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ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް 

 ޓައިޔާގައްބައެއް  ބޭޑި

 

 ޓޮގް ޑިޔުއްވީ

 ޓަޟީޑަގުއްޝެއިޚް އައްޔުކްގޫޒު 

 ބިދް ޢަބްޔުއްޒަޙީމް އަޑްބުޚާޒީهللا ޢަބްޔުއް 

ކުއްޑިއްޔަގުޑް ޙަޔީޘް ސައި ކިޔަވާ މަޔީދާސެ ޖާމިޢަގުޑް އިލްޑާމިއްޔާސެ 

 ޔެއްވާ މުޔައްޒިލެއް.

 ގަޒުޖަމާ ކުޒީ

 އަބޫއަދަލް މުޙައްމަޔު ޙަލަދް
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ورَّتَُّكَّخَّالد َّيَّْالش َّމި ޓޮގް ގަޒުޖަމާ ކުޒުމަފް މުގަޒުޖިމުއަފް ޓޮގުސެ މުއައްޑިޓް 
 ޔެއްވާޓައިވާ ހުއްޔަ.َّ-اهللَّوَُّظََّفَِّحَّ–َّالُبَخاِريََّّمياهللَِّبْنََّعبُدَّالرحدَّبَّْعََّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަދެއް ޞަޓުޙާސައި ބަޔާދްވެސެދްވަދީ މި ހުއްޔައިސެ ޔިވެހި ގަޒުޖަމާއެވެ.
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 بسمَّاهللَّالرحمنَّالرحيم

އަހަޒެމެދްސެ އަފެވެ. އަޔި  هللاއެދްމެހައި ޙަމްޔުވަދީ ޢާޑަމްގަކުސެ ވެޒި 

އާޑުދްދާއި އެދްމެހައި ޞަޙާބީދްދަފް ޞަޑަވާގާއި  ދަބިއްޔާއަފާއި އެ ދަބިއްޔާސެ

 ލަޑާމް ހުއްޓެވެ.

 އެއަފްޓަހު ބުދަމެވެ.

އަޑްއަޚް އަބޫ އަދަލް މުޙައްމަޔު ޙަލަދް ހަމަކަފަވަޒުދް އަހަޒެދްކ 

ބައެއްޓޮގްގައް އެ ޤައުމުސެ ބަހަފް އަފް އަހަޒެދް ޑިޔެޓައިވާ  (ޔިވެހިޒާއްޖެ)

 އެ ޓޮގްގަކަކީ :  އިޛުދަޔީޓީމެވެ.ގަޒުޖަމާކޮފް ޗާޕްކުޒުމަފް 

 أ.َّماَّىيَّالسلفية.َّ

 ب.َّمنَّحقوقَّاألوالدَّعلىَّاآلباءَّوَّاألمهات.

 ج.َّمنَّثمراتَّالتمسكَّبالسنة.

 د.َّوصاياَّسنيةَّلمنَّأرادَّالنجاة.

ގައުޓީޤް އެކަޑާދސެ ޒުހިވޮޏިސަދްދަވާ ސޮގުސައި  އަހަޒެމެދް އެދްމެދްދަފް ،هللا

 .محمدَّوَّآلوَّوصحبوَّوسلمَّوصلىَّاهللَّعلىَّنبيناޔެއްވާފިއެވެ. 

 މިބަލްގައް ޑިޔުދީ                                    

ََّعْبُدَّاهللَِّبْنََّعْبُدَّالر ْحَمنَّالُبَخاِريََّّرَُّوَّْت َّكَّْالد َّ

 (ލޮއި)                           
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h 
 ޓެފުދް

َّالحمدَّهللَّنحمدهَّ ونستعينوَّونستغفرهَّونعوذَّباهللَّمنَّشرورَّأنفسناَّومنَّسيئاتَّإن 
أعمالناَّمنَّيهدهَّاهللَّفالَّمضلَّلوَّومنَّيضللَّفالَّىاديَّلوَّ،َّوأشهدَّأنَّالَّإلوَّإالَّاهللَّ

 . وحدهَّالَّشريكَّلوَّوأنَّمحمداَّعبدهَّورسولو

ََّواَلَّ( َّتُ َقاتِِو َّالل َوََّحق  َّات  ُقوا َّأَي  َهاَّال ِذيَنَّآَمُنوا ََّوأَنْ ُتْمَُّمْسِلُمونََّيَا َِّإال  َّ:آلَّعمران]َّ )َتُموُتن 

201] 

)ََّّ َهاََّزْوَجَهاََّوَبث  ََّوَخَلَقَِّمن ْ َّأَي  َهاَّالن اُسَّات  ُقواَّرَب ُكْمَّال ِذيََّخَلَقُكْمَِّمْنَّنَ ْفٍسََّواِحَدٍة يَا
َّال ُهَماَّرَِجااًلََّكِثيًراََّوِنَساًءََّوات  ُقواَّالل َوَّال ِذيََّتَساَءُلوَنَّبِِوََّواأْلَْرَحاَمَِّإن  ل َوََّكاَنََّعَلْيُكْمَِّمن ْ

 [2َّ:النساء])َرِقيًبا

يَاَّأَي  َهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّالل َوََّوُقوُلواَّقَ ْواًلََّسِديًداَُّيْصِلْحََّلُكْمََّأْعَماَلُكْمََّويَ ْغِفْرََّلُكْمََّّ(
 [62-60َّ:األحزاب]َّ)ُذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِطْعَّالل َوََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدَّفَاَزَّفَ ْوزًاََّعِظيًما

 އެއަފްޓަހު ބުދަމެވެ.

ސެ ޓޮގުސައެވެ. އެދްމެ ހެޔޮ  هللاއެދްމެ ހެޔޮވެސެދްވާ ބަލްގައްވަދީ 

 ސެ ހިޔާޔަގެވެ. އިލްޑާމްޔީދަފް ސެދެވޭ ވެސެދްވާ ހިޔާޔަގަކީ މުޙައްމަޔު 

ގަކެވެ. ކީ ޔީދަފް އަޑަފް ސެދެވޭ ކަދްކަގައެދްމެ ދުބައިވެސެދްވާ ކަދް



 6 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އަޑަފް ސެދެވޭ ކޮދްމެ ކަމަކީ ބިޔުޢައެކެވެ. އަޔި ކޮދްމެ  މިޓަޔައިދް

ބިޔުޢައަކީ މަސުޓުޒެޔުމެކެވެ. އަޔި ކޮދްމެ ބިޔުޢައެއް ވަދީ ދަޒަކައިސެ 

 އަޑިޓާދުސައެވެ.

އަޚުދްދޭވެ. މި ބަޒަކާގްގެޒި ޒަފުސައި އަޔި މި  ޑޮބިވެގިއެދްމެހައި 

 - بإذنَّاهلل –ލަގު އަހަޒުމެދް ބައްޔަޑުވުމުސެ ޓުޒު 1ބަޒަކާގްގެޒި ގަދުސައި

އެކަޑާދސެއަފް  ގިޔައަޚުދްސެ ޓަޒާގުދްދާ އެކު އަހަޒެދްޔެއްވިކަމަފްޓަކައި 

އަހަޒެމެދް ބުދާ ބަލްގަކާއިކ އަޏުއަހާ އެދްމެހައި  ޙަމްޔު ކުޒަމެވެ.

އަހަޒެމެދްދަފާއި ގިޔަ އެދްމެހައި އަޚުދްދަފް ޓައިޔާ ބަލްގަކުދް 

އަޔި އަހަޒެމެދްދާއި ޒަގުސައި ޔަދްދަވަމެވެ. ހަޟު هللاމަފް އެޔި ކޮފްޔެއްވު

ޢަމަޑުގަކުސައި އަޔި ވަޤުގު ގަކުސައި ، އެދްމެހައި އަޚުދްސެ ޢުމުޒުސައާއި ގިޔަ

ސެ  هللاއަފް ޔަދްދަވަމެވެ. އަޔި އެއީ  هللاއެޔި  ބަޒަކާގް ޑެއްވުމަފް

ސޮގުސައި ޑައްވާފިއެވެ.  ސެކުޒެވޭ ކަދްގަކެއް ޚާޑިޞްކަމާއެކުވަޖުހުޓުޅަފް 

ހަމަކަފަވަޒުދް އެކަޑާދސެއީ މޮޅަފް އަޏުއައްލަވާ ޔުޢާ ޤަބޫޑުކުޒައްވާ 

 ޓަޒާގެވެ.

އަހަޒެދްސެ އަމިއްޑަ ދަޓްލަފް އެދްމެ ޓުޒަގަމަ މި ޔަޒުލަކީ 

އެއަފްޓަހު ޔެވަދައަފް އެދްމެހައި  އަޔި ހަދޔުމަކުޒުމެއްސެ ސޮގުސައި

                                                           
1

َاداى األمْوىلވަދަ އަހަޒު  ه1431މި ޔަޒުލްޔެވުދީ ހިޖުޒައިދް   މަހުސެ ޓުޒަގަމަކޮޅުސަ އެވެ. މިއީ  ُجم

ކުވޭގުސައި ބޭއްވުދު ޢިޑްމީ ޔަޥްޒާއެއްސެ ގެޒޭސައި ޔެވުދު ޔަޒުލެކެވެ. މި ޔަޥްޒާ ބޭއްވުމުސައި ޤާއިމްވި 

 ސެ ހަޟުޒަގުސައި ޔަދްދަވަމެވެ. هللاހެޔޮޖަޒާ ޔެއްވުމަފް އެޔި  هللاއެދްމެހައި އަޚުދްދަފް 
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ސައިވާ ޔަޒުލެކެވެ. މިޔަޒުލުސެ އަޚުދްދަފް ހަދޔުމަކުޒުމެއްސެ ސޮގު

އް އެބަ ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ"ލުޒުހީއަކީ 

 ޓައިޔާގައް"

އެދްމެހައި ޑޮބިވެގި އަޚުދްދޭވެ. އެއްވެލް ޝައްކެގްދުވާ ސޮގުސައިކ 

މީލްގަކުދްސެ  މަގިވެޒިކ ހެޔޮވިލްދުމުސައިވާމާގްކަމުސައިވާ ޝަޒަޓުވެޒިކ 

ކާއި ވިލްދުދް ޔަމައިސަދްދާދެ ވާހަކަ ޔެއްކުމަކީ ހަމަކަފަވަޒުދް ހިގްގަ

ކަމެކެވެ. އަޔި އަޏުއެހުމަފް މީލްގަކުދް ދުހަދު ޑޯބިކުޒާ ކަމެކެވެ. 

އެބައިމީހުދްސެ ލިޔަޒަގު އަޏުއެހުމަފް މީލްގަކުދްވަދީ ދުހަދު ބޭދުދްވެކ 

هللا ކެގްމަޔުވެޓައެވެ. މިސޮގުސައި ވާ ހިދޔުސައިކ އެދްމެ މާގްކަމުސައި 

ދް ވެސެދްޔާދީ ކިހިދަކުދް ލިޔަޒަގު އަޏުއެހުހެއްޔެވި އިދްލާދާސެ 

އެދްމެ އެއީ ޝަޒަޓުޑިބިސެދްވާ މީލްގަކުދްސެ އިމާމެވެ.  ހެއްޔެވެ؟

 އެދްމެ ޓަހުސެ މީލްގަކުދްދާ އިދްލާދާއިދް ޓެފިސެދްޓުޒަގަމަ ހެއްޔެވުދު 

އެވެ.  دَّاهللبَّْنَّعََّبََِّّدَّم َّحَّمَُّއެއީ އެދްމެ މާގްވެސެދްވާ އިދްލާދާއެވެ.  ،ހަމައަފް

ދަބިއްޔާސެ  ދަބިއްޔާއަފް ހުއްޓެވެ. އަޔި އެ ސެ ޞަޑަވާގާއި ލަޑާމް އެ هللا

 ޔެއްކުދް ވަދީ ކިހިދަކުދް ހެއްޔެވެ؟ މެޔުސައި ވާހަކަ ލުދްދަގާ

ޓޮދުއްވީ އެދްމެހައި މީލްގަކުދްދަފް  هللاމި ޑޮބުވެގި މާގް ދަބިއްޔާ 

ޚަބަޒު  ބިޒުވެޒިކަމުސެޒަޙްމަގެއް ކަމުސައެވެ. އުޓާވެޒި ކަމުސެ ޚަބަޒުގަކާއި 

އީމާދްވެކ ގެޔުކުޅަކ ގަކާއިސެދްދެވެ. ދަބިއްޔާސެ އަމުޒުޓުޅުގަކަފް 



 8 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ކިޔަމަދްވެ އަޔި ލުދްދަގަފް ޢަމަޑުކުޅަ މީލްގަކުދްދަފް އުޓާވެޒިކަމުސެ 

ޚަބަޒު ގަކާއިސެދްދެވެ. ކާޓިޒުވެކ އެމަސު ބަދްޔުކުޒުމުސައިވެކ އެ 

ކުދްދަފް ލުދްދަގް ޤަބޫޑުދުކޮފް ޒައްޔުކޮފް އެމަސު ޔޫކުޒި މީލްގަ

 ޚަބަޒުގަކާއިސެދްދެވެ.ބިޒުވެޒިކަމުސެ 

ޓަޒަޤު ވެސެދް ޙައްޤާއި ބާޠިޑް  ސެهللاއެކުސައިކ  ދަބިއްޔާ ޓޮދުއްވުމާ

ގަޓާގު ވެސެދްޔިޔައެވެ. ޔެޒަދިކަމެގި  އަދޔިޒިކަމާއި އަޑިކަދް ޔިޔައެވެ.

  هللاސޮގްގަކާއި ޙިކްމަގްގެޒި ސޮގުސެ ގަޓާގު ބަޔާދްވެސެދް ޔިޔައެވެ. 

 ވަޙީކުޒެއްވިއެވެ.                 

                   

                    

                      

             [2425:المائدة]  ެއޭ ޓޮގުސ"

ދްގަކުސެ އަހުޑުވެޒިދްދޭވެ. ޓޮގުދް ގިޔަބައިމީހުދް ވަދްހަދާކޮފް އުޅުދު ކަ

އްވާ އަޔި އޭސެ ގަކެއް ގިޔަބައިމީހުދްދަފް ބަޔާދްކޮފްޔެގެޒެއިދް ސިދަ ކަދް

ޢަޓޫ ކުޒައްވާ ޙާޑުސައި ހަމަކަފަވަޒުދް ގިމަދް އިޑާހުސެ  ސިދަ ކަދްގައް

ސެ هللاވަޏައިސެދްޓިއެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދް  ގަފްޒަލޫޑާ ގިޔަބައިމީހުދްސެ ސާ



 9 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

 ޓޮގެއްކ ގިޔަބައިމީހުދްސެ ސާގަފް ޒަގުދް ދޫޒަކާއިކ ބަޔާދްކުޒަދިވިހަޟު

 އަގުވެއްޖެއެވެ."

َّجَّبََِّّرَّفََّعَّْجََّّوَّب َُّأَََّّظَّافَِّالحََّّامَُّمََّالَّމި އާޔަގުސެ ގަޓްލީޒުސައި  َّالط َّيَّْرَِّن  ي َّرَِّبََّر

ސެދްދެވި ދޫޒުދް ޙައްޤު ޓާޅުވެ  محمدَّއެވެ. "މާދައީ :  ވިޔާޅުވެޓައިވެ

އެވެ. ޝިޒުކު  އެވެ. އަޔި އިލްޑާމްޔީދް ޓާޅުވެސެދްވި އަޑިވެސެދްވި

އަކީ ޙައްޤު ހޯޔުމަފް ބޭދުދްވާ  އެވެ. ދަބިއްޔާ  ޓޮހެވިސެދް ޔިޔަ

ޑިއްބައިޔޭ އެކަދް އެކަމުސެ ދޫޒު ބޭދުދްވާ މީހަކަފް އަޔި މީހަކަފް 

 1ދޫޒެއްކަމުސައިވި އެވެ."

އެދްމެހައި އަޚުދްދޭވެ. އެދްމެހައި ޙަޔާގްގަކެއް ވަދީ އަދޔިޒިކަމުސެ 

އްވެލް މީހަކަފް މިގަދުސައި ދުބުދަމެވެ. ލަބަބަކީ މީއީ އެ ކަމަފް އިގެޒޭސަ

 ވަދްހަދާ ވެޓައިވާދެ ކަމެއްދޫދެވެ.

ސައި ޓެގުޒިޓައިވާ ކަމުސައިވެލް ދުބުދަމެވެ. ވެޒިކަދް އެކުއެކުއަޔި އަދިޔާ

 ލަބަބަކީ މިއީ އެކަކުވެލް ޖާހިޑުވެޓައިވާދެ ކަމެއްދޫދެވެ.

ސޮލް  ކުސެ ދުބައިކަދް ބިމުސެ ކަދާގްޓަޒާގަފާއި ވާގްޓަޒާގަފްއަޔި ޝިޒު

ޓައިވާ ކަމުސައިވެލް ދުބުދަމެވެ. ލަބަބަކި މިއީ މުޅިބިމުސައި ޓެގުޒި

 ވިލްދޭ ކޮދްމެ މީހަކަފް އެދސޭދެ ކަމެކެވެ.

                                                           
1
 (161ـ  6)َّ(جامع البيان) 



 10 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އެކުސައި ޙައްޤު އާޓޮދުއްވުމުދް އެ ދަބިއްޔާ މުޙައްމަޔު  هللاޓަހެކ 

އެކުސައި ޔިޒުދް އާ ދެގިވެ ޔިޔައެވެ. ދަބިއްޔާ ޓާޅުވެ ބާޠިޑް 

ހިޔާޔަގް ޓާޅުވިއެވެ.  އާއެކުސައި ދޫޒާއި ޓާޅުވިއެވެ. ދަބިއްޔާ 

 ޢަޔްޑުވެޒިކަދް ސެދެވުދެވެ. ޝިޒުކު ޓޮހެވިސެދްޔިޔަ އެވެ. 

 އެވެ. މި ވަޤުގެއް ދުޓުޔޭދެ، ފްމި ޔަޒުލްސެ މައުޟޫއަފް ވާހަކަ ޔެއްކުމަ

އެހެދް ވުމުދް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ ޓައިޔާގަކުސެ 

އިޚްގިޔާޒު ކުޒީމެވެ. މި ޓައިޔާގަކަކީ  ބަޔާދްކޮފްޔިދުމަފް ބައެއްކަދްގައް

ވެ. އެސޮގުދް މި ފް ޔަޑީޑުކޮފްޔޭދެ ކަދްގައްގަކެއެހެދިހެދް ޓައިޔާގަކަ

 ގަކުސައިވާ ސޮގަފް ހުފަހަޅަމެވެ.ޔަޒުލް އަދްދަދިވި ދުކުގާ

 : ީދަބިއްޔާ  ޓުޒަގަމައ  ްއަފް ގަބަޢަވުމަފް ޤުޒުއާދާއި ލުދްދަގުދ

ހާއަފް ޔެވިސެދްވާ ބައެއް ޔަޑީޑުގައް ޛިކުޒުކުޒުދް އަޔި ޚިޑާޓުވެސަދްދަ މީ

 އިދްޒާޒުސެ ބަލްގައް.

 : ީދަބިއްޔާ  ޔެވަދައ  ްއަފް އީމާދްވުމަކީ ކޮބައިކަދްކ އަޔި ޒަލޫޑުއ

 ގައުޒާގުސައި ލިޓަޓުޅުވެވަޏައިސެދްޓައިވާ ސޮގް. هللا 

 ްލުދްދަގުސެ މާދަ. ވަދައީ :ގިދ 

  : ީދަބިއްޔާ ހަގަޒުވަދައ .ްސެ ޝަޒީޢަގް ޓުޒިހަމަ ވެސެދްވާކަދ 



 11 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

 ީލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބިޔޭ ޓައިޔާގައް  : ޓަލްވަދައ

 : ޛިކުޒުކޮފްޔިދުދްކ އޭސެ ގެޒޭސައި

     : ާމީހާ އަކީ އިޑާހީ  ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ ޓުޒަގަމަ ޓައިޔ

ވޮޏިސަދްދަވާ ވެއަމުޒުޓުޅަފް ގަބަޢަވާ މީހެކެވެ. އަޔި އެއީ އެކަޑާދސެ ޑޯބި

 ޒުހިވޮޏިސަދްދަވާ ކަމެކެވެ.އަޔި 

     : ާމީހާ އަކީ  ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ ޔެވަދަ ޓައިޔ

މަސުޓުޒެޔުމުދްދާއިކ ޙައްޤުމަސުދް އެކަހެޒިވެ ޔިޔުމުދް ލަޑާމަގްކަދް 

 ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ.

     ްމީހާ އަކީ  ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ ވަދަ ޓައިޔާ :ގިދ

 ބާޠިޑް ޚިޑާޓްގަކުދްދާއި ޢައިބުގެޒިކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ. އަޔި އުޒައްކަ

 ބައިބައިވުދްގަކުދް ލަޑާމަގްވެސެދްވާ މީހެކެވެ.

     : ާލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާއަކީ  ހަގަޒުވަދަ ޓައިޔ

 ޝައިޠާދާސެ މަސުގަކުދް ލަޑާމަގްކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ.

      : ާމީހާއަފް  ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަޓަލްވަދަ ޓައިޔ

 އެވެ. އެއަފްޓަހު އެ ލުދްދަގައް ގަބަޢަވާ މީހާސެ އަޖުޒު ޑިބިސެދްވެ

     : ާމީހާއަފް ޔެޔުދިޔޭސެ  ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ ހަވަދަ ޓައިޔ

 އެވެ. ބާއްޖަވެޒިކަދް ޑިބިޔޭދެ



 12 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

  : ާއޭދާޔެކެ  هللا، އަފްލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާހަގްވަދަ ޓައިޔ

 އެވެ. ވޮޏިސަގުމުސެ ޔަޒަޖަ ޑިބިޔޭދެވެޑޯބި

 : ީލަޑަޓުދް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުދް މަގިވެޒިވެޒި ކުޒައްވާ  ހަވަދައ

 ވިޔާޅުވެޓައިވާ ބައެއް ބަލްޓުޅުގައް ޛިކުޒު ކޮފްޔިދުދް.

  : ީމި މައުޟޫސެ ދިމުދް. އަހަޒެމެދްދަފާއި ގިޔަބައި ހަގްވަދައ

 މީހުދްދަފް ޒަދަސަޅު ދިމުމެއް އެކަޑާދސެ ޔެއްވާފިއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އަފް ގަބަޢަވުމަފް ޤުޒުއާދާއި  ޓުޒަގަމައީ : ދަބިއްޔާ 

ލުދްދަގުދް ބައެއް ޔަޑީޑުގައް ޛިކުޒުކުޒުދް އަޔި ޚިޑާޓުވެސަދްދަ 

 މީހާއަފް ޔެވިސެދްވާ އިދްޒާޒުސެ ބަލްގައް.

vdvd 

ދަޒަޒު ހިދްސައި ބަޑައިޑި ކޮދްމެ މީހަކަފް  އި ލުދްދަގަފްފާޤުޒުއާދަ

ކަމަފް ޔަޑީޑުކުޒެވިސެދްވާ ކަމުސައި ޔަޑީޑުގަކެއް މިއެގަފް ސިދަސުދަ 

އެދސިސެދް ޔެއެވެ. މިއީ ޢާޑަމްގަކަފް ޒަޙްމަގެއްކަމުސައި ޓޮދުއްވުދު 

ދަބިއްޔާއަފް ގަބަޢަވުމަކީ ވާޖިބުވެސެދްވާ ކަމެއްސެ ސޮގުސައި ޔަޑީޑު ކުޒެވޭ 

ލުދްދަގާ ޔެކޮޅުހެޔުދް އަޔި އެ ސެދްދެވި  ކަމެކެވެ. އަޔި ދަބިއްޔާ 

 ސަދްދަ މީހާއަފް އެކަމުދް އިދްޒާޒު ޔެއްވާޓައިވެ އެވެ.ޚިޑާޓްވެ ލުދްދަގާ

َّمَّحَّأَََّّامَُّمََّالََّّةَِّن َّالس ََّّلَّىَّأَََّّامَُّمََّإََِّّلَُّج َّبََّالمََّّامَُّمََّالَّ ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "އަހަޒެދް د

 އަފް ކިޔަމަދްވުމަފް ގިޒީލްގިދް މުޞްޙަޓަފް ބެޑީމެވެ. އޭސައި ޒަލޫޑާ 

 1ޛިކުޒު ކުޒެވިޓައިވެ އެވެ." ޓަހަޒު

 

 

                                                           
1
 ދަޤުޑުކޮފްޔެއްވާޓައިވެ އެވެ.َّاإِلَمام ابنم تَ ْيميَّةَ  شيخ اإلسالمސައި  (65 ص) (لالصارم املسلو ) 



 14 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

 އޭސެ ގެޒޭސައި :

                           

                              

               [48:النساء] " ެއޭ އީމާދްވެއްޖ

އަފް ކިޔަމަދްވާފެވެ. އަޔި  هللاމީލްގަކުދްދޭވެ. ގިޔަބައި މީހުދް 

ޒަލޫޑާއަފް ކިޔަމަދްވާފެވެ. އަޔި ގިޔަބައިމީހުދްސެ ގެޒެއިދްވާ 

 މެޔު ގިޔަބައިމީހުދް ޔެބަލްވެއްޖެ ދަފްވެލްމެ އެވެ. ޓަހެކ ކަމަކާވެޒިދް

ޒަލޫޑާއަފް އެކަމެއް ހުފަހަޅާފެވެ. އެއީ ގިޔަބައިމީހުދް  އަފާއި هللاދަމަކ 

ދަމަ އެވެ. އެސޮގް  އާޚިޒަގްޔުވަހަފް އިމާދްވާ ކަމުސައިވާ އަފާއި هللا

ގިޔަބައިމީހުދްދަފް ހެޔޮކަދް ބޮޏެވެ. އަޔިކ ދިމުމެއްސެ ސޮގުދް 

 ޒީގިކަދްވެލް ބޮޏުމެއެވެ."

                       

 އަފާއި هللاދަބިއްޔާ ވިޔާޅުވާފެވެ. ގިޔަބައިމީހުދްކ " [21:عمرانَّآل]

ޒަލޫޑާއަފް ކިޔަމަދްވާފެވެ. ޓަހެކ ގިޔަބައިމީހުދް އެދބުޒި 

 هللاޓުޒަސަލްޔީޓިދަމަކ ޔަދްދާފެވެ. ޓަހެކ ހަމަކަފަވަޒުދްކ ކާޓިޒުދްޔެކެ 

 "ވޮޏިސެދެއް ދުވެގެވެ.ވެޑޯބި



 15 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

                         

ގިޔަބައިމީހުދް ދަމާޔު ޤާއިމްކުޒާފެވެ. އަޔި ޒަކާގްޔޭފެވެ. އަޔި "َّ[45:النور]

ޒަޙްމަގް އިމީހުދްދަފް ޒަލޫޑާއަފް ކިޔަމަދްވާފެވެ. އެއީ ގިޔަބަ

 "ޑެއްވުމަފްޓަކައެވެ.

                         

    [10:األنفال]َّ" .ެއަފާއި هللاއޭ އީމާދްވެއްޖެ މީލްގަކުދްދޭވ 

އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާއަފް ގިޔަބައިމީހުދް ކިޔަމަދްވާފެވެ. އަޔި ގިޔަބައިމީހުދް 

އަޏުއަހާދްގިބެޓައިކ އެދަބިއްޔާއަފް  (އެއްޗެއް އެ ދަބިއްޔާ ވިޔާޅުވާ)

 "ޓުޒަސަލްދުޔޭފެވެ.

                          

             [81:المائدة]َّ" ްއަފް  هللاއަޔި ގިޔަބައިމީހުދ

ކިޔަމަދްވާފެވެ. އަޔި ގިޔަބައިމީހުދް ޒަލޫޑާއަފް ކިޔަމަދްވާފެވެ. އަޔި 

ގެޒިވާފެވެ. ޓަހެކ ގިޔަބއިމީހުދް ޓުޒަސަލްޔިދް އުގިޔަބައިމީހުދް ޒައްކަ

 ގިމަދްއިޑާހުސެ ޒަލޫޑާއަފް އޮގީ ހަމަކަފަވަޒުދްކދަމަވެލްކ 

 "ބަޔާދްވެސެދްވާ އިއްވެވުދްކަދް ގިޔަބައިމީހުދް ޔަދްދާފެވެ.



 16 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

                        

                          

 [13:األنفال]َّ" ްއޭ އީމާދްވެއްޖެ މީލްގަކުދްދޭވެ. ގިޔަބައިމީހުދްދަފ

 އަފާއި هللاހިދޔުކ ވިޔާޅުވާޔިޒުދްޔޭ ކަމަކަފް ޒަލޫޑާ ގިޔަބައިމީހުދްދަފް 

ޒަލޫޑާއަފް ގިޔަބައިމީހުދް އިޖާބަ ޔޭހުފިކަމެވެ. އަޔި ގިޔަބައިމީހުދް 

އޭދާސެ ހިގުސެ އެޔުދްގަކާ  އިދްލާދާއާ هللاޔަދްދާފެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދްކ 

ޔެމެޔު ހުޒަލްއަޅުއްވަގެވެ. އަޔި ހަމަކަފަވަޒުދްކ ގިޔަބައިމީހުދް 

 "ޒަގަފެވެ.އެކަޑާދސެ ހަޟު ޔާމަގްޔުވަހުދް އެއްކުޒައްވާހުފީޤި

                     

                     

 هللاކަދޏައަޅުއްވައި އަދްސަވާޓައިވާ އިދްގަކެވެ.  هللاއެއީ " [22:النساء]

ސެ ޔަފުދް ޑާއަފް ކިޔަމަދްގެޒިވާ މީހާކ އެގަދުއަފާއިކ އެކަޑާދސެ ޒަލޫ

ޓެދްއާޒުގައް ހިދސަހިދސާ ހުދްދަ ލުވަޒުސެގަކަފް ވައްޔަވާދެގެވެ. 

ބޮޏުވެސެދްވާ  ސައިކ އެބައިމީހުދް އަބަޔަފް ޔެމިގިބެދިވި ސޮގުސައެވެ.ދުއެގަ

 "ދަޞީބު ޑިބުމަކީ އެއީއެވެ.



 17 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

                           

                       

އަފާއިކ ޒަލޫޑާއަފް ކިޔަމަދްވާ މީހުދް ޔަދްދާފެވެ. ޓަހެކ  هللا"َّ[58:النساء]

އެބައެއްސެ މައްޗަފް ދިޢުމަގް ޔެއްވި  هللاއެބައިމީހުދްވަދީކ 

މީހުދްކަމުސައިވާ ދަބިއްޔުދްދާއިކ ޞިއްޔީޤުދްދާއިކ ޝަހީޔުދްދާއިކ 

ޞާޑިޙުދްދާ އެކުސައެވެ. އެބައިމީހުދްދަކީކ އެކުވެޒިދް ކަމުސައިވުމަފް ހާޔަ 

 ހެޔޮވެސެދްވާ ބައެކެވެ."

                    

                        [224:النساء]َّ

ޔެކޮޅުވެޒިވެކ  ސު ބަޔާދްވުމަފްޓަހުކ ޒަލޫޑާއާއަޔިކ އެމީހަކަފް ގެޔުމަ"

ޔަދްދާފެވެ. އެމީހާ މީހާ  މަސަކަފް ގަބަޢަވާ މުއުމިދުދްސެ މަސު ދޫދް

އިޚްގިޔާޒުކުޒި މަސަކަފް ގިމަދްއިޑާހު އެމީހާ ޔޫކޮފްޑައްވާ ހުފީމެވެ. އަޔިކ 

ގިމަދްއިޑާހު އެމީހާ ދަޒަކަޔަފް ވައްޔަވާ ހުފީމެވެ. އެއީ ދުބައިވެސެދްވާ 

 ދިމިޔިއުމެކެވެ."

                    [22:األنفال] 

މީހާ ޔަދްދާފެވެ. ޓަހެކ  އާއި އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާއާ ޔެކޮޅުވެޒިވާ هللا"

 އީކ ޢުޤޫބާގް ސަޔަޓަޔަވެސެދްވާ އިޑާހެވެ." هللاހަމަކަފަވަޒުދްކ 



 18 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

                          

                      

              [52:النور] " ްގިޔަބައިމީހުދ

އެއްބަޔަކު އަދެއްބަޔަކަފް ސޮވައިއުޅޭ ޓަޔައިދް ގިޔަބައިމީހުދްސެ މެޔުސައި 

ޒަލޫޑާއަފް ސޮވައި ދޫޅޭފެވެ. ގިޔަބައި މީހުދްސެ ގެޒެއިދް އިޛުދައެއްދެގި 

ޔެދެވޮޏިސަދްދަވަގެވެ. ޓަހެކ  هللاޓިޑައިސެދްޔާ މީހުދް ހަމަކަފަވަޒުދްކ 

އެދަބިއްޔާސެ އަމުޒުޓުޅާ ޚިޑާޓްވެޔާ މީހާއަފް ބަޑާއެއް ދުވަގަ ވޭދްޔެދިވި 

 ޢަޛާބެއް ޖެހިޔާދެކަމަފްކ އެބައިމީހުދް ބިޒުވެގިވާހުފިކަމެވެ."

                        

                    [54:النساء] " ާހަމަހިޑ

އެހެދަކުދް ދޫދެވެ. ޓަހެކ ގިބަ ދަބިއްޔާސެ ވެޒި އިޑާހު ސަދްޔެއްވައި 

މައްޗަފް  އުޓެޔޭ ޔެބަލްވުމުސެވަޙީކުޒައްވަމެވެ. އެބައިމީހުދްސެ މެޔުސައި 

އިބަ ދަބިއްޔާސެ ސެ ޙުކުމަފް އެބައިމީހުދް ޙުކުމްކުޒުމަފް ޔާދްޔެދްކ އެބައި 

ދަބިއްޔާ ދިޔާކުޒެއްވި ސޮގާމެޔު މީހުދް އީމާދެއް ދުވާދެގެވެ. އެހިދޔުކ 

އެބައިމީހުދްސެ ހިގްގަކުސައިކ ޔަގިކަމެއް ވާކަމުސައި އެބައިމީހުދް 

ދިޔާއަފް ޓުޒިހަމަވެސެދްވާ  ދުޔެކޭދެގެވެ. އަޔި އެބައިމީހުދް އެ

 "ކިޔަމަދްވުމަކުދް ކިޔަމަދްވާދެގެވެ.
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 އާއި އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ ކަމަކަފް ދިޔާކުޒައްވައިޓި هللاއަޔި " [25:األحزاب]

ވެލްކ  އަޔި މުއުމިދު އަދްހެދަކަފް ވެލް ހިދޔުކ މުއުމިދު ޓިޒިހެދަކަފް

އެބައިމީހުދް އެކަމުސައި އެބައިމީހުދްދަފް އިޚްގިޔާޒެއް އޮގުމަކީ 

އަފާއިކ އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާއަފް އުޒެޔިއްޖެ މީހާ  هللاދެގްކަމެކެވެ. އަޔި 

ޔަދްދާފެވެ. ޓަހެކ ޓާޅުވެސެދްވާ މަސުޓުޒެޔުމަކުދް އެމީހަކު 

 މަސުޓުޒެޔިއްޖެކަދް ކަފަވަޒެވެ."

