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  مقـدمة
  
  

 ومن أَنفُِسنا، شرورِ من بِاِهللا ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه، نحمده، للَّه احلَمد إِنَّ
ئَاتيا، سنالمأَع نم هدهلَّ فَالَ اُهللا يضم ،لَه نملْ ولضفَالَ ي ياده ،لَه دهأَشأَن و الَإِلَه 

  .ورسولُه عبده محمداً أَنَّ وأَشهد لَه، الَشرِيك وحده اُهللا إِالَّ

 وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى محمد هدي اهلَديِ وخير اِهللا، كتاب الْحديث خير فَإِنَّ  
رشرِ ووا، اُألمهثَاتدحكُلُّ مو ثَةدحةٌ، معكُلُّ بِدو ةعالَلَةٌ، بِدكُلُّ ضو الَلَةي ضارِ فالن.   
   :بعد أَما

އިސްލާމީ މަސްރަޙަށް އިންސާފުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލައިފިނަމަ، ފެނިގެންދަނީ ޙައްޤުމަގު ދޫކޮށް   
ގުގެ ނމީގެ ތެރެއިން އެއްމަގުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ހުޅަ. އެހެން ދެ މަގަކުން މީސްތަކުން ދާތަނެވެ

ހެއްލި، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުން ބަރީއަވެފައިވާ އޮއިވަރުގައިޖެހި، ނަޞާރާއިންގެ ދަޅަތަކަށް 
އަނެއްމަގުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ، ދީނުގެވެރިފަރާތުން އަންގަވާފައިނުވާ ގޮތްތަކަކުން . ޒުވާނުންތަކެކެވެ

ގައި އަލިއަޅުވާލަން މިތާނ. ދީންވެރިވެ، އެގޮތްތައް އެއީ ދީންކަމުގައި ހަދައިގެން އަޅުވެރިވެފައިވާ ބައެކެވެ
  . ކުރަނީ މިބައިމީހުންނާ ބެހޭގޮތުންނެވެމިގަސްތު
މިދީނަކީ . ކުރަމުންދާ ބައެކެވެންކަމުގައި ހަދައިގެން އަޅުކަންބިދުޢަތަކާއި ޚުރާފާތްތައް އެއީ ދީ  

އްކަން ވަކިފަރާތަކުން ވަކިފަރާތެއް މެދުވެރިކުރައްވައިގެން އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ބާވައިލައްވާފައިވާ އެއްޗެ
ގައި ފަރުޖައްސާލައިގެން އަރާ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް އެއީ ދީންކަމުން ނުދަންނަނީބާވައެވެ؟ ހިތަށްމިބައިމީހު
ސު އެއީ ދީންކަމުގައި ކޮށްވެސް ބިރުވެތިވީނަމަ ހަވާނަފުއަށް ކުޑަهللا ބާވައެވެ؟ މިބައިމީހުން ތިބެނީ

ކަންތައް ކަމުގައި ހަދައިގެން ރޯނުއެދުރުންގެ ބަސްތަކަށް ހެއްލި އެމީހުންބުނާ ބުނުން އެއީ އަޅު. ނުހެދީހެވެ
ފަހަރެއްގައިވެސް އެއިންކަމަކަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލެއް ހޯދުމަށް . މިބައިމީހުން އެތިބީއެވެ

އެކަމަކު . މިބައިމީހުން އުޅުނުބާވައެވެ؟ އިލާހީ ދުސްތޫރަކީ ޤުރުއާންކަމަށް އެންމެންވެސް އެއްބަސްވެއެވެ
އެފޮތަށް އުރަލައްވާ، އެފޮތަށް ބޮސްދީ . ރަށް އެފޮތަށް ފުރަގަސްދެއެވެދީނީ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވާއި

