުމުގ މާނައަކީ  ެ قنوت ގ
.ެ ވެއެވ ހާމަކުރައްވާފައި މިމާނަކަމުގައިވްެސ އެކީަށގެންވަނީ

 .ެ الّسّنة ގައިވާ ވާހަކަ ކޮޅުގެ خالصة އެވ ވިދާޅުވީ فقه ތިޔަ  

.ެ ކިޔުންތެރީންނެވ ކުރައްވާނީ ު އިނާްޞފ ނެތްތޯ ނުވަތަ އޮއްޓަރުހުރިތޯ

އަށް  مذهب  شافعي ް ނ دولة އެވަނީ  ް ދެނ •އެފޮތުގައި   

مذهب އަކަށް  ވަކި އެއީ އާދެ! .ެ ވާހަކައެވ އަންގަވާފައިވާ ް ނަމާދުކުރަނ

ޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައުީސލް ް ކަމެއްކަމަށ ޭ އުފެދ ފިތުނަ ގޮވާލުމަކީ ެ تعصب ވ
އެފޮތުގައި  .ެ ވާހަކައެކެވ ެ ކުރީގ ެ ފްާސކުރެއްވުމުގ ޖަލާްސގައި ެ َراِبَطة ގ
فعي شا ކުރަންވާނީ  ކުރާމީހެއްނަމަ ނަމާދު ެ ވ إمام  ް ފަދައިނ ާ އެވ

ރައުީސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަންގަވާފައިވަނީ ް ކަމަށ ް ގޮތަށ مذهب ގައިވާ
އޭގެފަހުން  .ެ ިލޔުމުންނެވ  I-A/MIS/82/834 ނަންބަރު: ެ އޮފީހުގ

ޖަލާްސގައިވަނީ  ެ ރާބިޠާގ ބޭއްވި ޢަރަބިއްޔާގައި ަސޢޫދީ ގައި  1986

ް މީހުނ ގޮވާލާ ް ދީނަށ "ވީމާ، .ެ ކޮށްފައެވ إعالن ް ފްާސކޮށ މިފަދައިން

ފިލުވައިދީ ް އޮޅުނ ް ޙުކުމްތައ ެ ދީނުގ ބަލަންވާނީ ގޮވާލުމުގައި ް ދީނަށ

މަޖުބޫރު ް ޠަބަޢަވާނ ް މަޒުހަބަކަށ ވަކި .ެ އަންގައިދިނުމެވ ް އިޖްތިހާދުތައ

ް ދީނަށ ް ޚިލާފަށ ާ އެއ .ެ ކުރުމަށެވ އެއްބައި  ް އެންމެނ .ެ ކުރާކަށްނޫނެވ

ް އުޅެނ ް ވަކިގޮތަކަށ ެ مذهب އަކަށް تعّصبވ ވަކި މީހުންނަކީ ގޮވާލާ

ް މީހުނ އުފެދި ް ޚިލާފްތައ ޤައުމުތަކުގައި ވާނަމަ މަޖްބޫރުކުރާކަމުގައި

27 ނަންބަރު:  ވިޮލއުމް: ންޫސ (ހަވީރު .ެ ހިގައިދާނެއެވ ް ބައިބައިވެގެނ

33 - 20 މާރޗް 1986) 

އެންގެވިނަމަވްެސ  މިކަމާމެދު ް އެންގެވުމެއ ެ ކޮންމ ް ދައުލަތުނ  

.ެ އަމުރަށެވ ެ ފަރާތުގ ބާވާލެއްވި ނަމާދު މިޖެހެނީ ް ބަލަނ މީގައި

ް ފަރާތެއްވާކަމަށ އެއްވްެސ ދެވަނަ ެ ކޮމާންޑުކުރެވޭނ މަތިން ެ އެފަރާތަށްވުރ

ް ބިމެއ އުޑަކާއި ޖެހޭނީ ފުރަތަމަ އެފަރާތަކުން  ކުރައްވާނަމަ ާ ދަޢުވ

ެ އެމީހުންގ އުފައްދައި ް މީހުނ ެ ދިރުއުޅޭނ އެތާ ހަދައި ް އަމިއްލައަށ

ް އަޅުކަނ .ެ އަޅުންނެވ ެ ގ هللا  މީ ް އަހުރެމެނ  .ެ އަމުރުކުރާށެވ ް މައްޗަށ

ެ ދައުލަތުގ ދިވެހި އާދެ! .ެ ކުރެއްވުމުންނެވ އަމުރު ެ އެކަލާނގ ކުރަނީވްެސ

ޚާއަްޞ  15 ވިލޭރެއަކީ ެ މަހުގ شعبان ގައި "ދީނުގެމަގު" ް ޒަޢީމ ެ މިހާރުގ

.ެ އެބަވެއެވ ިލޔުއްވާފައި ދަށުގައި ެ މިުސރުޚީގ ".ެ ރެއެއްނޫނެވ

ް ހުރިހާކަމެއ ކުރަންވީ ް މްުސިލމުނ ގައިވަނީ دين  "إسالم  
ތެރޭގައި ެ އަޅުކަމުގ ް ޚާއަްޞކޮށ ވަކިން .ެ ދެއްވާފައެވ ް ބަޔާންކޮށ ް ާސފުކޮށ

ް އެކަންތައްތައ ވަގުތާއި ކުރަންވީ އެކަންތައްތައް  ކަންކަމާއި، ހިމެނޭ

ކީރިތި .ެ އަންގަވާފައެވ ގޮތުގައި ް އޮޅުމެއްނެތ ތަފީްޞލު ެ ގޮތުގ ކުރަންވީ

އްަޞލުންކުރެ  ެ ދ މި .ެ ުސއްނަތުގައެވ ެ މާތްރޫަސލާގ ނުވަތަ قرآن ގައި
ެ އަޅުކަމުގ ް ކަމެއ އެއްވްެސ ާ ނުވ ް ބަޔާންވެގެނ އްަޞލެއްގައި