                         

                           

         [َّعمران ހަމަކަފަވަޒުދް މުއުމިދުދްސެ " [253:آل

ޔަޒުމަވަދްގަވެ ވޮޏިސެދްޓިއެވެ. އެއީ އެބައިމީހުދްސެ  هللاމައްޗަފް 

ގެޒެއަފްކ ހަމަ އެބައިމީހުދްސެ ގެޒެއިދް ޒަލޫޑަކު ޓޮދުއްވި ހިދޔުސައެވެ. 

އެބައިމީހުދްދަފް ކިޔަވައިޔެއްވާ އަޔިކ އެބައިމީހުދް  އެކަޑާދސެ އާޔަގްގައް

ދަވައި ޠާހިޒު ކުޒައްވާކ އަޔި ޓޮގާއި ޙިކުމަގް އެބައިމީހުދްދަފް އުދސަދް

ޔެއްވާ ޓަޒާގެއްސެ ސޮގުސައެވެ. އޭސެކުޒިދް އެބައިމީހުދް ވެސެދްޔިޔައީ 

 "ބަޔާދްވެސެދްވާ މަސުޓުޒެއްޔުމެއްސައިކަދް ކަފަވަޒެވެ.
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            [12:األحزاب] " ސެ ޒަލޫޑާސެ  هللاހަމަކަފަވަޒުދްކ

ގިޔަބައިމީހުދްދަފް ޒިވެގިވެސެދްވާ ދަމޫދާއެއްވެ އެވެ. އެއީ  ކިބައިސައި

 هللاއާޚިޒަގުސެ ޘަވާބަފް އެޔޭ އަޔި ސިދަސިދައިދް  ސެ ޔަޒުމައާއިهللا

 ހަދޔުމަކުޒާ ކަމުސައިވާ މީހަކަފެވެ."

                 [41:الشورى] " ްހަމަކަފަވަޒުދ

 "އިބަދަބިއްޔާ މަސުޔައްކަވަދީކ ލީޔާވެސެދްވާ ގެޔުމަސަފްކަދް ކަފަވަޒެވެ.

                       

       [َّعمران ދަބިއްޔާ ވިޔާޅުވާފެވެ. " [22:آل

ޔެކެ ޑޯބިވާ ކަމުސައި ވަދީދަމަކ ޓަހެކ ގިޔަބައިމީހުދްކ  هللاގިޔަބައިމީހުދް 

ގިޔަބައިމީހުދް ޔެކެ  هللاގިމަދްދަބިއްޔާއަފް ގަބަޢަވާފެވެ. އެހިދޔުސައިކ 

ވޮޏިސަދްދަވާދެގެވެ. އަޔިކ ގިޔަބައިމީހުދްދަފްޓަކައިކ ގިޔަބައިމީހުދްސެ ވެޑޯބި

ސިދަސިދައިދް ޓާޓަޓުއްލަވާ  އީ هللاޓާޓަގައް ޓުއްލަވައި ޔެއްވާދެގެވެ. 

 ޒަޙީމްވަދްގަ އިޑާހެވެ."

                           

  [70:النساء] " هللاހަމަކަފަވަޒުދް ޒަލޫޑާއަފް ކިޔަމަދްވާ މީހާކ ޓަހެކ 
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އަފް ކިޔަމަދްވެއްޖެއެވެ. އަޔިކ ޓުޒަސަލްޔީޓި މީހާ ޔަދްދާފެވެ. ޓަހެކ 

ބަޑަހައްޓަވަދް ހުދްދެވި ޓަޒާގެއް  ޑާހު އެބައިމީހުދްސެ ކަދްގައްގިމަދްއި

 "ކަމުސައި އިބަދަބިއްޔާ ދުޓޮދުއްވަމެވެ.

ލުދްދަގުސައި މިކަމަފް ވާޒިޔުވެސެދްވާ ޔަޑީޑުގައްވެލް ދުހަދު 

  އެވެ. ސިދަ

 އޭސެ ގެޒޭސައި :

ސެ  ސައި ދަބިއްޔާ  1(حَُّيَّْحَّالص َّ)ޑިޔުއްވާޓައިވާ ޓޮގް  يَّارَِّخَّالبََُّّامَُّمََّالَّ

ََّكَماَّ)ޓައިވެ އެވެ. ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ. ހުދް ޒިވާކުޒައްވާއައަޒި َصل وا
َّ  މަދް ދަބިއްޔާ ދަމާޔު ކުޒައްވާސޮގް"ގިޔަބައިމީހުދް ގިَّ(ُأَصلِّيَّرَأَيْ ُتُمْوِنْي

އަމިއްޑަޓުޅަފްކ  ޔުފްސޮގަފް ދަމާޔު ކުޒާފެވެ." މިއީ ދަބިއްޔާ 

 ޓައިވާ އަމުޒުޓުޅެކެވެ. އަމުޒުޓުޅު ކުޒައްވާދަބިއްޔާއަފް ކިޔަމަދްވުމަފް 

ސެ  ސައި ދަބިއްޔާ  2(حَُّيَّْحَّالص َّ)ޑިޔުއްވާޓައިވާ ޓޮގް  ُمْسِلمَّامَُّمََّالَّ

لَِتأُخُذواَّ)ޓައިވެ އެވެ. ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ. އަހުދް ޒިވާކުޒައްވާއަޒި
ََّىِذه ََّحج ِتْي َّبَ ْعَد ََّأُحج  َّاَل ََّلَعلِّْي ََّأْدِرْي َّاَل َّفَِإنِّْي "ގިމަދް ދަބިއްޔާސެ َّ(َمَنِسَكُكم،

ހުދް ގިޔަބައިމީހުދް ޙައްޖުސެ މަދާލިކުގައް ހޯޔައިސަދްދާފެވެ. އައަޒި

 ވިޔާދެއްގިމަދް ދަބިއްޔާ މިޙައްޖަފް ޓަހުސައި އެހެދް ޙައްޖެއް ދުކުޒެ

                                                           
1
 (فتح 111-631 رقمـ  1) 
2
 (943- 311 رقمـ  2) 
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އެވެ." މިގަދުސައިވާ "ޑާމް" އެއީ އަމުޒުކުޒުމުސައިވާ ޑާމެކެވެ. މާދައީ : 

ހުދް އަޙައްޖުސެ މަދާލިކުގައް ގިޔަބައިމީހުދް ގިމަދްދަބިއްޔާސެ އަޒި

 ހޯޔާފެވެ.

ޓައިވެ އަހުދް ޒިވާކުޒައްވާއަޒި  أَِبْيَُّىَريْ َرةސައި  1(حَُّيَّْحَّالص َّ) يَّارَِّخَّالبََُّّامَُّمََّالَّ

َّ(أََبىََّمنََِّّإال ََّّاْلَجن ةَََّّيَْدُخُلونَََّّأُم ِتيَُّكل َّ)ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ.  ދަބިއްޔާ  އެވެ.
 (أََبىَّفَ َقدَََّّعَصاِنيََّوَمنََّّاْلَجن ةََََّّدَخلََََّّأطَاَعِني)ََّمنََّّقَالََّّيَْأَبىََّوَمنََّّالل وَََِّّرُسولََّّيَاَّقَاُلوا

ޔެކޮޅުވެޒިވާ މީލްގަކުދް  ސެ އުއްމަގުދް ގިމަދްދަބިއްޔާއާ"ގިމަދް ދަބިއްޔާ

އެވެ." ޞަޙާބީދް  މެދުވީ އެދްމެހައި މީލްގަކުދް ލުވަޒުސެ ވަދްދާދެ

ޔެކޮޅުވެޒިވާ މީލްގަކުދްދަކީ ސެ ޒަލޫޑާއެވެ.  هللاޔެދްދެވިއެވެ. 

ކިޔަމަދްވާ  ކޮބައިގޯއެވެ؟ ޙަޔީޘް ކުޒެއްވި އެވެ. "ގިމަދް ދަބިއްޔާއަފް

އެވެ. ގިމަދް ދަބިއްޔާއަފް ކިޔަމަދްދުވާ  މީހުދް ލުވަޒުސެ ވަދްދާދެ

 މީހުދްދަކީކ ހަމަކަފަވަޒުދް ޔެކޮޅުވެޒިވި މީހުދްދެވެ."

ََّحَجر َّابُن َّالَحاِفُظ ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "ޔެކޮޅުވެޒިވި 2َّ(َفْتحال) اِلَماُم

ވެސަގް މީހުދްދަފެވެ. އެއީ ކަމުސެ ލިޓަ ޑިބިސެދްވަދީކ ގަބަޢަވުމަފް މަދަޢަ

ވެލް އޭދާއަފް ލުވަޒުސެއަކަފް  ކާޓަޒެއް ކަމުސައިވާދަމަ އެއްސޮގަކަފް

ދަމަ އޭސެ މުޒާޔަކީކ  އެވެ. އެމީހަކީ އެއީ މުލްޑިމެއް ދުވަޔެވޭދެ

                                                           
1
 (فتح 249-7281 رقمـ  13) 
2
 (13-254) 



 23 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ލުވަޒުސެއަފް އެދްމެ ޓުޒަގަމަ ވަޔެވޭ މީލްގަކުދްސެ ގެޒޭސައި 

 ޓަޒާގެއް މެދުވީއެވެ."އޭދާދުވުމެވެ. އެކަޑާދސެ އިޒާޔަޓުޅު ކުޒެއްވި 

َّالُبْسِتي َّ َِّحب اَن َّابُن َّالَحاِفُظ  ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ.1َّ(ص حيحَّال) اِلَماُم

ސެ ލުދްދަގަފް  އަފް ކިޔަމަދްސަގުމަކީކ އެދަބިއްޔާ  "ޒަލޫޑާ 

ސެ   هللاބޯޑެދބުމެވެ." އަޔި އެއަފްޓަހު ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "އެއީ 

އެދްމެހައި ބަލްގަކެއް ޚިޑާޓަފް ބުދެވިޓައިވާ  ޔީދުސައިކ އެ ލުދްދަގާ

ބޭކާޒު  ސޮގުސައި ސެދެލްޓައިވާ މަކަޒުވެޒިއެވެ.  ސައެކު ޔޫކުޒުމާ

ގަކުދް އިވާ އެދްމެހައި ބާޠިޑް ކަދްގައުވީޑުގަކާއިކ އަޑަފްސެދެވިޓަ

 އެވެ." އެކުސަ ލަޑާމާގްކުޒުމާ

ََّسارِيَةހުދް އައަޒިސެ  ދަބިއްޔާ   އެވެ. ޓައިވެޒިވާކުޒައްވާ  الِعْربََاِضَّبِن

ފް ވަޢުޟެއް ޔެއްވިއެވެ. އަހަޒުމެދްދަ ޞަޙާބީ ވިޔާޅުވި އެވެ. ޒަލޫޑާ 

މަޏުމޮޅިވެސެދް ޔިޔައެވެ. ޑޯގަކުދް ކަޒުދަ އޮހޮޒިސެދް ޔިޔައެވެ.  ހިގްގައް

ގިމަދްދަމެދް ބުދީމެވެ. މިއީ އަހަޒެމެދް ޔޫކުޒައްވާ ވަޏައިސެދްދެވުމުސެ 

َّبِتَ ْقَوىَّ (ދަޞޭޙަގެކެވެ. އަޔި ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ. ކުޒިދް ޔެއްވި ُأْوِصْيُكْم
َّوالط َّ َّوالَسْمِع ََّفَسَيرىَِّإْخِتاَلفاََّّااهلِل َِّمْنُكْم َّيَِعْش َِّمْن َّفَِإن ُو ََّعْبٌد، ََّعَلْيُكْم َّتََأم َر ََّوِإْن َعِة،

 ِبَها َتَمس ُكوا، بَ ْعِدي ِمنَّ ينَّاْلَمْهِديَِّّ الر اِشِدينَّ ُخَلَفاءَّ َوُسن ةَِّ ِبُسن ِتي ليُكمََّْكِثْيراَّفع

 وَُكل َّ ِبْدَعةٌَّ ُمْحَدثَةٍَّ ُكل َّ فَِإن َّ اأْلُُمورَِّ َوُمْحَدثَاتَّ َوإَي اُكمَّْ، بِالن  َواِجذَّ َعَلْيهاََّ ض واعََّوََّ

އަފް ބިޒުވެގިވުމަފް هللاގިމަދް ދަބިއްޔާ ގިޔަބައިމީހުދްދަފް " )َضاَلَلةٌَّ ِبْدَعةٍَّ
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 (مع اإلحسان 197ـ  1) 
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ގިޔަބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް އަޅަކު ވެޒިއަކަފް  ވަޞިއްޔަގް ކުޒަމެވެ. އަޔި

އައިކަމުސައި ވިޔަލް ގިޔަބައި މީހުދް އޭދާއަފް އަޏުއަހާ ކިޔަމަދްވާފެވެ. 

ގިމަދް ދަބިއްޔާއަފް ޓަހުސައި ޔުދިޔެމަގީސައި ޔިޒިއުޅޭ މީހާއަފް ސިދަސުދަ 

ގިޔަބައިމީހުދްސެ މައްޗަފްވަދީ ގިމަދް  އެވެ. ޚިޑާޓްގަކެއް ޓެދްދާދެ

ޔާސެ ލުދްދަގެވެ. އަޔި ހިޔާޔަގްޑިބިސެދްވާ ޚުޑަޓާއުއް ޒާޝިޔީދްސެ ދަބިއް

ޔަގްގަކުދް އޭސައި ބާޒަކަފް ޑުލުދްދަގެވެ. އޭސައި ހިޓަހައްޓާފެވެ. އަޔި ކޮ

ގިބޭފެވެ. ޓަހެކ  ގަކާ މެޔު ލަމާޑުވެކަދްއުހިޓަހައްޓާފެވެ. އަޔި އަ

ކޮދްމެ ކަމަކީ އެއީ ބިޔުޢައެކެވެ. އަޔި އުހަމަކަފަވަޒުދް ކޮދްމެ އަ

 ބިޔުޢައަކީ މަސުޓުޒެޔުމެކެވެ."

َّމި ޙަޔީޘް  َّ ،ސައ1َّި(السنن)أبوداود َّماجوَّ އަޔި  ،ސައ2َّި(الجامع)الترمذي ابن
މިއީ  އެވެ. ޒިވާކުޒައްވާޓައިވެ 4އަޔި އެހެދް އިމާމުދް ސައ3َّި(السنن)

 ޞައްޙަ ޙަޔީޘެކެވެ.

 މި މަގިވެޒި ޙަޔީޘްސައިކ މި މަގިވެޒިވެސެދްވާ ވަޢުޟުސައި ދަބިއްޔާ 

  1ދުހަދު ބޮޏު ޔެ އަލާލެއް ކުޒައްލަވާޓައިވެ އެވެ.

                                                           
1
 (4617 رقمـ  5) (السنن) 

އެވެ. "މިއީ ޙަލަދު ޞައްޙަ ޙަޔީޘެކެވެ."އަޔި ވިޔާޅުވެޓައިވެ  (2676 رقمـ  5) (اجلامع) 
2
  

3
 (44އަޔި  43 رقمـ  1) (السنن) 

4
احلافظ  އަޔި، (5 رقمـ  1)ސައި ޒިވާކުޒައްވާ ޞައްޙަ ކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ.  (الصحيح) ابن حبانމިޙަޔީޘް  

ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "މިއީ ޝާމީދްސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ ޓަޒާގުދް ޒިވާވެސެދްވާ ޒަދސަޅު ޞައްޙަ أبو نعيم 

 އަފް ބައްޑަވާ. (119 صـ  2)ސެ  (جامع علوم واحلكم) ابن رجبޙަޔީޘެކެވެ." އަޔި 



 25 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

                      އެއީ :

 ގަބަޢަވުދް.      .1        

                ޔީދަފް އެއްވެލް ކަމެއް އަޑަފް  .2        

 ދުސެދައުދް.

ސެ ލުދްދަގުސައި ޔެމިގިބުމަފް  މިގަދުސައި ބަޔާދްވެޓައިވަދީ ދަބިއްޔާ 

 ވާ ޔަޑީޑުގަކެވެ. އަޔި ލުދްދަގާވާޓައިއްބާޒުއަޅުޤުޒުއާދާއި ލުދްދަގުދް 

 ޚިޑާޓްވެ ދުޔިއުމަފް ލަމާޑުވެގިބުމަފް ޔެއްވާޓައިވާ އިދްޒާޒުގަކެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
1

އެއަފްޓަހުސައި ވާ އަޔި  111 صـ  2)ސެ  (جامع علوم واحلكم) ابن رجب ، (12ـ 7)للخطايب َّ(معامل السنن) 

 (ޞަޓްޙާގައް ބައްޑަވާ
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އަފް އީމާދްވުމަކީ ކޮބައިކަދްކ އަޔި  ޔެވަދައީ : ދަބިއްޔާ 

 ސޮގް. ވެޓައިވާޓުޅުލިޓަ  هللاޒަލޫޑުއް ގައުޒާގުސައި 

vdvd 

َّاِلْسالَِمَّއަފް އީމާދްވުމަކީ ކޮބައިކަދް ބަޔާދްކުޒައްވާ  ޒަލޫޑާ  َشيُخ
ގެޔުކުޒުމާއިކ  ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "އެއީ ދަބިއްޔާ  َّاِلَمامَّابُنَّتَ ْيمي ة

 1ކިޔަމަދްވުމާއި އެދަބިއްޔާސެ ޝަޒީޢަގަފް ގަބަޢަވުމެވެ."

َّاِلْساَلمَّ ޓަޔަ އެހެދިހެދް ޢިޑްމުސެ އަހުޑުވެޒިދް ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ.  َشيُخ

 ގެޔުކުޒުމުސައި ޔެ ކަމެއް އެކުޑެވިސެދްވެ އެވެ. "ދަބިއްޔާ 

ދަބީކަދް ޘާބިގުކުޒުމާއިކ ސެ  : ދަބިއްޔާ  ޓުޒަގަމައީ          

ގަކެއް ޔާދްކުޒެއްވި އެދްމެހައި ކަދްޒަގުދް އެ ދަބިއްޔާ ބަޟުސެ ހަ هللا

 ގެޔުކުޒުމެވެ.

ގަކެއް ސެދްދެވި އެދްމެހައި ކަދް :ދަބިއްޔާ  ޔެވަދައީ          

 ކަމަފްޔެގުކުޅައުމެވެ. ދަބިއްޔާ ވަޏައިސެދްދެވީ ޙައްޤުސޮގުސައި 

 ގެޔުކުޅައުމެވެ. އަޔި އެދަބިއްޔާއަފް ގަބަޢަވުމަކީ ވާޖިބެއްކަމުސައި ވުމެވެ. 

 ކުޒުވިސެދްވުދް.ޓުޅުގައުޒާގުސައި ދަބިއްޔާ ލިޓަ
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لإلمام  (بدائع الفوائد) އަޔި (259 ص 1)لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (اقتضاء الصراط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم) 
 އަފް ބައްޑަވާ. (41 - 2)ابن القيم 



 27 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

َّالَساِئبَّސައި  1(حَُّيَّْحَّالص َّ) يَّارَِّخَّالبََُّّامَُّمََّالَّ َّبَن ހުދް އައަޒި َعطَاَء

َّدَّبَّْعََّއަހަޒެދްދާ "އެވެ.  ވިޔާޅުވި َعطَاَءَّبَنَّالَساِئبَّޓައިވެ އެވެ. ކުޒައްވާޒިވާ
َّبَِّرَُّمَّنَّعََّاهللَّبَِّ އެވެ. އެހިދޔު ގިމަދްދަ ޔެދްދެވީމެވެ.  ބައްޔަޑުވި اصعََّالنَّو

ބެހޭސޮގުދް އަހަދްދަފް  ސޮގާ ކުޒެވިޓައިވާޓުޅުލިޓަ ގައުޒާގުސައި ޒަލޫޑާ 

َّبََِّّدَّبَّْعََّލަބަބަކީ – "ފެވެ.އްވާބަޔާދްކޮފްޔެ َّعََّاهلل َّبَِّرَُّمَّن َّو އަފް  اصعََّالن

އާއެކެވެ!  އެވެ. " ވިޔާޅުވި -ވުމެވެ.ޑިބިވަޏައިސެދްބެހޭ ޢިޑްމު  ގައުޒާގާ

ގަކުދް ޓުޅުޤަދްޔީބުދަމެވެ. ޤުޒުއާދުސައި ބަޔާދްވެސެދްވާ ބައެއްލިޓަ هللا

 އެވެ.  ކުޒެވިސެދްވެޓުޅުލިޓަ ގައުޒާގުސައި ދަބިއްޔާ         

                !ެހަމަކަފަވަޒުދްކ  "އޭ ދަބިއްޔާއެވ

 ހެކިވަޏައިސެދްދަވަދިވިގިމަދްއިޑާހު އިބަދަބިއްޔާ ޓޮދުއްވީ 

ޓަޒާގެއްކަމުސައްޔާއި މުއުމިދުދްދަފް އުޓާވެޒިކަމުސެ ޚަބަޒުޔެއްވާ ޓަޒާގެއް 

ކަމުސައްޔާއި ކާޓިޒުދްދަފް ބިޒުވެޒިކަމުސެ ޚަބަޒުޔެއްވާ ޓަޒާގެއް 

ޏެއްސެ ދކަމުސައެވެ." އެކަޑާދސެ ދަބިއްޔާ ޓޮދުއްވީ ޢަޒަބިދް އެކަގިސަ

ވެ. އިބަދަބިއްޔާ ގެޒި ކުޒުމަފެއުސޮގުސައި ޖަމްޢުކޮފް އެބައިމީހުދް ޒައްކަ

 هللاދަމުދް ގިމަދް  المتوكلސެ އަޅާ އަޔި ޒަލޫޑެކެވެ. هللاއަކީ ގިމަދް 

ޒުކަފި ޚުޑްޤުޓުޅު ދުބައި ހަދަދްޔެއްވީމެވެ. ދަބިއްޔާ އަކީ ހިގްޕުޅު 

ޓަޒާގެއް ދޫދެވެ. ދުބައިކަމުސެ ބަޔަޑުސައި  އްވާބާޒާޒުގަކުސައި އަޏުސަޔަކުޒަ

 . އޭސެ ބަޔަޑުސައި އެކަދްގައްދެވެދުބައި ކަމެއް ސެދްދަވާ ޓަޒާގެއް ދޫ
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   (فتح 4838 رقمـ  8)އަޔި އެހެދް ލަދަޔެއްސައި  (فتح 2125 رقمـ  4) 



 28 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

. އެޔިވަޏައިސަދްދަވަ އެވެއެމީހުދްދަފް ޓާޓަޓުއްލެވުމަފް އަޔި ޢަޓޫކުޒައްވާ 

 މަސަފްމީލްގަކުދް ހެޔޮވެސެދްވާ ކާޓިޒުކަމުސައިވާ މަސު ސެއްޑިޓައިވާ 

 ޓުޅުޓަހުސައި މެދުވީ އެކަޑާދސެ އެދަބިއްޔާސެ ޓުޒާދަ ސެދްދެވުމަފް

ކަޑިމަ ކިޔުމަފް  اهللَّال َّإََِّّوََّلَََّّإَِّاَلَّދުހިއްޕަވާދެގެވެ. އެއީ އެމީލްގަކުދް 

 اهللَّال َّإََِّّوََّلَََّّإَِّاَلَّކަދުވެޓައިވާ ޑޯގައް  ޓަޒާގްޕުޅުދްޔާދްޔެދެވެ. އެ ދަބިއްޔާސެ 

އެވެ. ބީޒުވެޓައިވާ ކަދްޓަގްގައް އަޔި  ޔިޔަހުޅުވިސެދް މިކަޑިމައިސެ މައްޗަފް

 ހުޅުވިސެދް ޔިޔައެވެ."ސާވެޓައިވާ ހިގްގައް 

ވެސެދްވާ ސޮގަކީ މިއެވެ. ޓުޅުލިޓަ އެބައިމީހުދްސެ ގައުޒާގުސައި ދަބިއްޔާ 

 ޢަމަޑުޓުޅުދް ވެލް ވަދީ މިޓަޔައިދްދެވެ. ދަބިއްޔާ  ޤުޒުއާދުސައި

ވެލް ޔަޑީޑުކޮފްޔެދީ  އެދަބިއްޔާސެ ލީޒަގުދް އަޔި ޔައްކަވާޔެއްވީ

َّبََِّّدَّبَّْعََّބީ ޙާއަޔި މިގަދުސައި ޞަ މިޓަޔައިދްދެވެ. َّعََّاهلل َّبَِّرَُّمَّن َّو   اصعََّالن

ُهْمَّސެ އަޞްޙާބުދް  ވިޔާޅުވެޓައިވާ ޓަޔައިދްކ ދަބިއްޔާ  َرِضَيَّاهللَّتَ َعاَلىََّعن ْ
 ލިޓަކުޒައްވާޓައި ވަދީ ހަމަ އެޓަޔައިދްދެވެ.  َوَأْرَضاُىم

އަޑިވެ  އެކުސައި ބިދް ޓޮދުއްވުމާ ބިމަފް މި ޑޮބުވެގި ދަބިއްޔާ 

َّއެވެ.  މީލްގަކުދްދަފް އުޓާވެޒިކަދް ޑިބިޔިޔަ ސައި 1َّ(الَجاِمعَُّ)اِلَماُمَّالترِمِذي 
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َّ(أمحد املسند) ، (1631 رقمـ 1)َّ(السنن البن ماجه) ، (375 رقم)َّ(الشمائل) ، (3618 رقمـ  5)َّ()جامع الرتمذي 
މި  ، (57ـ 3)َّ(املستدرك) احلاكم ، (اإلحسان -6634 رقمـ  14)َّ(ابن حبان الصحيح) ، (13312 رقمـ 21)

ސެ ޓަޒާގުދްދެވެ. މި جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس އެދްމެހައި ޒިވާޔަގްގައް ވާޒިޔުވެސެދް ވަދީ 

 ابن حبانމި ޙަޔީޘްއާ ބެހޭސޮގުދް ،َّ(غريب صحيح)ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ.  المامَّالترمذيޙަޔީޘްއާ ބެހޭސޮގުދް 

بن صحيح سنن ا)، العالمة األلباين وافقه الذهيبމި ޙަޔީޘްއަފް ، (صحيح على شرط مسلم)ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. 



 29 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ََّصِحيحَّ) ސޮގުސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. މިއީ ޞައްޙަ ޙަޔީޘެކެވެ. َّ(َغرِْيٌب

َّنََّأََّ އެވެ. ހުދް ޒިވާކުޒައްވާޓައިވެއަސެ އަޒި  أنسَّ ވިޔާޅުވިއެވެ.  س

އީ މުޅި މަޔީދާ ޔަޔެވަޏައިސަގް ޔުވަލްވެސެދްޔިމަޔީދާއަފް ވެ "ޒަލޫޑާ 

ޔުދިޔެ  ސައި އަޑިވެސެދް ޔިޔަ ޔުވަހެއް ކަމުސައެވެ. ޒަލޫޑާ އެކު

ސައި އަދޔިޒިވެސެދް މަޔީދާ އެކުއެކު ޔޫކުޒެއްވި ޔުވަލް ވެސެދްޔިޔައީ މުޅި

ދް ސެ ޒަލޫޑާ އަހަޒެމެދްސެ އަގްގަކު هللا ޔިޔަ ޔުވަހެއް ކަމުސަ އެވެ.

ދިމިޔިޔައިޒު  އެކަދް އަހަޒެމެދް ކުޒަމުދް ޔިޔައީ  ޓަލްގުވެޏުވުދް

 1އެވެ." އަހަޒެމެދްސެ ހިގްގަކުދް އިދްކާޒު ކުޒަމުދް ޔިޔަ ޙާޑުސަ

 ހުދް ޒިވާވެސެދްވެ އެވެ. "ހަމަކަފަވަޒުދް ދަބިއްޔާ އަސެ އަޒި جابرَّ

 ހުކުޒު ޔުވަހުސެ ޚުޠުބާ ޔެއްވުމަފް ސަހެއް ކައިޒީސައި ދުވަގަ ކަޔުޒު ޒުކެއް

އެވެ. އެހިދޔުކ އަދްޞާޒުދްސެ  ހުދްދަވަ ވަޏައިސެދްސައި ހުއްޓިކައިޒީ

 ސެ ޒަލޫޑާ هللاކަދބަޑަކު ވިޔާޅުވިއެވެ. ބޭދުވަގަ ބޭކަޑަކު ގެޒެއިދް 

އެވެ.  ަޙީދްޘ ުކެރްއވި ؟ ހަޔަދްގޯ އެވެމިދްބަޒެއް  އަޅުސަދޏުމެދްއެވެ. 

                                                                                                                             

جامع علوم و )އަޔި އެހެދިހެދް ޓޮގްގަކުސައި މި ޙަޔީޘް ޞައްޙަ ކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ. (1322 رقمـ  1)َّ(ماجه
،  (58-165 رقم 1)َّ(املشكاة)ކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ.  މި ޙަޔީޘް ޞައްޙަ األلباينއަޔި  ، (119 ص 2)َّ(احلكم

 ބައްޑަވާ.
1

ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "މިގަދުސައި ޞަޙާބީދް  (197ص )َّސައިَّ(خمتصر الشمائل احملمدية)العالمة األلباين  

ގަޢުބީޒުކުޒައްވާޓައިވަދީ އެދްމެ ހެޔޮވެސެދްވީ ޒަލޫޑާ އެބައިމީހުދްދާ ވަކިވެވަޏައިސެދް ވަޏައިސަގުމުދް 

އެބައި އެބައިމީހުދްސެ ހިގުސައި އެޅިވޭދެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދް އެއީ ދުހަދު ހިގްޔަގިވި ކަމެއްސެ ސޮގުސައިވެކ 

މީހުދްދަފް މާޔޫލްކަމާއި ހިގްޔަގިކަދް ޑިބިސެދް ޔިޔަ މިދްވަޒުދް އެބައިމީހުދް އެކަދް އިދްކާޒުކުޒިއެވެ. 

 އަޔި ވަޙީ މެޔުކެދޏިސެދް ޔިއުމާއި ޞާޙިބެއްސެ ސޮގުސައި ވުމުސެ ޓުޒުޞަގު ސެއްޑިޔިއުމުދްދެވެ."

 



 30 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

"ގިޔަބައިމީހުދް އެކަމަފް ބޭދުދްކަމުސައި ވާދަމައެވެ." ޓަހެކ ޞަޙާބީދް 

މިދްބަޒެއް ހެއްޔެވިއެވެ. ހުކުޒު ޔުވަހުސައި އެ މިދްބަޒު ސެދެވުދެވެ. އަޔި 

އެ މިދްބަޒުސައި ޚުޠުބާ ޔެއްވުމަފް ހުދްދެވި ހިދޔުސައި  ދަބިއްޔާ 

އެ  ދަބިއްޔާ ގުއްގު ކުއްޖަކު ޒުއިމުސެ އަޏު އިވުދެވެ. އެހިދޔުސައި 

އެވެ. އެހިދޔު އްވި މިދްބަޒުދް ޓައިބާވަޏައިސަގުމަފްޓަހު ސަހުސައި ބައްޔާޑެ

އެވެ. އަޔި ޙަޔީޘް  ގުއްގު ކުއްޖާސެ ޒުއިމުސެ އަޏު މެޔުކެދޏިސެދްޔިއަ

ކުޒު މެޔުކެދޏިސެދް ޔިއުމުދް ޛިއެވެ. "އެގަދުސައި ކުޒެވޭ  ކުޒެއްވި

َّيَّْارَِّخَّالبََُّّامَُّالمََّޙަޔީޘް  މި އެވެ." އެކަމަފް ހަދޔާދްވެ ޒުއިމުސައިވީ
 ޓައިވެ އެވެ.ޒިވާކުޒައްވާސައި  1(حَُّيَّْحَّالص َّ)

َّالبََّسَّالحََّّامَُّمََّالَّމިސޮގުދް  މި ޙަޔީޘް ޒިވާކުޒައްވާ ހިދޔުސައި  َّي َّرَِّصَّْن

ކީޒިގި ކުޒައްވައެވެ. އަޔި ވިޔާޅުވެ އެވެ. "އެދްމެހައި މުލްޑިމުދްދޭވެ. 

ވަޏައިސަގުމުދް ބައްޔަޑުކުޒުމަފް އެ އެއްޗާ ވަކިވެ އެ ވަކަޒުކޮޅު ޒަލޫޑާ 

އާ  އެވެ. ޓަހެކ ގިޔަބައި މީލްގަކުދް އެ ދަބިއްޔާ  އެޔި ޒޮދީ

 2ބައްޔަޑުވުމަފް އެޔި މި ސޮގުސައިވުދް މާ ޙައްޤުކަދް ބޮޏެވެ."

 ބައެއް ލިޓަޓުޅުގަކާ އެކުސައި ބަޔާދްވެސެދްވާ މި މަގިވެޒި ދަބިއްޔާ 

އަފް މީލްގަކުދް ވަދީ ދުހަދު ބޮޏަފް ބޭދުދްވެޓައެވެ. އެއީ : އީމާދް 

ވުމުސައިކ ގެޔުކުޒުމާއި އެ ޝަޒީޢަގަފް ގަބަޢަވުމުސައިކ މަގިވެޒި ކުޒުމާއިކ 

                                                           
1

 (فتح 3584 رقمـ  6) 
2

 އަފް ބައްޑަވާ. (184- 1)َّ(خمتصر تاريخ دمشق) އަޔި (571- 4) (سري أعالم النبالء) 



 31 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ދަޞްޒު ޔިދުމުސައިކ އަމިއްޑަ  މާގްކުޒުމަފްކ އެ ލުދްދަގަފް

ޒުމަފް ގެޒި ކުއުދަޓްލުދްދާއި އެދްމެހައި ސޮގްގަކުދް އެ ލުދްދަގް ޒައްކަ

 ގެޒިކުޒުމަފެވެ. އުއެ ލުދްދަގް ޔިޓާޢުކުޒުމަފާއިކ އެ ޤާދޫދު ޒައްކައަޔި 

 މީހުދްސެ ކެއުމާއިމި އެދްމެހައި ޙާޖަގްގަކަކީ އެބައިމީހުދްދަފް އެބައި

ޤަދްޔީ ބުދަމެވެ.  هللاބޮޏުވެސެދްވާ ކަމެކެވެ.  ބުއިމުސެ ޙާޖަގަފް ވުޒެ

މިކަދްގަކަފް އެބައިމީހުދް ޖެހިޓައިވާ ޙާޖަގް އެބައިމީހުދް ދޭވާޑުމަފް ވައި 

މިކަމަފް ޙާޖަގް  ވެލް އެބައި މީހުދްދަފްވަދީ ބޭދުދްވާ ވަޒަފްވުޒެދް

 ޖެހިޓައެވެ.