   .ނުވާނެއެވެކަމަކަށް ކުރިއްސައިލުމަކުން އެފޮތަށް ޢަމަލުމޭމަތީގައި ޖަ
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ތަށް ކޮށްފިއްޔާ މެނުވީ އާނާއި ސުންނަތުގައިވާގޮތަޢާލާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޤުރުهللا   
އެއްވެސް މީހަކަށް  މިދީނަށް އުނިއިތުރުކުރުން. މަ ދީނެކެވެމިދީނަކީ ފުރިހަ. ނުކުރައްވާނެއެވެޤަބޫލެއް

 ކުރަން އެންގެވި ފަރާތުން އެންގެވިގޮތަށްއް ހެޔޮޢަމަލަކަށްވާނީ އެޢަމަލުޢަމަލެހެޔޮ. ނުވެއެވެހުއްދަވެގެން
ދި އަ. މިދީނުން މިންވަރެއް އުނިކޮށްފިމީހާ ޝަރީޢަތް ބާވައިލެއްވި ފަރާތަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ. ކުރީމައެވެ

މިދީނަށް މިންވަރެއް އިތުރުކޮށްފިމީހާ، ޝަރީޢަތް ފޯރުކޮށްދެއްވިފަރާތުން އެޝަރީޢަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވީކަމަށް 
އަދި ދެވަނަ ކަންތައް . ވެނަފީކުރައްވާފައިވެއެهللا ފުރަތަމަކަންތައް ޤުރުއާނުގައި . ދަޢުވާކޮށްފިއެވެ

   .ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ނަފީކުރައްވާފައިވެއެވެއިތުރު
 އެއީ ކިތަންމެ ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ކުރި ނަމަވެސް. ދަލީލެއްނެތި ކުރެވޭ ކޮންމެކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ

މިފަދަ . ގެ ޙަޟްރަތުން ޢަޛާބެއް މެނުވީ ނުލިބޭނެއެވެهللا މީހާއަށް  ކުރާއަދި އެކަން. މެއެވެ
  .ފަތަށެވެޢަމަލުތައްކޮށްގެން ޙަޤީޤަތުގައި އޭނާ އެބަރުކުރަނީ އޭނާގެ ނުބައި ޢަމަލުގެ ތިލަ

ކައިރިން  އެއްދުވަހަކު ޢުމަރުގެފާނު، ނަޞާރާއިންގެ ރާހިބަކު އަޅުކަންކުރަން އިންތަނެއްގެ  
އެހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ . ވަޑައިގަންނަވަމުން އެތަނަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން ކީރިތިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ

އޭނާ އަޅުކަންކުރަން އިންތަން . ވިއެވެކުރެއްވުމުން ވިދާޅުތިއްބެވި ބޭކަލުން އެކަމާ ސުވާލު އަރިހުގައި

 B     A  @  ?    >    =Z   ] .ވުނީއެވެއްކުރެތް ހަނދާންވެ ކީރިތިތަޢާލާގެ މި އާޔަهللا ފެނިފައި 
އެ ވަންނަނީ ) ދުވަހުޤިޔާމަތް(އެކަމަކު . ކޮށްކޮށް ވަރުބަލި ވެފައިވާ ނަފުސެކެވެޢަމަލު" ]٤ – ٣: الغاشية[

  ."ހޫނުގަދަ ނަރަކައަށެވެ
އިނދެ، ވަރުބަލި ވަންދެން އޭނާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެދުމެއް ދޫކޮށް އަޅުކަމަށް ޚާލިޞްވެ . ތެދެކެވެ  
އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ . ގެ އިރުޝާދުން ބޭރުގައެވެ r هللاއެކަމަކު ރަސޫލު. އެކަމެވެއެކުރީ

އްޔެވެ؟ ހެކޮންފަރަގެއްއާއި މީނައާއި ހުރީ ބިދުޢަވެރިޔާ. ޤިޔާމަތްދުވަހު އެވަންނަނީ ނަރަކައަށެވެ
  . ގެ އިރުޝާދާ ޚިލާފަށެވެ rهللا ކުރަމުންދަނީ ރަސޫލުބިދުޢަވެރިޔާވެސް ޢަމަލު