َصحَّ  އެއީ ކޮށްފިނަމަ .ެ ނުވާނެއެވ ް ކޮންގެނ ު މްުސިލމަކ ގޮތުގައި

ެ އަޅުކަމުގ ކަމަށްވުމާއެކު، ް މިހެނ ކަންއޮތީ .ެ ނުވާނެއެވ އަޅުކަމަކަށްވްެސ

މިހެން  .ެ قرآن އާއި سّنة އަށެވ ހަމައެކިަނ ރުޖޫޢުވާންޖެހެނީ ދާއިރާގައި

ބެހޭގޮތުން قرآن އާއި سّنة ން  شعبان މަހުގެ 15 ވިލޭރެޔާ މިދެންނެވީ

.ެ ފެތުރިފައިވާތީއެވ ތެރޭގައި ެ ޢާއްމުންގ ް ވާހަކަތަކެއ ް އެތައ ާ ާސބިތުނުވ

ް ޛިކުރުތަކެއް އޮންނަކަމަށ ޚާއަްޞ އަކާއި ާ ދުޢ އެރޭކިޔާ ޚާއަްޞ އަދި

ަ ަޞއްޙ ކަމަަކީ އެއްވްެސ މިއިން .ެ ވާތީއެވ ހީކުރެވިފައި ް މީހުންނަށ ް ބައެއ

 15 މަހުގެ  شعبان  .ެ ކަމެއްނޫނެވ ބިނާވެފައިވާ ް މަައްޗަށ ެ އްަޞލެއްގ

ު އެދުވަހ ނުވަތަ ޭ ެ. އެރ ނޫނެވ ް ރެއެއ ޭ ދީނީގޮތުން ފާހަގަކުރެެވ ވިލޭރެޔަކީ

ނުވަތަ ް ދުޢާއެއ ޚާއަްޞ ޭ ނުވަތަ ކުރަންޖެހ ނަމާދެއް، ޚާއަްޞ ޭ ކުރަންޖެހ

ް ާސބިތުވެފައެއ ް ަޞއްޙަމަަގަކުނ އެއްވްެސ ް ޛިކުރެއ ޚާއަްޞ ޭ ކިޔަންޖެހ

1 ޢަދަދު: 47 ހުކުުރު شعبان 1407  އަހަރު: ު މަގ ެ (ދީނުގ " .ެ ނެތެވ

(10 އެޕްރީލް 1987)

ދާއިރާގައި  ެ "އަޅުކަމުގ މިއެނގުނީ މިއިންވްެސ ާ ވީމ  

ދައުލަތުން  .ެ ކަމެވ قرآن އާއި سنة އަށް" ހަމައެކިަނ ރުޖޫޢުވާންޖެހެނީ
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ާ ނޫނީވިއްޔ ް އެދޭގޮތެއ ް ޢަމަލުކުރުމަށ ު ވެރިޔަކ ނުވަތަ ް އަންގާގޮތެއ

.ެ ނޫންކަމެވ ް ހިތާވާގޮތެއ ް ރައިްޔތުނ

اهللا عليه وسّلم صّلى حمّمد ާ ނަބިއްޔ ވަޑައިގެންނެވި ް ނަމާދާއިގެނ ް ދެނ

ُأَصلِّى" َرأَْيُتُموِني "َصلُّوَكَما .ެ އަޑުއައަްސވާށެވ ު ބްަސފުޅ ެ ގ

ް ދުށ ކުރާތީ ނަމާދު ކަލޭގެފާނު ް "ތިމަނ މާނައީ خباري) (ރިވާކުރެއްވި

ް ގޮތ ޭ ކުރަންޖެހ ނަމާދު ާ ެ." ވީމ ނަމާދު ކުރާށެވ ް ތިޔަބައިމީހުނ ް ގޮތަށ

ކުރައްވާފައިވާ شرع ް ކުރުމަށ ް هللا ވަކިގޮތަކަށ ް ނަމާދަކީ މާތ .ެ މިހާމަވީއެވ

.ެ އަޅުކަމެކެވ

ވެރިންގެ  علم  ފޮތުގައިވަނީ قنوت ކިއުމަށް حديث ް •ދެނ  

ދެއްވާފައިވާ ާ ފަތުވ ް އެގޮތަށ ް ޢިލްމުވެރިންނެއ ް އެތައ ެ ދަރަޖައިގ މަތީ

ކިޔާލުމަށްޓަކައި މީހުންވްެސ ް އެހެނ އެފޮތުގައި ް ފަތުވާތައ ެ އ .ެ ވާހަކައެވ

ާ އެވާހަކައ .ެ ވަރަށް ރަގަޅުވީހެވ އެހެން ވިދާޅުވިނަމަ ް ދެނ ކުރައްވާފައި نقل
އަދި .ެ އިްސވެހިގާއްޖެއެވ މިހާރުވްެސ ް ނަނ ެ ބޭފުޅުންގ ބައިވަރު ާ ޚިލާފުވ

تعاىل إن شاءاهللا .ެ އަންނަހުއްޓެވ ފަހުންވްެސ

އެވަނީ  އެފޮތުގައި ވިދާޅުވާއިރު ާ ޙަވާލާދެއްވ خباري އާ إمام
.ެ އަރުވާފައެވ ް ބަޔާންކޮށ އޮންނާނީ މިހާރު ް ތަފާތުކޮށްކަނ ް މުޅީނ

މި  އެކަލޭގެފާނަށް  .ެ ވާހަކައެވ ގެ  شافعي  إمام ދެންއޮތީ   

ް މީހެއްކަނ ބިަލކިަށ އެއީ جعفر) (ރިވާކުރެއްވި أبو ރާވީ ެ حديث ގ
ް ބަޔާންވުމުނ ް އެކަނ ް ބޭކަލުންނަށ ް އެހެނ .ެ ނުވަނީއެވ އެގިވަޑައިގެންފައި

ދީޮށ، އެކަލޭގެފާނުގެ  ެ شافعي އަށްވުރ إمام .ެ ކުރައްވާފައެވ ް ބަޔާނ އެހެރީ

قنوت  އަރިހުގައި އެކަލޭގެފާނު .ެ ބައްލަވާށެވ ް އަށ مالك إمام ު އްުސތާޛ

 .ެ ހިގާއްޖެއެވ ެ ނަންއިްސވ ެ ބޭފުޅުންގ ް ވަރަކަށ  13 .ެ ނޯވެއެވ ް ކިއުމެއ

ް ހުރިކަމެއ ު ބޭފުޅަކ ާ ހައްދަވ ު އިތުރުފުޅ ތެރޭގައިވްެސ ެ މިބޭފުޅުންގ

.ެ ނެތެވ ް އެގޭކަށ

 .ެ أنس ގެފާނުގެ حديث އެވ ަ ހަމ އެވަނީ މިނަންބަރުގައި (3)