ހަމަކަފަވަޒުދް މި ދަބިއްޔާ އަޑިކަމުސައިވާ ލީޔާވެސެދްވާ ގެޔުމަސައިސެދް 

. އެމަސުސެ ޒޭސަދޏުސެ މިޘާޑަކީ ޔުވާޑުސެ މިޘާޑެވެ. ވަޏައިސެދްދެވި އެވެ

ހަޑާކުވެސެދްވާ މީހަކު މެދުވީ އެ މަސުދް އެއްޓަޒާގްވެ ދުސަދްދާދެ އެވެ. 

 ވަޙީކުޒެއްވި އެވެ.   هللا             

              ހުޒި  އަދޔައަދޔާ"ޓަހެކ

އަޑިޓާދުސެ ދަޒަކައިދް ގިމަދް އިޑާހު ގިޔަބައިމީހުދްދަފް އިދްޛާޒު 

ކުޒެއްވީމު އެވެ. ބޮޏުވެސެދްވާ އަބާއްޖަވެޒިޔަކު މެދުވީ އެދަޒަކައަކަފް 

 އަޔި އެދބުޒި ޓުޒަސަލްޔިދް މީހާ ވަދްދާދެގެވެ. އެމީހަކީ ޔޮސުކޮފްދު

 އެވެ."



 32 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

 ގިދްވަދައީ : ލުދްދަގުސެ މާދަ.

vdvd 

ޑުޣަވީސޮގުދް ލުދްދަގް : އެއީ ލީޒަގެވެ. އެއީ ޒަދސަޅު ދުވަގަ ދުބައި 

އެވެ. އަޔި ޒަދސަޅު މަސު ދުވަގަ ދުބައި މަސުކ  ލީޒަގެއް ވިޔަލްމެ

ޑަޓްޒު  ن ةَُّالس َّއެވެ.  އެއީވެލް ލުދްދަގުސެ މާދަ ކަމުސައި ބުދެވެ

 ދް އެވެ. އޭސެ މާދައަކީ މަސެވެ.  الس َننَّދެސިޓައިވަދީ 

ހުސައި އަލުދްދަގުސެ އިޞްޠިޑާޙީ މާދަ : ސިދަ ޙަޔީޘް ޢިޑްމުވެޒިދްސެ އަޒި

ސެ   هللاހުދް އައިލްޓައިވާ ޒަލޫޑުއަސެ އަޒި  އްޔާދަބިމާދައަކީ : 

ގަކާ މެޔު ޢަމަޑުޓުޅުގަކާއިކ އެކަދްބަލްޓުޅުގަކާއިކ 

އަފް  އަޔި ދަބިއްޔާ ، އިގަކާޤުޒާޒުވެވަޏައިސެދްދެވި ކަދްއި

 ގަކެވެ.ޓުޅުގަކާއި ޚަޑްޤީ ޞިޓަޓުޅުޤީ ޞިޓަޑިބިވަޏައިސެދްދެވި ޚުޑް

 އްވެ އެވެ.އެކިސޮގްގަ މާދަކުޒެވޭ "ލުދްދަގް"އެއަފްޓަހުސައި ބުދަމެވެ. 

ސެ ޙަޔީޘްސައިކ ޞަޙާބީދް  މި ޑަޓްޒު ޒަލޫޑާ  ن ةَُّالس َّ:  ޓުޒަގަމައީ

ބަލްޓުޅުގަކުސައި އަޔި ލަޑަޓުދްސެ އިމާމުދްސެ ޓަޒާގުދް ވާޒިޔުވުމުދްކ 

އޭސެ މުޒާޔަކީ "ޤުޒުއާދް އަޔި ލުދްދަގުސައި ވާޒިޔުވެސެދްވާ އެދްމެހައި 

އެދްމެހައި  ކަދްގައްގަކެވެ." ދުވަގަ އެއީ "ޝަޒުޢީސޮގުދް ޢާއްމުކޮފް

ޢިޑްމީ ޙުކުމްގައް އޭސައި ޝާމިޑްވެސެދްޔާ ސޮގުސައި  ޢަމަޑީ ހުކުމްގަކާއި



 33 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ސެ ޙަޔީޘްސައި ވާޒިޔުވެސެދްވާ ޓަޔައިދްދެވެ.  ވުމެވެ." އެއީ ދަބިއްޔާ 

َِّمنِّيَّ) َّفَ َلَيَس َُّسن ِتْي ََّعْن ََّرِغَب ދް ދަބިއްޔާސެ ލުދްދަގުދް "ގިމަَّ(َفَمْن

 ވެ."މީހަކީކ ގިމަދް ދަބިއްޔާސެ ގެޒެއިދްވާ މީހެއް ދޫދެ ޔުޒުވެސަދްދަ

ޞަޙާބީދް : ބިޔުޢައިސެ އިޔުކޮޅުސެ ސޮގުސައި ބުދެވެއެވެ. އަޔި  ޔެވަދައީ

ޢަމަޑުކުޒެއްވި ސޮގަފް ޢަމަޑު ދުކުޒުމުދް އެމީހަކު ކުޒި ޢަމަޑާއި 

އެއީ ކުޒީސައި   ޔެކޮޅަފްވެލް "ލުދްދަގް" މިހެދް ބޭދުދް ކުޒެވެ އެވެ.

ََّسارِيَةބަޔާދްވެ ޔިޔަ  َّبِن ޓައިވާ ޙަޔީޘްސައި ޒިވާކުޒައްވާ  الِعْربََاِض

َِّمْنُكْمَّ (އެ ޙަޔީޘްސައިވެ އެވެ.ވާޒިޔުވެސެދްވާ ޓަޔައިދްދެވެ.  َّيَِعْش َِّمْن فَِإن ُو
َّفعليُكمَّْ ََّكِثْيرا َِّإْخِتاَلفًا  ِمنَّ اْلَمْهِديِّينَّ الر اِشِدينَّ ُخَلَفاءَّ َوُسن ةَِّ ِبُسن ِتي َفَسَيرى

 فَِإن َّ اأْلُُمورَِّ َوُمْحَدثَاتَّ َوإَي اُكمَّْ، بِالن  َواِجذَّ َعَلْيهاََّ ض واعََّوََّ ِبَها َتَمس ُكوا، بَ ْعِدي

"ގިޔަބައިމީހުދްސެ މައްޗަފްވަދީ  )َضاَللَةٌَّ ِبْدَعةٍَّ وَُكل َّ ِبْدَعةٌَّ ُمْحَدثَةٍَّ ُكل َّ

ގިމަދް ދަބިއްޔާސެ ލުދްދަގެވެ. އަޔި ހިޔާޔަގްޑިބިސެދްވާ ޚުޑަޓާއުއް 

ޔަގްގަކުދް ޑުހައްޓާފެވެ. އަޔި ކޮޒާޝިޔީދްސެ ލުދްދަގެވެ. އޭސައި ހިޓަ

 ގަކާ މެޔު ލަމާޑުވެކަދްއުއޭސައި ބާޒަކަފް ހިޓަހައްޓާފެވެ. އަޔި އަ

ކަމަކީ އެއީ ބިޔުޢައެކެވެ. އަޔި އުގިބޭފެވެ. ޓަހެކ ހަމަކަފަވަޒުދް ކޮދްމެ އަ

 ކޮދްމެ ބިޔުޢައަކީ މަސުޓުޒެޔުމެކެވެ."

ބުދަމެވެ. މިޓަޔައިދް ގިޔަބައިމީހުދް "މިވަދި މީހަކީ ލުދްދަގުސައިވާ 

އެއީ އޭދާއަކީ ބިޔުޢަވެޒިއަކަފް ދުވެކ ލުދްދަގަފް ގަބަޢަވާ މީހެކެވެ." 

ސޮގުސައި ވުމުދްދެވެ. މިސޮގުސައި ޢިޑްމުވެޒިދް ޑިޔުއްވާޓައިވާ ސެ މީހެއް
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َعْبُدَّاهللَّ. މިޘާޑަކަފް ބައެއްޓޮގްގައް މިމާދައިސައި ޛިކުޒުކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ
ََّأْحم َّ(الس ن ةَِّ) ޑިޔުއްވާޓައިވާ ޓޮގް دبن  ޑިޔުއްވާޓައިވާ ޓޮގް ريَّالط بََّއަޔި َّ

 އެވެ. ހިމެދެََّّ(الس ن ة) ޑިޔުއްވާޓައިވާ ޓޮގް الَخال ل އަޔިََّّ(َصرِْيحَّالس ن ة)

ގަކުސެ އިޔިކޮޅު ގަޙައްބު އަޔި މަދްޔޫބު ކަދް: ޓަޒުޟުކ މުލް ގިދްވަދައީ

އެއްޗެއްސެ ސޮގުސައި ބުދުމެވެ. އެއީ ޓިޤުހު ޢިޑްމުވެޒިދް ލުދްދަގް 

ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ސޮގެވެ. އެބައި މީހުދް ލުދްދަގް މާދަކޮފްޓައިވަދީ 

ގަކްޑީޓުގަކުސެ ޙުކުމްގައް ބެހިސެދްޔާ  ގަކުދްސެ މައްޗަފް އޮގްޔީދުސައި މީލް

ޑިބިޔޭ އަޔި  އެއީ އެކަމެއް ކުޒުމުދް ޘަވާބުއެވެ. ސެ ސޮގުސަ އެއްބައި

 ދުކޮފް ޔޫކޮފްޑުމުދް ޢަޛާބު ދުޑިބޭކަދްގަކެވެ.

: ޝަޒީޢަގުސައި ޙުކުމްގައް ދެޒެވޭ އެއްޔަޑީޑުސެ މުޒާޔުސައި  ހަގަޒުވަދައީ

ޛިކުޒު ވުމެވެ. އެއީ ޝަޒީޢަގުސެ އެއް އަޞްޑުސެ ގެޒެއިދް ހިމެދިސެދްވާ 

 އެވެ. މި މައްލަޑައަފް ޤުޒުއާދުދްދާއި ކަމެކެވެ. އެސޮގުދް ބުދެވެ

 ލުދްދަގް އަޔި އިޖްމާޢުއިދް ޔަޑީޑު ކުޒެވެ އެވެ.

އެދްމެ ޓުޅާކަދްބޮޏު ސޮގުސައި ލުދްދަގް ބަޔާދްކޮފްޓައިވަދީ : ކުޒީސައި 

ޙަޔީޘް ޢިޑްމުސެ އަހުޑުވެޒިދްދެވެ.  ،ބަޔާދްކުޒެވުދު ޓަޔައިދް

އުޞޫޑީދްދާއި މުޙައްޔިޘުދްސެ ޔެމެޔުސައި ލުދްދަގް މާދަކުޒުމުސައި 

ޓުޅާކަދްބޮޏު ސޮގުސައި މުޙައްޔިޘުދް ޤާއިމްވެޓައިވާ ލަބަބަކީކ މުޙައްޔިޘުދް 

ހުދްދެވި  ވަޏައިސެދްޤާއިމްވެ ލުދްދަގް މާދަކުޒުމުސެ ބޭދުމަކީ ޒަލޫޑާ 
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އެއީ ކޮދްމެ ކަމެއްސެ  ،ކެއް އެދސިސަގުމެވެ. ލަބަބަކީއެދްމެހައި ސޮގްގަ

އެއަފްޓަހު މީލްގަކުދްދަފް  އަފް ވުމުދްދެވެ.އެދްމެ ޒިވެގިވެސެދްވާ ދަމޫދާ

އެ އެދްމެހައި ކަދްގަކެއް ދަޤުޑު ކޮފްޔިދުމެވެ. އެއީ މީލްގަކުދް އެއިދް 

ޝަޒުޢީ ޙުކުމްގައް ދެޒުދު ދުވަގަ ދުދެޒުދު ކަމުސައި ވިޔަލްމެއެވެ. 

ދް ލުދްދަގުދް ހޯޔަދީ ޙުކުމްގަކާއި އެބައިމީހު ،ހެދަލް އުޞޫޑީދްއެ

އެކަދްތެވެ. ޓަހެކ އެހެދްވުމުދް ލުދްދަގުސެ  އެއިދް ދެޒެވޭ ކަދްގައް

 واهللََّأْعَلُم.ގެޒެއަފް ލިޓަޓުޅުގައް ވައްޔާޓައެއްދުވެ އެވެ. 
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َّبََِّّدَّبَّْعََّކުޒީސައި އަހަޒުމެދް  َّعََّاهلل َّبَِّرَُّمَّن َّو ހުދް އަސެ އަޒި  اصعََّالن

ލިޓަކުޒައްވައި ގައުޒާގުސައި  ދަބިއްޔާ ބަޔާދްކޮފްޔިދް ޙަޔީޘްސައި 

މަސު ސެއްޑިޓައިވާ ބަޔާދްވެސެދްވާ ކަމުސައި ޞަޙާބީ ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "

ޓަހުސައި  ސެދްދެވުމަފް މަސަފްކާޓިޒުކަމުސައިވާ މީލްގަކުދް ހެޔޮވެސެދްވާ 

  ދުހިއްޕަވާދެގެވެ." ޓުޅުމެދުވީ އެކަޑާދސެ އެދަބިއްޔާސެ ޓުޒާދަ

 ޓުޅުޔުދިޔެ ޔޫކުޒައްވައި އެކަޑާދސެ ހަޟުޒަގަފް ޓުޒާދަ ޓަހެކ 

ކުދް ސެދްޔެވުދީ ޝަޒީޢަގް ޓުޒިހަމަވެކ ޓުޒިހަމަ ބަޔާދަ

ކުޒައްވައިކ ލީޔާވެސެދްވާ މަސު ޅުބަޔާދްކޮފްޔެއްވުމަފްޓަހުކ ޙުއްޖަގް ޓާ

ވާދަމަ އެ  ޤަދްޔީ ބުދަމެވެ. ހެޔޮކަމެއް هللاޓާޅުކުޒެއްވުމަފް ޓަހުސައެވެ. 

އުއްމަގަފް ބަޔާދްކޮފްޔެއްވައިކ އެއްވެލް  އެދްމެހައި ހެޔޮކަދްގައް

އުއްމަގް ލަޑާމަގްވެ ގަކުދް އް ވާދަމަ އެ އެދްމެހައި ކަދްދުބައިކަމެ

 ވަޙީކުޒެއްވިއެވެ.  هللاޔެއްވިއެވެ.  އިގިބުމަފް އަދްސަވަ       

                   

"މިއަޔު ގިޔަބައިމީހުދްސެ ޔީދްކ ގިޔަބައިމީހުދްދަފް ގިމަދް އިޑާހު 

ޓުޒިހަމަކޮފްޔެއްވައިޓީމެވެ. އަޔި ގިމަދް އިޑާހުސެ ދިޢުމަގްގައް 
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މިއީ ގިޔަބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް ގިމަދްއިޑާހު ޓުޒިހަމަކޮފްޔެއްވައިޓީމެވެ." 

ކަޑާދސެ ޝަޒީޢަގް އެ މިޒަގުދް ޟުއުޏުގަކާއި ބިމުސެ ވެޒި އިޑާހުސެ ހަ

 ދަބިއްޔާ  ހެއްކެކެވެ.  ބަޔާދްވެސެދްވާޓުޒިހަމަ ކުޒައްވާޓައިވާ ކަމުސައި 

ޓޮދުއްވައި އަހަޒެމެދްސެ ޔީދް އަހަޒުމެދްދަފް ޓުޒިހަމަކޮފްޔެއްވިއެވެ. 

ހިއްޕަވާޓައިވަދީ ޝަޒީޢަގް  ޓުޅުސެ ޓުޒާދަ އެކަޑާދސެ ދަބިއްޔާ 

 ޓުޒިހަމަވެ ޔިއުމުދްދެވެ.

ޙައްޖަގުޑް ވަޔާޢުސައި ވިޔާޅުވިއެވެ. ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ.  ދަބިއްޔާ 

َّ:َِّكَتاب) َِّإْنَّاعَتَصمُتمَّبِو َّبَ ْعَدُه ُلْوَنَّعنِّْي،َّاهلل،ََّوأَنْ ُتْمَُّتسأَََّّتَ رَْكُتَِّفْيُكْمََّماََّلْنََّتِضل وا
ގިޔަބައިމީހުދް ހިޓަހައްޓައިސެދް ގިބިހާ "އެ އެއްޗެއްސައި ََّّ(؟َفَماَذاَّأَنْ ُتْمَّقَائُِلْونََّ

ހިދޔެއްސައި ގިޔަބައިމީހުދް މަސުޓުޒެޔިސެދް ދުޔާދެ އެއްޗެއް 

ސެ ޓޮގެވެ. ގިމަދްދަބިއްޔާސެ  هللاގިޔަބައިމީހުދްދަފް ޔޫކުޒެއްވީމެވެ. އެއީ 

ގިޔަބައިމީހުދް ބުދާދީ  އެވެ. ލުވާޑު ކުޒެވޭދެ ދްދާމައްޗަފް ގިޔަބައިމީހު

ދޔު ޞަޙާބީދް ވިޔާޅުވިއެވެ. "އަހަޒެމެދްދަފް ެއހި " ؟ކީކޭހެއްޔެވެ

ޓުޒިހަމައަފް އިއްވަވައި ޔެއްވި ކަމުސައިކ އަހަޒެމެދްދަފް ޓުޒިހަމައަފް 

އަޔާކޮފްޔެއްވި ކަމުސައިކ އަޔި އެދްމެ ހެޔޮސޮގުސައި 

 ވަމެވެ."ކަމުސައި އަހަޒެމެދް ހެކި ވަޏައިސެދްދަޞޭޙަގްގެޒިވެ

އުޓުއްޑަވައި ބިއްމައްޗަފް ޓުޅު އުޏަފް އިސިދޑި  ޓަހެކ އެހިދޔު

ََّىلَّبَ ل ْغُت،َّ) ކުޒެއްވި އެވެ.ގް ކުޒައްވައިކ ޙަޔީޘް އިޝާޒާ ََّأاَل َّاشَهد، الل ُهم 
َّاشَهد َّ(الل ُهم  "ހައްޔަވާ ބަޑަހައްޓަވާ އިޑާހެވެ. އެބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް َّ
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ސެ  هللاއެބައިމީލްގަކުދްދަފް ގިމަދްދަބިއްޔާ ހެކިވެވޮޏިސަދްދަވާފެވެ. 

އިބައިޑާހު އެބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް  ދޫދްގޯ އެވެ.ޝަޒީޢަގް އިއްވެވީމު

ހެކިވެވޮޏިސަދްދަވާފެވެ." މިޓަޔައިދް ގިދްޓަހަޒު ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ. 

 (ޒިވާކުޒެއްވިއެވެ. ُمْسِلمَّامَُّمََّالَّމިޙަޔީޘް )

ސެ ދަބިއްޔުދްދަފް ޓަހުސައި ޓާޅުވި އެކަޑާދސެ  هللاޓަހެކ މި ހެކިވުމަކީ 

ސެ  ޔެވި އެދްމެ ހެޔޮއަޅުގަދުދްސެ ހެކިވުމެކެވެ. ދަބިއްޔާ ހެއް

ޞަޙާބީދްދެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދް އެބައިމީހުދް ބަޔާދްކޮފްޓައިވަދީކ މި 

ޝަޒީޢަގް އިއްވަވައި ޔެއްވައިކ ޓުޒިހަމައަފް އަޔާކޮފްޔެއްވައިކ އުއްމަގަފް 

މިއީ  ދްދެވެ.ކަމުސައި ހެކިވެސެ ވެވަޏައިސެދްހެޔޮސޮގުސައި ދަޞޭޙަގްގެޒި

 އެދްމެ ހެޔޮ ޤަޒުދުސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ ޓަޒާގުދް ބަޔާދްވެސެދްވާ ހެއްކެކެވެ.

ސެ ޝަޒީޢަގް ލިޓަވެސެދްވަދީ އެއީ ޓުޒިހަމަ ވެސެދްވާ  ޓަހެކ ދަބިއްޔާ 

 ޢާދްމުވެސެދްވާ ހުޒިހައި ކަމެއްސެ މައްޗަފްކަމުސައާއި  ޝަޒީޢަގެއް

ސެ ދްދާދެ ޝަޒީޢަގެއްޖެހެދްޔެދް ޔެމިއޮ ޝަޒީޢަގެއް އަޔި އެއީ ޤިޔާމަގާ

 ސޮގުސައެވެ.
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މިބަލްގައް ގިޔަ އަޚުދްސެ މައްޗަފް ޔިސުދުކުޒާދަމެވެ. ބަހުސައި 

َزُةَّقَ ْوَلَُّكلََِّّخِطْيبَّ)ދެވެ. ބުދެވިޓައިވާ ޓަޔައިދް  .1(َقَطَعْتََّجِهي ْ

َّ اِلَمامَُّޓަހެކ  َّالَقيِِّم َّابُن َّاهلل މި އިމާމްއަކީ އަހުޑުއްލުދްދަގުސެ ، رَِحَمُو

އިމާމުދްސެ ގެޒޭސައި އިމާމުދްސެ ގެޒޭސައި ހިމެދިސެދްވާ އެއް އިމާމެވެ. 

 އަސުހުޒި ޓޮގްޑިޔުއްވާޓައިވާ َّޓަޔަ އިމާމެކެވެ. މި އިމާމް ވިހުޒޭ ޔިޔައެއް

َّالمَوِقِعْين) ސެ ޝަޒީޢަގަކީ ޓުޒިހަމަވެސެދްވާ  ސައިކ ދަބިއްޔާ  2(ِإْعاَلُم

ކަމުސައި ބަޔާދްކުޒައްވާ ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. ވިލްދައިކ  ޝަޒީޢަގެއް

ޓިކުޒުކޮފްޑުދް ހުއްޓެވެ. "މި އަޞްޑަކީ އެދްމެ މުހިއްމު ވެސެދްވާކ އަޔި 

އެދްމެ މަދްޓާކޮފްޔޭދެ އުޞޫޑުގަކުސެ ގެޒޭސައި ހިމެދިސެދްވާ އަޞްޑެކެވެ. 

ވަދީ އެދްމެ އަކުޒެއްސެ މައްޗަފެވެ. އެއީކ ދަބިއްޔާ މި އަޞްޑު ބިދާވެސެދް

 ުދް ބޭދުދްވާ އެދްމެހައި ސެދްދެވި ޒިލާޑަގަކީ އަޅުގަކުދް އެބައިމީހ

ގަކުސައިކ އެބައިމީހުދް ހޯޔާ ޢިޑްމުސައި އަޔި އެބައިމީހުދްސެ އެދްމެހައި ކަދް

އަފްޓަހުސައި  ދަބިއްޔާ ގެކެވެ. ޢަމަޑުގަކަފް ޢާދްމުވެސެދްވާ ޒިލާޑަ

ވެއެވެ. އެބައިމީހުދް އުއްމަގް އެހެދް އެއްވެލް ޓަޒާގަކަފް ބޭދުމެއް ދު

ސެދެލްޔެއްވި އެދްމެހައި ގަކެގި  ބޭދުދްވެޓައިވަދީކ ދަބިއްޔާ 

ދެ ޓަޒާގަކަފެވެ. ޓަހެކ އެ ޒިލާޑަގަކީ ވައި ޔޭމީހުދްދަފް އިއްއިއެބަ

                                                           
1

ދޯޓް : ޢަޒަބި ބަހުސައި މިބަލް ބުދެވެދީކ އެ މައްލަޑައިސެ ޔަޑީޑުގައް ޓާޅުވެ ދުހަދުސިދަވެކ އެއާ  

ޚިޑާޓްވެޓައިވާ އެދްމެހައި ބަލްގަކަކީ އެއްވެލް އާޒެއްބާޒެއް ދެގް ސޮގުސައި ބުދުމަފްޓަކައި އެވެ. އެހެދް 

 އެ ޛިކުޒުކުޒެއްވި ބަލްގަކުދް ދެގިވެ ސޮލްޓައިވާކަދް ބަޔާދްކޮފްޔިދުމަފެވެ.  ހުޒިހައި ބަލްގަކެއް
2

 (4 -376) 
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ވެސެދްވާ ޝަޒީޢަގެކެވެ. ގެޒިއުއެދްމެހައި ކަދްގަކަފް ޢާދްމުވެސެދްވާކ ޒައްކަ

ޚާއްޞަވެސެދްވާ ސޮގުސައި ހެޔުމަފް އެއްވެލް އެއްޗަކަފް ބޭދުދްވެސެދްދުވެ 

އެވެ. އެއީ އެބައެއްސެ މައްޗަފް ޓޮދުއްވުދު އެދްމެހައި ޓަޒާގްގަކުސެ 

 މައްޗަފް ހުޒިހައި ކަމަކަފް ޢާދްމުވެސެދްވާ ޒިލާޑަގެކެވެ.

މީލްގަކުދްސެ މައްޗަފްކ  އެބައެއްސެ މައްޗަފް ޓޮދުއްވުދު އެދްމެހައި

އެބައިމީހުދް ބޭދުދްވާދެ އެދްމެހައި ބޭދުދްގަކުސެ މައްޗަފް އެ ޒިލާޑަގަކީ 

މީހުދްސެ ޔީދުސެ އުޞޫޑީ ޢާދްމުވެސެދްވާ ޒިލާޑަގެކެވެ. އެއީ އެބައި

 ގަކުސަ އެވެ. އަޔި ޓަޒުޢީ އެދްމެހައި ކަދް ގަކުސައިކަދް

މަވެސެދްވާކ ޓުޔިސެދްވާކ ޓުޒިހަކަމަކަފް  ހުޒިހައި ޓަހެކ މި ޒިލާޑަގަކީ

ގަކަފް ޢާދްމު ވެސެދްވާ ޒިލާޑަގެކެވެ. އެދޫދް އެއްވެލް އެދްމެހައި ކަދް

އެވެ. މިކަމުސައި އަޔި އެކަމުސައިކ  އެއްޗަކަފް ބޭދުމެއް ދުޖެހޭދެ

އެދްމެހައި ކަދްކަމުސެ މައްޗަފް އެ ޒިލާޑަގަކީ ޢާދްމުވެސެދްވާ އެއްޗެއްސެ 

ދްޔެދް އެމީހެއްސެ އިމާދްކަމެއް ޓުޒިހަމައެއް ސޮގުސައި އީމާދްވުމަފް ޔާ

ވެލް އެ ޒިލާޑަގުސެ ގެޒެއިދް  ދުވާހުއްޓެވެ. ގަކްޑީޓު ޖެހިސެދްވާ އެކަކަފް

އެވެ. މި އުއްމަގް އެއަފް ބޭދުދްޖެހިޓައިވާ އެއްވެލް  ދިކުމެސެދް ދުޔެވޭދެ

ކ ދުވަގަ ޢިޑްމުސައިވިޔަލް އެއީ އެބައިމީހުދްސެ ޢަމަޑުގަކުސައި ޙައްޤުސޮގެއް

ސެދްދަވާޓައިވާ  މިއިދް އެއްވެލް ކަމެއްސެ ޙައްޤުސޮގް ދަބިއްޔާ 

ޔުދިޔެ  ދަބިއްޔާ އެވެ.  ދޯދްދާދެ ޑިބޭކަފްޝަޒީއަގުދް ބޭޒުދް 

ޔާ ޔޫދްތެއް  އިކ ޔެޓިޔަޖަހާޓައި އުޔުހިޓައިޔޫކުޒެއްވި ހިދޔުސަ
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 އެވެ.

ގަކެއް މިޝަޒީޢަގުސައި އުސަދްދަވައި މީހުދްދަފް އެދްމެހައި ކަދްއެބައި

ޔެއްވިއެވެ. ޤަޟާޙާޖާގް ކުޒުމުސެ އަޔަބުގަކާއިކ ޖިމާޢުވުމުސެ އަޔަބުގަކާއިކ 

ބުއިދްކ ޔަގުޒު ކުޒުމާއިކ  ދިޔުމާއިކ ކޮޅަފްހުޒުމާއިކ އިފީދުމާއިކ ކެއުމާއި

ލަވާޒީއަފް އެޒުމާއި ޓޭބުދްކ ބަލްގައް ، އެއްގަދެއްސައި ޔެމިހުޒުމާއި

 ޒުދްކ މީލްގަކުދްދާ ވަކިވެ އުޅުމާއި މީލްގަކުދްދާހުމުޚާގަބުކުޒުމާއި ހަދު

ޔިކަމާއި ޓަޤީޒުކަދްކ ޞިއްޙަގާއި ބަޑިކަދްކ ދމައްލުދިވެ އުޅުދްކ މުއްލަ

އެދްމެހައި  އަޔި ޔިޒިއުޅުމުސެ ޙަޔާގާއި މަޒުވެޔިއުމުސެ ޙަޔާގުސެ

 ދަވައި ޔެއްވިއެވެ.ވެލް އުސަދްކަދްގައް

އަޔި އެބައި މީހުދްދަފް ޢަޒުޝީކ ކުޒުލިއްޔުކ މަޑާއިކަގުދްކ ޖިދްދީދްކ 

ދަޒަކައާއި ލުވަޒުސެ އަޔި ޤިޔާމަގްޔުވަހާއި އެޔުވަހުސައި ހިދސާދެ 

މަގީސައި ހިދސާކަދްގަކެއް ޓަޔައިދް އެދްމެހައި ކަދްގަކެއް އެއީ ޑޯ

 އެވެ. އުސަދްދަވައި ޔެއްވި

ކަދްކުފްގަދް ކުޒާ ޓަޒާގްކ އެބައި މީހުދްސެ އިޑާހު އެދްމެ އެބައިމީހުދް އަޅު

އުސަދްދަވައި ޔެއްވި އެވެ. އެއީ އެބައިމީހުދްދަފް ޓުޒިހަމައަފް 

ގަކުސައި ޓުޅުއެބައިމީހުދްސެ ޑޯގަކަފް އެ މާގްކ ޒިވެގިކ ޓުޒިހަމަ ލިޓަ

 ޑޯމައްޗަފް ޓެދްދަ ޓަޔައިދްދެވެ.
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އުއްމަގްގައް އަޔި އެ އެބައިމީހުދްދަފް ދަބިއްޔުދްދާއިކ އެކި 

 އުއްމަގްގަކުސައި ކަދްގައް ހިދސައިޔިޔަ ސޮގް އުސަދްދަވައި ޔެއްވިއެވެ.

ޔުސައި ހިދސައިޔިޔަ ޔެމެ އެޤައުމުގަކުސެ އަހުޑުވެޒިދްދާ ދަބިއްޔުދްދާ

އެބައިމީހުދް އެގަދުސައި ގިބި ބައެއްކަދް ހީވާހާ މިދްވަޒަފް  ކަދްގައް

 އުސަދްދަވައިޔެއްވި އެވެ. 

ދްވާ އެދްމެހައި ހެޔޮދުބައި މަސުގަކާއިކ ވަދްހަދާ ވެޓައިވާ ޓާޅުވެސެ

އެއީ އެދްމެހައި ހެޔޮދުބައި މަސުގަކެއް އުސަދްދަވައި ޔެއްވި އެވެ. 

އެއްވެލް އެހެދް ދަބިއްޔަކު އެ އުއްމަގެއްސެ އަހުޑުވެޒިދްދަފް 

 އުސަދްދަވައި ޔެއްވާޓައި ދުވާ މިދްވަޒަފެވެ. 

ގަކެއް އުސަދްދަވައި ޔެއްވައިކ އި ކަދްދަފް މަޒުސެ އެދްމެހައެބައިމީހުދް

އެއަފްޓަހުސައި ބަޒުޒަޚުސައި ކަދްގައް ހިދސާސޮގްގަކާއިކ އެމީހެއްސެ ޒޫޙަފާއި 

ހަފިސަދޏަފް ޑިބިޔޭ ޢަޛާބު އަޔި ބިޑިޔޭދެ ދިޢުމަގްގައްކ އެހެދް އެއްވެލް 

ދަބިއްޔެއް އެ އުއްމަގެއްސެ އަހުޑުވެޒިދްދަފް އުސަދްދަވައި ޔެއްވާޓައި ދުވާ 

 އެވެ.  މިދްވަޒަފް ބަޔާދްކޮފްޔެއްވި

ިޤާޔަމުތެގ ، ަނީބަކާމއި ، އިހަމައެޓަޔައިދް އެބައި މީހުދްދަފް ގަޥްޙީޔާ

މެހައި އެވެ. އަޔި އެދް ެއްނެމަހިއ ަދީލުލަތެކްއ ުއނަގްނަނަވިއ ެދްއވި 

މަސުޓުޒެޔިޓައިވާ ޓިޒުޤަގަކަފް ޒައްޔުޔެއްވިއެވެ.  ކުޓުޒުސެ ޓިޒުޤަގަކަފާއި

އޮޅުދްޓިޑާޓައި ދުވާދެ އެއީ އެއަފްޓަހުސައި އެކަމުސެ ޙާޖަގްޖެހުދު މީހަކަފް 
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މިދްވަޒަފެވެ. އެމީހަކަފް ޓޮޒުވިސެދްވާ ކަމެއް ބަޔާދްކޮފްކ އޭދާއަފް 

 އެކަދްގައް ބަޔާދްވެ އެކަމުސެ ޚަބަޒުގައް އިއްވައި ޔެއްވުމަފް ޓަހުސައި

 މެދުވީއެވެ.

 ސެ ޒޭވުދްގަކާއިކ ޢަޔުއްވުދްދާއެބައިމީހުދްދަފް ހަދސުޒާމައި ހަމައެޓަޔައިދް

އެބައި މީހުދްސެ  ބައްޔަޑުކުޒުމުސެ ސޮގްގަކާއިކ ދަޞްޒުޑިބިޔޭދެ މަސުގަކާއި

 މައްޗަފް ސަޔަކަދް ޑިބިޔޭދެ އެދްމެހައި މަސުގަކެއް އުދސަދްދަވާ ޔެއްވި

ވިލްދައިކ އެއަފް ޢަމަޑުކޮފްކ  އްވެ. އެބައި މީހުދްދަފް މިކަދްގައެ

 އެކަދްގަކަފް ޔޭދްޖެހޭ ޙައްޤު އެދްމެ އެކަފީސެދްވާ ސޮގުސައި އަޔާކޮފްޓައިވީ

ދަމަ އެބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް ޢަޔުއްވުދްދަފް ބާޒުވެޒިކަމެއް ޑިބިޓައި 

 އެވެ. ދުވާދެ

 އިބިޑީލްސެ މަކަޒުވެޒި ޒޭވުދްގަކާއިހަމައެޓަޔައިދް އެބައިމިހުދްދަފް 

އެވެ. އަޔި އޭދާސެ  އޭދާސެ އެދްމެހައި މަސުގަކެއް އުސަދްދަވައި ޔެއްވި

ގެޒިވެވޭދެ އެދްމެހައި އުމަކަޒުވެޒިކަމާއިކ އޭދާސެ ޒޭވުދްގަކުދް ޒައްކަ

ސޮގްގަކާއިކ އޭދާސެ ދުބައިކަދް ޔިޓާޢުކުޒެވޭދެ އެދްމެހައި މަސުގަކެއް 

ފް ކުޒެވޭދެ އައުސަދްދަވައި ޔެއްވިއެވެ. އެއަފްވުޒެ އިގުޒަފް އިބްޑީލް

 އެއްވެލް ކަމެއް އެހިދޔެއްސައި ދޮއޮދްދާދެ އެވެ.