ކިޔެވުމާއި، ދުޢާބުނުމާއި، ފޮތްފޮށި  ކިޔެވުމާއި،ބުރުދާކިޔުމާއި، ޞަލަވާތްފާތިޙާ ޔުމާއި،މައުލޫދުކި  
ހެއްޔެވެ؟ މުންދާ ކަންތައްތަކެއްހުން ކުރަމިކަންތައްތަކަކީ ކޮންދަލީލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަޔަކުމީ

ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އެންމެ ދަހިވެތިވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އަޞްޙާބުބޭކަލުން އަދި ތާބީބޭކަލުން އަދި 
އަދި ހަތަރުއިމާމުންގެ ތެރެއިން އެއްއިމާމެއްގެ . ތަބާތާބީބޭކަލުންކުރެ އެކަކުވެސް ކުރެއްވި ކަންކަމެއްނޫނެވެ

ބަޔަކު އަމިއްލަ އެދުމަށް . އެކަންތައްތަކަކީ ބިދުޢަތަކެކެވެ. ންކަމެއްނޫނެވެކިބައިންވެސް ސާބިތުވާ ކަ
މިކަންތައްތަކުގައި ހަމައެކަނި ފާފަވެރިވާނީ މިކަންތައްތައްކުރާ . ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކެކެވެ

  . މިކަންތައްތައްކުރުވައި، ފައިސާދޭމީހުންވެސް ފާފަވެރިވާނެއެވެ. މީހުންނެއްނޫނެވެ
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هللا މިފޮތް ލިޔުމަށްޓަކައި އެންމެފުރަތަމަ . މި ބަޔާންކުރަނީ މި މައުޟޫޢާބެހޭގޮތުންނެވެ މިފޮތުގައި
ގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށްއެދުމަށްފަހުގައި ޢިލްމުވެރިން މި މައުޟޫޢަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ތިންފޮތަކުން ފައިދާ 

ގެ ޖަލުގައި ހައްޔަރުވެފައިތިބި އަދި ބިދުޢައި. ބަރަކާތްލެއްވުމެވެهللا ދުޢާއަކީ މިފޮތުގައި . ޙާޞިލުކުރީމެވެ
  . ދިވެހި ފަރުދުންނަށް މިފޮތުގެ ޒަރީޢާއިން އެޖަލުން ނަޖާވުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ

  .وعليه قصد السبيل، وهو حسيب ونعم الوكيل، وهو بكلّ مجيل كفيل
  

 كتبه الفقري إىل عفو ربه عز وجلّ
             حممد إبراهيم

  .ހ 1428މުޙައްރަމް  23
  .މ 2007ފެބްރުއަރީ  11
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  ވިގެންވުންކުރެސުއްނަތުގައި ހިފުމަށް އަމުރު ޤުރުއާނާއި
  

ތަޢާލާވަނީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް އެއްބައިވަންތަވުމަށް هللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން   
އެކަލާނގެ . އަދި ބައިބައިވުމުންނާއި އިޚްތިލާފުވުމުން މަނާކުރައްވާފައެވެ. ގޮވާލައްވާފައެވެ

M  L  K  J  I  H   GF  E  D  C  B  A          ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  R   Q   P  O  N  ^  ]\  [      Z  Y  X  W  V  U  T  S

     d  c  b  a  `  _Z  )ްއަދި ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން :"މާނައީ) 103: އާލުޢިމްރާނ
هللا ދި އަ. އަދި ބައިބައިނުވާށެވެ. ބާރަށްހިފާށެވެ) އެބަހީ އެކަލާނގެ ދީނުގައި(ގެ ވާފަށުގައި هللاއެކުގައި 

ތިޔަބައިމީހުން ޢަދާވާތްތެރިންތަކެއް ) އެނިޢުމަތަކީ(. ޢުމަތް ހަނދާންކުރާށެވެނިތިޔަބައިމީހުންނަށް ލެއްވި
ދެންފަހެ އެކަލާނގެ . ކަމުގައިވަނިކޮށް ފަހެ އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތައް އެކުވެރިކުރެއްވިއެވެ
އަދި ތިޔަބައިމީހުން . ވެއެނިޢުމަތުގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބައެއްކަމުގައި ވެގެންދިޔައެ