ެ ދިުނޔ وسّلم عليه صّلى اهللا ރޫަސލާ ކީރިތި ނަމާދުގައި ފަތިްސ އެއީ

ކުރެއްވި ِرَوى أمحد އިމާމް  ް ވިދާޅުވިކަމަށ قنوت  ް ދޫކުރައްވަންދެނ

ަސނަދު (ޗޭނުގައި)  ެ حديث ގެބިަލކަމާ އޭގ މި ެ. ދަންނައެ، އެވ حديث
ް މައްޗަށ ެ ބިަލކަމުގ ެ އޭނާގ ް ރިވާކުރުމުނ ކިބައިން ު ވަކިމީހަކ ރާވީއަކީ ވާ

އެފަދަ ِرَواية އެއްކަންވްެސ  މިއީ ެ ثابت ވ ް މީހެއްކަނ އަންނަ ް ބިަލކަނ

ބޭފުޅުންގެ  ދެކިލައްވާ  ބިަލކަމަށް  حديث  މި .ެ ހާމަވެފައެވ ވަނީ

ތެރޭގައި

اهلادى عبد ابن اإلمام -٣ اإلمام ابن القّيم  -٢ تيمية  ابن احلافظ -١
حجرالَعْسَقَالِني  ابن احلافظ -٦ احلافظ العراقي -٥ الذهىب اإلمام -٤
الّشوكاين اإلمام  -٩ التركماين ابن اإلمام -٨ الَزْيَلِعي اإلمام -٧
العّالمةاأللباىن -١٢ باز ابن ١١-العّالمة كثري ابن فظ احلا -١٠

ވެފައިވާ  ثابت ް އަރިހުނ ެ ގ عنه رضي اهللا އަދި މިއީ أنس  

َراِوى  ބިަލކިަށ ކުރަނީ ް މިރިވާޔަތ އަކަށްވެފައި رواية خالف  ާ ގޮތ

 .ެ އަކަށެވ رواية  (ރޯގްޯސ) منكر ވެގެންދާނީ  حديث  މި ް އެއްކަމުނ

ފޮތްފޮތުގައި  حديث  ް އެނޫނ އަދި އާއި البخاري  صحيح އެހެނީ

ރޫަސލު  ކީރިތި  އައިްސފައިވަނީ މަގުން  صّح  ން  عبارات  صريح
ކަނޑައެޅިގެން  ވިދާޅުވެފައިވަނީ قنوت  وسلم،  عليه اهللا صلى  حممد
ގޮތަކަށް  خالف ވާފަދަ ާ މިއ ް ދެނ އެހެންވީއިރު .ެ އެއްމްަސދުވަހުގައެވ

ގަދަ حديث އާ  ކުރަންޖެހޭނީ މާނަ ެ އޭގ رواية ބިަލކިަށނޫންނަމަ އަންނަ

އިްސކަން  ް حديث އަށ ަ ގަދ ނެތްނަމަ ް އެނޫންގޮތެއ .ެ ގޮތަށެވ ާ ނާރ ފުށު

ނެގެވޭފަދަ ް ގޮތުނ ެ ދަލީލެއްގ ެ ބިަލކިަށވ އެއީ ނަމަވްެސ .ެ ޖެހެއެވ ް ދޭނ

ބޭކާރު ާ ވާހަކަތަކ އިތުރު ް މިހާސބުނ ް ކަމަށްނުވުމުނ ް އެއ حديث
.ެ ނުއޮންނާނެއެވ ް ޖާގައެއ ް ބަހަނާތަކަށ

އެއްމާނައެއް  ް ބެދިގެނ ވަށައި ނުނެގޭނެހެން  ް މާނައެއ އިތުރު  

ُخَزْيَمة  إبن ެ. امام ިލޔެލާނަމެވ ް ِرواية އެއ ެ ގެފާނުގ أنس ު ާސފ ާ ދޭހަވ

 .ެ ِرَوى ކުރައްވާފައިވެއެވ ް އަރިހުނ صحيح ގައި أنسގެފާނު ެ އެކަލޭގެފާނުގ

َيْدُعو َأْن ِاالَّ ْبِح الصُّ َصَالِة َيْقُنُت ِفى َال َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى النَِّبيَّ "َأنَّ
وسّلم عليه صّلى اهللا ާ ނަބިއްޔ ް "ހަމަކަށަވަރުނ َعلَى َقْوٍم ِلَقْوٍم َاْوَدَعى
ު ބަދ ް ބަޔަކަށ ނޫނީ އެދި ް ލެއްވުމަށ ް ރަޙްމަތ ް މީހުންނަށ ު ބަޔަކ

ް ވިދާޅެއ ް ނަމާދަކު قنوت އެއ ފަތިްސ ްް ނޫންގޮތަކަށ ް دعاء ކުރެއްވުމަށ
دعاء  ަ އެފަދ އަކީ َهَدْيَت دعاء ِفْيَمْن اْهِدِني اَلّلُهمَّ އާދެ! .ެ ނުވެއެވ

ެ މި حديثގ َحَجُر ވިދާޅުވަނީ ابن "ِدَراَيُة" ގައި َحاِفُظ .ެ ނޫނެވ ް އެއ

حديث  މި  ހަމަ ވްެސ اْلَبْغَداِدى  َخِطْيُب .ެ ކަމެވ َصحَّّ ު ަސނަދ

ަސނަދެއް  ަ ަޞއްޙ ގައި "َتْنِقْيُح"  الذَّهيب  إمام .ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެެއެވ

.ެ ވެއެވ ވިދާޅުވެފައި ް ކަމަށ

ެ. غالب ބައްލަވާށެވ ް ޢަމަލުފުޅަށ ެ އަނެއްކޮޅުން أنس ގެފާނުގ  

 .ެ ވިދާޅުވިއެވ އޭނާ .ެ ރިވާކުރެއްވިއެވ َطَبَراِني  އަރިހުން  ެ ގ فرقد  ابن
 .ެ ހުންނެވީމެވ އަރިހުގައި ެ ގެފާނުގ أنس  ދުވަހު  މްަސ ދެ  "ތިމަންނާ