ހަމައެޓަޔައިދް އެބައިމީހުދްސެ ދަޓްލުގަކުސެ ޙާޑުގަކާއިކ ދަލްޓުގަކުސެ 

ގަކާއިކ އެ ދަޓްލުގައް ޓްލުގައް ޠާހިޒުކޮފްޔޭދެ ކަދްލިޓަގައް އަޔި ދަ
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އެ ދޫދް އެވެ.  އެދްމެހައި ކަދްގަކެއް އުސަދްދަވައި ޔެއްވި މުޏުޔާޒުވާދެ

  އެހެދް އެއްޗެއްސެ ޙާޖަގްގަކަފް ބޭދުދްދުޖެހޭދެ މިދްވަޒަފެވެ.

ގަކެއް ޔިޒިއުޅުމުސެ އެދްމެހައި ކަދްހަމައެޓަޔައިދް އެބައި މީހުދްދަފް 

އެވެ. އެކަދްގަކުސެ ޢިޑްމު އެބައިމީހުދްދަފް ޑިބިކ  އުސަދްދަވައި ޔެއްވި

އެބައިމީހުދްދަފްޓަކައި ޤާއިމްވެކ އެއަފް ޢަމަޑުކޮފްޓިދަމަ މުޅިޔުދިޔެ 

 އެވެ. އެދްމެ ސަޔަކަދްމަގީސައި އެމީހުދަފް ޔުދިޔޭސެ ސަޔަކަދް ޑިބިޔޭދެ

ޔުދިޔެއާއި އާޚިޒަގުސެ އެދްމެހައި ހެޔޮކަދްގަކެއް  ،ޖުމްޑަކޮފް ބުދެވޭދީ

އެބައިމީހުދް އެހެދް  ސޮގުސައި ސެދެލްޔެއްވި އެވެ.އެދްމެ ޓުޒިހަމަ 

މިދްވަޒު  هللاޖަގަފް ބޭދުދް ދުޖެހޭދެ މިދްވަޒަފް އެއްވެލް ޓަޒާގެއްސެ ޙާ

ވެލް އެއަފްވުޒެ  ޢާޑަމުސައި މި އެވެ. ދަބިއްޔާ ސެދްދެވި މުޅި ކުޒެއްވި

ޓުޒިހަމަ ވެސެދްވާ ޝަޒީޢަގެއް ސެދެވިޓައި ދުވާ އިޒުސައި މިޓުޒިހަމަ 

އެއްޗެއްސެ ސޮގުސައިވެ އެ ޓުޒިހަމަ  ވެސެދްވާ ޝަޒީޢަގަކީ ބަޑި

ސެ އެހެދިހެދް ލިޔާލަގުގައް ސެދްދަދް ޖެހޭދެ ކަމުސައި ކުޒުމަފްޓަކައި ބޭޒު

އެބަޔަކު ޔެކެދީ ޓަހެ ކިހިދެގް ހެއްޔެވެ؟ ދުވަގަ އެ ޝަޒީޢަގުސެ ބޭޒުދް 

ގްގައް ސެދެލް ދުވަގަ އެހެދިހެދް ޤިޔާލް ސެދެލްކ އެހެދިހެދް ޙަޤީޤަ

 ވިލްދުދް ސެދެލް ޓުޒިހަމަކުޒުދް ކަމުސައި ޔެކެދީ ކިހިދަކުދް ހެއްޔެވެ؟

މިޓަޔައިދް ޔެކޭ މީހަކީކ އަޔި މީލްގަކުދްސެ މައްޗަފް އެހެދް ޒަލޫޑެއް 

ޓަޔަ މީހެކެވެ. މިކަމުސެ  އައުމަފް ޙާޖަގް ޖެހިޓައިވާކަމަފް ބުދާމީހެއް
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އެކުސައި  އެކަޑާދސެ ދަބިއްޔާސެ ޞަޙާބީދްދަފް ޔެއްވި ގައުޓީޤާ هللاލަބަބީ 

ބައިމީހުދްސެ އެޓައިވެކ ސިއެބައިމީހުދްދަފް ޝަޒީޢަގް ޓުޒިހަމައަފް އެދ

މައްޗަފް ޓޮދުއްވުދު ޝަޒީޢަގުދް އެބައިމީހުދްދަފް އެއީ ޓުޔިޓައިވާ 

ގަކުދްދަފް އެއެދްމެހައި އެއްޗެއް ކަމުސައިވެކ އެއަފްޓަހުސައި ޓާޅުވި މީލް

ގަކެއް ވަދްހަދާވެ ޝަޒީޢަގް ޓަހުމްވުމުސެ ދަޞީބު އެބައިމީހުދްދަފް ކަދް

ޞަޙާބިދް ޝަޒީޢަގަކީ  ޑިބިޓައިވާވަޒު މަޔުވުމެވެ. އެ އެދްމެހައި

އެދްމެހައި އެހެދިހެދް އެއްޗެހީސެ މައްޗަފް ގަދަވަލްކަދް ޑިބިސެދްވާ 

މީލްގަކުދްސެ  އެބޭކަޑުދް ޔެކެވަޏައިސެދްޓައިވުމެވެ.އެއްޗެއްސެ ސޮގުސައި 

. އަޔި އެބައިމީހުދް ކުޒެއްވި އެވެަދުއަލްތަތްއ ަފަތަޙ ، އްވަވާހުޅު ހިގްގައް

ދަފް ޔެއްވި ޢަހުޔަކީ ދްއަހަޒުމެދްސެ ދަބިއްޔާ އަހަޒުމެވިޔާޅުވިއެވެ. 

ވެލް  މެދްސެ ޓަޒާގުދް ގިޔަބައިމީހުދްދަފް ޔެވޭ ޢަހުޔަކީމިއެވެ. އަހަޒު

 މިއެވެ." 

ޤަދްޔީ ހުވާކޮފްޓައި އަހަޒެދް ކައިޒީސައި  هللاސެ އަޅާއެވެ. ގިބާ  هللا

ބުދާހުއްޓެވެ. ޔީދުސައި ބޮޏުކަމެއްސެ ސޮގުސައިވާކ ދުވަގަ ކުޏަކަމެއްސެ 

 ބަޔާދްކޮފް ސޮގުސައިވެ އެއިދް އެއްވެލް ކަމެއް ޔީދުސައި ދަބިއްޔާ 

 ދުޔެއްވާ އޮގީ ކޮދްކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

އެއްވެލް  ވާޓައިވާބަޔާދްކޮފްދުޔެއްވާ ޔޫކޮފްޑައްޤަދްޔީ ބުދަމެވެ.  هللا

ދްދަގަފް ސެ ހިޔާޔަގް ޓިޔަވައިކ އެ ލު ކަމެއްދެގެވެ. ޓަހެކ ދަބިއްޔާ 

 ކޮދްސޮގަކުދްހެއްޔެވެ؟ ދީހޯޔާ ކާމިޔާބު ދުވެ ހުޒެ ލަޑާމަގްކަމާއިގަބަޢަ
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ލިޔާލަގުދް ހެއްޔެވެ. ދުވަގަ ގިޔަބައިމީހުދްދަފް ވިލްދިޓައިވާ 

މިގަދުދް އެގަދް މަސުގަކުދް ހެއްޔެވެ؟ބިޔުޢަވެޒި ؟ ޓިކުޒުގަކުދް ހެއްޔެވެ

މިއީ  ޔުމަފްޓަހު އޭސެޓަހަގުދް ކާމިޔާބު ޑިބޭދެކަމަފް ޔެކެދީހެއްޔެވެ؟ހޯ

ޤަދްޔީބުދަމެވެ. އެބައި  هللاގިޔަބައިމީހުދްދަފް ހީކުޒެވޭ ހީކުޒުމެކެވެ. 

ޔެވުދީކީއެއް ދޫދެވެ.  ދަފް އިލްޑާމް ޔީދަފް ދަޞްޒެއްދްމީހު

َِّإال َّވެލް ދޫދެވެ.  ވުދީކީއެއްޢަޔުއްވުދްސެ މައްޗަފް ސަޔަވެ ََّواَلقُ و َة ََّحْوَل َواَل
َّبِاهلِل.
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ޓަލްވަދައީ ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބިޔޭ ޓައިޔާގައް 

 :ިއޛިކުޒުކޮފްޔިދުދްކ އޭސެ ގެޒޭސަ

މީހާ އަކީ އިޑާހީ  ޓުޒަގަމަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ

 هللاއަމުޒުޓުޅަފް ގަބަޢަވާ މީހެކެވެ. އަޔި އެއީ 

 ވޮޏިސަދްދަވާކ ޒުހިވޮޏިސަދްދަވާ ކަމެކެވެ.ވެޑޯބި

vdvd 

ސެ  ޑޯބިވާ އެދްމެހައި އަޚުދްދޭވެ. ޤުޒުއާދާއި ލުދްދަގުދް ދަބިއްޔާ 

ޓައިވާ އަޔި އެއާ ދްދަގަފް ގަބަޢަވުމަފް އަމުޒުޓުޅުކުޒައްވާ ބާޒުއަޅުއްވާލު

ޔަޑީޑުގަކެއް ކުޒީސައި  އްއެގަ ޑާޓްވާ މީހާއަފް އިދްޒާޒު ޔެއްވާޓައިވާޚި

އެދްމެހައި ޔަޑީޑުގަކުދް ޔަޑީޑުކޮފްޔެދީ  އެވެ. މި ބަޔާދްވެ ސޮލްޓައިވާދެ

އަފް ކުފްގަދްވެވޭ ކަމެއްކަމާއި އެއީ  هللاއަފް ގަބަޢަވުމަކީ  ދަބިއްޔާ 

 هللاޔެމިހުޒުމަފް އަޅުކަމެއް ކަމުސައެވެ. އަޔި ލުދްދަގުސައި މިސޮގުސައި 

 ވޮޏިސަދްދަވާ ކަމުސައެވެ. ވެޑޯބި

ވޮޏިސަދްދަވާ ވެޒުހިވޮޏިސަދްދަވާ އަޔި ޑޯބި هللاއަޅުކަމަކީ އަޅުކަމަކީ : 

ކޮދްމެ ކަމަކަފް ބުދެވޭ ޖާމިޢު ދަމެކެވެ. އެއީ ބަލްގަކެއް ކަމުސައި 

ވިޔަލްކ ސުދަވަދްގަކުދް ކުޒެވޭ ޢަމަޑެއް ކަމުސައި ވިޔަލްކ ބޭޒުޓުފުދް 
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ސޮގުސައި ވިޔަލް އަޅުކަމުސެ ގެޒެއަފް ސެއެގެޒެޓުފުދް ކުޒެވޭ ކަމެއްއަޔި 

 އެވެ. ވަދްދާދެ

ގިބާއަފް އެކަޑާދސެ އަމުޒުޓުޅު ކުޒައްވާޓައިވާ ކޮދްމެ ކަމަކީ އެކަޑާދސެ 

އެކަމަކަފް   هللاވޮޏިސަދްދަވާ ކަމެެކެވެ. ވެއެކަމަކަފް ޑޯބި

 ވެ.އަޅުކަމަކަފެވެސެދްޔަދީ އެކަދްދް މުވޮޏިސެދްދެވުވެޑޯބި

ސައި ލުދްދަގުސައި ހިޓަހައްޓައިސެދް އެކު ޚްޑާޞްގެޒިކަމާއިކ ގެޔުވެޒިކަމާއި

މީހެކެވެ. އޭދާ  ހުޒިޔެމިހުދްދަ މީހާއަކީ އިޑާހީ އަމުޒުޓުޅަފް ގަބަޢަވެ 

އަފް ކުފްގަދްވެސެދްވާ މީހެކެވެ. އެއީ އެކަޑާދސެ އަމުޒުޓުޅު   هللاއަކީ 

ގަދްޓީޛު ކުޒުމުސެ ސޮގުސައެވެ. އެކަޑާދސެ ދަހީ ކުޒައްވާޓައިވާ ކަދްގަކުދް 

އެވެ. މިއީކ މާދައަކީ : ލުދްދަގުސައި  އެއްކިބާވެސެދްވާ ސޮގުސަ

ސެ ޒަލޫޑާސެ އަޒިއަހަފް  هللاމަކީކ އެއީ ޙަޤީޤަގުސައި ޒުޔެމިހު

 ޓައިވާ މީހެކެވެ.ހިޖުޒަކޮފް

َّالَقيِّمَّ اِلَمامَُّ ََّّ ابُن َّاهلل، ހަފް ހިޖުޒަކުޒުދް އަސެ އަޒި  َرُسْوُل

ކިހިދެގްކަދް  ސޮގުސައި އިދްލާދާ ޔެމިހުދްދަދީބަޔާދްކުޒައްވައިކ އެ

 هللاޔެދްޓަހެ " ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. 1(الرَِّسالِةَّالت ُبوكي ة) އިބަޔާދްކުޒައްވަ

އަފް ހިޖުޒަކުޒުމަކީކ  ޓަހެ އޭސެ ދަދް ޓިޔަވާ އެހެދް   ސެ ޒަލޫޑާ

އަޔި މަސުސެ ބިދާގައް  އޮގް ޢިޑްމެއް ދޫދެވެ. ޔުދިޔެމަގީސައި ބާކީއެއްޗެއް 

އޭސެ ކުޒެހުދް ޓިޔަވާ ޔޫކޮފްޓައިދުވާ މަދްހަޖެކެވެ. އަޔި ހިޒަޓުހުސެ ވެޑި 

                                                           
1

 (42ص) 
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ވެ. ޔެދް އޭސެ ކެޖެއެސޮގެއްސެ މައްޗަފް ޓެގުޒިސެދްޓައިވާ މަދްހަ

އެކު ޢަޔުއްވުދް  އެވެ. އަޔި ޙަލަޔަވެޒިކަމާ ކުޒެހުދްގައް ޓުހެޑައިޓި

އެއަފް ކަޅިހުއްޓިއްޖެއެވެ. ޔެދްޓަހެ އޭސެ ޓެދުސެ މަދްބަޢުގަކާއި 

 އެވެ. ޓެދްއާޒުގައް އެބައިމީހުދް ހިދްޔާޑައިޓި

ޔެދްޓަހެ އޭސައި ހިޓައިސެދް ހުދްދަ މީހަކީ އަޅުގަކުދްސެ މެޔުސައިވާ  

ވެ. ކޮދްމެ އަވަފަކާއި މުޖްގަމަޢެއްސައި އެކަދިވެޒިއެކެވެ. ބީޒައްޓެހި މީހެކެ

އިހުޒި މީހެކެވެ. ސިދަސުދަ ގަދުސެ ކައިޒީސައި ހުއްޓަލް ޔުޒުސަ

ޒައްޓެހި ސަޔާވާ  މީލްގަކުދްޓެޒިދްސެ މެޔުސައިވާ އެކަދިވެޒިއެކެވެ. އަވަފް

މެޔު ވަސުވެ ވަކިވެސެދްޓައިވާ މީހެކެވެ. އަޔި އެމީހުދް  ކަދްކަމާ

ދްޓައިވާ ކަދްކަމާ ސަޔާވާ ޒައްޓެހިމީހެއްސެ ދް ޔުޒުވެ ވަކިވެސެއެކަދްކަމު

ސޮގުސައެވެ. އެބައިމީހުދް ޔުޒައްޖެހިއްޖެ ދަމަ ޤާއިމުވެހުޒެއެވެ. 

އެބައިމީހުދް ޔިޒިއުޅޭދަމަ އޭދާ ޔުޒައްޖެހެއެވެ. އޭދާ ޒިޒުޤު ހޯޔުމަފް 

ޒާ މަލައްކަގުސައި އެކަދިވެޒިއެެކެވެ. އޭދާސެ އުދްމީޔުގައް ޙާޞިޑް ކު

ދާސެ އެވެ. އޭދާއަކީ އޭ ދުވަދީލް ޤާއިމްވާގަދެއްސައި ޤާއިމްދުވާދެ

އޭދާސެ  ދަމަވެލްއެކުސައިވާ މީހެކެވެ.  ހަފިސަދޏާއެކު އެމީހުދްދާ

މަޤްޞަޔުސައި އެމީހުދްދާ ވަކިވެސެދްވާ މީހެކެވެ. ހިޔާޔަގް ދުހޯޔާ 

ހުދްސެ ޑޯގައް ވަދީ ދިޔާޓައެވެ. ދަމަވެލް އޭދާސެ ލަވާޒީސެ ޒޭސަދޏު އެމީ

ވަދީ ދިޔުމުސައެއް ދޫދެވެ. އަޔި ދަބަވީ ހިޖުޒަގުދް އެބައިމީހުދްވަދީ 

ޔުޒުވެސަދެޓައެވެ. ދަމަވެލް އޭދާ ހުދްދަދީ އެކަމުސެ އެޔުމުސައި 
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ޓުވާގީވެ ގައްޔާޒުވެ ޤާއިމްވެސެދްދެވެ. އެބައިމީހުދެްސެ ޓިކުޒުގަކާ އޭދާ ޚިޑާ

ބުދެ ހަޔައެވެ. އެބައިމީހުދްސެ  އެބައިމީހުދް އޭދާއަފް ދުޒުހުމުސެ ބަލްގައް

ޖާހިޑުކަމާއި ހަވާދަޓްލަފް ބުޒަވެ އެމީހުދްސެ ދިކަމެގި ކުޒުމުސެ 

ބަލްގަކުދް އޭދާ ދިކަމެގިކުޒެއެވެ. ހީގަކުދް އޭދާ ޒަޖަމްކުޒެއެވެ. އަޔި 

ދާއަފް ޔެޒަސޮގެއް ޑޯގަކުސެ ދަޒަޒު އޭދާއަފް ހުއްޓެއެވެ. އަޔި އޭ

 މެޔުވެޒިވުމުސެ އެޔުމުސައި އިދްގިޒާޒު ކުޒެއެވެ.         

     ްޓަހެ ގިޔަބައިމީހުދް އިދްގިޒާޒު ކުޒާފެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދ"

ގިމަދްމެދްވެލް މިގިބީ  ގިޔަބައިމީހުދްދާ އެކު އިދްގިޒާޒުކޮފްސެދްދެވެ."  

                             

"ދަބިއްޔާ ވިޔާޅުވިއެވެ. އޭ ގިމަދްސެ ވެޒިއިޑާހުއެވެ. ޙައްޤަފް 

ޙުކުމްކުޒައްވާފިއެވެ. އަޔި އަހަޒުމެދްސެ ވެޒި އިޑާހުއީ އޯސާވަދްގައިޑާހެވެ. 

ކަދްކަމާ ޔެކޮޅަފް އެހީގެޒިވެ ވޮޏިސަދްދަވާ ގިޔަބައިމީހުދް ގިޔަ ލިޓަކުޒާ 

 އިޑާހެވެ."

َّالَقيِّمَّއަޔިވެލް   އަޔި "މިޓަޔައިދް ވިޔާޅުވިއެވެ: َّ ابُن

މަޤްޞަޔަކީ: އެެއީ މި ދަބަވީ ހިޖުޒަގަކީ އެކަމުސެ ކަދްގައް ބޮޏުވެސެދްވާ 

ކަމެކެވެ. އަޔި އެކަމުސެ މަސު ވަދީ އެކަމުސައި ޓަޒިގަދޫދް މީހާއާ 

 ވެ. ޔުޒުވެސެދްދެ
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ސަދްޔީ ބުދަމެވެ. އެއީ ދިވިދިވިޓަ ޔިއްޑޭ އައްޔެއް  هللاއަޔި  

އެވެ. އެހެދްދަމަވެލް ގިބާއީ އޭސެ އަދޔިޒިކަމެވެ.  ކަމުސައި ދޫދީ ދުވެ

އަޔި އެއީ ޔުދިޔޭސެ އިޒުމައްޗާއި އޭސެ ހުޅަދސު ޔިއްޑުވާޑާ ޓުޒިހަމަ 

 ދަމަވެލް ގިބާއީ އޭސެ އަދޔިޒިކަދް ހަދޔެކެވެ. (ސެލާޔަ ވިޑޭޒޭ)

ސެދެލްޔޭ ވިޑާގަކާއި އޭސެ އަދޔިޒިކަމެވެ. އަޔި އެއީ ޓޮދިކަމާއި 

ލާޓުކަދްވާ މަދްހަޖެވެ. އަޔި ގިބާއީ އޭސެ ދުލާޓުކަމެވެ. އެއީ 

އެވެ. ދަމަވެލް ގިބާއަކަފް އޭސެ  ލުޒުހީމަގިވެޒިވެސެދްވާ ޚަބަޒެއްސެ 

 އެވެ.  ޚަބަޒެއް ދޭދސެ

މިހިޖުޒައިސެ ވާހަކައާއި އެކަމުސެ މައްޗަފް ހުޒި ޔަޑީޑުގައް  ،ޓަހެ 

އާ ޔެމެޔުސައިވާ ކަދްކަމާއި މެޔު  هللاމިހާޒު ގިބާ އަޏުއަހާފެވެ. އަޔި ގިބާ 

ހިޖުޒައަފްޓަކައި ހިޖުޒަކުޒާ މީހުދްސެ  ޙިލާބުކުޒާފެވެ. ގިބާއަކީ އެ

ޒަކުޒާ ޔިމާއަފް ހިޖު ވަގަ އެހިޖުޒައާހެއްޔެވެ؟ ދު ގެޒެއިދް ވާ މީހަކީމު

 މީހަކީމު ހެއްޔެވެ؟

ޓަހެ މިހިޖުޒަ ދިމޭ ހިލާބަކީ އީމާދްކަމުސެ މައްލަޑަގަކުސެ  

ގެޒެއިދް ކޮދްމެ މައްލަޑައެއްސައިކ ހިގުސައި އޮދްދަދްޖެހޭ ކަދްކަމުސެ 

ގެޒެއިދް ކޮދްމެ ކަމެއްސައިކ ޙުކުމްގަކުސެ ޙާޔިޘާގަކުސެ ގެޒެއިދް ކޮދްމެ 

 މަޒުކަޒަފް އަޔި  ޙާޔިޘާއެއްސައި ހިޔާޔަގުސެ އަލްޑު        

         "ާހަވާދަޓްލަފް ވާހަކަޓުޅު  އެދަބިއްޔ
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 ދުޔައްކަވައެވެ. އަޔި އެއީ ބާވާޑެއްވޭ ވަޙީއެއް ކަމުސައި މެދުވީ ދުވެ

ވަޙީކުޒެވިޓައިވާ ގެޔުުކުޒެވިޓައިވާ  މެޔުއާއެދަބިއްޔާމިޓަޔައިދް " .އެވެ

ސެ ޔޫޓުޅުދް ދެސިޓައިވާ ދޫޒުސެ އަލްޑާ ޔިމާއަފް ދަޓްލު    ގެޔުވެޒިޔާ

 ޔަގުޒުކުޒުމެވެ. 

މައްލަޑައެއްސެ  ޒިލާޑަގުސެ އިޒު އެ ސެ އެދަބިއްޔާ ޓަހެ  

މައްޗަފް އަޒާޓައިވާ ކޮދްމެ މައްލަޑައެކެވެ. ދޫދްދަމަ ކަދޏު ޓުދް 

ގެޒެއަފް  އެއްޑާޑާފެވެ. އަޔި މިގަޒްކިޔާ ޔޭ ޓަޒާގުދް އަޔިޒިގަކުސެ 

ޢަޔުޑުވެޒިއެއް ކަމުސައި ބުދެޓައިވާ ކޮދްމެ ހެކިވެޒިއެކެވެ. ދޫދްދަމަ އޭދާ 

ޝައްކާއި ގުހުމަގުގަކުސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ ގެޒެއިދް ސުދާފެވެ. ހިޖުޒައިސެ 

 "އެވެ. ޙައްޔަކީ މިއީ

 نَدَّالِحَساِبََّمنَّنَِدَماَأفَلَحَّعَََّّنْحُنََّوِإي اُكمَّنَُموُتََّفَما

އެވެ. އަޔި  ވެލް މަޒުވާދެ ވެލް އަޔި ކަޑޭމެދް މާދައީ: "އަހަޒުމެދް

  އެވެ." ހިގާމަ ޖެހުދު މީހާ ޙިލާބު ބެއްޑެވޭ ސަޏީސައި ކާމިޔާބު ދުވާދެ
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ޔެވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަމީހާ އަކީ 

އެކަހެޒިވެ ޔިޔުމުދް މަސުޓުޒެޔުމުދްދާއިކ ޙައްޤުމަސުދް 

 ލަޑާމަގްކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ.

vdvd 

َُّمْسِلمމިއީވެލް ބަޔާދްވެސެދްވާ އަމުޒެކެވެ.  ََّّސައިَّ(الص ِحْيحَّ) اِلَماُم  ََّجابِر
تَ رَْكُتَِّفْيُكْمَّ) އެވެ. ކުޒެއްވި ޙައްޖަގުޑް ވަޔާޢުސެ ޙަޔީޘްސައިވެ ދަބިއްޔާ 

َّاْعَتِصْمُتمَّْ َِّإن ََّتضُِّلوا ََّلْن َّاهللَََِّّما َِّكَتاَب "އެ އެއްޗެއްސައިގިޔަބައި މީހުދް  (بِو

މީހުދް މަސުޓުޒެޔިސެދް ދުޔާދެ ހިޓަހައްޓައިސެދް ގިބިހާ ހިދޔެއްސައި ގިޔަބައި

 ސެ ޓޮގެވެ." هللاމީހުދްސެ ގެޒެއަފް ޔޫކުޒެއްވީ މެވެ. އެއްޗެއް ގިޔަބައި

 ހެއްޔެވެ؟ސެ ޓޮގުސައި ވަދީ ކޮދްއެއްޗެއް  هللاބުދަމެވެ. 

 َّ އަމުޒެވެ.  ޑަޓުއް ޞާޑިޙުދްދަފް ގަބަޢަވުމުސެއަފާއި ލަ  اهللََِّرُسْوُل

އެއީ މީސެ ކުޒިދް އެގަކެއް ޔަޑީޑުގަކެއްސައި ބަޔާދްވެ ސޮލްޓައިވާ 

 ޓަޔައިދްދެވެ.

 އެވެ.  ސެ މި ވަޙީބަލްޓުޅު ހިމެދެ هللاއެ ޔަޑީޑުގަކުސެ ގެޒޭސައި   

                        

         [12َّ:األحزاب]  ްސެ ޒަލޫޑާއަކީ  هللا"ހަމަކަފަވަޒުދ
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 هللاގިޔަބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް އެދްމެ ޒިވެގިވެސެދްވާ ދަމޫދާއެކެވެ. އެއީ 

 هللاސެ ޔަޒުމައާއިކ އާޚިޒަގުސެ ޘަވާބަފް އެޔޭ އަޔި ސިދަސިދައިދް 

 ހަދޔުމަކުޒާ ކަމުސައިވާ މީހަކަފެވެ."

ََّّ اِلَمامَُّމިއާޔަގުސެ ގަޓްލީޒުސައި  َّابُن އެވެ.  ވިޔާޅުވެޓައިވެ َكِثْير

َّاهللََِّّ"މިއާޔަގަކީ ސެ ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމަފް ބޮޏުވެސެދްވާ َّ َرُسْوُل

ސެ ބަލްޓުޅުގަކުސަ  އަޞްޑެއްސެ ސޮގުސައިވާ އާޔަގެކެވެ. އެއީ ޒަލޫޑާ 

އާއި ޢަމަޑުޓުޅު ގަކުސައި އެދްމެހައި ޙާޑާގްގަކެއްސައި ޔެމިހުޒުމެވެ. 

ކެގްގެޒިވެވަޏައިސެދްދެވި ޓަޔައިދް  އަޙްޒާބުސެ ޔުވަހުސައި ދަބިއްޔާ 

ސެ هللا، މުލްޑިމުދްސެ ޔިޓާޢުސައި ހުދްދެވިޓަޔައިދްދާއި ޖިހާޔުކުޒައްވާ

ހަޟުޒަގުދް މުލްޑިމުދްދަފް ކާމިޔާބާއި ދަޞްޒު ޑިބިވަޏައިސަގުމަފް 

  هللاޔާދްޔެދް ހުދްދެވި ސޮގުސައި ލުދްދަގުސައި ގިބުމަފް 

 1މީލްގަކުދްދަފް އަމުޒުޓުޅު ކުޒެއްވިއެވެ."

ޓަހެކ ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒެއްޖެ މީހަކީ މި ހަޑާކުވެޔިއުމުދްދާއިކ 

ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ. ހަޑާކުވެ ޔިއުމާއިކ  މަސުޓުޒެޔުދްގަކުދް ލަޑާމަގްކަދް

 މަސުޓުޒެޔުމުސެ ސިދަކަމާއެވެ.

                                                           
1
 (475ـ  3)َّ(تفسري القرآن العظيم) 



 55 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ޞައްޙަ ލަދަޔެއްސައި 1َّالد ارِِميَِّّހުދް އަސެ އަޒި  الز ىري َّ اِلَمامَُّ

ވުޒެ ކުޒީސައި ޔުދިޔެ ޔޫކުޒެއްވި  އެވެ. "އަހަޒުމެދްދަފް ވިޔާޅުވެޓައިވެ

އެވެ. ލުދްދަގުސައި ޤާއިމްވެ އަހަޒުމެދްސެ ޢިޑްމުވެޒިދް ވިޔާޅުވެޓައިވެ 

َّކަމެކެވެ." ޔެމިހުޒުމަކީ ލަޑާމަގްކަދް ޑިބިޔޭދެ

ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "ލުދްދަގުސެ މިޘާޑަކީ ދޫޙު  بنَّأََنسَََّّمالك اِلَمامَُّ

 ބެދްދެވި އޮޏީސެ މިޘާޑެވެ. އެ އޮޏިއަފް އެޒި އެދްމެދް ލަޑާމަގްވާދެ

 އެވެ." ހަޑާކުވެ ދެގިޔާދެއެވެ. އެ އޮޏިއަފް އެޒުމުދް އެއްކިބާވި މީހާ 

ََّبْكرٍَّ َّأَبُ ْو َّاأَلْكبَ ُر ْيُق َّاهللَِّވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "  الص دِّ  ޢަމަޑު  َرُسْوُل

ކުޒައްވާޓައިވާ އެއްވެލް ކަމެއް އަހަޒެދް ޢަމަޑުދުކޮފް ޔުޑެއް 

އެއްވެލް އަމުޒުޓުޅެއް ޔޫކޮފްޑައިޓިދަމަ ސެ  ދަބިއްޔާ  ދުކުޒާދަމެވެ.

ގެޔުމަސުދް އެއްކިބާވެޔާދެ ކަމަފް އަހަޒެދް އަހަޒެދްސެ ހިގް 

 ބިޒުވެގިވަމެވެ."

 ބުދެޓައިވާ ބަލްގަކެއް ހެއްޔެވެ؟މިއީ ކާކު 

 އާޔެ މިއީކ ޞިއްޔީޤުޑް އަކްބަޒު ވިޔާޅުވެޓައިވާ ސޮގެވެ. 

ََّبْكرٍَّ ْيقَُّ أَبُ ْو ََّّاِلَمامَُّމިބަލްޓުޅުސެ މައްޗަފް   الص دِّ َّبَط ة )اِلبَانَةََّّابُن
َرى ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "އެދްމެހައި އިޚްވާދުދްދޭވެ. ދަބިއްޔާ 2َّ(الُكب ْ

                                                           
1
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2
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  ްސެ އެއްވެލް އަމުޒުޓުޅެއްސެ މައްޗަފް އަމިއްޑައަފް ޚިޑާޓުވުމުދ

ކަދް މިއްޑަ ދަޓްލުސެ މައްޗަފް ބިޒުވެގިޞިއްޔީޤުޑް އަކްބަޒު މިވަދީ އަ

ޓާޅުކަދްމަގީސައި އެވެ. މިޒަމާދުސައި މީލްގަކުދް  ޓަކުޒައްވާބަޔާދް

އެބައިމީހުދްސެ ދަބިއްޔާސެ ލުދްދަގަފާއި އަމުޒުޓުޅުގަކުސެ މައްޗަފް 

ގްކޮފްކ އެ އަމުޒުޓުޅުގަކުސެ މައްޗަފް ޚިޑާޓުވެ ބޮޏާވެޒިވެކ މަޑާމާ

އެލުދްދަގަފް ކުޏައިމީލް ބަލްބުދާ ހިދޔުސައި ގިބާ އުއްމީޔު ކުޒަދީ 

ދް ލަޑާމަގް ޓަހެކ ކޮދްޓަޔައަކުދް ހެއްޔެވެ. މި އަދޔަވަޅުގަކު

ކޮފްޔެއްވުމަފް އެޔި އަޔި ދުބައި ޢަމަޑުގަކުދް ލަޑާމަގް ކޮފްޔެއްވުމަފް 

 އަފް ޔަދްދަވަމެވެ." هللاއެޔި 

 އެކުސައި ޓުޒިހަމައަފް ހިޓަހައްޓައިސެދް ހުދްދަ ލުދްދަގުސައި ގެޔުވެޒިކަމާ

َّމީހާ އަފް  َّالُمْسَتِقْيم  هللاއެވެ.  ޔާދެއަފް ހިޔާޔަގް ޑިބިސެދްِصراُط

 ވާޓައިވެ އެވެ. ވަޙީކުޒައް                  

                         

                      

"ހަމަ އެޓަޔައިދް ގިމަދް އިޑާހުސެ އަމުޒުޓުޅުދް އިބަ ދަބިއްޔާއަފް 

އެއްޗެއްކަދްކ އަޔި  ގިމަދްއިޑާހު ޤުޒުއާދް ވަޙީކުޒެއްވީމެވެ. ޓޮގަކީ ކޮދް

ކުޒިދް ޔެދެވަޏައިސަދްދަވާ  ދްއެއްޗެއްކަދް އިބަދަބިއްޔާއީމާދްއަކީ ކޮ

ޅުދްސެ ގެޒެއިދް އެވެ. އެހެދެއްކަމަކުކ ގިމަދް އިޑާހުސެ އަ ކަމުސައި ދުވެ
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އިޒާޔަކުޒައްވާ ބަޔަކަފްކ ގިމަދްއިޑާހު އެއިދް ގެޔުމަސު  هللاގިމަދް 

ޔައްކަވާ ދޫޒެއްކަމުސައި އެ ޤުޒުއާދް ޑެއްވީމެވެ. އަޔިކ ހަމަކަފަވަޒުދް 

 ދަބިއްޔާ މަސުޔައްކަވަދީކ ލީޔާވެސެދްވާ ގެޔުމަސަފްކަދް ކަފަވަޒެވެ."