ތުންފަތްމަތީގައި ވަނިކޮށް އެއަލިފާންވަޅުން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ) ނަރަކައިގެ(އަލިފާންވަޅެއްގެ 
. ތަޢާލާ މިފަދައިން އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެهللا . ސަލާމަތްކުރެއްވިއެވެ

  ."ބިގަނޭތޯއެވެއެއީ ތިޔަބައިމީހުން ހިދާޔަތް ލި
ތަޢާލާގެ ދީނުގައި ބާރަށްހިފެހެއްޓުމަށާއި، هللا މި އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުމަށާއި،   

ތަޢާލާ ވަނީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް، އެކަލާނގެ هللا ބައިބައިވެ ވަކިވަކިވެ ނުދިޔުމަށްޓަކައި ފަހެ، 
އެކަލާނގެ . ތަބާވުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެރަސޫލުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތަށް 

 < >  = ;       9    :     7  8     1  2  3  4      5  6 ] .ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ
?Z )ްތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން : "މާނައީ) 3: އަލް އަޢްރާފ

އެބަހީ (އަދި އެކަލާނގެ ފިޔަވައި . ށެވެތިޔަބައިމީހުން ތަބާވާތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަށް 
ނަސޭހަތް ތިޔަބައިމީހުން . އެހެން އެކުވެރިންތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބާނުވާށެވެ) އެކަލާނގެ ބަސްފުޅު ދޫކޮށް

  ."މަދެވެލިބިގަންނަލެއް ހާދަހާ
هللا ރިންނަށް ތަބާވުން އަހުލުވެ އަދި ކާބަފައިންގެ ގޮތްތަކަށާއި، ބިދުޢަވެރިންނާއި، ހަވާނަފްސުގެ  

!  "    #  $  %  &  '  )   ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެއެކަލާނގެ ވަޙީ. އްވާފައިވެއެވެކުރަތަޢާލާ ނަހީ
1  0  /.   -  ,  +  *  )  7     6  5  4  3  2Z  
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 ބުނެވޭހިނދުބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ތަބާވާށޭ އެބައިމީހުންނަށް هللا އަދި : "މާނައީ) 170: އަލްބަޤަރާ(
ހުރެމެންގެ ކާބަފައިން އެކަމެއްކުރާތީ އަހުރެމެން ތަބާވާނީ އަ! ކިއެއްތައަދި. އެބައިމީހުން ބުނާނެތެވެ

އަޅެ، އެބައިމީހުންގެ ކާބަފައިންނަކީ އެއްޗެއް ނުވިސްނޭ އަދި ހިދާޔަތްވެސް . ގޮތަށެވެއަހުރެމެން ދުށް

B  A  ]            .ެސް އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވއަދިވެ" ހެއްޔެވެ؟ލިބޭ ބަޔެއްކަމުގައި ވާނަމަވެސްނު
 U  T  S  R       Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E     D  C

V Z  )ްބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ތަބާވާށޭ އެބައިމީހުންނަށް ބުނެވޭ هللا އަދި : މާނައީ) 21:ލުޤްމާނ
ހުރެމެންގެ ކާބަފައިން އެކަމެއްކުރާތީ އަހުރެމެން ތަބާވާނީ އަ! ކިއެއްތައަދި. އެބައިމީހުން ބުނާނެތެވެ، ހިނދު

 )ނަރަކައަށް(ޝައިޠާނާ އެބައިމީހުންގެ ކާބަފައިންނަށް އަނދައަނދާހުރި އަލިފާނަށް . ގޮތަށެވެއަހުރެމެން ދުށް
  "ހެއްޔެވެ؟ދަޢުވަތުދޭ ކަމުގައިވާ ޙާލުވެސް