 ".ެ ނުވެއެވ ް ވިދާޅެއ ް އެއ قنوت  ފަތިްސނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު  ެ ފަހ

ރިވާ  ް އަރިހުނ ެ އެކަލޭގެފާނުގ ފުޅުހުރީ ޢަމަލު ެ أنس ގެފާނުގ ް މިހިާސބުނ

.ެ ފާޅުވާށެވ މިއޮތީ ް ނާރާގޮތެއްގައިކަނ ފުށު އާ ِرَواية َصحَّ ާ ވެފައިވ

.ެ ގްޯސކޮށެވ ރޯމަރު މުޅިން މިވަނީ މިނަންބަރުގައި (4)

عبارة  ިލއުއްވާފައިވާ عرب "َأْذَكاُر" ގައި َنَوِوى އެވަނީ إمام ަ ފުރަތަަމ

 .ެ މިފަދައިންނެވ ترمجة ކުރައްވާފައިވަނީ ެ އޭގ .ެ ކުރައްވާފައެވ ނަޤުލު ު ކޮޅ

ރިވާކުރައްވާފައި  ގައި "األْذَكاُر"  النََّوِوى اإلمام ވިދާޅުވިކަމަށް  "أنس 
قنوت ކިއުމީ سّنة ު ފަތިްސނަމާދ ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ދަންނާށެވ .ެ ވެއެވ

ރޮނގެއްވްެސ  ތިރީގައި عبارة ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައި އިްސވިދިޔަ ".ެ އެކެވ

عرب  .ެ ބައްލަވާށެވ ް ެ. ިނކަން ވިްސނާ ވަޑައިގެނ އެބަވެއެވ ދަމަާލައިފައި

 .ެ ިލޔެލަމެވ ترمجة ތިރީގައި ެ އޭގ .ެ ފެންނާށެވ ް ހާމަޔަށ އެއޮތީ ް ޢިބާރާތ

ފަތިްސނަމާދުގައި  .ެ "ދަންނާށެވ .ެ ވެއެވ ވިދާޅުވެފައި ފޮތުގައި ެ َنَوِوى ގ إمام
.ެ މިޙަދީޘަށްޓަކައެވ އެއީ ަޞއްޙަވެފައިވާ .ެ ުސންނަތެކެވ ކިިޔުމަކީ ޤުނޫތު
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ރޫަސލުاهللا صّلى ް ހަމަަކަށަވަރުނ .ެ ވެގެންވެއެވ ރިވާ ް ކިބައިނ އަންަސގެފާނު

މި ترمجة  ".ެ قنوت ވިދާޅުވިއެވ ް ދޫކުރަައްވަންދެނ ދިުނޔެ وسّلم عليه اهللا
.ެ ވަޑައިގަންނަވާށެވ ވިްސނާ ތަފާތު ެ ތަރުޖަމާގ ާ އެވ ފޮތުގައި އާއި

އެވަނީ ގައި عبارة عرب ުސއްނަތެެއްކަމަށް  ކިއުމީ قنوت 
އެބްަސ ތަރުޖަމާގައި ނަމަވްެސ .ެ ގޮތުގައެވ ެ ބްަސފުޅެއްގ ެ نووىގ

ވީމާ  .ެ ހައްދަވާފައިވެއެވ ް ބްަސފުޅެއްކަމަށ ެ ގެފާނުގ أنس  صحايب
ފްާސކޮށްފައިވަނީ އިން މަތީމަޖިިލްސ .ެ ރޯނުބައިކޮށެވ އެއޮތީ ާ ތަރުޖަމ

.ެ ޙައިރާންވަމެވ ކަމާމެދު ް ޙައިޘިއްޔަތަކުނ ް ކޮނ

އެއީ .ެ ނެތެވ ް ވާހަކައެއ އިތުރު އެއްވްެސ ނަމްބަރުގައި ވަނަ (4) ާ ވީމ

.ެ ތަކުރާރެކެވ ެ ނަންބަރުގ ވަނަ (3) ހަމަ

مريض يك ذا فم مّر فمن
مّرا به املاء الزالال  جيد

أنس "އަހަރެމެން   .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ކިބައިން  ެ ގ االحول  عاصم
وسّلم  عليه اهللا صّلى  ާ ނަބިއްޔ ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ދެންނެވީމެވ ް އަށ

އެބަ  ު ބަޔަކ ް ފިލާނުދާކަމަށ قنوت ވިދާޅުވުމުގައި ފަތިްސނަމާދުގައި

އެންމެ  ެ. قنوت ވިދާޅުވީ ދޮގެކެެވ އެއީ .ެ ވިދާޅުވިއެވ أنس ގެފާނު .ެ ބުނެއެވ
.ެ މަހަކުއެވ

.ެ ރިވާޔަތެކެވ ެ ގ هريرة أبو އެވަނީ  މިނަންބަރުގައި  (5)

ެ حديثގ މި .ެ ވެއެވ ކުރައްވާފައި މިحديث حاكم، ِروى ދަންނައެ!

ނުކުރެވޭނެ  "ِروى  ރާވީއަކީ ކިޔާ سعيد بن عبداهللا  ާ ަސނަދުގައިވ

ގައި "تنقيح" ذهيب إمام މީހެއްކަމުގައި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ" ފަދައިން

ޭ ދޫކޮށްލެވ ގާތުގައި ޢިލްމުވެރިން) ް (ޙަދީޘ ް ެ.ُمَحّدثނ ވެއެވ ވިދާޅުވެފައި

ނޫނީ .ެ މީހުންނެވ ޭ ބެލެވ ް ކަމަށ ް މީހުނ ާ ދޮގުހަދ އެހެންޏާ ރާވީންނަކީ

ކިބައިން ެ އެފަދަ ރާާވީއެއްގ ް ބޮޑުކަމުނ ެ ގިނަކަމާ ޖެހޭކުށުގ ް ކުށްޖެހޭލެއ

.ެ މީހުންނެވ ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ް ރިވާކުރުނ

حديث  ބިަލކިަށ  މާ އަދި ރިވާޔަތަކީ މި އެހެންވީއިރު  

ރަގަޅު ރިވާޔަތް  أبوهريرة އަރިހުން އައިްސފައިވާ ް އަނެއްފަރާތުނ .ެ އެކެވ

.ެ ިލޔެލާނަމެވ

َالَيْقَنُت ِإالَّ ެ.َكاَن ވެއެވ البسىت ރިވާކުރައްވާފައި أبوحّبان امام
عليه اهللا صّلى ނަބިއްޔާ  ެ (1977) "ފަހ َقْوٍم أوعلى ِلَقْوٍم َدَعى ِإَذا