ސެ  هللاވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "  الس ْعِديَّْالَعال َمةَّމިއާޔަގުސެ ގަޓްލީޒުސައި 

 މިވަޙީ ބަލްޓުޅުސައި                  ްހިޔާޔަގ

އެއީ އިޒުޝާޔު ޔެއްވުމާއިކ ޘާބިގުވެޓައިވަދީކ   هللاޒަލޫޑުއް 

َّاهللَِّޓަހެކ ބަޔާދްކޮފްޔިދުމުސެ ހިޔާޔަގެވެ.  َّالُمْسَتِقْيمَّ  َرُسْوُل ِصراُط
މީލްގަކުދްދަފް ބަޔާދްކޮފްޔެއްވަ އެވެ. އަޔި އެއަފް މީލްގަކުދްދަފް 

ދުހަދު ހޯޔުމަފް ބާޒުއަޅުއްވައެވެ. އަޔި އެދްމެހައި ޚަޑްޤުގަކުދް އެމަސު 

 އެވެ. ސަޔައަޅާ މަލައްކަގް ކުޒެ

އެހެދަލް އެބައިމީހުދްސެ ހިގްގަކަފް އީމާދްކަދް ސެދެލްޔެއްވުދްކ އަޔި 

 ޔެއްވުމަކީ ދުވާދެ ކަމެކެވެ.  ދަފް ގައުޓީޤުއެޢަމަޑަފް އެބައިމީހުދް

އަކީ ކޮބައިކަދް އެއަފްޓަހުސައި އެއާޔަގުސައި ބަޔާދްވެސެދްވެ  ِصراطَّއަޔި އެ 

 އެވެ. އެއީ                         

           ީސެ މަސެވެ. އެކަޑާދސެއީކ  هللا"އެއ

ވޮޏިސެދްވާ އިޑާހެވެ. ވެއުޏުގަކާއިކ ބިމުސައިވާހާ އެއްޗެއް މިޑްކު

 ސެ ޙަޟުޒަގަފެވެ." هللاޒުޖޫޢަވާހުފީ  އެދްމެހައި ކަދްގައްޔަދްދާފެވެ. 



 58 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

َّالت أِوْيل( اِلَمامَُّ َّ)َذمِّ َّ َّاهلل َّرَِحَمُو َُّقَداَمة އެވެ.  ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ 1ابُن

َّالُمسَتقيم "ދަބިއްޔާ  ސައި ވުމުދްކ ދަބިއްޔާސެ މަސުސައި  الصِّراط

އި ކަމާމެޔު ސެ މަސުސަ الصِّراطَّالُمسَتقيم މީހާ ޤާއިމްވެސެދްވާދީ ޔެމިހުދްދަ

އެމަސަފް ގަބަޢަވުދް އަހަޒެމެދްދަފް  ވުމާއެކުކއެއްވެލް ޝައްކެގް ދެގެވެ. 

 އެޓަޔައިދްވާޖިބުވެސެދްވެ އެވެ. އެސޮގެއްސައި ބަޔާދްވެސެދްވާ ކަދްކަމުސައި 

ބަޔާދްވާދްޖެހޭދެ އެވެ. އަޔި އެސޮގެއްސައި ހުއްޓިޓައިވާ ކަދްގަކުސައި 

 ހުއްޓިޓައި ގިބެދްޖެހޭދެ އެވެ."

َّاِلْساَلمَّ َّالَقيِّمَّ اِلَمام َشْيُخ َّالش ْيطَانَّ)  ابُن ََّمَصاِيِد َِّمن َّالل ْهَفان ސައި  2(ِإَغاثَُة

 ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "ޓިގުދަ ވަދީ ޔެސޮގެއްސައެވެ.

*ޝުބުހާގްގަކުސެ ޓިގުދައެވެ. މިއީ ޔެޓިގުދަގަކުސެ ގެޒޭސައިވާ ބޮޏު 

 ޓިގުދައެވެ.

އަޅާސެ ހަފިސަދޏުސައި މި ޔެ  ސެ ޓިގުދައެވެ. ބައެއްޓަހަޒު*ޝަހުވަގްގަކު

މީސެގެޒެއިދް އެއްޓިގުދަސައި  ޢަވެޔާދެ އެވެ. ބައެއްޓަހަޒުވެލް ޖަމަޓިގުދަ

 އެވެ.  ޔެމިހުޒެޔާދެ

ޝުބުހާގްގަކުސެ ޓިގުދަ ޓާޅުވަދީ އޭދާއަފް ކަދްގައް އޮޅުދްޓިޑައިޓައި 

ސައި އޭދާސެ އެކު އެއާދުވުމުދްދެވެ. އަޔި ޢިޑްމު މަޔުވުމުދްދެވެ. 

                                                           
1
 (38 ص) 
2
 (887ـ  2) 



 59 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އެވެ.  ބައިކަދް އިގުޒުވާދެޤަޞްޔަކީ ދުބައި ޤަޞްޔެއްކަމުސައި ވާދަމަ ދު

 ،ޓާޅުވުމުދް މީސެ އިގުޒަފް އޭސެ މައްޗަފް ހަވާދަޓްލު މެޔުވެޒިވެ

އެވެ.  އެހިދޔުސައި ބޮޏުވެސެދްވާ ޓިގުދައާއި ބޮޏުވެސެދްވާ މުޞީބާގް އައީ

ދުބައި ޤަޞްޔުސައިވާ މީހާ އޭދާ މަސުޓުޒެޔުމުސައި ބޭދުދްވާހާ އެއްޗެއް 

 މިދްވަޒު ކުޏަކަމުދްދާއި އޭދާއަފް ޢިޑްމު ޑިބިޓައިވާ ބުދާ ހުއްޓެވެ.

 އޭދާއަފް އޮޅުދްޓިޑައިޓައިވާ މިދްވަޒު ޔީދް ސެދެލްޔެއްވި ދަބިއްޔާ 

ޒާ އެއްޗެއްސެ ސޮގުސައިވަދީ ކުޏަކަމުދް އޭދާސެ މައްޗަފް ޙުކުމްކު

ކަމުސައިވަދީ  މި ޓިގުދައިސެ ދިމުމެއް ދަޓްލެވެ. ހިޔާޔަގެއްދޫދެވެ.ހަވާ

ދިޓާޤުކަމަފް ޔިއުމެވެ. އެއީ މުދާޓިޤުދްސެ ޓިގުދައެވެ. އަޔި  ކުޓުޒާއި

ޖަގަކުދް ބިޔުޢައިސެ އަހުޑުވެޒިދް އެބައެއް ސެދެލްޓައިވާ ބިޔުޢައެއްސެ ޔަޒަ

އެބަޔަކު މިޓިގުދައިސައިވެ އެވެ. ޓަހެކ މި އެދްމެހައި މީލްގަކުދް 

ޝުބުހާގްގަކުދް ޓިގުދަވެޒިވެ ޔިއުމުދް އެބައިމީހުދްދަފް ޙައްޤާއި ބާޠިޑް 

 ވަކިދުވެ އަޔި ހިޔާޔަގާއި މަސުޓުޒެޔުދް ވަކިދުވެވިޓައިވެ އެވެ. 

َّاهللَِّ ޔީދުސައިވާ ، ޔެމިހުޒެސެދް މެދުވީ ސެ ލުދްދަގުސައި  َرُسْوُل

އިކ އާގަކުސަކަދް ޓުދްޓާޅުކަދްބޮޏު ސޮގުސައިވާ އެދްމެހައި ކަދްގަކާއިކ 

ޭއާނެގ ، ދާއިލުދްދަގުސެ މައްޗަފް އެގެޒެޓުފާއި އޭދާސެ ބޭޒުޓުފުދް

ޝަޒީޢަގާއި އޭސައިވާ އެދްމެހައި ، ެއްނެމަހިއ ަޢަމުލަތާކއި ، އާއިަޢީޤދާ 

ޙަޤާއިޤުގަކުސައި ޔެމިހުޒެ އެއިދް އީމާދްކަމުސެ ޙައްޤުސޮގާއިކ އިލްޑާމީ 

އަފް ޑިބިވޮޏިސެދްވާ ޘާބިގުވެސެދްވާ އެދްމެހައި هللاޝަޒީޢަގާއިކ 



 60 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

 ވިޓައިވާ އެދްމެހައި ކަދްގައްއިލްމުޓުޅުގަކާއި ލިޓަޓުޅުގައް އަޔި ދަޓީކުޒެ

 ލަޑާމަގެއް ދުވާދެހަމަހިޑާ މި ޓިގުދައަކުދް ހޯޔުމުދް މެދުވީ އޭދާއަފް 

އެއީ އޭދާ ދަމާޔުސެ ވާޖިބުވުމާއިކ ދަމާޔުސެ ވަޤުގުގަކާއިކ އެވެ. 

ޢަޔަޔުގައްކ ޒަކާގްޔިދުމަފް އޮގް މިދްވަޒުގަކާއިކ އެ ޒަކާގް ޙައްޤުވެސެދްވާ 

މީހުދްދާއިކ ވުޟޫ ވާޖިބުވެސެދްވުމާއިކ ޖުދުބު ހިދައިސަގުމުދް 

ޟާދް މަހުސެ ޒޯޔަހިޓުމާއި މި އެދްމެހައި ކަދްގައް އެ ހިދައިސަގުމާއިކ ޒަމަ

އޭދާސެ ޔީދުސައިވާ އެއްވެލް ޝަޒީޢަގުދް ހޯޔައިސަދްދަ ޓަޔައިދްދެވެ. 

 ކަމެއްސައި އެއްކަމެއް ޔޫކޮފް އަދެއްކަމުސައި ޒަލޫޑަކު ހޯޔައިސެދް ދުވާދެ

ގިޔަބައިމީހުދް އުއްމަގަފް ބޭދުދް އަކީ  އެވެ. އެހެދަލް މުޙައްމަޔު 

ބޭދުދްވާ  ދުވަގަ ޢިޑްމުސައިކަދްކަމުސައި އެއީ  އެދްމެހައިޖެހިޓައިވާ 

އެ ދަބިއްޔާ ދޫދް އެހެދް ހުދްދެވި ޒަލޫޑާއެވެ.  އެދްމެހައި ޢަމަޑެއްސައި

އެވެ. އެދޫދް ޓަޒާގަކުދް  އެއްވެލް ޓަޒާގަކުދް ހޯޔައިސެދް ދުވާދެ

އި ސެ ބަލްޓުޅުގަކާ . ދަބިއްޔާ އެވެ ބަޑައިސަދެސެދް ދުވާދެ

މީސެ  ދުޑިބޭދެ އެވެ.ވަފައިޑެވިސެދް ދޫދީ ހިޔާޔަގެއް ޢަމަޑުޓުޅުގައް 

 ގެޒެއިދް ދުކުމެޓައިވާ ކޮދްމެ އެއްޗަކީ ޓަހެ މަސުޓުޒެޔުދް ގަކެެވެ." 

َّالَقيِّمَّ اِلْساَلمَّ َّالَفَوائِدَِّ)  ابُن "ވިހި ވަދަ އެވެ.  ވިޔާޅުވެޓައިވެ ސައި 1(بَدائِِع

َّالُمسَتقيمމައްލަޑަ : އެއީކ  އެވެ؟ ދުހަދު ކުޒު  އަކީ ބޮކައިގޯ الصِّراط

ސޮގަކަފް ބަޔާދްކޮފްޔެމެވެ. ޓަހެކ ހަމަކަފަވަޒުދް އެކި މީލްގަކުދްސެ 

                                                           
1
 (41ـ  2) (بدائع الفوائد) 



 61 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އެވެ. އެހެދަލް  ވެކަފް މި ކަމުސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިޢިބާޒާގްގައް އެކިސޮގްގަ

 އެކައްޗެއްސެ ސޮގުސައެވެ. އެއީކޙަޤީޤަގުސައި ހުޒިހާވެލް ބަލްގައްވަދީ 

މަގިދް އެކަޑާދސެ އަޅުގަކުދްދަފް  ޒަލޫޑުދްސެ ޔޫޓުޅު

ސެ މަސެވެ. އެމަސަކީ އެކަޑާދސެއަފް އަޅުގަކުދް  هللاބަޔާދްކޮފްޔެއްވާޓައިވާ 

ވާޞިޑްކޮފްޔޭދެ މަސެއްކަމުސައި ޑެއްވިއެވެ. އެބައިމީހުދްދަފް އެމަސު ދޫދީ 

އެވެ. އެހެދަލް މި މަސު  ދުވާދެއެހެދް އެއްވެލް މަސެއް ޑިބިޓައެއް 

އެއީ  ޓިޔަވައި އެހެދިހެދް އެދްމެހައި މަސުގައް ވާދީ ބަދްޔުވެޓައެވެ.

ޢުބޫޔިއްޔަގުސައި އެކަޑާދސެ އެއްކައުވަދްގަ ކުޒުމާއިކ ކިޔަމަދްސަގުމުސައި 

އަޅުކަދް ކުއްގަދް ، އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ އެއްކައުވަދްގަ ކުޒުމާއެކު

ހެދް އެއްވެލް ޓަޒާގެއް އެއިޑާހާ ބައިވެޒި ކުޒުމުސައި އެޓަޒާގް ދޫދް އެ

އަފް ކިޔަމަދް ސަގުމުސައި އެހެދް އެއްވެލް  ދުކުޒުމެވެ. އަޔި ޒަލޫޑާ 

ޓަޒާގެއް ބައިވެޒި ދުކުޒުމެވެ. ގައުހީޔުސައި އެކުއެކުސައި ޔެމިހުޒުމާއި 

 އަފް ގަބަޢަވުމުސައި އެކުއެކުސައި ޔެމިހުޒުމެވެ." ޒަލޫޑާ 
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މީހާ އަކީ  ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަގިދްވަދަ 

. އަޔި ޢައިބު ގެޒިކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެއުޒައްކަ

ބާޠިޑް ބައިބައިވުދްގަކުދް ލަޑާމަގްވެސެދްވާ  ޚިޑާޓްގަކުދްދާއި

 މީހެކެވެ.

vdvd 

ޤުޒުއާދާއި ލުދްދަގުސައި ވާޒިޔުވެސެދްވާ ޔަޑީޑުގަކަފް އަޔި ލަޑަޓުދް 

ބަލްޓުޅުގަކަފް ވިލްދައި ބަޑައިޑި މީހަކަފް އޭދާސެ ވިޔާޅުވެޓައިވާ 

އެވެ. އެއީ  ޓެދްދާދެޙައްޤު ސޮގުސައި  ކުޒިމަގީސައި ޓާޅުވެސެދްވާ

މީލްގަކުދް އެކަގިސަދޏެއްސެ ސޮގުސައި ޖަމަޢަވެކ ޙައްޤަފްޓަކައި އަޔި 

ޚިޑާޓުވުމުސެ މައްޗަފް ޙައްޤުސެ މަގީސައި ޔެމިގިބުމެވެ. އަޔި ޙައްޤާއި 

ބައިބައިވުދްގަކުދް ދަހީކުޒެވިޓައިވާ ކަމުސައި ބަޔާދްވެސެދް  ބިދާވެޓައިވާ

 ޔާދެއެވެ. 

އެކަޑާދސެ މަގިވެސެދްވާ ވާޓަފުސައި ހިޓެހެއްޓުމަފް   هللاޓަހެކ 

އަމުޒުޓުޅު ކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ. އަޔި އެ ޔޫކޮފްޓައި ޔިއުމުދް އެކަހެޒިވެ 

ދސެ ވަޙީކުޒައްވާޓައިވެ ގިބުމާއެކު އިދްޒާޒު ޔެއްވާޓައިވެ އެވެ. އެކަޑާ

 އެވެ.                    [202َّ:آلَّعمران]َّ

ސެ ވާޓަފުސައި ހިޓަހައްޓާފެވެ. އަޔި  هللا"ގިޔަބައިމީހުދް އެދްމެދް 
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  އަޔިވެލް ވަޙީކުޒެއްވި އެވެ.  ވަކިވަކިވެ ދުސަދްދާފެވެ."     

                   

          [22َّ:الروم] " ްއެކަޑާދސެއަފް ގިޔަބައިމީހުދ

ގައުބާވެކ ޒުޖޫޢަވާ ޙާޑުސައެވެ. އަޔި އެކަޑާދސެއަފް ގިޔަބައިމީހުދް 

ގަޤްވާވެޒިވާފެވެ. އަޔި ގިޔަބައިމީހުދް ދަމާޔު ޤާއިމްކުޒާފެވެ. އަޔި 

މުޝްޒިކުދްސެ ގެޒެއިދް ގިޔަބައިމީހުދް ދުވާފެވެ. އެބައިމީހުދްސެ ޔީދް 

ކަމުސައިވީ މީހުދްސެ ގެޒެއިދް ގިޔަބައިމީހުދް ބައިގަކެއް ، ބައިބައިކޮފް

  ދުވާފެވެ."

  އަޔިވެލް ވަޙީކުޒައްވަ އެވެ.              

                          

     [242َّ:األنعام]َّ ާއަޔި މިއީ ގިމަދް އިޑާހުސެ ލީޔާވެސެދްވ"

 (އެދޫދް)ގެޔުމަސެވެ. ޓަހެކ އެމަސަފް ގިޔަބައިމީހުދް ގަބަޢަވާފެވެ. އަޔި 

އެކަޑާދސެ މަސުދް  (ޒުދްއެއި)މަސުމަސަފް ގިޔަބައިމީހުދް ގަބަޢަދުވާފެވެ. 

 ހިދސައިޔާދެގެވެ. މިކަދްގައްގިޔަބައިމީހުދް ވަކިވަކިވެސެދް 

ގިޔަބައިމީހުދްދަފް އެކަޑާދސެ ވަޞިއްޔަގް ކުޒެއްވީކ ގިޔަބައިމީހުދް 

  ގަޤުވާވެޒި ވުމަފްޓަކައެވެ."
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  ވަޙީކުޒައްވަ އެވެ.                  

                          [248َّ:األنعام] 

"ހަމަކަފަވަޒުދް އެބައިމީހުދްސެ ޔީދް ބައިބައިކޮފްކ ބައިގަކެއް ކަމުސައިވީ 

މީހުދްސެ މީހުދްސެ ގެޒެއިދްކ އިބަދަބިއްޔާވަދީ ބަޒީޢަވެސެދްދެވެ. އެބައި

އެބައިމީހުދް އެވެ.  ޒަގުސަޟުސެ ހަ هللاވާހުފީ  އެދްމެހައި ކަދްގައް

ގަކުސެ ޚަބަޒު އެކަޑާދސެ އެބައި މީހުދްދަފް ކަދްކޮފްއުޅުދު 

 މިމާދައިސައި ވަޙީކުޒައްވާޓައިވާ އާޔަގްގައް ދުހަދު ސިދަ އަދްސަވާދެގެވެ."

 އެވެ. 

ِإن َّالل َوَّ(އެވެ.  ސެ މިޙަޔީޘް ސެދްދަވާޓައިވެ ސައި 1َّ(حيحص َّال)َّمسلمَّاِلَمام
ََّلُكْمََّثاَلثًا ََّوَيْكَرُه ََّشْيًئاََّوَأْنََّّيَ ْرَضىََّلُكْمََّثاَلثًا ََّواَلَُّتْشرُِكواَّبِِو فَ يَ ْرَضىََّلُكْمََّأْنَّتَ ْعُبُدوُه

ََّلُكْمَِّقيَلََّوقَاَلَّوََكثْ َرَةَّالس َؤاِلََّوِإَضاَعِةَّ ََّوَيْكَرُه ََّجِميًعاََّواَلَّتَ َفر ُقوا تَ ْعَتِصُمواَِّبَحْبِلَّالل ِو
ކަފް ގިޔަބައިމީހުދްސެ މަގިދް ގިދް ކަމަ هللا"ހަމަކަފަވަޒުދް  (اْلَمالَّ

ޑޯބިވެވޮޏިސަދްދަވަގެވެ. އަޔި ގިދްކަމަކަފް ކޯޓާވެވޮޏިސަދްދަވައެވެ. 

އެކަޑާދސެ ޑޯބިވެވޮޏިސަދްދަވަދީކ ގިޔަބައިމީހުދް އެކަޑާދސެއަފް އަޅުކަދް 

ކުޒުމަފާއިކ އެކަޑާދސެއާ އެހެދް އެއްވެލް ޓަޒާގެއް ބައިވެޒި 

ޔީދުސެ ދުކުޒުމަފެވެ. އަޔިގިޔަބައި މީހުދް ބައިބައިދުވެ އެކަޑާދސެ 

ވާޓަފުސައި ޓުޒިހަމައަފް ހިޓަހައްޓައިސެދް ގިބުމެވެ. އެކަޑާދސެ 

                                                           
1
 (1341رقم  3) 
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 ގިޔަބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް ކޯޓާވެވޮޏިސަދްދަވަދީ ބުދްތޭ ބުދްތޭ ބުދުމާއިކ

 މުޔާގައް ބޭކާޒުސޮގުސައި ހޭޔަކުޒުމެވެ." ބޭކާޒު ސިދަލުވާޑުގައް ކުޒުމާއި

َّ اِلَمام ސެދެލްޔެއްވާޓައިވެ ސައި މިޙަޔީޘްއަފް މި ޑަޓްޒު 1َّ(الُمسَند)َأحَمُد

ََّأْمرَُكمَّْ( އެވެ. َّالل ُو ُه ََّوال  ََّمْن َّتُ َناِصُحوا "އަޔި ގިޔަބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް  ( َوَأْن

 ޑައްވާޓައިވާ ވެޒިދްދަފް ގިޔަބައިމީހުދް ދަޞޭޙަގްގެޒި ވުމެވެ." هللا

ކުޒު ކުޒެއްވުމަފްޓަހުސައި ޛިސައި މި ޙަޔީޘް  2(الت ْمِهيدَّ)  ابُنََّعْبدَّالبَ رَِّّ اِلَمام

"މި ޙަޔީޘްސައި މީލްގަކުދް އެކަގިސަދޏެއްސައި އެވެ.  ވިޔާޅުވެޓައިވެ

ސެ ވާޓަފުސައި ޓުޒިހަމައަފް ޤާއިމްވެ ޔެމިގިބުމަފް  هللاޔެމިގިބުމުސައި 

ސެ  هللاދުހަދުބޮޏަފް ބާޒުއަޅުއްވާޓައިވެ އެވެ.  މިގަދުސައި ބަޔާދްވެސެދްވާ 

 ވާޓަފާ މެޔުސައި ޢިޑްމުވެޒިދްސެ ޔެ ޤައުޑެއްވެ އެވެ.

 ސެ ޓޮގެވެ. هللاއެއީ  ޓުޒަގަމައީ :

 ދްދާދެ އެވެ.ދުއޮއެއީ ޖަމާޢަގެވެ. އިމާމެއް ދެގި ޖަމާޢަގެއް  ޔެވަދައީ :

މާދައާ އަދެއް މާދަވަދީ ސުޅި  އަހަޒެދް ޔެކޭސޮގުސައި މި މާދަގައް އެއް

ސެ ޓޮގުސައި އެދްމެހައި މީލްގަކުދް  هللاޑާމެހިޓައެވެ. ލަބަބަކީ 

އެކަގިސަދޏެއްސެ ސޮގުސައި ޔެމިގިބުމަފާއި ބައިބައިވެ ދުސަގުމަފް 
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 66 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އެއަފްޓަހުސައި ކުޒީސައި ބަޔާދްވެޔިޔަ އާޔަގްގައް  ދަހީކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ."

 އެވެ. ކުޒު ކުޒެއްވިޛި

ސެ ވާޓަފް  هللاސައި 1َّ(الس ن ةََِِّّمنهاج)ޓައިވާ ޓޮގް ވާޑިޔުއް  ابُنَّتَ ْيمي ةَََّّاِلَمام

ސެ ވާޓަފަކީ އެކަޑާދސެ  هللا"އެވެ.  ގަޓްލީޒު ކުޒައްވާ ވިޔާޅުވެޓައިވެ

ޓޮގްކ އެކަޑާދސެ ޔީދްކ އިލްޑާމް ޔީދްކ އެކަޑާދސެއަފް 

އިޚްޑާޞްގެޒިވުދްކ އެކަޑާދސެ އަމުޒުޓުޅުގައްކ އެކަޑާދސެ ޢަހުޔުގައްކ 

އެކަޑާދސެއަފް ކިޔަމަދްސަގުދްކ ޖަމާޢަގުސައި ހުޒުދް ކަމުސައި ގަޓްލީޒު 

ބީދްދާއިކ ވެސެދްވެ އެވެ. މި އެދްމެހައި ބަލްޓުޅު ގަކަކީ ޞަޙާ

އެބޭކަޑުދްދަފް އިޙްލާދްގެޒި ސޮގުސައި ޤިޔާމަގާ ޖެހެދްޔެދް ޤާއިމްވެ 

ގިއްބެވި ގާބިޢީދްސެ އަޒިއަހުދް ދަޤުޑު ކުޒެވިސެދްވާ ބަލްޓުޅުގަކެވެ. މި 

ވެލް ޞައްޙަސޮގްގަކެވެ. ޓަހެކ ހަމަކަފަވަޒުދް  އެދްމެހައި ބަލްޓުޅުގަކަކީ

. އަޔި އެއީ އެކަޑާދސެ ޤުޒުއާދް އަމުޒުކުޒަދީ އިލްޑާމް ޔީދަފެވެ

ޢަހުޔާއިކ އެކަޑާދސެ އަމުޒުޓުޅުގަކާއިކ އެކަޑާދސެއަފް ކިޔަމަދް ޤަގުމެވެ. 

ސައި  الَجَماَعةމި އެދްމެހައި ކަދްގަކުސައި ޤާއިމްވެ ގިބެވެދީ 

އަފް  هللاޔެމިގިބެސެދްދެވެ. އަޔި ޙަޤީޤީ އިލްޑާމް ޔީދަކީކ 

 އިޚްޑާޞްގެޒިވުމެވެ."     

ގަކުސެ ހަވާދަޓްލުސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ ޢަަޑާމަގް ޤުޒުއާދާއި ލުދްދަގުސައި

ގެޒޭސައި އެބައިމީހުދްދަކީކ ބައިބައި ވެސެދްވާ ބައެއްކަމުސައި އަޔި ޙައްޤާއި 
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ވަކިވެޓައިވާ ބައެއްކަމުސައި  ކިވެކ ޙައްޤުސެ އަހުޑުވެޒިދްދާވަ

ބަޔާދްވެސެދްވެ އެވެ. އެއީ މީސެ ކުޒިދް ބަޔާދްވެޔިޔަ އާޔަގްގަކުސައި 

 ވިޓައިވާ ޓަޔައިދްދެވެ.ޛިކުޒުކުޒެ

ޓައިވާ ޙަޔީޘްސައި ކުޒައްވާޒިވާ ދް  الِعْربََاِضَّبِنََّسارِيَةކުޒީސައި އަހަޒުމެދް 

ََّمْنَّ (އެ ޙަޔީޘްސައިވެ އެވެ. ބަޔާދްކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ.  ދަބިއްޔާ  فَإن ُو
َّ َّفَسيَ َرى َِّمنُكم ގިމަދް ދަބިއްޔާއަފް ޓަހުސައި " )َكِثيراًَََّّّالفًاِإْختَِّيَعُش

 ."އެވެ ޔުދިޔެމަގީސައި ޔިޒިއުޅޭ މީހާއަފް ސިދަސުދަ ޚިޑާޓްގަކެއް ޓެދްދާދެ

ޖަވާބުސައި ޙަޔީޘް  ލަޑާމަގްކަދް ޑިބިޔެދީ ކިހިދަކުދްގޯއެވެ؟ ޒަލޫޑާ 

، بَ ْعِدي ِمنَّ اْلَمْهِديِّينَّ الر اِشِدينَّ ُخَلَفاءَّ َوُسن ةَِّ ِبُسن ِتي َلْيُكمَّْعََّف ََّ (ކުޒެއްވީކ 

 ُكل َّ فَِإن َّ اأْلُُمورَِّ َوُمْحَدثَاتَّ َوإَي اُكمَّْ، بِالن  َواِجذَّ َعَلْيهاََّ ض واعََّوََّ ِبَها َتَمس ُكوا

"ގިޔަބައިމީހުދްސެ މައްޗަފްވަދީ ގިމަދް  )َضاَلَلةٌَّ ِبْدَعةٍَّ وَُكل َّ ِبْدَعةٌَّ ُمْحَدثَةٍَّ

ދަބިއްޔާސެ ލުދްދަގެވެ. އަޔި ހިޔާޔަގްޑިބިސެދްވާ ޚުޑަޓާއުއް ޒާޝިޔީދްސެ 

ޔަގްގަކުދް އޭސައި ބާޒަކަފް ޑުއޭސައި ހިޓަހައްޓާފެވެ. އަޔި ކޮލުދްދަގެވެ. 

ގިބޭފެވެ. ޓަހެކ  ގަކާ މެޔު ލަމާޑުވެކަދްއުހިޓަހައްޓާފެވެ. އަޔި އަ

ކަމަކީ އެއީ ބިޔުޢައެކެވެ. އަޔި ކޮދްމެ އުހަމަކަފަވަޒުދް ކޮދްމެ އަ

 ބިޔުޢައަކީ މަސުޓުޒެޔުމެކެވެ."

ލަޑާމަގްކަދް ޑިބިޔޭދެ  އެހެދްވުމުދްކ ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމަކީ

ގަކުދް ޚަޑާޞްކޮފްޔޭދެ ކަމެކެވެ.     ކަމެކެވެ. އަޔި އެއީ ބާޠިޑް ޓިޒުޤަ



 68 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

)َّ ވަދީ ޔެޒަކ ޢައިބު  މިޖުމްޑަ ޛިކުޒުކުޒެވިޓައި )َكِثيراًَََّّّالفًاِإْختَِّفَسيَ َرى

ސޮގުސައެވެ. އެހެދަލް މަޔަޙައިސެ ބަލްގައް ޑިބިޓައިވަދީ ލުދްދަގުސައި 

 މީހާއަފެވެ.  ޔެމިހުދްދަ

އެއްވެލް ޝައްކެގްދުވާ ސޮގުސައި އުއްމަގް ބައިބައިވެސެދްޔާދެ ކަމުސައި 

ޒިވާވެސެދްވާ ޙަޔީޘަކީ ގިޔަ އަޚުދްސެ ގެޒެއިދް ސިދަބަޔަކަފް ވަދްހަދާ 

َِّفيَّالن ارََُِّّكل َها)އެ ޙަޔީޘްސައިވެ އެވެ. އެވެ.  ވެޓައިވާދެ ޙަޔީޘަކަފް ދުވާދެ
ވާހުފީ  ގައްބައިސަދޏު ޏެއް މެދުވީ އެދްމެހައިދބައިސައެދްމެ " )َواِحَدةٌََِّّإال

 "އެވެ. ދަޒަކައިސަ

އެސޮގުދް ޢިޑްމުސެ އަހުޑުވެޒިދްކ ބިޔުޢައިސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ ޢަޑާމަގްގަކުސެ 

ގެޒޭސައި : އެބައިމީހުދްދަކީ ބައިބައި ވެޓައިވާ ބައެއްކަމުސައި 

 ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. 

َّ އެޓަޔަ އިމާމުދް ގަކުސެ ގެޒޭސައި ََّبط ة َّابن ހިމެދިވަޏައިސަދްދަވަ  اِلَماُم

 ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ.  1)اِلبَانَةَّالُكب َْرى (އަޔި މިޓަޔައިދް  އެވެ.

َِّحب ان َّابُن ََّسارِيَة ސައ2َّި(َصِحْيحَّ) اِلَماُم َّبِن ސެ ޙަޔީޘް ޛިކުޒު   الِعْربََاِض

މި އުއްމަގަފް  ) ِبُسن ِتي َلْيُكمَّْعََّف ََّ(ކުޒެއްވުމަފްޓަހުސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "

އަދްދާދެ ޚިޑާޓުގައް ޛިކުޒު ކުޒެއްވުމަފްޓަހުސައިކ ގިޔަބައިމީހުދް 

ބަޔާދްވެޓައިވުމުދް މިއީ ގިމަދްދަބިއްޔާސެ ލުދްދަގުސައި ޔެމިގިބޭ ހުއްޓޭ 
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ޓާޅުކޮފްކ އެއްވެލް ޝައްކެގް ދުވާސޮގުސައި ޒައުޔުގަކުދް ވަކިވެ 

ޖެހެދްޔެދް  ޔެމިހުދްދަ މީހާއަކީކ ޤިޔާމަގާ ލުދްދަގްގަކުސައި ކެދޏިދޭޅި

އޯސާވަދްގަވެޒިކަމުދް  هللاޓިޒުޤަގުއް ދާޖިޔާސައި ޔެމިހުދްދާދެ މީހެކެވެ. 

 އަހަޒެމެދްދަކީ ޓިޒުޤަގުއް ދާޖިޔާސެ އަހުޑުވެޒިދްކަމުސައި ޑައްވާދޔޭވެ."

ސައި 1َّ(الس ن ةََّشرحَّ)َّيوَِّغََّالب َّ امَُّمََّالَّމެޔުސައި  ސެ މިޙަޔީޘާ  الِعْربََاِضَّبِنََّسارِيَة

ބިޔުޢަ ޓާޅުވާދެކަމުސައި  ވެ. "މިޙަޔީޘްސައި ހަވާދަޓްލާއިއެ ވިޔާޅުވެޓައިވެ

 "َواهللََّأْعَلمَُّއެވެ.  އިޝާޒާގް ކުޒެވިޓައިވެ

َّالس ن ة)َّيوَِّغََّالب َّ امَُّمََّالَّއަޔިވެލް   އެވެ. ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެَّ(َشرِح

ޤާއިމްވެ ގިބުމަފާއި ޚުޑަޓާއުއް އެހިދޔުސައި އެ ދަބިއްޔާސެ ލުދްދަގުސައި "

އެކު އެދްމެ ބޮޏަކަފް ޓުޒިހަމަ ކަމާ ޒާޝިޔީދްސެ ލުދްދަގުސައި ވީ

ޚިޑާޓަފް  ވެ. އަޔި އެއާއެ އިވެހިޓަހައްޓައިސެދް ގިބުމަފް އަމުޒުކުޒައްވާޓަ

 ވެޔީދަފް އަޑަފް އުޓެޔިޓައިވާ ބިޔުޢަގަކާއި ޔުޒުވުމަފް އަމުޒުކުޒައްވާޓައި

 އެވެ."