ބަޔަކަށް  ނުވަތަ އެދި ް ލެއްވުމަށ ް ރަޙުމަތ ް މީހުންނަށ ު وسّلم ބަޔަކ
ެ." حافظ ابن ނުވެއެވ ް قنوت ވިދާޅެއ ް ނޫންގޮތަކަށ ް ލެއްވުމަށ ާ ކޯފ

ެ. މިއީ خباري ވެއެވ ވިދާޅުވެފައި ރިވާޔަތެއްކަމުގައި ަ حجر މިއީ ަޞއްޙ
حديث  أَنس ގެފާނުގެ  .ެ ރިވާޔެތެކެވ ާ ދިމާވ އާވްެސ حديث ާ ގައިވ

.ެ ފާއިތުވެއްޖެއެވ ނަންބަރުގައި ވަނަ (3)

ެ އެބޭފުޅުންގ ން إتفاق حمّدث ން  "ހަ  މިނަންބަރުގައި (6)

އަރިހުން"  ެ ގ مالك  بن أنس ް ަސނަދުނ صحيح ފޮތްފޮތުގައި

.ެ ބުނަމެވ އެވާހަކައާމެދު .ެ ވާހަކައެވ ރިވާކުރައްވާފައިވާ

މިއޮތީ  ް ކަމަަށ ރިވާކުރެއްވި  حمدث ން إتفاق ން ހަ (1)

އެއް މަގަކުން  ހަމަ މިއީ .ެ أنس ގެފާނުގެ ރިވާޔަތެވ ދިޔަ ެ އިްސވ ހަމަ

ެ މިއަށްވުރ މީހުން އަދި ކުރި ް މި ރިވާޔަތ .ެ ރިވާޔަތެެވ ް ރިވާވެގުޅިފައިވާ އެއ

ު ފޮތަކ ެ ކިތަންމ ް އެއްމަގަކުނ ަ ހަަމ ް ރިވާޔަތެއ ް އެއ ހަމަ .ެ ގިނައެވ

ް އަަސރެއ ް ބިަލވުމަކަށ ެ ަޞއްޙަވ ް ޙަދީޘ ް އެކަމަކުނ އޮތްަސ ރިވާކޮށްފައި

.ެ ނުކުރާނެއެވ

ް ތަފީްޞލުކޮށ އެކަންވާނީ .ެ ޙަދީޘެވ ބިަލ އެއްކަަލަ މިޙަދީޘަކީ (2)

ވީމާ  .ެ ބަޔާންކޮށްފައެވ މަޖައްލާގައި "ދަރުމަ" ެ ގ  2005 އޮގްަސޓް

.ެ ނެތީމެވ ް ކުރާކަށ ޚަރަދު ދިެލ ް އިތުރަށ

ރިވާވެފައިވާ  ް ނެތްކަމެއްކަމަށ ނުކިޔުުމާއި ް قنوت ދާއިމީކޮށ (3)
.ެ އެބަވެއެވ ިލްސޓްގައި މި ހަމަ ް ބޭފުޅުނ ރިވާކުރައްވާފައިވާ ް ޙަދީޘްތައ

ނުގެންނެވުމަކީ އަނެއްބައި ގެންނަވާފައި ަ ވާހަަކ ެ ވަކިކޮޅެއްގ މީގައި ާ ވީމ

.ެ ނޫނެވ ް ދަލީލު ނެތްކަމުގެ ހެތްކެއ ް އިދިކޮޅަށ

حديث ނޫނީ  َصحَّ ހްުސއެކިަނ ފޮތްފޮތަކީ އިްސވެދިޔަ (4)

حديث  ބިަލ ެ އެންމ .ެ ނޫނެވ ް ފޮތްފޮތެއ ވެފައިވާ ޚާއަްޞ ް ރިވާނުކުރުމަށ

އެފޮތުގައިވާ .ެ އެވ ُمْسَنُدأمحد އެވަނީ އިެލްސޓުގައި ް ފޮތަކަށ حديث ު މަދ

.ެ ިލޔެލާނަމެވ ތިރީގައި حديث صّح ޭ މިމަޢޫުޟއާގުޅ

َصلَّْيَت َقْد إِنََّك  َيَأَبِت ِألَِبي ُقْلُت َقاَل: اْألَْشَجِعى َطاِرِق َسْعُدْبن َعْن
َوُعْثَماَن،  َوُعَمَر َبْكٍر، َوأِبي  َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا  َصلَّى اِهللا- َرُسْوِل َخْلَف
ِفىاْلَفْجِر؟ َيْقُنُتوَن َأَفَكاُنْو َخْمِس ِسِنْيَن ِمْن َنْحًوا ِباْلُكوَفة َهاُهنا َوَعِلي

ُمْحَدٌث" ُبَنيَّ َأْي َقاَل
(402) އާއި  ترمذى َنَساِئى (1080) ް ދާދި ގާތްކޮށ ޙަދިޘް މިއާއި މި

 .ެ ވެއެވ َطَحاِوى ރިވާކުރައްވާފައި އާއި َماَجه(1241) إِبن އާއި
ބައްޕާއެވެ! އޭ .ެ ދެންނެވިއެެވ ް އަށ طارق ަ ބައްޕ ެ އޭނާގ "ަސޢުދު

ެ وسّلمގ عليه اهللا صلى  ރޫަސލާ ެ މާތްهللاގ ބައްޕާ  ހަަމަކަށަވަރުން 

ގެފާނުގެ  علي  އަދި ، عثمان  عمر،  أبوبكر، ފަހަތްޕުޅުގައްޔާއި

ނަމާދު ް އަހަރުވަންދެނ ް ފްަސވަރަކަށ ކޫފާގައި މިތާ ފަހަތްޕުޅުގައި

ޤުނޫތު ފަތިްސނަމާދުގައި އެބޭކަލުން  ެ ފަހ ނޫންތޯއެވެ؟  ް ކުރެއްވީމެއ

އުފެދިފައިވާ ް އަލަށ އެއީ .ެ ދަރިފުޅާއެވ އޭ .ެ ވިދާޅުވިއެވ ވިދާޅުވިތޯއެވެ؟

".ެ ކަމެކެވ

އާއި  دارقطين  ތެރެއިން  ެ ފޮތުގ ހަ އެވާ  ިލްސޓުގައި ެ އ  

اِهللا َرُسوُل "َنَهى .ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ ް އަރިހުނ ެ سلمةގ أّم بيهقى 
 .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަމަނާ اْلَفْجِر"  ِىف اْلُقُنوِت َعِن َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا  َصلَّى 
ް ކިޔުނ ު ޤުނޫޠ ފަތިްސނަމާދުގައި وسّلم عليه صّلى اهللا ރޫަސލާ ެ "هللاގ

ވްެސ  اجلوزي  إبن އާއި  حازمى  ް މިޙަދީޘ ".ެ މަނާކުރައްވާފައިވެއެވ

.ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ

ހަމަ  އަރިހުންވްެސ ެ ގ عبيدة  ابو ، الدارقطين އަދިވްެސ   

بيهقى ވްެސ  ަ ހަމ .ެ އެބަވެއެވ ރިވާކުރައްވާފައި ް ރިވާޔަތެއ ާ މިފަދައިންވ
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.ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ ް މަގުނ ެ الدارقطينގ ް އެރިވާޔަތ
.ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ ް އަރިހުނ ެ اهللا عنهގ رضى عباس އަދި ابن  

ކިޔުމަކީ  ޤުނޫތު "ފަތިްސނަމާދުގައި بدعة"  الصبح ىف "القنوت
".ެ ބިދުޢައެކެވ

 .ެ ރިވާވެފައިވެއެވ އަރިހުންވްެސ عنه  اهللا  رضى مسعود ابن  

البزار އާއި الطرباين އާއި، إبن اىب އަރިހުން  ެ مسعود ގ ابن عبداهللا
صلى اهللا رسول يقنت ެ. "مل طحاوي ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ އާއި شيبة

بعده"  وال يقنت قبيله مل تركه مث شهرا، إال الصبح ىف وسلم اهللا عليه
ެ އެންމ ފަތިްސނަމާދުގައި ރޫަސލާ ެ هللاގ ަޞލަވާތްލެއްވި ަސލާމާއި

ެ އޭގ .ެ ދޫކޮށްލެއްވިއެވ ު އެއަށްފަހ .ެ ނުވެއެވ ް ވިދާޅެއ ޤުނޫތު ނޫނީ ު މަހަކ

".ެ ޤުނޫތެއް ވިދާޅެއްނުވެއެވ ފަހަކުންވްެސ ެ އަދި އޭގ ކުރިއަކުންވްެސ

.ެ ރިވާކުރެއްވިއެވ ް އަރިހުނ ެ مسعودގ إبن عبداهللا طرباين  

فما وأىب بكر، وعمر اهللا عليه وسلم صلى خلف رسول اهللا "صليت
މާތްهللاގެ  الوتر". "ތިމަންނާ إال يف صالة قنت يف منهم أحدا رأيت
ެ ޢުމަރުގ އަބޫބަކުރާއި އާއި ވަަސއްލަމަ ޢަލައިހި ަޞއްލަهللا ރޫަސލާ

ު ބޭކަލަކ އެއްވްެސ ތެރެއިން ެ އޭގ ެ ފަހ .ެ ނަމާދުކުރެއްވީމެވ ފަހަތްޕުޅުގައި

ް ދެކެވަޑައެއ ް ވިދާޅުވިަނކޮށ ޤުނޫތު ނަމާދެއްގައި މެނުވީ ނަމާދުގައި ވިތުރި

".ެ ނުގަންނަވަމެވ

عبداهللا ގައި "الكامل" عدي الكبري ގަޔާއި إبن معجم طرباين  

ޤުނޫތާއިމެދު .ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ ް އަރިހުނ ެ ގ عنه رضىاهللا عمر ابن
صلى رسول اهللا لبدعة، ماقنت "واهللا! إنه .ެ ދެންނެވިއެވ ް ުސވާލުކުރެވުމުނ

ހަމަކަށަވަރުން  ބުނަމެވެ! "اهللا ގަންދީ واحد". شهر غري عليه وسلم اهللا
ަޞއްލަهللا ރޫަސލާ ެ اهللاގ ނޫނީ ު މައަްސރަކ ެ އެންމ .ެ ބިދުޢައެކެވ އެއީ

".ެ ވަަސއްލަމަ ޤުނޫތު ވިދާޅެއްނުވެއެވ ޢަލައިހި

رضى عباس إبن الدارقطين އާއި البيهقي މިފަދައިން  ހަމަ  

 .ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ ް عنه އަރިހުނ اهللا
ް އަރިހުނ ެ ގ عنه رضى اهللا ނުކިޔާކަމަށް عمر ޤުނޫތު އަދިވްެސ  

.ެ އައިްސފައިވެއެވ

عنه އަރިހުން  اهللا رضى عباس إبن ާ މިވ ނަންބަރުގައި ވަނަ (7)

ކިބައިން  رواد  أيب إبن  އާއި  هرمز  إبن ޙަދީޘަކީ ރިވާކުރައްވާފައިވާ

.ެ ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘެކެވ

ދެވަނައީ  .ެ މީހެކެވ ނޭނގޭ) جمهول (ޚަބަރު މީހާއީ  ފުރަތަމަ  

.ެ ރާވީއެކެވ ބިަލކިަށ

"بلوغ حجر إبن ރިވާޔަތެއް حافظ ް އެހެނ މިފަދަ  

 .ެ ވިދާޅުވިއެވ ް ބިަލކަމަށ ގެންނަވާފައި املرام" ގައި
ޤުނޫތު  ް اهللا عنه އަރިހުނ رضى عمر إبن ގައި مالك موطا  

 439) .ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ ް ވިދާޅުނުވާކަމަށ ނަމާދެއްގައި އެއްވްެސ