َّ ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "މިއެދްމެހައި ޓިޒުޤާގްގަކުސައި   الش اِطِبي َّالَعال َمُة

ޚާއްޞަވެސެދްވާ ޢަޑާމާގްގަކެއް ޖުމްޑަސޮގުސަވެ އެވެ. އަޔި ގަޓްޞީޑުކޮފް 

 ބުދެވޭދެ ޢަޑާމާގްގަކެއްވެ އެވެ.

 ޖުމްޑަކޮފް ބުދެވޭދެ ގިދް ޢަޑާމާގެއްވެ އެވެ.

                                                           
1
 (216ـ  1) 



 70 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އެކަދް  هللاޓުޒަގަމައީ : އެމީހުދްދަކީ ބައިބައި ވެސެދްވާ ބައެކެވެ. އެއީ 

  އަހަޒެމެދްދަފް ވަޙީކުޒައްވާޓައިވާ ޓަޔައިދްދެވެ.         

              [248َّ:األنعام]  ްހަމަކަފަވަޒުދ"

ބައިބައިކޮފްކ ބައިގަކެއް ކަމުސައިވީ މީހުދްސެ އެބައިމީހުދްސެ ޔީދް 

 ސެދްދެވެ. "ވަޏައިގެޒެއިދްކ އިބަދަބިއްޔާވަދީ ބަޒީޢަވެ

ސެދެލްޔެއްވި އަޔި މީސެ އިގުޒަފް ކުޒީސައި ބަދާދްކުޒެވުދު ޔަޑީޑުގައް 

އެވެ. އެއަފްޓަހުސައި ވިޔާޅުވި އެވެ. "މިދޫދް އެހެދް ޔަޑީޑުގަފްވެލްވެ 

ޢިޑްމުވެޒިދް ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. އެވެ. ބައެއް ގަޓްލީޒު 

އެބައިމީހުދްދަކީ ބައިސަދޏުގަކުސެ އަހުޑުވެޒިދްދަފް ވެސެދްޔިޔައީކ 

އެބައިމީހުދް ހަވާދަޓްލަފް ގަބަޢަވުމުދްދެވެ. ޔީދުދް އެބައިމީހުދް 

ޔިއުމުދް އެބައިމީހުދް ދަޓްލުއެޔޭ އެޔުދްގަކުދް ބައިބައިވެސެދް ވަކިވެ

ކެއްސެ ސޮގުސައި ވެސެދްޔިޔައެވެ. އެއީ ޔިޔައެވެ. އެހިދޔުސައި ބައިގަ

 އެކަޑާދސެ ވަޙީބަލްޓުޅުސައިވާ ޓަޔައިދްދެވެ.            

އެ  ސެދްދެވެ."ވަޏައިއިބަދަބިއްޔާވަދީ ބަޒީޢަވެ އެބައިމީހުދްސެ ގެޒެއިދް"

ބައިބައިވެ ޔިޔަ މީހުދްދަކީ ބިޔުޢަގަކުސެ އަހުޑުވެޒިދްދާއިކ 



 71 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

 އާއި އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ  هللاމަސުޓުޒެޔުމުސައިވާ އަހުޑުވެޒިދްދާއިކ 

 1އިޛުދަ ޔެއްވާޓައިދުވާ ޙާޑުސައި ބަލްގައްބުދެ ހަޔައިޓައިވާ މީހުދްދެވެ."

َّވުމާއެކު ގިބާއަފް  މިގަދުސައި ވިޔާޅުވެޓައިވާ ބަލްޓުޅުދް  الش اِطِبي َّاِلَماُم

ބަޔާދްވެސެދްޔަދީ ޖުމްޑަސޮގެއްސައި ބިޔުޢައިސެ އަހުޑުވެޒިދް އެދސިސަދެވޭދެ 

ވަދީކ  ޢަޑާމާގެއްސެ ސޮގުސައި އެދްމެ ޓުޒަގަމައަފް ޛިކުޒުކުޒައްވާޓައި

 އެބައިމީހުދްދަކީ ބައިސަދޏު ގަކެއްސެ ސޮގުސައެވެ. 

َّاِلْساَلمَّ َّ َشْيُخ َّتَ ْيمي ةََّاِلَمام "މިހެދް ވުމުދް  އެވެ. ވިޔާޅުވެޓައިވެ  ابُن

ކަމުސެ ލިޓަޑިބިސެދް ޔިޔައެވެ.  َأْىُلَّالُسنِِّةََّوالَجَماَعةَِّއަކީ އެއީ  الِفْرَقُةَّالنِّاِجَيةَُّ

َّاأَلكبَ رَّއެބައި މީހުދްދަކީ  َّاأَلْعَظمَُّއަޔި  الُجمُهوُر އެވެ. އެހެދަލް  الس واُد

َّالَباِقَيةَُّ އަކީ ހަމަކަފަވަޒުދް  (އެހެދިހެދް އެދްމެހައި ޓިޒުޤާގްގައް) الِفَرُق

އެކަހެޒިކ ބަޑިކަފިކަމުސައިވާކ ބައިބައިވެކ ބިޔުޢަގަކާއި ހަވާދަޓްލުސެ 

އަހުޑުވެޒިދް ކަމުސައި ވެޔިޔަ ބައިސަދޏެވެ. މި ބައިސަދޏުގަކަފް 

َّالنِّاِجَيةَُّބެހިސެދްސޮލްޓައިވާ ޓިޒުޤާއެއް  ވެލް  ކުޏަކޮފް އާ الِفْرَقُة

ވެލް ދުޑިބޭ  ސެ ޤަޔަޒެއް الِفْرَقُةَّالنِّاِجَيةَُّކައިޒިދުވާހުއްޓެވެ. އަޔި ކިޔެއްގަ 

އެކު މި ޓިޒުޤާގްގައް ވާހުފީ އިދްގިހާއަފް ޔެޒަކ ދިކަމެގި ހުއްޓެވެ. އެއާ
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  (ط ابن اجلوزيއަފް  129ދް  128ـ  3) (اإلعتصام)އަޔި ، (ط ابن اجلوزي 161ـ  5) (املوافقات) 



 72 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

މަޔުބައިސަދޏެއްސެ ސޮގުސައެވެ. މި ޓިޒުޤާގްގަކުސެ ޝިޢާޒުކަމުސައި ވާހުފީ : 

  1ވަކިވެސަގުމެވެ." އާޢުޤުޒުއާދާއި ލުދްދަގް އަޔި އިޖްމާ

َّتَ ْيمي ةََّއަޔިވެލް  َّابُن އެވެ. "ޔީދުސައި އެދްމެ  ވިޔާޅުވެޓައިވެ  اِلَمام

ބޮޏުވެސެދްވާ ޤަވާޢިޔުގަކުސެ ގެޒޭސައި މިޤަވާޢިޔު އެކުޑެވިސެދްވާ ކަމުސައި 

ގިޔަބައިމީހުދް ޔަދްދަހުއްޓެވެ. އެއީ : ހިގްގައް އެކަގިސަދޏެއްސެ ސޮގުސައި 

މާއި ޔެމިގިބުމާއިކ މީލްގަކުދް އެއްކަޑިމައެއްސެ މަގީސައި ޤާއިމްވެ ޔެމިގިބު

 ޔެބައި މީހުދްސެ ޔެމެޔު އިޞްޑާޙު ޤާއިމް ކޮފްޔިދުމެވެ.

 ވަޙީކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ.   هللاހަމަކަފަވަޒުދް       

      " އަޔި އަފް ގިޔަބައިމީހުދް ގަޤްވާވެޒިވާފެވެ.  هللاޓަހެކ

 ސުޅުދްގައް އިޞްޑާޙު ކުޒާފެވެ." ގިޔަބައިމީހުދްސެ ޔެމެޔު އޮދްދަ

 އަޔިވެލް ވަޙީކުޒައްވައެވެ.              

    [َّعمران ސެ ވާޓަފުސައި  هللا"ގިޔަބައިމީހުދް އެދްމެދް  [202َّ:آل

 ހިޓަހައްޓާފެވެ. އަޔި ވަކިވަކިވެ ދުސަދްދާފެވެ."

   ވަޙީކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ.               

                      " ްޓާޅުވެސެދްވާ ހެކިގައ
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 (346، 345ـ  3)َّ(جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم) 



 73 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އެބައިމީހުދްދަފް އައުމަފްޓަހުކ ވަކިވަކިވެ ޚިޑާޓްވީ މީހުދްޓަޔައިދްކ 

ގިޔަބައި މީހުދް ދުވާފެވެ. ބޮޏުވެސެދްވާ ޢަޛާބެއް އެބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް 

 ހުއްޓެވެ."

މިޓަޔަ އެގައް މިޘާޑުގަކެއް ޤުޒުއާދާއި ލުދްދަގުދް ވާޒިޔުވެސެދްވެ އެވެ. 

މާޢަގެއްސެ ސޮގުސައި އެއްޖަ މި އެދްމެހައި ޔަޑީޑުގައް އަމުޒުކުޒަދީ

. އަޔި ބައިބައިވެ ާގްތަބެއްއެގ ޮގުތަގިއުވަމެށވެ ، ޔެމިގިބުމަފާއި

ކިބާވުމަފް ދަހީކުޒެވިޓައިވެ އެވެ. މި ޔިއުމުދްދާއިކ ޚިޑާޓްގަކުދް އެއް

އަޞްޑުސެ އަހުޑުވެޒިދްދަކީ އަހުޑުޑް ޖަމާޢަގުސެ އަހުޑުވެޒިދްދެވެ. އަޔި 

ޒުވެސެދްވާ ބަޔަކީ  އެއީ ޓިޒުޤާގްގަކުސެ ހަމައެޓަޔައިދް މި އަޞްޑުދް ބޭ

 1އަހުޑުވެޒިދްދެވެ."

ގެޒިކަދް ޑިބިޓައިވާ އުމީހާއަކީ ޒައްކަ ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ ވީމާކ

މީހެކެވެ. އަޔި ގެޔުމަސުދް ވަކިވެޔިއުމުދްދާއި މަސުޓުޒެޔުމުދް އަމާދްކަދް 

ޑް ބާޠި ޔި ޢަޢިބު ޚިޑާޓްގަކުސައި ވުމާއިއަ ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ.

  ޔިއުމުދް ލަޑާމަގްވެސެދްވާ މީހެކެވެ. ޓިޒުޤާގްގަކުސެ ގެޒެއަފް
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 (51ـ  28)َّ(جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم) 



 74 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ހަގަޒުވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާއަކީ 

 ޝައިޠާދާސެ މަސުގަކުދް ލަޑާމަގްކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ.

vdvd 

َّالَمرَوِزي َّ ََّنصٍر َّبُن َُّمَحم ُد هللا އެވެ. " ވިޔާޅުވެޓައިވެސައި  1(الس ن ة) اِلَماُم

  ވަޙީކުޒެއްވިއެވެ.                

                 [242َّ:األنعام]   ިއަޔ"

މިއީ ގިމަދް އިޑާހުސެ ލީޔާވެސެދްވާ ގެޔުމަސެވެ. ޓަހެކ އެމަސަފް 

މަސުމަސަފް ގިޔަބައިމީހުދް  (އެދޫދް)ގިޔަބައިމީހުދް ގަބަޢަވާފެވެ. އަޔި 

އެކަޑާދސެ މަސުދް ގިޔަބައިމީހުދް  (ޒުދްއެއި)ގަބަޢަދުވާފެވެ. 

ގިޔަބައިމީހުދްދަފް އެކަޑާދސެ  ހިދސައިޔާދެގެވެ. މިކަދްގައް ވަކިވަކިވެސެދް

އެގަކެއް މަސުގަކެއްސެ ގެޒޭސައި އެކަޑާދސެ  "އެވެ. ވަޞިއްޔަގް ކުޒެއްވި

އަހަޒެމެދްދަފް  هللاލީޔާވެސެދްވާ ގެޔުމަސަކީ އެދްމެ މަސެއްކަމުސައި 

ސެ هللاއެވެ. އެއިދް މަސަކަފް ގަބަޢަވެއްޖެ ހިދޔުސައި  ޚަބަޒުޔެއްވާޓައިވެ

ކަފް ބަދްޔުވެސެދްޔާދެ ކަމުސައި ލީޔާވެސެދްވާ ގެޔުމަސު އެމީހަ

ސެ ލުދްދަގުސައި  އެވެ. އަޔި އެޓަޔައިދް ދަބިއްޔާ  ބަޔާދްކުޒައްވާޓައިވެ
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 75 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އަޔި އެހެދިހެދް 1ََّأْحَمدَّ اِلَمامََُّّއެއަފްޓަހު –އެވެ.  ބަޔާދްވެސެދްވެ

ََّمسُعودٍَّޢިޑްމުވެޒިދް  َّاهللَّبِن ސެ ކިބައިދް ޒިވާކުޒައްވާޓައިވާ ޙަޔީޘް   َعبِد

އެވެ. އެއީ ޞައްޙަ  ޓައިވެޔެއްވާޓުޒިހަމަ ލަދަޔާއެކީސައި ސެދެލް

ََّعَلْيِوَّ ޙަޔީޘްޓުޅު ކުޒެއްވިއެވެ.  -ޙަޔީޘެކެވެ. َّالل ُو ََّصل ى َّالل ِو ََّرُسوُل َّلََنا َخط 
َّقَاَلَّ َّثُم  َِّشَماِلِو ََّوَعْن َّيَِميِنِو ََّعْن َُّخُطوطًا ََّخط  َّثُم  َّالل ِو ََّسِبيُل ََّىَذا َّقَاَل َّثُم  ََّخطًّا َوَسل َم

َّ َّقَ َرَأ َّثُم  َِّإلَْيِو ََّيْدُعو ََّشْيطَاٌن َها َِّمن ْ ََّسِبيٍل ََّعَلىَُّكلِّ َُّسُبٌل   َىِذِه      

                         

    [242َّ:األنعام]َّ"ََِّّاهلل ސެއް ދބިދްމަގީސައި ލީޔާޒޮ  َرُسْوُل

ސެ ލީޔާވެސެދްވާ  هللاއެވެ.  ކުޒެއްލެވިއެވެ. އަޔި ޙަޔީޘް ކުޒެއްވި

ގް އެވެ. އެއަފްޓަހު ލީޔާކޮފް ކުޒެއްލެވި ޒޮދސުސެ ކަދާ މި ގެޔުމަސަކީ

އެވެ.  ގްޓަޒާގުދް ސިދަ ޒޮދސުގަކެއް ކުޒެއްލެވިޓަޒާގުދްދާއި ވާ

އެވެ. މިއިދް ކޮދްމެ މަސަކީ އެމަސެއްސައި  އެއަފްޓަހު ޙަޔީޘް ކުޒެއްވި

މަސުގަކެވެ.  ޝައިޠާދަކު އެމަސަފް ޔަޢުވަގް ޔިދުމަފް ހުދްދާދެ

  އެވެ.  އެއަފްޓަހުސައި މި އާޔަގް ވިޔާޅުވި       
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أصول )މިއީ ޞައްޙަ ޙަޔީޘެކެވެ. މި ޙަޔީޘް ޒިވާވެސެދްވާ އެހެދިހެދް މަސުގައް އަހަޒެދް ، (4142رقم  7) 
ގަޚްޒީޖު ކުޅައުމުސައި ވަޒަފް ގަޓްޞީޑުކޮފް ބަޔާދްކޮފްޔީޓައި ވާދެއެވެ. އެއަފް ބެޑުދް  البن أيب زمنني (السنة

 ހުއްޓެވެ.



 76 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

 [242َّ:األنعام]َّ އަޔި މިއީ ގިމަދް އިޑާހުސެ ލީޔާވެސެދްވާ ގެޔުމަސެވެ. ޓަހެކ"

މަސުމަސަފް  (އެދޫދް)އެމަސަފް ގިޔަބައިމީހުދް ގަބަޢަވާފެވެ. އަޔި 

އެކަޑާދސެ މަސުދް  (ޒުދްއިއެ)ގިޔަބައިމީހުދް ގަބަޢަދުވާފެވެ. 

އެއަފްޓަހުސައި މި  – ".ގިޔަބައިމީހުދް ވަކިވަކިވެސެދް ހިދސައިޔާދެގެވެ

އެވެ. އަޔި  ވެޓައިޔެއްވާކުޒު ކޮފްޛިޙަޔީޘް ޒިވާވެސެދްވާ އެކި ޒިވާޔަގްގައް 

ސެ  ސެ އަމުޒުޓުޅުދް އަޔި އެކަޑާދސެ ދަބިއްޔާ  هللا" -އެވެ. ވިޔާޅުވި

ހަވާދަޓްލުދް  ކޮފްޔޭ އެދްމެހައި ބިޔުޢަގަކާއި ލުދްދަގުދް އެއްކިބާ

 އެވެ." އިދްޒާޒު ޔެއްވި

ވަޒަފްވެލް ޓާޅުކަދްބޮޏު ސޮގެއްސައި ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މިޙަޔީޘްއަކީ 

މީހާއަކީ ޝައިޠާދާސެ މަސުގަކުދްދާއި ޙައްޤުމަސުދް އެއްކިބާވެސެދްވާ 

އެދްމެހައި މަސުގަކުދް ލަޑާމަގްކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެއްކަމުސައި 

ޓާޅުވެސެދްވާ ޙަޔީޘެކެވެ. އޭދާ ވަދީ އެދްމެހައި މަސުގަކުދް 

ދް ޑިބިސެދްޓައެވެ. ލުދްދަގުދް އެއްޓަޒާގްވެސަދްދަ މީހާއަކީ ގެޒިކައުޒައްކަ

ޝައިޠާދާސެ ޔަދްގުޒައިސައި ޖެހޭދެ މީހެކެވެ. އެ ޝައިޠާދާސެ މަސުގަކުސެ 

 .َوالِعَياُذَّبِاهللއެވެ.  ގެޒެއަފް އޭދާ ވެއްޓޭދެ

َّالَقيِّمَّ މީލްގަކުދް ޤުޒުއާދާއި އެވެ. " ވެސައި ވިޔާޅުވެޓައި 1(الَفَوائِد) ابُن

ޙުކުމް ކުޒުމަފާއި އެއަފް ޒުޖޫޢަވުމަފް ޓުޒަސަލްޔީކ އެއީ  ލުދްދަގަފް
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 77 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އެއްޗެއް  ޙައްޑުކުޒުމަފް އޮގް ގަކުދްދަފް އެދްމެހައި ކަދްގައްމީލް

ލްގަކުދްސެ ޒައުޔުގަކާއި ދޫދްކަމުސައި ޢަޤީޔާސައި ޤަބޫޑުކޮފްކ މީ

ބުދެވިސެދްވާ ކަދްގަކަފް އެބައިމީހުދް  ކަމަފް އިކ ހެޔޮކަދްގައްޤިޔާލްކުޒުމާ

ސޮލް އަޔި އެބައިމީހުދްސެ ޝެއިޚުދްސެ ބަލްގަކުސައި ޔެމިގިބުމުދް އެބައި 

 ގަކުދް އެމީހުދް ޓަލާޔަވެސެދް ޔިއަޓިޠުޒަގުސައި ޑެވިސެދްވާ ކަދްމީހުދްސެ 

އެވެ.  އެވެ. އެމީހުދްސެ ހިގްގަކުސެ މައްޗަފް އަދޔިޒިކަދް ވެޒިވެސެދްޓި

އެވެ.  ވިލްދުމުސެ މައްޗަފް ވަދީ އުދސުޒިޖެހި ބެޔިޓަ އެމީހުދްސެ

އެވެ. މިއެދްމެހައި  ޏީސެ ވިލްދުދްވަދީ ދެގިސޮލްޓަދއެމީހުދްސެ ލިކު

އެވެ. މި އެދްމެހައި  އެމީހުދްސެ މައްޗަފް ވަދީ ޢާއްމުވެޓަ ކަދްގައްް

އެބައިމީހުދްސެ މައްޗަފް ސަޔަވެސެދް ޔިޔުމުދް މިކަދްކަމުސެ  ކަދްގައް

 ކުޏަކުއްޖާ ބޮޏުވެ އަޔި މުލްކުޅިދް މުލްކުޅިކަދް ވޭގުކޮފްޓައި ވިމަގީސައި 

 ޓެދްދަކަމަކަފް ދުވި ކަމަފްއެވެ. އެބައި މީހުދްދަކަފް މިއީ މުދްކަޒާގެއް 

 އެވެ.

ލުދްދަގުސެ އެވެ.  އެކުސައި އެހެދް ޔައުޑަގެއް ޓާޅުވި ޓަހެކ އެއާ

ސެ މައިޔާދުސައި ޏިއަފް ވިލްދުމުދދެޒެވުދެވެ. ލިކު މަޤާމުސައި ބިޔުޢަގައް

ހަވާދަޓްލު ދެޒެވުދެވެ. ޢިޑްމުސެ މައްޗަފް ހަވާދަޓްލު ސެދެލް 

ހިޔާޔަގުސެ މައްޗަފް މަސުޓުޒެޔުދް ދެޒެވުދެވެ. މުދްކަޒާގްގައް 

ހެޔޮކަދްގަކުސެ މަޤާމަފް ސެދެވުދެވެ. ޢިޑްމުސެ މައްޗަފް ޖާހިޑުކަދް 

ވިއެވެ. ސެދެލްކ އިޚްޑާޞްގެޒިކަމުސެ މައްޗަފް ޔެއްކުދްގެޒިކަދް ޓާޅު



 78 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ޙައްޤުސެ މައްޗަފް ބާޠިޑް ދެޒެވިކ ގެޔުވެޒިކަމުސެ މައްޗަފް ޔޮސުވެޒިކަދް 

ހޯޔުމަފްޓަކައި ކުޒެވޭކަމެއްސެ  ޓާޅުކުޒިއެވެ. ދަޞޭޙަގްޔިދުމަކީ ޔުދިޔެ

އެވެ. ޢަޔުޑުވެޒިކަމުސެ މައްޗަފް އަދިޔާވެޒިކަދް ޓާޅުކޮފްކ  ވި ސޮގުސައި

ވެލް މި އެދްމެހައި ކަދްގައް  މިސޮގުސައި މި ޔަޢުޑަގް ޓާޅުވެކ ކޮދްމެހެދް

ކުސެ މައްޗަފް ސަޔަވެސަގެވެ. މީލްގަކުދް އެބަޔަކަފް މި އެދްމެހައި ކަދްގަ

ވެ. އިޝާޒަގްކުޒާ މޮޅެގި މީހުދްކަމުސައި ވެޓައިވަދީ މިބައި މީހުދްދެ

އެ ޔައުޑަގެއްސެ މައްޗަފް ސަޔަވެޓައިވާ ސޮގުސައި  ގިބާއަފް މިޓަޔަ ކަދްގައް

ސޮލްކ  ޓެދިކ މިޓަޔަ ޔިޔައެއް އެޔައުޑަގެއްސެ މަގީސައި ވިހުޒެމުދް

އެމީހުދްސެ ޑަޝްކަޒުގައް މިސޮގުސައި ޘާބިގުވެ ޤާއިމްވެ ގިބުމުދްކ ޓަހެކ 

ޤަދްޔީބުމަދެވެ. މި ބިމުސެ މައްޗަފްވުޒެ ބިމުސެ އެގެޒެ  هللاއެހިދޔު 

ޓަޒުބަޔަގަކުސެ ބޮޏެގި . ވާޔީގަކުސައި ޔިޒިއުޅުމަފްވުޒެ ހެޔޮކަދްބޮޏެވެ

ސައި އެވެ. އަޔި މީލްގަކުދްދާ އެކު އެދްމެމަގީސައި ގިބުދް ހެޔޮވެސެދްވެ

ގެޒިކަދް އުޔެމިހުޒުމަފްވުޒެ ވަޑުޖަދަވާޒު ގަކާއެކުސައި ވުދް ޒައްކަ

 އެވެ." ބޮޏުވެސެދްވެ

َّالَقيِّمَّއެއަފްޓަހުސައި  َّتَ ْيمي ةَََّّاِلَمامސެ ޝެއިޚް  ابُن ހުދް އަސެ އަޒި  1ابُن

ދަޤުޑުކޮފްޔެއްވާ ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "އެ ހަވާދަޓްލުސެ އަހުޑުވެޒިދް 

އެވެ.  ލިޓަކުޒައްވައި އަހަޒެދް ކައިޒީސައި އަހަޒެދްސެ ޝެއިޚް ވިޔާޅުވި

ހަމަކަފަވަޒުދް އެބައިމީހުދް އެދްމެހައި މަޛްހަބު ގަކެއްސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ 
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 79 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ހުސައިވެކ އެދްމެ ޔަފުޔަޒައިސެ އެއްޗެހި ހޯޔުމުސެ ކާމިޔާބު އައަޒި

 هللاއެވެ. އެމީހުދްސެ އަގުސައި ވާ އެއްވެލް އެއްޗަކީ  ޑިބިސެދްޔިޔަ

ހަޟުޒަގުސައިވާ ޢިޑްމު ދޫދްކަމުސައި ވުދް ގިބާއަފް މިކަމުސެ ޔަޑީޑެއްސެ 

ސައިވާ ޔެކޮޅުދުޖެހޭ ކަދްގަކާއި ސޮގުދް ޓުޔެއެވެ. އެބައިމީހުދްސެ ގެޒޭ

ޒުދްވެ އެވެ. އިއަޒަޑާޓްގައް ގިބާ ދުޔެކެދްހެއްޔެވެ. އެކަގި އަދެކައްޗާއި ޚި

 ވަޙީކުޒައްވައެވެ.  هللا                 

     ީދޫދް އެހެދް ޓަޒާގަކުދް އައި އެއްޗެއް  هللا"އެ ޤުޒުއާދަކ

ޚިޑާޓުގަކެއް އެއިދް އެބައިމީހުދްދަފް  ދަމަކ ސިދަވެސެދްވާ ކަމުސައިވީ

ސެ  ُسبَحانَوَُّ هللاމިކަމުދް ޔަޑީޑުކޮފްޔެދީ ހަމަކަފަވަޒުދް  ޓެދުދީހެވެ."

އެވެ.  ޚިޑާޓެއް ދޯދްދާދެއޭސައި  ދަމަ އައި އެއްޗެއް ޙަޟުޒަގުދް

އައިލްޓައިވާ  ޙަޟުޒަގުދްސެ  هللاމުދް އެއީ ޚިޑާޓްއުޓެޔިކ އަޒައިޒުދްވު

ގަކާއިކ ޒައުޔުގަކާއިކ ޚިޔާޑީ ކަދްކ އެހެދްވުމުދްޓަހެކ އެއްޗެއް ދޫދެވެ. 

އަގަފް އެދބުޒޭ ޓިކުޒުގަކަކީ ޔީދެއްސެ ސޮގުސައި  އަގުދް އަދެއް އެއް

ސެ  އާއި އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ  هللاބަޑައިސަދެ އޭސެ މައްޗަފް އެއީ 

َُّسبَحانََّޙުކުމްސޮގުސައިވެ ޙުކުމްކުޒެވެދީ ޓަހެ ކިހިދަކުދް ހެއްޔެވެ؟!  މިއީ َك

 ބޮޏުވެސެދްވާ ބުހުގާދެކެވެ.

ޑްމަކީ މި ޚިޑާޓް ހަމަކަފަވަޒުދް ޞަޙާބީދް ހަދޔުމަކޮފްޔެމުދް ސެދްޔެވި ޢި

އުޓެޔިޓައިވާ ބޮޏެގި ޔޮސުވެޒިދް އެ ޤާއިމްވެ ގިއްބެވި ޢިޑްމެއް ދޫދެވެ. 



 80 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

َّالُبَخاِريَّْ ްއެއީ އިމާމ َّاهلل ََّعْبد َّސެ ލީޒަގުސައި  أَِبْي  ޛިކުޒުالَحاِكُم

َّالُبَخاِريَّކޮފްޔެއްވާޓައިވާ ޓަޔައިދްދެވެ.  َّاهلل ََّعْبد ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ.  أَِبْي

َّاهللَِّހަމަކަފަވަޒުދް  ޖަމަޢަވާ  އެބޭކަޑުދްސެ އަޞްޙާބުދްކ   َرُسْوُل

ހަދޔުމަޓުޅުކުޒައްވަ ސެ ލުދްދަގް  ސެ ޓޮގާއި ޒަލޫޑާ  هللاހިދޔުސައި 

އެބައިމީހުދްސެ ގެޒޭސައި އެއްވެލް ޒައުޔެއް އަޔި ޤިޔާލް  އެވެ.

 ޤިޔާލް އުޓެޔިޓައިވާކުޒުމެއްދުވެ އެވެ." މާދައަކީ : ބޭކާޒު ގަކްޑީޓު 

 އެވެ.

ޓަހެކ ލުދްދަގުސައި ހިޓަހައްޓައިސެދް ހުދްދަ މީހާއަކީކ ޝައިޠާދާސެ 

 .َتعالىَّبِِإْذِنَّاهللَِّގެޒިކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ. އުމަސުގަކުދް ޒައްކަ

 

 

 

 

 

 

 



 81 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

މީހާއަފް އެއަފްޓަހު  ޓަލްވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ

 އެވެ. ގަބަޢަވާ މީހާސެ އަޖުޒު ޑިބިސެދްވެ ފްއެ ލުދްދަގަ

vdvd 

َُّمْسِلم َّ ސައ1َّި(َصِحْيحَُّ) اِلَماُم َّاهلِل َّعبد َّبِن ހުދް އަސެ އަޒި َجرِيِر

ْساَلِمَّ(އެވެ.  ކަމުސައިވެޒިވާކުޒައްވާޓައިވާ ޙަޔީޘް ޔަޑީޑެއް  َّاْلِ َِّفي ََّسن  َمْن
ُقُصَِّمْنَُّأُجورِِىْمََّشْيءٌَّ  ُسن ًةََّحَسَنًةَّفَ َلوََّأجُرَىاََّوَأْجُرَّمنََّعِمَلَِّبهاَّبَ ْعَدُهَّمنََّغْيرََّأْنَّيَ ن ْ

"އިލްޑާމްޔީދަފް ހެޔޮ ލުދްދަގެއް ސެދައި މީހަކަފް އެކަމުސެ އަޖުޒު َّ(

ޓަހުސައި އެ ލުދްދަގަފް ގަބަޢަވީ އެވެ. އަޔި އޭދާއަފް  ޑިބިސެދްވެ

މީހުދްދަފް ޑިބިޔޭ އެވެ. އެއީ އެބައި އަޖުޒު އޭދާއަފް ޑިބޭދެ ދްސެެމެއެދް

 އެވެ." އަޖުޒުދް ކުޏަވެލް ޘަވާބު މަޔުވުމެއް ދެގި

ސެ ޞަޙާބީދްސެ  ސެ ހިޔާޔަގް ޔިޒުވާ އަޔި ދަބިއްޔާ  މިއީކ ދަބިއްޔާ 

ސެ ލުދްދަގް ޔިޒުވާ ލުދްދަގާއި މިއުއްމަގުސެ ލަޑަޓުއް ޞާޑިޙުދް

މީހަކަފް މަގިވެގި އަޖުޒު ޑިބިސެދްވާ ކަމުސައި ޓާޅުކޮފް ބަޔާދްވެސެދްވާ 

ޓަގުޒާކ އޭސެ  ދަފް މި އެދްމެހައި ކަދްގައްޔަޑީޑެކެވެ. އަޔި މީލްގަކުދް

 އެވެ. ޓަހެކ އެހިދޔުސައި އެ ލަބަބުދް މީލްގަކުދް އޭދާއަފް އިޤްގިޔާވެޔެ

ސޮގުސައި  އަޖުޒު މަޔުވެސެދް ދުޔާދެ ވެލް އެދްމެހައި މީލްގަކުދްދަފް

 އެވެ. އޭދާއަފް އެދްމެހައި މީލްގަކުދްސެ ޘަވާބު ޑިބިޔޭދެ
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 82 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

َّالنَ َوِوي َُّمْسِلم) الَحاِفُظ އެވެ. "ހެޔޮވެސެދްވާ  ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވ1َّެ(َشَرح

ގަކާއި ޒިވެގިވެސެދްވާ ލުދްދަގް ޓަފައިސަގުމަފް މި ޙަޔީޘްސައި ކަދް

ހަޏިހުގުޒު ކަދްކަމުދް  އަޔި ބާޠިޑް ކަދްކަމާއިއެވެ.  ބާޒުއަޅުއްވާޓައިވެ

 އެވެ." އެކަހެޒިވެގިބުމަފް އިދްޒާޒު ޔެއްވާޓައިވެ

َُّمْسِلمއަޔިވެލް  ހުދް އަސެ އަޒި َّأَبُوُىَريْ َرة ސައ2َّި(َصِحْيحَّ) اِلَماُم

َّاأْلَْجِرَّ(އެވެ.  ވެސައިޘްޒިވާކުޒައްވާޓައިވާ ޙަޔީ َِّمْن َّلَُو ََّكاَن َُّىًدى َِّإَلى ََّدَعا َمْن
ُقُصََّذِلَكَِّمْنَُّأُجورِِىْمََّشْيًئاََّوَمْنََّدَعاَِّإَلىََّضاَلَلٍةََّكاَنََّعَلْيِوَّ ِمْثُلَُّأُجوِرََّمْنَّتَِبَعُوَّاَلَّيَ ن ْ

ََّشْيًئا َّآثَاِمِهْم َِّمْن ََّذِلَك ُقُص َّيَ ن ْ َّاَل َّتَِبَعُو ََّمْن َّآثَاِم َِّمْثُل ْثِم َّاْلِ ހެޔޮކަމަކަފް " (ِمْن

ހެޔޮކަމަފް ގަބަޢަވި އެދްމެހައި މީލްގަކުދްސެ މަސުޔައްކައިޓި މީހަކަފްކ އެ 

 އެވެ. އެބައިމީހުދްދަފް އަޖުޒު އުދިދުވާ އަޖުޒު އޭދާއަފް ޑިބިޔޭދެ

ސޮގުސައެވެ. އަޔި ދުބައިކަމަކަފް މަސުޔައްކައިޔިދް މީހާއަފް އެދުބައިކަމަފް 

މީހުދްކުޒި ގަބަޢަވި އެދްމެހައި މީލްގަކުދްސެ ޓާޓަހުއްޓެވެ. އެއީ އެބައި

َّالَسْعِدي َّ އް އެބައިމީހުދްދަފް މަޔުކުޒުމެއް ދުވާ ސޮގުސައެވެ."ޓާޓަގަ  الَعال َمة

  ްވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ.  ސައ3َّި(بَ ْهَجُةَّالُقُلوِبَّاألَبْ َرارَِّ)މި ޙަޔީޘްސެ މައްޗަފ

 އިޔާ ކުޒަދިވި ޢިޑްމާއިކ ޞާޑިޙް ޢަމަޑެވެ.އަކީ ޓަالُهَدىَّ"
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 83 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ޓަހެކ ޢިޑްމު އުދސަދްދައިޔޭ މީހަކު ޢިޑްމު ބަޔަކަފް އުދސަދްދައި 

ޔިދުމުދް ދުވަގަ ޔަޒިވަޒުދްދަފް އެމަސަކުދް ޢިޑްމު ޙާލިޑްކުޒެވޭދެ 

އަފް  الُهَدىމަސަކަފް އެބައިމީހުދްދަފް އިޒުޝާޔު ޔިދުމުދްކ އޭދާއަކީ 

 އެވެ. ޔަޢުވަގު ޔިދް މީހެއްކަމުސައި ވާދެ

އަފް އަޔާކުޒުމަފް އޮގް ޙައްޤެއް އަޔާ ކުޒުމަފް މީހަކު އަދެކާއަފް  هللاއަޔި 

ޔަޢުވަގު ޔިދުމުދް ދުވަގަ ޚަޑްޤުގަކަފް އަޔާކުޒަދްޖެހޭ ޢާދްމު ޙައްޤެއް 

ދުވަގަ ޚާއްޞަ ޙައްޤެއް އަޔާ ކުޒުމަފް ޔަޢުވަގު ޔިދުމުދްކ އޭދާއަކީ 

 އެވެ.  އަފް ޔަޢުވަގު ޔިދް މީހެއްކަމުސައި ވާދެ الُهَدى

ފް ކަޔީދަފް ސެދައުމަފްޓަކައި މީހަކު ޔީދީ ދުވަގަ ޔުދިޔަވީ ކަމަ އަޔި

އަފް ޔަޢުވަގު ޔިދް މީހެއްކަމުސައި  الُهَدىދަޞޭޙަގްގެޒިވުމުދް އޭދާއަކީ 

 އެވެ. ވާދެ

ޢިޑްމީ ދުވަގަ ޢަމަޑުގަކުސެ މައްޗަފް ހިޔާޔަގް ހޯޔައި އެސޮގުސައި ޤާއިމްވެ 

ޤްގިޔާވެ ޔެމިގިބުމުދްކ އެހިދޔު ހުޒެ އެއަފްޓަހު އޭދާއަފް އެހެދްބަޔަކު އި

 އެވެ.  ކަމުސައި ވާދެ އަފް ޔަޢުވަގު ޔިދް މީހެއް الُهَدىއޭދާއަކީ 
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ހަވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާއަފް ޔެޔުދިޔޭސެ 

 އެވެ. ބާއްޖަވެޒިކަދް ޑިބިޔޭދެ

vdvd 

ސެ އަމުޒުޓުޅުގަކުސައި   هللاމި ބާއްޖަވެޒިކަދް ޑިބިޔޭ ލަބަބަކީ އޭދާ 

ސެ އަމުޒުޓުޅުގަކުސައި ޘާބިގުވެ  ޔެމިހުޒުމެވެ. އަޔި އެޓަޔައިދް ޒަލޫޑާ 

ހުޒުމެވެ. އެ އަމުޒުޓުޅުގަކަފް ޓުޒަސަލް ޔީޓައިވާ މީހުދްދާއި ޚިޑާޓަފް 

 އޭދާ އޭސެ މަގީސައި ޤާއިމްވެ ހުޒުމެވެ. 

 ވަޙީކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ.   هللا             

                [213َّ:طو]َّ" ިއަޔ

މީހާ ޔަދްދާފެވެ. ޓަހެކ  ގިމަދްއިޑާހުސެ ޤުޒުއާދަފް ޓުޒަސަލްޔީޓި

ހަމަކަފަވަޒުދް އެމީހަކަފްއޮގީ ޔަގި ޔިޒިއުޅުމެކެވެ. އަޔި ޤިޔާމަގް ޔުވަހުދް 

 ކަދުމީހެއްސެ ސޮގުސައި މަޙްޝަޒަފް ޓޮދުއްވާހުފީމެވެ."އެމީހަކު 

އަކީ އެއަފް ޓުޒަސަލް ޔީޓައިވާ ދުވަގަ އެއަފް  އޭސައި ޤާއިމްވެ ހުދްދަމީހާ

  ގަބަޢަވާ މީހެއްގޯއެވެ؟

މީހާއަކީ ޓުޒަސަލްޔީޓައިވާ މީހެއް  އޭސައި ހިޓަހައްޓައިކ ޤާއިމްވެ ހުދްދަ

ސެ މަގިދް ހަދޔުމަކުޒާ މީހެކެވެ. އަޔި ދަބިއްޔާ  هللاދޫދެވެ. އޭދާއަކީ 



 85 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

  ްއަފް ކިޔަމަދްވެސެދްވާ މީހެކެވެ. އެހެދްވުމުދް އޭދާއަކީ ގާއަބަޔަފ

އެދްމެ މަގިވެޒި  މަގް ޑިބިސެދްވާ މީހުދްކަމުސައި އަޔިދިމުމެއްދެގި ދިޢު

ވަޢުޔުވޮޏިސެދްވާ މީހުދްސެ ގެޒޭސައިވާ  هللاއަޖުޒު ޑިބިދިވި މީހުދްކަމުސައި 

  ވަޙީކުޒައްވައެވެ. هللاކެވެ. މީހެ            

                   

         [48َّ:النساء]" ކަދޏައަޅުއްވައި  هللاއެއީކ

އަފާއިކ އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާއަފް  هللاއަދްސަވާޓައިވާ އިދްގަކެވެ. 

ޔަފުދް ޓެދްއާޒުގައް ހިދސަހިދސާ ހުދްދަ  ގަދުސެކިޔަމަދްގެޒިވާ މީހާކ އެ

އެބައިމީހުދް އަބަޔަފް ، އެގަދުސައިވެ. ލުވަޒުސެގަކަފް ވައްޔަވާދެގެ

 އެވެ." މަކީ އެއީޔެމިގިބެދިވި ސޮގުސައެވެ. ބޮޏުވެސެދްވާ ދަޞީބު ޑިބު

َّالَقيِّمَّ اِلَمامَُّ َّالت ُبوكي ة)َّ ابُن މިއާޔަގް ޝަޒަޙަކުޒައްވާ  ސައި 1(الرَِّسالِة

 އެވެ. ވިޔާޅުވެޓައިވެ                   

                           

އަފާއި  هللاދަމަކ  ޓަހެކ ކަމަކާމެޔު ގިޔަބައިމީހުދް ޔެބަލްވެއްޖެ"

އަފާއި  هللاޒަލޫޑާއަފް އެކަމެއް ޒައްޔުކުޒާފެވެ. އެއީ ގިޔަބައިމީހުދްކ 
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 86 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އާޚިޒަގްޔުވަހަފް އީމާދްވާ ކަމުސައި ވާދަމައެވެ. އެސޮގް ގިޔަބައިމީހުދްދަފް 

 ދިމުމެއްސެ ސޮގުދް ޒީގިކަދްވެލް ބޮޏެވެ."ހެޔޮކަދްބޮޏެވެ. އަޔި 

ބަލްވެޓައިވާ އެދްމެހައި މި ޔަޑީޑަކީކ މީލްގަކުދް ޔީދުސައި ޔެ" 

 އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ  އަފާއި هللاގަކުސައިކ އެ ޔެބަލްވެޓައިވުދް ކަދް

 ދާދެދުއޮދްމުސައިކ އަޔި އެދޫދްސޮގެއް އަފް ޒައްޔުކުޒަދް ވާޖިބުވެސެދްވާ ކަ

 އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ  އަފާއި هللاކަމުސައި ބަޔާދްވެސެދްވާ ޔަޑީޑެކެވެ. 

 އެވެ. ދޫދް އެހެދް އެއްވެލް ޓަޒާގަކަފް ޒައްޔުކޮފްސެދް ދުވާދެ

އެއަފްޓަހު ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "ހަމަކަފަވަޒުދް ލަޑަޓުދްދާއި ޚަޑަޓުދް 

އީ ޒައްޔު ކުޒުމަކީ : އެއަފް  هللاސެދްވާ ސޮގުސައި ވަޏައިއިއްގިޓާޤު ވެ

އަފް ޒައްޔުކުޒުމަކީ  އެކަޑާދސެ ޓޮގަފް ޒައްޔުކުޒުމެވެ. އަޔި ޒަލޫޑާ 

ޙަޔާގްޕުޅުސައި އެ ދަބިއްޔާސެ އަޒިއަހަފް  : އެއީ ޒަލޫޑާ 

ޓަހުސައި ދަބިއްޔާސެ  ޒައްޔުކުޅައުމެވެ. އަޔި ޔުދިޔެ ޔޫކުޒެއްވުމަފް

 ލުދްދަގަފް ޒައްޔުކުޅައުމެވެ.

 ވަޙީކުޒައްވާޓައިވެ އެވެ.  هللاއެއަފްޓަހު          

ގިމަދް ، އަމުޒުޓުޅުކުޒައްވާޓައިވާގިޔަބައިމީހުދްދަފް  هللاމާދައީ : ގިމަދް "

 ސެ ޒަލޫޑާއަފް ކިޔަމަދްވުމާއި هللاއަފް ކިޔަމަދްވުމާއިކ ގިމަދް  هللا

ބަލްވެޓައިވާ ގިޔަބައިމީހުދް ޔެ ވެޒިދްދަފްވެލް ކިޔަމަދްސަގުމާއި

ސެ ޒަލޫޑާއަފް  هللاއަފާއި ގިމަދް  هللاގަކެއް ގިމަދް އެދްމެހައި ކަދް
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އާއި ހުދްދަފް ޔުދިޔޭސެ ޔިޒުއުޅުމުސަޒައްޔު ކުޅައުމަކީކ ގިޔަބައިމީ

އާޚިޒަގުސެ ޔިޒިއުޅުމަފް ހެޔޮކަދްބޮޏުވެސެދްވާ ސޮގެވެ. އެއީ 

 ގެވެ. އެއީގިޔަބައިމީހުދްދަފް ބާއްޖަވެޒިކަދް ޔެޔުދިޔޭސައި ޑިބިޔެދިވި ސޮ

ގިޔަބައިމީހުދްދަފް އެދްމެ ހެޔޮވެސެދްވާ ސޮގެވެ. އަޔި ދިމުމެއްސެ ސޮގުދް 

 އެދްމެ ހެޔޮވެސެދްވާ ސޮގެވެ.

އަފް ކިޔަމަދްވުމާއިކ  هللاމިއާޔަގުދް ޔަޑީޑު ކުޒެވެދީ ހަމަކަފަވަޒުދް 

ކަމެއް  މައްޗަފް ހުޒިހާ އަފް ކިޔަމަދްވެ އަޔި އޭސެ ޒަލޫޑާ 

ޔުދިޔޭސައި އަޔި އާޚިޒަގުސެ އެދްމެހައި ޙައްޑުކުޒުދް ވެސެދްވަދީ 

ވެޒިކަދް ޑިއްބައިޔޭ ލަބަބުކަމުސައެވެ. މި ޢާޑަމުސެ މައްޗަފް ބާއްޖަ

ވިލްދައި ޓިކުޒުކޮފްޑި ކޮދްމެ މީހަކަފް މިޔުދިޔެމަގީސައި ހިދސަމުދްޔާ 

ކަދްކަމަކީ އަޔި ހަމަކަފަވަޒުދް މިޢާޑަމުސައިވާ  އެދްމެހައި ދުބައި

َّاهللَِّގަކުސެ ލަބަބަކީ ކަދް އެދްމެހައި ދުބައި އަފް މީލްގަކުދް   َرُسْوُل

ކިޔަމަދް ދުވުމެވެ. އަޔި ކިޔަމަދްސަގުމުދް ބޭޒުވުމެވެ. މި 

މެޔުވެޒިވުމުސެ ލަބަބަކީ  އިވާ އެދްމެހައި ހެޔޮކަދްގައްޔުދިޔެމަގީސަ

ޒަގުސެ އަފް ކިޔަމަދްސަގުމެވެ. އަޔި ހަމައެޓަޔައިދް އާޚި ދަބިއްޔާ 

ގަކާއި ވޭދާއިކ ޢަޒާބު ޑިބިޔޭދީ ހަމަކަފަވަޒުދް އެދްމެހައި ދުބައިކަދް

 އަފް އުޒެޔުމުސެ ދުބައިކަމުސެ ލަބަބުދްދެވެ. ދަބިއްޔާ 

ޚިޑާޓްވެސަގުމުދް ޔުދިޔެއާއި އާޚިޒަގުސެ ހުޒިހާ ދުބައިކަދްގައް   َرُسْوُلَّاهللَِّ

 މީލްގަކުދްސެ މައްޗަފް އައެވެ.
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َّاهللَِّޓަހެކ މީލްގަކުދް  ސައި ކިޔަމަދްވާދަމަކ މި ޙައްޤުސޮގުއަފް   َرُسْوُل

އެވެ. މިކަދް  ދާދެވެލް ދުބައިކަމެއް ދުއޮދް ބިދްމަގީސައި އެއްސޮގަކަފް

ގަކުދްދާއިކ ކޮފް މެޔުވެޒިވާ ދުބައި ކަދްމަގީސައި ޢާދްމުބިދް

އެޓަޔައިދް އަޅާއަފް އޭދާސެ  އަޔި ހަމަ .މުޞީބާގްގަކުދް އެދސިސެދް ޔެއެވެ

އެދްމެހައި ދުބައި ކަދްގަކާއިކ ވޭދާއިކ އަމިއްޑަ ދަޓްލަފް މެޔުވެޒިވާ 

َّاهللَِّވެލް ހަމަކަފަވަޒުދް  ހިގްދުގަދަވަލްކަދް މެޔުވެޒިވާ ލަބަބަކީ  َرُسْوُل

  ާއަފް ކިޔަމަދް ދުވުމެވެ. އަޔި އެ ދަބިއްޔ  ީއަފް ކިޔަމަދްވުމަކ

ކިއްޑާއެއްސެ ގެޒެއަފް ވަދުމުސެ ލަބަބުދް އޭދާއަފް އަމާދްކަދް ޑިއްބައިޔޭ 

ކަމުސައި ވެޔެއެވެ. އަޔި އެއީ އެ ހޮހަޅައެއްސެ ގެޒެއަފް ވަދުމުދް  ލަބަބެއް

އެވެ. އެހެދް ވުމުދް  ޑިބިޔެދިވި އެއްޗެއްކަމުސައިވެ އެމީހަކަފް ކާމިޔާބު

ސެ ގަކާއިކ އާޚިޒަގުޔޭސެ އެދްމެހައި ދުބައި ކަދްއެދސިސެދްޔަދީ ޔުދި

ވަދީ ދަބިއްޔާ  ކަމުސައި މެޔުވެޒިވާ ލަބަބެއް އެދްމެހައި ދުބައިކަދްގައް

 ިދް އިދްލާދުދް ޖާހިޑު ކަމުސައި ވުމެވެ. ކަދްގަކުސެ މަގި ސެދެލްޔެއްވ

  الن ِبي َّއަޔި އެކިޔަމަދްސަގުމުދް ބޭޒުވުމެވެ. މިއީ ހަމަ ޔަޤީދުދްވެލް 

ގަކުސެ ޢިޑްމު ހޯޔައި އަޔި އެއަފް ޢަމަޑު ސެދެލްޔެއްވި އެދްމެހައި ކަދް

އެއްވެލް އަޅަކަފް  ޒުމުދް މެދުވީ ކުޒުމުސައި ޓުޒިހަމައަފް ޤާއިމްވެ ހު

ކާމިޔާބީއެއްކ ލަޑާމަގްގެޒިކަމެއް ޑިބިސެދް ދުޔާދެކަދް އެއްވެލް 

 ޝައްކަކާއި ވަހުމަކާ ދުޑައި ބަޔާދްވެ އެދސިސެދްޔާ ބުޒުހާދެކެވެ."
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 هللاހަގްވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާއަފްކ 

 އެވެ. ޑިބިޔޭދެވޮޏިސަގުމުސެ ޔަޒަޖަ ވެއޭދާޔެކެ ޑޯބި

vdvd 

ޓައިވެ ކުޒައްވާހުދް ޒިވާއައަޒި ދަބިއްޔާ  ސައި 1(الص ِحْيحَُّ)َّ الُبَخاِريَّ

َّعََّإََِّّر بَّقََّاَّت ََّمََِّب،َّوََّرَّْالحَّبََُِّّتوَُّن َّْآذَََّّدَّقََّف َََّّيًّالَِّوَََّّيَّلََِّّاَدىعَََّّنَّمََّ)އެވެ.  َّحٍَّءَّأََّيَّشَّبََِّّيَّدَّبَّْلي  ب 
َّبَِّلََّر ُبَّإَِّقََّت َّي َََّّيَّدَّبَّْعَََّّالَّزََّاَّي ََّمََّ،َّوََّوَِّيَّْلََُّتَّعََّضَّْرََّت َّف َّْم اَّاَِّلي َّمَّإَِّ َُّتوَُّبَّْبََّحَّاَّأََّذََّإَّ،َّفََّب وَُّت ىَُّأحَِّلَّحَّالن وافَِّي 

َّكَّ َّسَّنَّْ: َّبَِّسَّْيَََّّيَّال ذَََّّعوَُّمَُّت َّوََّوََِّمُع َّبَِّيُ بََّّْيَّْال ذَََّّرهَُّصََّبََّ، "ގިމަދް އިޑާހުސެ  (وَِِّصُر

އެދްސެވި ސޮގަފް އެމީހެއްސެ އަމަޑުގައް  هللاއެބަހީ ގިމަދް  ،ވަޑީވެޒިއަކާ

ޔެކޮޅުވެޒިވެއްޖެ މީހާ ޔަދްދާފެވެ. ޓަހެ  ،ބަހައްޓާ ޓުޒިހަމަ މުއުމިދަކާ

ހަމަކަފަވަޒުދް އެމީހަކާ ޔެކޮޅަފް ގިމަދް އިޑާހު ހަދސުޒާމަަ 

އިއުޑާދްކުޒައްވާ ހުފީމެވެ. އަޔި ގިމަދްއިޑާހު އޭދާސެ މައްޗަފް 

 ދް އިޑާހުސެ އަޅާ ގިމަދްއިޑާހަފްގިމަ ޓަޒުޟުކުޒެއްވި ކަމެއް ކޮފްސެދް

ކުފްގަދް ވުމަފްވުޒެކ ގިމަދް އިޑާހު އެކަމަކަފް ޑޯބިވެވޮޏިސެދްވާ ކަމެއް 

އަޅާ ލުދްދަގް އަޅުކަދް ކޮފްސެދް ގިމަދްއިޑާހު  ދުވެެއެވެ. ގިމަދް އިޑާހުސެ

ކުފްގަދްވުމުސައި  ޓުމަފް ޔާދްޔެދް ގިމަދް އިޑާހަފްވޮޏިސެދްއޭދާޔެކެކ ޑޯބިވެ

އެވެ. ޓަހެ ގިމަދް އިޑާހު އޭދާޔެކެ ޑޯބިވެވޮޏިސެދްޓި ދަމަ އެއިދް  ޔެމިހުޒެ

ގެޒިކަމުސައިވާ އުގިމަދްއިޑާހުސެ ޒައްކަ)އޭދާ އަޏުއަހާ ކަދްޓަގަކީ 
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ގިމަދް  ޑޮޑަކީ ކަމުސައި ޑައްވަމެވެ. އަޔި އޭދާ އެއިދް ޔެކޭ (ކަދްޓަގެއް

އަޔި އޭދާ  ކަމުސައި ޑައްވަމެވެ. (ޑެއްގެޒިކަމުސައިވާ ޑޮއުޒައްކަ)އިޑާހު 

 (ގެޒިކަމުސައިވާ އަގެއްއުޒައްކަ)އެއަގަކުދް ބީހޭ އަގަކީ ގިމަދް އިޑާހު 

. އަޔި އޭދާ ހިދސާއުޅޭ އޭދާސެ ޓަޔަކީ ގިމަދް އަގެއް ކަމުސައި ޑައްވަމެވެ

ކަމުސައި ޑައްވަމެވެ. ގިމަދް  (ގެޒިކަމުސައިވާ ޓައެއްްއުޒައްކަ)އިޑާހު 

ޒަގުދް ކަމަކަފްއެޔި އޭދާ ޔަދްދަވައިޓިދަމަ އެކަމެއް ގިމަދް ޟުއިޑާހުސެ ހަ

ޒަގުދް އޭދާ ޟުއިޑާހު އޭދާއަފް ޔެއްވާހުއްޓެވެ. ގިމަދް އިޑާހުސެ ހަ

އޭދާ  هللاދަމަކ ގިމަދް  ގެޒިވުމަފް އެޔި ޔަދްދަވައިޓިއުކަމަކުދް ޒައްކަ

 "ގެޒިކުޒައްވާ ހުފީމެވެ.އުޒައްކަ

ސެ ވަޑީވެޒިދްސެ މާގްކަމާއި އެބައިމީހުދްސެ  هللاމި ޙަޔީޘަކީ 

މަގިވެޒިވެސެދްވާ ޝަޒަޓު ބަޔާދްވެސެދްވާ މާގް ޙަޔީޘެކެވެ. މި ޙަޔީޘްސައި 

އެބައިމީހުދްސެ ކަޒާމާގްގެޒިކަދް ޛިކުޒުވެސެދްވެ އެވެ. ޢިޑްމުސެ 

ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "މި  ބައެއް ބޭކަޑުދްއަހުޑުވެޒިދްސެ ގެޒެއިދް 

ދސެ ވަޑީވެޒިދް ޛިކުޒުކުޒެވިސެދްވާ އެދްމެ ޝަޒަޓުވެޒި ޙަޔީޘަކީކ އެކަޑާ

 1ޙަޔީޘެވެ."

                                                           
1
 އަފް ބައްޑަވާ. (129ـ  18) (جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم)އަޔި ، (334ـ  2)ސެ  ابن رجب (جامع علوم واحلكم) 
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ََّوالِحَكمََّّابُنَّرََجٍبَّالَحنِبلّيََّّاِلَمامَُّ ސައިކ މި ޙަޔީޘް ޝަޒަޙަ َّ()َجاِمُعَّالُعُلْوِم

ކުއްގަދްވެސެދްވާ އެކަޑާދސެ  އަފް هللاކުޒައްވާ ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "

 ވަޑީވެޒިދް ޔެ ބަޔަކަފް ބެހިސެދްވެ އެވެ.

 އަފްޓުޒަގަމައި : ޓަޒުޟު އަޅުކަދްގައްކޮފްސެދް އެކަޑާދސެ    

ކުފްގަދްވެސެދްވާ މީހުދްދެވެ. އޭސެ ގެޒޭސައި ވާޖިބުވެސެދްވާ އެދްމެހައި 

ޔޫކުޒުދް  ވެސެދްވާ އެދްމެހައި ކަދްގައްއަޅުކަދްގަކާއިކ ޙަޒާމް

 ޝާމިޑުވެސެދްޔެއެވެ.

 ޔެވަދައީ : ޓަޒުޟުއަޅުކަދްގައް އަޔާކުޒުމަފްޓަހުސައި ލުދްދަގް    

 ކުފްގަދްވެސެދްވާ މީހުދްދެވެ. އަޅުކަދްގައްކޮފް އެކަޑާދސެއަފް

އެއަފްޓަހުސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "މިކަމުދް ޓާޅުވެސެދްޔަދީ އެކަޑާދސެ 

ސެ  هللاގަދްވުމާއިކ ޒަގަފް ކުފްޟުވަޑީވެޒިކަމާއިކ އެކަޑާދސެ ހަ

ސެ ޔޫޓުޅުމަގިދް  ވޮޏިސެދްދެވުދްކ އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ ވެޑޯބި

ގަކުދް މެދުވީ ޑިއްބައި ދުޔޭދެ ކަމުސައެވެ. ޔެއްވާޓައިވާ ކަދްޝަޒުޢުކޮފް

ޓަހެކ މީހަކު މިދޫދްސޮގަކުދް އެކަޑާދސެ ވަޑީވެޒިކަދްކ އެކަޑާދސެއަފް 

ދޫދް މަސަކުދް ވޮޏިސެދްދެވުދް މީ ވެސެ ޑޯބި هللاކުފްގަދްވުދް އަޔި 

ޔަޢުވާކޮފްޓިދަމަކ އޭދާސެ އެ ޔަޢުވާއަކީ ޔޮސު  ކަމަފް ޙާޞިޑްކުޒެވިޔާދެ

 ޔަޢުވާއެއްކަދް ބަޔާދްވެސެދްވެ އެވެ."
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ََّحاتِم َّأَِبْي َّابُن َّސައި 1َّ(ْىدَّالز َّ)ސެ   اِلَماُم َّالَبْصِري  َّالَحَسُن ސެ اِلَماُم

َّ އެވެ. ސެދެލްޔެއްވާޓައިވެދް ހުއައަޒި ވިޔާޅުވެޓައިވެ   الَبْصِري َّالَحَسُن

ސެ ޒަލޫޑާއެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދް  هللاއެވެ. "އެބައިމީހުދް ވިޔާޅުވިއެވެ. 

އެބައިމީހުދް އެ  هللاޔެކެ ޑޯބިވަމުއެވެ. ޓަހެކ އެހިދޔުސައި  هللاއަހަޒެމެދް 

 ބޭދުދްވެ ވޮޏިސެދްދެވި ސެދެލްޔެއްވުމަފްބުދާ ބަހުސެ މައްޗަފް ޢަޑާމަގެއް 

   އެވެ. އެހިދޔު މި އާޔަގް ބާވައިޑެއްވި އެވެ.        

                       "  

އެވެ. "ގިމަދްދަމެދް ޑޯބިވާ  ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވ2َّެ(الَمَدارِج)  الَقيِّمَّ

މީހުދްސެ ޔަޢުވާއަކީ އެބައި، ޔަޢުވާކުޒާ މީލްގަކުދް ސިދަވުމުދްކަމުސައި 

ޞައްޙަ ޔަޢުވާއެއްކަމުސައި ހެޔުމަފް ހެކި ސެދައުމަފް ޝަޒީޢަގުސައި 

އެވެ. މީލްގަކުދް ކުޒާ ޔަޢުވާގައް އެބައިމީހުދްދަފް  އެކަމަފް އެޔިޓައިވެ

 ދަމަ ޓަޤީޒު ދިކަމެގި މީހާ މުއްލަޔިމީހުދްސެ މުޔަޑާ ޑިބިޔޭދްޖެހޭ

އެހެދިހެދް ގަކެއްޗަފް އެޔުމުދް ޔޭދްޖެހުދީހެވެ. ހެކި ސެދައުމުސައި 

އެވެ. ޓަހެކ އެހިދޔުސައި  އެކިމީހުދް އެކިސޮގްގަކަފް ޔަޢުވާކުޒެ

ބުދެވުދެވެ. ޓާޅުވެސެދްވާ ބަޔާދަކުދް މެދުވީ އެއްވެލް ޔަޢުވާއެއް ޤަބޫޑެއް 

 ދުކުޒެވޭހުއްޓެވެ.                   
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َّعمران] ޔެކެ ޑޯބިވާ  هللاދަބިއްޔާ ވިޔާޅުވާފެވެ. ގިޔަބައިމީހުދް "  [22َّ:آل

ކަމުސައި ވަދީދަމަކ ޓަހެކ ގިޔަބައިމީހުދް ގިމަދް ދަބިއްޔާއަފް 

 ގިޔަބައި މީހުދްޔެކެ ޑޯބިވެވޮޏިސަދްދަވާދެ هللاގަބަޢަވާފެވެ. އެހިދޔު 

އެވެ." ޓަހެކ އެހިދޔު މީލްގަކުދްސެ ގެޒޭސައިވާ އެދްމެހައި މީލްގަކުދް 

އަފް ޙައްޤުސޮގުސައި ގަބަޢަވީ  ޓަހަގަފް ޖެހުދެވެ. އަޔި ދަބިއްޔާ 

އަޚްޑާޤުސައި  ލްގަކުދް ދަބިއްޔާސެ ޢަމަޑުޓުޅުގަކާއިކ ބަލްޓުޅުގަކާއިމީ

 އެވެ." ޔެމިގިއްބެވި މާ އެކުޘާބިގުކަ

ކައިޒިކޮފްޔޭދެ އާ  هللاޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "ވިސައި 1َّ(الَفَوائِد)َّ ابُنَّالَقيِّمَّ

އެދްމެ ކައިޒި ވަޞީޑަގަކީ ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމެވެ. ބޭޒުޓުފާއި 

ސެ هللاއެގެޒެޓުފް ލުދްދަގުސައިވާ ސޮގުސެ މަގީސައި ހުއްޓިހުޒުމެވެ. އަޔި 

ޒަގަފް ޔެޒަ ދިކަމެގި ޓަޒާގެއްސެ ސޮގުސައި އަބަޔު ޔެމިހުޒުމެވެ. ޟުހަ

ސެ ވަޖުހުޓުޅު ދޫދްއެހެދް  هللاއޭދާސެ ބަލްގަކުސައި އަޔި ޢަމަޑުގަކުސައި 

 ޔުމެވެ. އެއެއްވެލް އެއްޗަކަފް ދު

 هللاއެއްވެލް ސޮގަކުދް އެއްވެލް މީހަކަފް  މި ގިދްސޮގުދް މެދުވީ އެހެދް

ކުއްގަދްވުމުދް  ވޭހުއްޓެވެ. އެކަޑާދސެއަފްޒަގަފް ކުއްގަދް ދުވެޟުހަ

އިދްލާދާ ޔުޒުވެޔާހުފި މިކަދްގަކުދް އެއްކިބާވުމުދްދެވެ. ދުވަގަ މިއިދް 

 ކޮދްމެވެލް އެކައްޗަކުދް އެއްކިބާ ވުމުދްދެވެ."
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 94 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ބުދަމެވެ. ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ ޓައިޔާގައް ދުހަދު 

ވެ. ސިދަސުދައެވެ. މިއީ އެއިދް ޛިކުޒުކޮފްޔޭ ބައެއް ޓައިޔާގަކެ

 އިމްވެ ހުދްދަމީހާއަފް ޔުދިޔެއާއިސައި ޤާއެކު ގުސައި ގެޔުވެޒިކަމާލުދްދަ

އެވެ. ޔީދީ އަޔި ޔުދިޔެވީ ސަޔަޓަޔަ މަދްޓާ  އާޚިޒަގުސެ ހެޔޮކަދް ޑިބިޔޭދެ

 އެވެ.  އޭދާއަފް ޑިބިޔޭދެ

"އެދްމެހައި  ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ.1َّ(ُمَقدِّمِةَّالص حيحَّ)َّ ابُنَِّحب انَّ اِلَمامَُّ

ލަޑާމަގްގެޒިކަދް ޑިބިޔެދީ ހަމަކަފަވަޒުދް  ކަޒާމާގްގެޒިކަމާއި

 ލުދްދަގުސައި ޤާއިމްވެ ޔެމިހުޒެސެދްދެވެ. އޭސެ ދޫޒު ދިވިސެދް ދުޔާދެ

އެވެ. އެ ލުދްދަގުސައި ޤާއިމްވެ  އެވެ. އޭސެ ޙުއްޖަގް ބަޑިވެސެދް ދުޔާދެ

ކެވެ. ލުދްދަގާ ޑިބިސެދްވާ މީހެގެޒިކަދް އުމީހާއަކީ ޒައްކަ ހުދްދަ

އެވެ. ޓަހެކ އެއީ  ލްވެ ޔެޒަވާދެޔޫޚިޑާޓްވެސަގުމުސައިވާ މީހާ އެކަމަފް މާ

ގެޒިކަދް ޑިބިޔޭ ކިއްޑާއެކެވެ. އެއީ އޭސެމަގިވެޒިކަދް ޓާޅުވެސެދްވާ އުޒައްކަ

މީހާއަކީ ސަޔަކަދް  ބާޒުޑިބިސެދްވާ އެއްޗެކެވެ. އޭސައި ޔެމިހުދްދަ

މީހާއަފް  ހައްޓައިސެދް ހުދްދަޑިބިސެދްޓައިވާ މީހެކެވެ. އޭސައި ހިޓަ

ޚިޑާޓްވެ ވަކިވެސަދްދަ މީހާ  އެވެ. އެލުދްދަގާ ބާއްޖަވެޒިކަދް ޑިބިޔޭދެ

ހަޑާކުވެ ދެގިވެޔާ ހުއްޓެވެ. އޭސައި ހިޓަހައްޓައިސެދް ޔެމިގިބޭ މީހުދްދަކީ 

އާޚިޒަގުސައި ބާއްޖަވެޒިކަމުސައި ޔެމިގިބޭދެ އަހުޑުވެޒިދްދެވެ. 
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 95 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ސައި އެދްމެހައި މީލްގަކުދްސެ މައްޗަފް އެބައިމީހުދްދަކީ އެ ޔުވަހު

 އެވެ." އުޓާވެޒިކަދް ޙާޞިޑްކުޒާދެ ބައެއްކަމުސައިވެ

َّ اِلَمامَُّ َُّقَداَمة َّالُمَوسِوِسينَّابُن އެވެ.  ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ 1()َذمِّ

އެއްސޮގްވުމުސެ ބަޒަކާގްގެޒިކަދް  ޝަޒުޢުސައި ބަޔާދްވެސެދްވާ ސޮގާ"

ސެ   هللاއެވެ. އަޔި  ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާއަފް ޑިބިޔޭދެ

ސެ  هللاއެވެ. އަޔި  ޒުހިވޮޏިސަގުދް އޭދާއަފް ޙާޞިޑް ކުޒެވޭދެ

އެވެ. އަޔި ލުދްދަގުސައި  ޒަގުސައި އޭދާސެ ޔަޒަޖަ އުޓުޑިސެދްޔެޟުހަ

ޔެމިހުޒުމުސެ ލަބަބުދް ހިގުސެ ހިގްހަމަ ޖެހުމާއިކ ހަފިސަދޏަފް އަޒާމާއި 

މަޏުމޮޅިކަދް ޑިބިސެދް ޔެއެވެ. އަޔި ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުސެ ލަބަބުދް 

َّالُمسَتقيمޝައިޠާދާ ޔެޒަ ދިކަމެގި ކޮފްޑައެވެ. އޭދާއަފް   ސެ  الصِّراط

 ."އެވެ ލީޔާ މަސުޑިބިސެދް ޔެ
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 96 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ހަވަދައީ : ލަޑަޓުދް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުދް މަގިވެޒިވެޒި 

 ކުޒައްވާ ވިޔާޅުވެޓައިވާ ބައެއް ބަލްޓުޅުގައް ޛިކުޒު ކޮފްޔިދުދް.

vdvd 

ދުހަދު  ކީ އަހަޒެމެދް ހަދޔުމަކުޒުމަފްދްމެހައި އަޚުދްދޭވެ. މި ޞޫޒަގައެ

ކެވެ. އެއީ އަހަޒުމެދް ސާގުދް ބެޑުމަފްޓަކައެވެ. ބޭދުދްވެޓައިވާ ޞޫޒަގަ

އެ ކ ކުޒެއްވުމުސައިިއަޔި ލަޑަޓުއް ޞާޑިޙުދް ލުދްދަގް މަގިވެޒި 

 ކުޒެއްވުމުސައި ޕުޅުމަލައްކަގް ގިއްބެވުމަފް ބާޒުއަޅުއްވާލުދްދަގުސައި 

ވެ އެދސިސަގުމަފެވެ. އަހަޒުމެދްދަފް ޓާޅު ވަޏައިސެދްޓައިވާ ސޮގްގައްޤާއިމްވެ

 ކުޒެއްވުމުސައިޚިޑާޓްވާދެ އެދްމެހައި ކަދްގަކެއް އެއްކިބާ  އާއަޔި އެ

 ވެލް ހޯޔުމަފެވެ.  ސޮގްވެވަޏައިސަގް ޤާއިމް

َّالَقيِّمَّ اِلَمامَُّ َّالت ُبوكي ة)َّ ابُن އެވެ.  ވިޔާޅުވެޓައިވެ ސައި 1(الرَِّسالِة

ގިއްބެވިސޮގް  "އެމީހެއްސެ ހިއްމަގާއި މިދްދަގުދް ޞަޙާބީދް  

ބެޑުމަފްކ އަޔި ޞަޙާބީދްދަފް ގަބަޢަވުމަފް އެޔޭމީހާއަފްކ ޓަހެ 

 އެބައިމީހުދްސެ މިމަސަކީ ޙައްޤުމަސެވެ. 
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 97 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ދަމަ އެ ޤައުމުސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ މަސު ޚިޔާޒުކުޒާ  ގިބާ އެޔޭކަމުސައިވާ

ހުއްޓެވެ. އެ މަސު ހޯޔައިސަދްދަ މީހާއަފް އެއީ ދުހަދު ޓާޅުކަދްބޮޏު 

 ދްދަދް އޮގް މަސެކެވެ."ސޮގުސައި ޓެ

 ގަކުސެ ގެޒޭސައި :ގްލުދްދަގް މާގްކުޒައްވާޓައިވާ ޞޫޒަ

ََّّأَبُ ْوَبْكر .1 ْيُق  ލޫޑާ ޒަހުދް ވާޒިޔުވެސެދްވެ އެވެ. އައަޒި الِصدِّ

އެކުސައި ޢަޒަބިދްސެ ގެޒެއިދް މުޒުގައްޔުދްސޮގުސައިވެކ  ޔުދިޔެ ޔޫކުޒެއްވުމާ

އިލްޑާމްޔީދުދް މުޒުގައްޔުވިއެވެ. ބައެއް މީލްގަކުދް ޒަކާގް ޔިދުދް 

ْيُقََّّأَبُ ْوَبكر މަދާވެސަގެވެ. އެހިދޔުސައި ޤަދްޔީ  هللاވިޔާޅުވި އެވެ. " الِصدِّ

ސެ ޒަލޫޑާއަފް ޒަކާގުސެ ސޮގުސައި އެބައިމީހުދް ޔެމުދްޔިޔަ  هللاބުދަމެވެ. 