ަޞފްޙާ). ވަނަ

އަރިހުން  عنه  اهللا رضى عباس  إبن جبري،  بن سعيد  

.ެ ރިވާކުރައްވައެވ

ޢަލައިހި  ަޞއްލަهللا ނަބިއްޔާ  "ހަމަކަށަވަރުން   

ވަންހައިގެ  سليم  بنو ވިދާޅުވީ ޤުނޫތު ފަތިްސނަމާދުގައި ވަަސއްލަމަ

".ެ މައްޗަށް ބަދުދުޢާ ކުރެއްވުމަށެވ ެ ބައެއްގ

ެ ބޭކަލުންގ ް އެތައ ބަޔާންވެދިޔައީ ެ އިްސވ ް ވިދާޅުނުވާކަމަށ ޤުނޫތު ނޯޓް:

.ެ ފޮތްތަކެވ ހުރި ރިވާކުރައްވާފައި .ެ ރިވާޔަތްތަކެވ ރިވާވެފައިވާ ް ފަރާތުނ

.ެ ޤުނޫތެއްނޫނެވ މި އެވްެސ .ެ މަހެއްގައެވ ެ އެންމ ވިދާޅުވީ ވިދާޅުވިނަމަ

އެބޭކަލުންނަކީ:-

اهللا  رضى صديق -ابوبكر 2 وسلم عليه اهللا اهللا صلى رسول - 1
رضى  عفان بن عثمان  -4 عنه اهللا رضى الفاروق  3-عمر عنه
اهللا  رضى مسعود بن -عبداهللا 6 عنه  اهللا رضى -علي 5 عنه اهللا
عنه  اهللا رضى عمر بن عبداهللا عنه 8 - اهللا مالك رضى بن  - 7 عنه
عنه  هللا رضى هريرة أبو - عنه 10 هللا رضى عباس بن عبداهللا - 9
رضى اهللا  أم سلمة عنه 12- هللا أبوبكر رضى الرمحن بن عبد -11
رضى  األشجعي طارق عنه 14- اهللا رضى عبيدة أبو -13 عنه
طحاوي  عنه (احلازمي އާއި اهللا رضى الزبري بن عبداهللا -15 عنه اهللا

ގައި)

ް ފޮތްތައ ް ޙަދީޘ ރިވާކޮށްފައިވާ ް ވިދާޅުނުވާކަމަށ ް ދާއިމީކޮށ ޤުނޫތު ް ދެނ

.ެ ނަޤުލުކޮށްލަމެވ

10- الطحاوي  البخارى  1- صحيح
األوسط  _ الكبري طرباين _ -11 2 -صحيح مسلم 

البغداد -خطيب 12 حزمية إبن 3-صحيح
-مسند البزار 13 4- النسائي 

14- البيهقي  5- الترمذي 
عدي  _ إبن 15- الكامل  6-إبن ماجه 

أمحد  16 -مسند  7 -الدارقطين 
العلل  _ اجلوزي 17- إبن شيبة  8 -إبن أيب
حبان  مالك 18- إبن 9 -موطا

ނުކިޔުމަށާއި  ޤުނޫތު ފަތިްސނަމާދުގައި ް ފަހުނ ެ މީގ ާ ވީމ  

ް އަރިހުނ ެ ވަަސއްލަމަގ ޢަލައިހި ަޞއްލަهللا މުޙައްމަދު ރޫަސލާ

ް މީހުންނަށ އެނަމާދު ް ބައްޓަންކޮށ ް ިސފައަށ އައިްސފައިވާ ނަމާދު

ް އުޅުމަށ ެ ވާގިވެރިވ ް އަނެކަކަށ ު އެކަކ ް ޢަމަލުކުރުމަށ އަންގައިދީ

العاملني. هللا رب واحلمد .ެ ވިަޞއްޔަތްކުރަމެވ

05-7-31
عبدالرمحن.                     ިލޔުނީ: أبو

ަޞއްލަهللا  ރޫަސލާ ކީރިތި األشجعي އަކީ طارق ނޯޓް:   

ޤުނޫތު ވަނީ އެކަލޭގެފާނު .ެ ބޭކަލެކެވ ަޞޙާބީ ެ ވަަސއްލަމަގ ޢަލައިހި

ހެކިބްަސ ެ ވިދާޅުވ ް ބިދުޢައެއްކަމަށ އުފެދިފައިވާ ް އަލަށ ކިޔުމަކީ
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.ެ ދެއްވާފައެވ

إبراهيم رشيد حممد الشيخ األستاذ އެވަނީ فضيلة މިނުކުތާގައި  

ެ. އެއީ  ޢިބާރާތްކޮޅެކެވ ިލޔުއްވާފައި ު 2003 ވަނަ އަހަރ މަގުގައި ެ ދީނުގ

ތެރޭގައި ެ ުސންނަތުގ އަބްޢުާޟ އެއީ .ެ ނޫނެވ ް ބިދުޢައެއ ކިޔުމަކީ "ޤުނޫތު

".ެ ުސންނަތެކެވ އައްތަޙިއްޔާތު ފަދަ ެ. މެދު ުސންނަތެކެވ ހިމެނޭ

އާދީއްތަދުވަހުގެ  ވީ ް އަހަރު 19 ޖޫނ ނަމަވްެސ 2005 ވަނަ  

އަބްޢުާޟ އެއީ "ޤުނޫތު އިންޓަވިއުގައި ދެއްވި ާ އެބޭފުޅ ް ނޫހަށ "ހަވީރު"

އަދި ".ެ ނުޖެހޭނ ޖަހާކަށް  ކުށަުސޖިދަ  އެހެންވެ   .ް ނޫނ ް ުސންނަތެއ

ް ހެޔޮކަމަށ ނުކިޔްަސ ކިޔްަސ ޤުނޫތު ޖަމާޢަތުގައި ެ "ފަތިްސނަމާދުގ

މިފަދައިން  ".ެ ކަމަށެވ ދެއްވާފައިވާ ހުއްދަ ް ަސރުކާރުނ 14 ގައި ެ މިމަހުގ

.ެ ކުރައްވާފައެވ ާޝއިޢު

ެ ގ النووى اإلمام މިއޮތީ  މިފަހަރު ފަތުވާ  އެބޭފުޅާގެ  ާ ވީމ  

ް މިތަނުނ .ެ އެއްގޮތަށެވ ާ ފަތުވާއ ެ ބޭފުޅުންގ ޚިލާފުވެލައްވާފައިވާ ޤުނޫތާ

.ެ ކިޔުންތެރީންނެވ ިނންމަވާނީ ް ފަތުވާއެއްކަމެއ ް ކޮނ އިޚްތިޔާރުކުރައްވާނީ

އަރިހުން  ެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގ ް މައުމޫނ އަލްއްުސތާޛު އޮތީ ް ދެނ  

أنس ޚުލާާޞއަކީ ެ އެވާހަކަކޮޅުގ .ެ ޢިބާރާތްކޮޅެކެވ ކުރައްވާފައިވާ ް ނަޤުލ

ފަތިްސ  اهللا عنه އަރިހުންވްެސ رضى عباس أبوهريرة އަދި إبن އާއި

ެ ޙަދީޘްތަކުގ މި .ެ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވ ް ޤުނޫތުވިދާޅުވިކަމަށ ނަމާދުގައި

ް ކުރެނ އަހުލުވެރިން ެ ޖަމާޢަތެއްގ ެ ޢިލްމުވެރިންގ ް ޙަދީޘ ް ބިަލކިަށކަނ

އަލްއްުސތާޛު ް މިހެންވުމުނ .ެ ނަޤުލުކޮށްދީފައެވ އެވަނީ އަޅުގަނޑު

މިހެންހުރުމާއެކު، ް "މިކަނ ު މިޢިބާރާތްކޮޅ ެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގ ް މައުމޫނ

އެއްވްެސ ބުނުމަކީ، ބިދުޢައެކޭ ބުނާ ޤުނޫތު ކިޔުމަކީ ނަމާދުގައި ފަތިްސ

މިޢިބާރާތުގައި ނޫނެވެ" ް ބުނުމެއ ބިނާވެފައިވާ ް މައްޗަށ ެ ދަލީލެއްގ ޢިލްމީ

ަ ވާހަކ ބިަލކިަށ ދަލީލު ބިނާނުވާ، ް މައްޗަށ ެ ތަޙުޤީޤެއްގ އެއްވްެސ މިވަނީ

އެވާހަކަކޮޅުވްެސ  ް وهللا احلمد. އަނެއްކޮޅުނ .ެ ހާމަވީއެވ އެނގި ް ކޮޅެއްކަނ

.ެ ގޮތަށެވ ާ ފުށުއަރ ފަހުކޮޅުއެވަނީ ކުރީކޮޅާއި .ެ ނުޖެހެއެވ ު ދެކޮޅ

ހިުޝޔާރުވެލެއްވުމަށް  މިފުރަުޞތުގައި ް ިނންމާލަމުނ  

ނުކިޔުމުގެ  ް إمام އަކަށ ް ބޭނުނ ް ނުކިޔަނ ޤުނޫތު ް ަސރުކާރުނ އެދޭކަމަކީ

ކަތީބުންނާއި ވެރިންނާއި، ެ ރަށްރަށުގ ް ބައެއ މިިނވަންކަން ދެއްވާއިރުވްެސ

އަދިވްެސ ބިރުދައްކައި ް އަށ إمام މިކަމުގައި ް މީހުނ ާ ބޮޑުވ ް އަމިއްލައަށ

މިއީ .ެ ޚަބަރިުލބެއެވ ް އެބަދާކަމަށ މަޖުބޫރުކުރުވަމުން  ް ކިޔުމަށ ޤުނޫތު

ނޭއްގާނީ ޭ ކުރެވ ް އެފަރާތަށ ެ ތިބ ވަޒީފާގައި ެ ަސރުކާރުގ ް މިބައިމީހުނ

ކަންކަމުގައި ު ރަނގަޅ ހެޔޮ ޭ ދޭތެރ ަސރުކާރާ  ޢާންމުންނާއި .ެ ޢަމަލެކެވ

ވެރިން ކަތީބުންނާއި މިފަދަ ާ ހުރްަސއަޅ ް މަގަށ އޮންނަ ް އެހީތެރިވުމަށ

ޙައިޘިއްޔަތު އަމިއްލަ ް އެމީހުންނަށ ފިޔަވަޅުއަޅައި ް ޤަވާޢިދުނ ނާއިމެދު

.ެ އިލްތިމްާސކުރަމެވ ް ފަރާތްތަކަށ ޭ ކަމާބެހ ް ވިްސނައިދިނުމަށ

اهلدى اتبع من على والسالم
    insaaaf@yahoo.com

قرآن ކިޔަވާމީހާ  ރޯދަހިފައި قرآن، ރޯދައާއި .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث وسّلم عليه اهللا صّلى اهللا رسول ް ހަމަކަށަވަރުނ

އޭހައްދަވާ  .ެ ދަންނަވާނެއެވ ް وتعاىل އަށ سبحانه ރޯދަ، اهللا .ެ عة ތެރިވާނެއެވ شفا قيامة ދުވަހުގައި އަށް 

ާ އެއަޅ ް އެދުންތަކުނ ޖިނީްސ އަދި ބުއިމުންނާއި ކެއުމާއި ެ ދުވާލުގ ެ އެއަޅާގ ރްަސކަލާކޮ! ބޮޑުކުރެއްވި

ެ ހަމައެހެންމ އަދި ޤަބޫލު ކުރައްވާނދޭވެ! ް ތިމަންނާގެ ަޝފާޢަތ އެއަޅާއާ މެދު ް އެހެންކަމުނ .ެ ކުޅައީމެވ حمروم

(قرآن)  ް ތިމަނ ިނދި ެ ރޭގަނޑުގ ެ އެއަޅާގ ރްަސކަލާކޮ! ާ ބޮޑުކުރައްވ ާ ހައްދަވ އޭ .ެ ދަންނަވާނެއެވ قرآن ކީރިތި

(رسول .ެ ކުރައްވާނދޭވ އެއަޅާާއާއިމެދު قبول شفاعة  ެ ެ. އެހެންކަމުން ތިމަންނާގ ކޮށިްލއެވ قربان ކިޔެވުމުގައި

.ެ ތެރިވާނެއެވ عة قرآن އެބަޔަކށް شفا ކީރިތި ރޯދައާއި ް ދެނ .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث) وسّلم عليه اهللا اهللا صّلى