ވާކޮޅެއް ކަމުސައި ވިޔަލްކ އެ ޒަކާގުސެ ސޮގުދް ޔިދުމަފް އެބައިމީހުދް 

މަދާވެސަދްދަ ދަމަކ އެކަދް މަދާވެސަގުމުސެ ލަބަބުދް އެމީހުދް 

 ސައި 1(الص ِحْيَحْين) ُمْسِلمَّއަޔި  الُبَخاِريَّْޤަގުޑުކުޒާދަމެވެ." މި ޒިވާޔަގް 

 އެވެ. ސެދެލްޔެއްވާޓައި

َّالَخط ابވާޒިޔުވެސެދްވެ އެވެ.  ސައި 2(الص ِحْيَحْين) .2 َّبْن ޙަޖަޒުޑް  ُعَمُر

ޤަދްޔީބުދަމެވެ.  هللاއަލްވަޔުސައި ބޮލްޔެއްވި ހިދޔުސައި ވިޔާޅުވިއެވެ. "

ޓަހެ ގިއީ ހިޑަސަދޏެއްކަދް އަހަޒެދް ޔަދްދަމުއެވެ. ގިޔައީ އެއްވެލް 
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 (32 رقم -1)، مسلم (فتح 1411އަޔި  1399 رقم  -3)البخاري  
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 (1271 رقم -2)، مسلم (فتح 1597 رقم  -3)البخاري  



 98 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

ވޭދެ އެއްޗެއް ދޫދެވެ. ވެލް ހޯޔައިޔެ ޓައިޔާއެއް އަޔި ސެއްޑުމެއްމީހަކަފް 

َّاهللَِّއަހަޒެދްދަފް ގިޔަ ހިޑައިސައި   ބޮލްޔެއްވިގަދް ދުޓެދުދު  َرُسْوُل

 ދަމަކ އަހަޒެދް ގިޔަ ހިޑައިސައި ބޮލްދުޔޭދަމެވެ."

3. َّ َّطَالٍب َِّبنَّأَِبْي َّހުދް ޒިވާވެސެދްވެ އެވެ. އައަޒި َعلي  َّبْن  َعف انَُُّعْثَماُن

  ުَّގަމައްގުޢުކޮފް ޙައްޖުކުޒުދް ދަހީކުޒައްވާ ޚަބަޒ އަފް  َعلي 

އެވެ.  ޙައްޖާއި ޢުމްޒާކުޒުމަފްޓަކައި އިޙްޒާމް ބެދްދެވި އިވިވަޏައިސަގުމުދްކ

އެވެ. "އެއްވެލް މީހަކު ބުދާ ބަހެއްސެ މައްޗަފް ދަބިއްޔާ  އަޔި ވިޔާޅުވި

  ީޒިވާޔަގެކެވެ.  1ُمتَفٌقََّعَلْيوَِّސެ ލުދްދަގް ޔުޑެއް ދުކޮފްޑާދަމެވެ." މިއ

 ޑަޓްޟެވެ.ސެ  الُبَخاِريَّމިގަދުސައި މިވަދީ 

ََّعب اسَّ .4 َِّبْن َّاهلل އަފް  هللاވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "ގިބާ   َعْبُد

ގަޤުވާވެޒިވާފެވެ. އަޔި ލީޔާވެސެދްވާ ގެޔުމަސުސައި ޔެމިހުދްދާފެވެ. 

َّالد ارِِميَّދުސެދްދާފެވެ." މި ޒިވާޔަގް  ފެވެ. ޔީދަފް އަޑަފްކަދްގައްގަބަޢަވާ
 ޓައިވެ އެވެ.ޔެއްވާސައި ޛިކުޒުކޮފ2َّް(الس نن)

ހުދް އައަޒި މި ޞަޙާބީ ސައި  3(الس نن)َّالد ارِِميَّއަޔިވެލް 

ސެ ޓޮގުސައި ދުވާ ޒައުޔެއް ސެދެލް އަޔި  هللا" ޓައިވެ އެވެ.ކުޒައްވާޛިކުޒު

                                                           
 ( 1223 رقم -2)، مسلم (فتح 1564 رقم  -3)البخاري  1
2
 ( 211 رقم -1) (اإلبانة الكربى)ابن بطة  އަޔި، (53 -1) 
 އަފް ބައްޑަވާ. (81 -1)للشاطيب  (اإلعتصام)، (57 -1)3
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 هللاލުދްދަގުސައި ބަޔާދްކުޒެވިޓައިދުވާ ކަމެއް ސެދެލްޓައިވާ މީހާކ 

 ާކަމެއް ދޭދސެ ބައްޔަޑުވާ ޔުވަހުސައި އޭދާ ވާދީ ކިހިދެގް އ 

 އެވެ."

ََّمْسُعودٍَّ .5 َّبْن َّاهلل ހުދް ވާޒިޔުވެސެދްވެ އެވެ. އަސެ އަޒި  َعْبُد

ކުޒުމަފް ދޫޅޭފެވެ.  ކަދްގައް "ގިޔަބައިމީހުދް ގަބަޢަވާފެވެ. އަޑަފް

ހަމަކަފަވަޒުދް ޞަޙާބީދްދަފް ޓުޔުދު މިދްވަޒު ގިޔަބައިމީހުދްދަފް 

ސައި 1َّ(الس نن)َّالد ارِِميَّއެވެ." މި ޒިވާޔަގް  ޓުޔެދްޖެހޭދެ

 ޓައިވެ އެވެ.ކުޒައްވާޛިކުޒު

ހުދް ވާޒިޔުވެސެދްވެ އެވެ. އަސެ އަޒި އަޔިވެލް މި ޞަޙާބީ 

"ލުދްދަގުސައި ބަޔާދްވެސެދްވާ މިދްވަޒުސައި ޔެމިހުޒުދްކ ބިޔުޢަގަކުސައި 

اِلَماُمَّސަޔައަޅާ މަލައްކަގް ކުޒުމަފްވުޒެ ހެޔޮކަދް ބޮޏުވެސެދްވެ އެވެ." 
َّ އަޔި އެ ދޫދް ޢިޑްމުވެޒިދް މި ޒިވާޔަގް ޛިކުޒުކުޒައްވާޓައިވެ الَحاِكم

 2އެވެ.

                                                                                                                             

 
1

ސައި  (181 -1) ސެ (جممع الزوائد)، اهليثمي (114 رقم -1) (أصول إعتقاد أهل السنةشرح ) لاللكائي، (69 -1) 

 ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. "ހުޒިހައި ޒިޖާޑުދްދަކީ ޞަޙީހުސައި ޛިކުޒުވެސެދްވާ ޒިޖާޑުދްދެވެ."
2

 لاللكائي، (211 رقم -1) (اإلبانة الكربى)ابن بطة އަޔި ޞައްޙަ ކުޒެއްވިއެވެ.  (113 -1) (املستدرك)احلاكم  
ސައި ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ.  (188 -1) ސެ (جممع الزوائد)، اهليثمي (14 رقم -1) (شرح أصول إعتقاد أهل السنة)

 "ހުޒިހައި ޒިޖާޑުދްދަކީ ޘިޤާގުދްދެވެ.
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َّعََّ .6 َّالرز اقاِلَماُم َُّعَمر ސައ1َّި(الُمصن ف) ْبُد َِّبْن َّاهلل އަޒިހުދް   َعْبُد

َُّعَمرا"މީހަކު އައިލް ޓައިވެ އެވެ. ކުޒައްވާޒިވާ  އަޒިއަހުސައި   ِبْن

ޔެމީހުދް  އަހަޒެދްދާއި އަހަޒެދްސެ ޞާޙިބާއާ"ޔެދްދެވި އެވެ. 

ޔަގުޒުމަގީސައި ވީމެވެ. އަހަޒެދް ދަމާޔުކުޒަދީ ޓުޒިހަމަކޮފެވެ. އަހަޒެދްސެ 

ޞާޙިބާ ދަމާޔުކުޒީ ކުޒުކޮފެވެ. ޔަޢުދީ : މިކަމުސެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިގޯއެވެ. 

 އެވެ. "އެހެދަލްކ ދަމާޔު ޓުޒިހަމަކޮފް ކުޒީ އޭދަ ވިޔާޅުވި އެހިދޔު 

 ގިބާއަފެވެ." އެވެ. ދަމާޔުސެ ޘަވާބު ކުޒުވެސެދްޔިޔައީ

ލަބަބަކީ ޔަގުޒުސައި ލުދްދަގްސޮގަކީ ކޮބައިގޯއެވެ؟ އެއީ ކުޒުކޮފް 

 ކުޒުމެވެ.

َُّعَمرސައި 2َّ(الُمَصنِّفَّ) َّةبََّيَّْشََّّيَّبَِّأَََّّنَّابََّّْامَُّمََّالَّއަޔިވެލް  َِّبْن َّاهلل   َعْبُد

 ޔެދްދެވި އެވެ.ޓައިވެ އެވެ. "މީހަކު އައިލް ކުޒައްވާހުދް ޒިވާއައަޒި

ހަދސުޒާމައިސެ މައިޔާދުސައި ކުޒާ ޚަޥްޓު ދަމާޔާއިކ އެގަދެއްސައި ޤާއިމްވެ 

ޔަގުޒުވެޒިޔާ ހުދްދަ ހިދޔުސައި ދަމާޔުކުޒާދެ ސޮގް ޤުޒުއާދުސައިވެ އެވެ. 

އެވެ.  ވިޔާޅުވި  َعْبُدَّاهللَِّبْنَُّعَمرދަމާޔުކުޒާދެ ސޮގެއް ދެގެވެ. އެހިދޔު 

 -ޔޭ ޖަވާބަފް ބެޑުދް ހުއްޓެވެ.މި އަޔަބުވެޒިކ އަޔަބުވެޒިކަދް ޔަލްކޮފް –

 هللاއަހަޒެމެދްދަކީ އެދްމެ ޖާހިޑު މީލްގަކުދްސެ ސޮގުސައި ވަދިކޮފް 

 ޓަހެކ އަހަޒެމެދް ދަބިއްޔާ  އެވެ. އެކަޑާދސެ ދަބިއްޔާ ޓޮދުއްވި

                                                           
1

 (2- 561) 
2

 ސައިވެ އެވެ. (245 -1) (اجملتىب)النسائي އަޔި މިޓަޔައިދް ، (517 -2) 
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ކަދްކުޒެއްވިޓަޔައިދް ކުޒާދަމެވެ." މާދައީ : އަހަޒެމެދްދަފް އުސަދްދައި 

 ސޮގުސައި ޔެމިގިބޭދަމެވެ.ޔެއްވި ސޮގަފްކ ހިޔާޔަގް ޔެއްކެވި

َّالر َّ .7 َِّبنََّعْبدَّالَعزِْيزاِلَماُم ބެހޭސޮގުދް  ވާދަޓްލާސެ އަޒިއަހުދް ހަ اِشدَُّعَمر

އެހިދޔު ޖަވާބުސައި ޑިޔުއްވާ  ޔެދްދެވި އެވެ.އަމީޒެއް ލުވާޑު 

َّبَعدَّވިޔާޅުވިއެވެ. " އަފް ގަޤްވާވެޒިވުމަފް ވަޞިއްޔަގް  هللا: ގިބާއަފް  َأم ا

ކުޒަމެވެ. އަޔި އެ އަމުޒުސައި ޓުޒިހަމައަފް ޔެމިހުޒުމަފް އަދްސަމެވެ. އަޔި 

ސެ ލުދްދަގަފް  ސެ ލުދްދަގަފާއިކ އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ  هللاއަޔި 

ގަބަޢަވާފެވެ. އެލުދްދަގުސެ ޔީދަފް އަޑަފް މީލްގަކުދް އިގުޒުކޮފްޓައިވާކ 

އަޑަފް ސެދެލްޓައިވާ އެދްމެހައި ކަދްގަކެއް ގިބާ ޔޫކޮފްޑާފެވެ. ގިބާ 

ލުދްދަގުދް ޑިބިސެދްވާ މިދްވަޒުދް ޓުޔިސެދް ހުދްދާފެވެ. ގިބާސެ މައްޗަފް 

ވެ ހުޒުމެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދް އެއީ ޑާޒިމްވެސެދްވަދީ ލުދްދަގުސައި ޤާއިމް

اِلَماُمَّއެވެ." މިބަލްޓުޅު  ގެޒިކަދް ޑިބިޔޭދެއުގިބާއަފް އެހިދޔު ޒައްކަ
 ޓައިވެ އެވެ.ކުޒައްވާސައި ޒިވ1َّާ(الش رِيْ َعة)َّاآلُجرِّيَّ

َّ اِلَمامَُّ .8 َُّمْسِلمالُمَبج ِل َّبُن ََُّّمَحم ُد َِّشَهاٍب  ވިޔާޅުވެޓައިވެ   الز ىري َّبن

އެވެ. "އަހަޒުމެދްދަފްވުޒެ ކުޒީސައި ޔުދިޔެ ޔޫކުޒެއްވި އަހަޒުމެދްސެ 

ޢިޑްމުވެޒިދް ވިޔާޅުވެޓައިވެ އެވެ. ލުދްދަގުސައި ޤާއިމްވެ ޔެމިހުޒުމަކީ 

                                                           
1

ސައި ޞައްޙަ ލަދަޔެއްސައި ޒިވާކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ.  (74رقم )َّ(النهي عنهاالبدع و )، ابن وضاح (48 ص) 

 1)َّ(اإلعتصام)ޑިޔުއްވާޓައިވާ الشاطيب ސައި ސެދްދަވާޓައިވެ އެވެ. (338ـ  5)َّ(احللية) أبو نعيمއަޔި މިޓަޔައިދް 
 އަފް ބައްޑަވާ. (51ـ 
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އަވަހަފް  ކަމެކެވެ. ޢިޑްމަކީ ދުހަދު ގެޒިކަދް ޑިބިޔޭދެއުޒައްކަ

ބިސެދްޔަދީ ހިއްޕެވިސެދްޔާ އެއްޗެކެވެ. ޔީދުސެ އަޔި ޔުދިޔޭސެ ޘާބިގުކަދް ޑި

ޢިޑްމުސައި ޔެމިހުޒެސެދްދެވެ. ޢިޑްމު ދެގިޔިއުމަކީ މި ހެދްމެހައި ކަދްގައް 

 ޒިވާކުޒައްވާޓައިސައި 1َّ(نَّنََّالس َّ)َّيَّمَّارَِّالد َّމި ބަލްޓުޅު  ދެގިޔިއުމެކެވެ."

 އެވެ.

َّاأَلْعَمُشَّޓުޒިހަމަ ލަދަޔެއްސައި  ސައި 2(الُمَصنِّفَّ) َّةبََّيَّْشََّّيَّبَِّأَََّّنَّابََّّْامَُّمََّالَّ .9
َّالن َخِعي َّވާޒިޔުވެސެދްވެ އެވެ.  ޓަޒާގްޕުޅުދްސެ  َِّإبْ َراِىْيُم َّالَجِليُل  الت اِبِعي 

َُّمحم ٍد،َّ)ހުސައި ދަމާޔުސައި ލަޑާމް ޔިދުމަފްޓަހުސައި އައަޒި ََّعلى َّاهلُل َصل ى
َِّإال َّاهلل މި  ޔެދްދެވުދެވެ.ލުވާޑު މިޓަޔައިދް ކިޔާ އިމާމް އަކާ މެޔުَّ(الَِإَلَو

 ހުއްޔަވާދެ ގޯއެވެ؟ ޛިކުޒު ކިޔުދް

ވުޒެ ކުޒީސައި ގިޔައީ ކުޒެވުދު ކަމެއް  ވިޔާޅުވިއެވެ. "އެބައިމީހުދްދަފް

ސެދެވިސެދްވާ ކަމެކެވެ. މި ޒިވާޔަގަފް " ޔަޢުދީ : ގިޔައީ އަޑަފް .ދޫދެވެ

َّالُبْخَتِريވުޒެ ކުޒީސައި ޓުޒިހަމަ ލަދަޔެއްސައި  ހުސައި އައަޒި  أَبَا

އެވެ.  ޖަވާބުސައި ވިޔާޅުވި ޔެދްދެވުދެވެ.މިޔަޓައިދް ލިޓަކޮފްކ މިލުވާޑު 

 "ގިޔައީކ ބިޔުޢައެކެވެ."
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 103 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އަޒިހުދް   اِلَماُمََّسِعْيُدَّبِنَّالُمَسي ب ސައ1َّި(الُمصن ف) اِلَماُمََّعْبُدَّالرز اق .11

َّ. ިޛުކުރުކަރްއާވަފިއެވ ެއވެ ، ސެދެލްޔެއްވާ َّبِن އަފް  الُمَسي بَسِعْيُد

ޓަގިލްދަމާޔަފް ޓަހުސައި ލުދްދަގް ދަމާޔުކުޒަދް ހުޒި މީހަކު 

އެކަދް ދަހީކުޒައްވާކ އެކަދް ހުއްޓުވައި އެމީހާ  ޓެދިވަޏައިސަގުމުދް

 ޔެދްދެވި އެވެ.ސެދްދަވައި އިފީދުމަފް އެދްސެވިއެވެ. އެހިދޔުސައި އެމީހާ 

َُّمَحم د"އޭ  ޢަޛާބު  هللاއަހަޒެދްދަފް ދަމާޔުކުޒާގީ  އަހަޒެދް އެވެ. أَبَا

َّالُمَسي بޔެއްވާދެ ހެއްޔެވެ؟" އެހިދޔު  َّبِن ވިޔާޅުވި އެވެ.  َسِعْيُد

ޚިޑާޓުވުމުދް ގިބާއަފް އެކަޑާދސެ  ދެކެވެ. އެހެދަލް ގިބާ ލުދްދަގާ"ދޫ

 ޢަޛާބު ޔެއްވާދެގެވެ."

އްވަދީ އެއް ދޫދެވެ. ލުދްދަގާ ޢަޛާބުޔެ  هللاދަމާޔުކުޒާގީ 

 هللاޚިޑާޓުވުމުދް ޢަޛާބު ޔެއްވައެވެ. ލަބަބަކީ ޢަމަޑުގައް 

 هللاޤަބޫޑުވޮޏިސަދްދަވަދީ ޔެ ޝަޒުޠެއް އޭސައި އެކުޑެވުމުދްދެވެ. އެއީ : 

َّاهللَِّއެކުސައި ކުޒުދް އަޔި  އަފް އިޚްޑާޞްގެޒިކަމާ ހިޔާޔަގަފް   َرُسْوُل

 ގަބަޢަވުމެވެ.
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 104 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

 ހަގްވަދައީ : މި މައުޟޫސެ ދިމުދް.

vdvd 

އަހަޒެމެދްދަފާއި ގިޔަބައިމީހުދްދަފް  هللاދިމުދްކ  މައުޟޫސެމި 

ހެޔޮދިމުމެއް ޔެއްވާފި އެވެ. އަހަޒެމެދްދާއި ގިޔަބައިމީހުދްސެ ދިމިޔިއުދް 

އެއީ ހެޔޮ ދިމިޔިއުމެއް ކަމުސައި ޑައްވާފި އެވެ. އަހަޒެދްދަފާއި 

ގިޔަބައިމީހުދްދަފް އިލްޑާމްޔީދުސައި ޔެމިގިބުމާއި ލުދްދަގުސައި 

ޔެއްވާފި އެވެ. އެކަޑާދސެއާ އަހަޒެމެދް ޔެމިގިބުމުސެ ޘާބިގުކަދް 

 ބައްޔަޑުވުމަފް ޔާދްޔެދެވެ. 

 ލަޑާމަގްކަމަފް އުއްމީޔުކޮފް ގިބެކ އެކަމުސެ މަސު ޚިޔާޒެއް ދުކުޒޭ

ހަމަޔަޤީދުދްވެލް އޮޏިއަކީ ހިކިޓަލްގަދެއްސައި ޔަގުޒުކުޒާދެ އެއްޗެއް 

 ދޫދޭ

އަހަޒެދްދަފައި  هللاއެދްމެހައި އަޚުދްދޭވެ. އަޏުއަހާފެވެ. 

َّالس ف ارِيِْنيގިޔަބައިމީހުދްދަފް ހެޔޮގަކެގި އަޏުއިއްވަވާދްޔޭވެ.    اٍلَماُم

َُّثالَثِي) ََّأْحَمدََّشَرح َّاِلَماُم َُّمْسَنِد َّالَبَصري َّ ސައި 1(اِت َّالَحَسُن  َّاِلَماُم
"ކޮދްމެ ވިޔާޅުވެޓައިވާ ހެޔޮ ބަލްޓުޅު އަޏުއަހާފެވެ. ވިޔާޅުވިއެވެ. 
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 105 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

މިޓަޔައިދް ބުދާ  1ޑޯބިވާ މީހަކާ އެކުސައެވެ.މީހަކުވެލް ވަދީ އެމީހަކު 

ބުދުމެއްސެ މައްޗައް ގިޔަބައި މީހުދް އެމީހުދްސެ ބަލްގަކުސެ މައްޗަފް 

ދުއޮޅޭފެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދް އެބަޔަކު ޔެކެ ޑޯބިވުމަކީ އެބަޔެއްސެ 

އަޘަޒުގަކަފް ގަބަޢަވުމެވެ. ހެޔޮޑަޓާ މީލްގަކުދްދަފް އެބައިމީހުދް 

ސައި އެބައިމީހުދްދަފް ޔޫކޮފްޓައިވާ އަޘަޒުގަކުސައި ޤާއިމްދުވާ ހިދޔެއް

އެވެ. އަޔި އެބައިމީހުދްސެ ހިޔާޔަގުސައި  ގަބަޢަވީ މީހެއްކަމުސައި ދުވާދެ

ޔެމި ދުހުޒެކ އެބައިމީހުދްސެ ލުދްދަގުސައި ޤާއިމްދުވާ ހިދޔެއްސައި 

އެބަޔަކަފް ގިބާ ގަބަޢަވީ ކަމުސައި ދުވާދެއެވެ. ގިބާއަފް ހެދޔުދާއި ހަވީޒު 

އިމީހުދްސެ މަދްހަޖުސައި ޔެމިހުދްދަދް ބައްޔަޑުކުޒާ ހިދޔުސައި އެބަ

ޖެހެއެވެ. ގިބާ އެމީހުދްސެ ގެޒެއިދްވާ މީހެއްސެ ސޮގުސައި ވުމަފްޓަކައި 

ދުހަދު މަލައްކަގްކުޒަދް ޖެހެއެވެ. ޓަހެކ އެހިދޔު އެބައިމީހުދްސެ 

ޢަމަޑުކުޒެވުދު  މަސުސައި ޔެމިހުޒުމެވެ. އެއީ ގިބާއަފް ކިގަދްމެ މަޔުދް

. ހަމަކަފަވަޒުދް ހުޒިހާވެލް ހެޔޮކަމަކީ ގިބާ ކަމުސައި ވިޔަލްމެއެވެ

 އެސޮގުސައި ޤާއިމްވެ ޔެމިހުޒުމެވެ.

ގިބާ ޔަހޫޔީދްދާއި ދަޞާޒާއިދް އަޔި ހަވާދަޓްލުސެ އަހުޑުވެޒިދް 

އެބައިމީހުދްސެ ދަބިއްޔުދްޔެކެ ޑޯބިވާކަމުސައި ޔަޢުވާކުޒާގަދް ދުޓެދޭ 
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މިއީ ބުޚާޒީ އަޔި މުލްޑިމް އިއްގިޓާޤުވެ ވަޏައިސެދްޓައިވާ ޙަޔީޘެކެވެ. އެހެދަލް ބައެއްމީހުދްކ  

ސެ ބަލްޓުޅުގަކާއިކ ޢަމަޑުޓުޅުގަކާއި އަޔި އެއަފްވުޒެ ބޮޏަފް ޢަޤީޔާސައި އިޔިކޮޅުވެ ގިބެކ މި  ޒަލޫޑާ 

َّދުސައި ޙަޔީޘަކީ އެބައިމީހުދްދަފްޓަކައި އޮގް ޔަޑީޑެއް ކަމުސައި ޔެކެވެ. މިގަ َّالَبَصري  َّالَحَسُن   اِلَماُم

 މުޒާޔުޓުޅަކީ މިއެވެ.



 106 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އެކުސައެއް ދޫދެވެ.  އެބައިމީހުދްވަދީ އެދަބިއްޔުދްދާހެއްޔެވެ. އެހެދަލް 

ލަބަބަކީ އެބައިމީހުދް ބަލްގަކުސައި އަޔި ޢަމަޑުގަކުސައި 

ޚިޑާޓްވެޓައިވުމުދްދެވެ. އެމީހުދް ޤާއިމްވެޓައިވާ މަސަކީ ދަބިއްޔުދްސެ 

ދްޔާ މަސެއް ދޫދެވެ. ޓަހެކ އެހިދޔުސައި އެބައިމީހުދް ދިމިސެ

 "ِمْنَّذاِلكَّنَ ُعوُذَّبِاهللَّއެވެ.  ދަޒަކަ ގަދެއްކަމުސައި ވެސެދްޔިޔައީ

މީލްގަކުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ މަދްހަޖުސައިކ މަސުސައިކ ގިބާއަފް ހެޔޮޑަޓާ 

ދަ ހިދޔެއްސައި ހެދޔުދާއި ޒޭސަދޏުވުމުސައިކ ގިބާ ޔެމިދުހުދް

 އެވެ.  އެކުސައި ދުވެވޭދެ އެބައިމީހުދްދާ

އީ އޭދާސެ ޒައްބުކަމުސައި  هللاޔަދްދާފެވެ. ސެ އަޅާއެވެ.  هللا

ޒުހިސެދްޓައިވާ އަޅާއެވެ. ޔީދަކީ އިލްޑާމް އެމީހެއްސެ ޔީދްކަމުސައި 

އަކީ ދަބިއްޔާ އަޔި ޒަލޫޑާ  ޒުހިސެދްޓައިވާ އަޅާއެވެ. އަޔި މުޙައްމަޔު 

ކަމުސައި ޒުހިސެދްޓައިވާ އަޅާއެވެ. ޔަދްދާފެވެ. މީލްގަކުދްދަފް ޓެދްދަ 

ފްވެކ މީލްގަކުދްސެ ޑޯގަކަފް ދުޓެދްދަ ސެ ވަޑީވެޒިއަކަ هللاޙާޑަގުސައި 

އީ   هللاސެ ޢަޔުއްވެއް ކަމުސައި ދުވާފެވެ. ޓަހެކ  هللا ޙާޑަގުސައި

އެދްމެހައި ލިއްޒުގަކާއިކ ވަދްހަދާ ވެޓައިވާ އެދްމެހައި ކަދްގަކެއް މޮޅަފް 

 ޔެދެވޮޏިސެދްވާ އިޑާހެވެ.

އަހަޒެދްދާއި ގިޔަބައިމީހުދް އިލްޑާމް ޔީދުސައި އަޔި ލުދްދަގުސެ 

ޒަގުދް އެޔެމެވެ. ޟުސެ ހަ هللاގީސައި ޘާބިގު ކުޒެއްވުމަފް އެޔި މަ



 107 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

އަހަޒެމެދް ބުދެޓައިވާކ އަޏުއެހި ބަލްގަކުދް އަހަޒެމެދްދަފް ޓައިޔާ 

ހިޔާޔަގުސައިވާ އަޔި ހިޔާޔަގަފް ކުޒައްވާދޔޭވެ. އަހަޒެމެދްދަކީ 

މަސުޔައްކައިޔޭ ބައެއްސެ ސޮގުސައި ޑައްވާދޔޭވެ. އަޔި މަސުޓުޒެޔިޓައިވާކ 

 ސުޓުޒެޔުމުސައިވާ ބައެއްކަމުސައި ދުޑައްވާދޔޭވެ. މަ

ُعْوِثَّرَْحمًةَّلِْلَعاَلِمْيَنَّنَِبي َِّناَُّمَحم ٍدََّوَعَلىَّآِلِوََّوَصْحِبِوَّ َوَصل ىَّاهلُلََّوَسل َمََّوبَاَرَكََّعَلىَّالَمب ْ
ََّوَسل م.
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 ުޓިހުޒިލްގ  

vdvd 

 3 ...........................................................................................ޓެފުދް 

އަފް ގަބަޢަވުމަފް ޤުޒުއާދާއި ލުދްދަގުދް  ޓުޒަގަމައީ : ދަބިއްޔާ 

ބައެއް ޔަޑީޑުގައް ޛިކުޒުކުޒުދް އަޔި ޚިޑާޓުވެސަދްދަ މީހާއަފް ޔެވިސެދްވާ 

 01 ..................................................................... އިދްޒާޒުސެ ބަލްގައް

އަފް އީމާދްވުމަކީ ކޮބައިކަދްކ އަޔި ގައުޒާގުސައި  ޔެވަދައީ : ދަބިއްޔާ 

 42 ........................................ސޮގް ލިޓަޓުޅުވެޓައިވާ   هللاޒަލޫޑުއް 

 01 .....................................................ގިދްވަދައީ : ލުދްދަގުސެ މާދަ 

 02 .....ހަމަ ވެސެދްވާކަދް ސެ ޝަޒީޢަގް ޓުޒި ހަގަޒުވަދައީ : ދަބިއްޔާ 

އް ޓަލްވަދައީ ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބިޔޭ ޓައިޔާގަ

 24 ...........................................................................ޛިކުޒުކޮފްޔިދުދް 

ޓުޒަގަމަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާ އަކީ އިޑާހީ    

ދަވާކ ޑޯބިވެވޮޏިސަދް هللاއަމުޒުޓުޅަފް ގަބަޢަވާ މީހެކެވެ. އަޔި އެއީ 

 24 ..............................................................ޒުހިވޮޏިސަދްދަވާ ކަމެކެވެ 



 109 ޓައިޔާގައްބައެއް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުމުދް ޑިބޭ 

މީހާ އަކީ ޔެވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ   

މަސުޓުޒެޔުމުދްދާއިކ ޙައްޤުމަސުދް އެކަހެޒިވެ ޔިޔުމުދް ލަޑާމަގްކަދް 

 40 .......................................................................މީހެކެވެ ޑިބިސެދްވާ 

ގިދްވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާ އަކީ    

ޒައްކައުގެޒިކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ. އަޔި ޢައިބު ޚިޑާޓްގަކުދްދާއި ބާޠިޑް 

 01 ..................................ކުދް ލަޑާމަގްވެސެދްވާ މީހެކެވެ ބައިބައިވުދްގަ

ދަ މީހާއަކީ ޝައިޠާދާސެ ހަގަޒުވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދް   

 24 ..................................ޑާމަގްކަދް ޑިބިސެދްވާ މީހެކެވެ މަސުގަކުދް ލަ

ޓަލްވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާއަފް އެއަފްޓަހު އެ    

 27 ........................ވެ ލުދްދަގަފް ގަބަޢަވާ މީހާސެ އަޖުޒު ޑިބިސެދްވެ އެ

ހަވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާއަފް ޔެޔުދިޔޭސެ    

 24 .........................................................އެވެ ބާއްޖަވެޒިކަދް ޑިބިޔޭދެ 

އޭދާޔެކެ  هللاހަގްވަދަ ޓައިޔާ : ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުދްދަ މީހާއަފްކ    

    22 ..........................................އެވެ ޑޯބިވެވޮޏިސަގުމުސެ ޔަޒަޖަ ޑިބިޔޭދެ 

ހަވަދައީ : ލަޑަޓުދް ލުދްދަގުސައި ޔެމިހުޒުދް މަގިވެޒިވެޒި ކުޒައްވާ 

 72 .....................ބަލްޓުޅުގައް ޛިކުޒު ކޮފްޔިދުދް  ވިޔާޅުވެޓައިވާ ބައެއް

 014 ..............................................ހަގްވަދައީ : މި މައުޟޫސެ ދިމުދް 