ތަބާވުމަށާއި، ކާބަފައިންގެ ގޮތްތަކަށާއި،  ތަޢާލާ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތަށްهللا ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި،  
ހަވާ ނަފްސުގެ އަހުލުވެރިންނަށާއި އަދި ޝައިޠާނާއަށް ތަބާނުވުމަށް އަމުރުފުޅު އައިސްފައިވާ ފަދައިން 
ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅު ތަކުގައިވެސް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އުއްމަތަށް ބާރުއަޅުއްވާފައި 

އެއީ . ށަވަރުން ދިންނެވުމާއި ރައްކައުތެރިކަން ވަނީ މިދެއަޞްލުގައި ހިފެހެއްޓުމުގައެވެއަދި ހަމަކަ. ވެއެވެ
تركْت فيكُم ماَ إِنْ تمسكْتم بِه لَن تضلُّوا كتاب ((  .ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ rهللا ރަސޫލު

 يتنس ދެއެއްޗެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފަހައްޓައިގެން ތިބިހާ ހިނދަކު އެ : "މާނައީ )املوطّأ( ))اِهللا و
. ތިޔަބައިމީހުން މަގުފުރެދިގެން ނުދާނެ ދެއެއްޗެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ދޫކުރެއްވީމެވެ

  ."ގެ ފޮތާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތެވެهللاއެއީ 
މީހާއަށް ހިދާޔަތާއި ދިންނެވުން ލިބޭނެކަމަށާއި،  ފަހެ ޤުރުއާނާއި ސުއްނަތުގައި ހިފަހައްޓާ  

ބައިދޭ ފުރެދުމުން އޭނާ ދުނިޔޭގައި ހަލާކުގެތެރެއަށް ވާޞިލްކޮށްދޭ އަދި އާޚިރަތުގައި އަބާއްޖަވެރިކަން ލިއް
  . ވާނޭކަމަށް އިތުރުރަސޫލާ އެވަނީ ޖާމިނުވެވަޑައިގެންފައެވެސަލާމަތް
އަދި އެކަމަށް . ހެދުމުން އެކަލޭގެފާނު ނަހީ ކުރެއްވިއެވެ ގެ ދީނުގައި ބިދުޢަهللاއަދި އޭގެއިތުރުން   

ގެ ދީނުގައި ހެދެވޭ ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ ފުރެދުމެއްކަމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ هللاއަދި . އިންޒާރު ދެއްވިއެވެ
ގެ ކިބައިން  سارِية بن عرباَضރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އުއްމަތަށް އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ

 ޢަލައިހި ވަސައްލަމްهللا ޞައްލައްهللا އެއްދުވަހަކު ރަސޫލު. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި . އެނަސޭހަތުން ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެންދިޔައެވެ. ދެއްވިއެވެންނަށް ބަލާޣާތްތެރި ނަސޭހަތެއްއަހުރެމެ

ތިޔަ ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ވައިފީމުއެވެފަހެ އަހުރެމެން ދަންނަ. ލޯތަކުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންދިޔައެވެ
ހެ، އަހުރެމެންނަށް ފަ. މީހެއްގެ ނަސޭހަތް ފަދައެވެ އުޅޭނަސޭހަތް، އަހުރެމެންނާ ވަކިވާންދެއްވި 

 ةاعالطَّو عِموالس ى اِهللاوقْتبِ ميكُوصأُ(( . ކުރެއްވިއެވެފުޅުއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް. ކުރައްވާށެވެވަޞިއްޔަތެއް
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نْإِو  لَيكُمع رأَمتعبد حبشإِفَ ينه من يعش مكُنم بعي فَدسيرى اخكَ فاًالَتثا فَرييكُلَعبِ مسنتي وسنة 
 لَّكُ نَّإِفَ ورِماُأل اتثَدحمو ماكُيإِو ذاجِوالنا بِيهلَوا عضعا وهوا بِكُسـََمتَ نييدهاملَ ينداشالر اِءفَلَاخلُ
محثَدبِ ةدةٌع بِ لَّكُودعة އަށް ތަޤުވާވެރިވުމަށާއި، هللا : "މާނައީ )رواه أبو داود والترمذي( )) ةٌلَالَض

ޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެއީ ތި. ކުރައްވަމެވެށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަޞިއްޔަތްއަޑުއަހާ ކިޔަމަންގަތުމަ
އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު . މެއެވެ ވެރިކުރެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސްއަޅަކު ޙަބްޝީ

. ވުންތަކެއް ފެންނާނެއެވެފަހެ އޭނާއަށް ގިނަ އިޚްތިލާފު. ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ދިރިހުރެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
ހިދާޔަތް ލިބިގެންވި  ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުއްނަތާއި،ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް) ނދުއެހި(

އެގޮތުގައި . ގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ ) علي أبوبكر، عمر، عثمان،  (ޚުލަފާއުއްރާޝިދީން 
) ބިދުޢަތަކުން(އަދި ދީނުގައި އުފެއްދޭ އާކަންތައްތަކުން . ހިފަހައްޓާށެވެ) އެބަހީ ބާރަށް(ކޮލުދަތްތަކުން 

    ."ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެފަހެ . ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ
ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅު އަހަރުމެންނަށް އެބަޔާންކޮށްދިނީ ބައިބައިވުމުގެ ފިތުނައިން އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ   

އެއީ ޖަމާޢަތުގައި ސާބިތުވުމާއި، ސުންނަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އަދި . އަފްރާދުން ސަލާމަތްވާނެ މަގެވެ
ޢަމަލުގައި ހެދެވޭ، އޭގެ ސަބަބުން އުއްމަތް ބައިބައިވެ ފިރުޤާތަކަށް ބެހި  ،ބަހާއި ،އިޢަޤީދާއާ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . އަރާރުންވުމާއި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހުށައަޅާ، ކޮންމެ ބިދުޢައަކުން ދުރުވެގަތުމެވެ
އުއްމަތަށް  ތަޢާލާ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތް ފުރިހަމައަށް،هللا އެކަލޭގެފާނަށް  ،rهللا ރަސޫލު

ފަހެ، ދީނާއި . ފަހުގައި މެނުވީ މިދުނިޔެއިން އެކަލޭގެފާނު ވަކިވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް
އަދި ސާފުސީދާ މަގަކަށް . ދުނިޔޭގައި ލާބަހުރި ހުރިހާކަމެއް އެކަލޭގެފާނު އުއްމަތަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ

ގެއްލި ހަލާކުވަނިވި މީހަކު މެނުވީ . ސް އޭގެ ދުވާލުފަދައެވެއޭގެ ރޭގަނޑުވެ. އުއްމަތް ދޫކޮށްލެއްވިއެވެ
ވަނީ އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ތަޢާލާهللا ހަމަކަށަވަރުން އަދި އެހެނީ . އެމަގުން އެއްކިބާ ނުވާނެއެވެ
ވެސް ނިޢުމަތް) އްވުމުގެކޮށްދެދީން ފުރިހަމަ(ދި އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އަ. ދީން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައެވެ

. އަދި މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ދީނެއްކަމުގައި އިސްލާމްދީނަށް ރުއްސަވާފައެވެ. ކޮށްދެއްވާފައެވެފުރިހަމަ

S  R  Q  P   O  N  M  L  K   ]. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
U  T Z  )ާތިމަން ) ދުވަހުޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގައި ޢަރަފާތް އެބަހީ(މިއަދު " :މާނައީ) 3:އަލްމާއިދ

ގެ ނިޢުމަތްވެސް هللا އަދި ތިމަން . ކޮށްދެއްވައިފީމެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ފުރިހަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް، هللا
ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ދީނެއްކަމުގައި  އަދި. ކޮށްދެއްވައިފީމެވެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަތިޔަ

?  @  ] .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީސް އެކަލާނގެ އަދިވެ." މެވެއިސްލާމްދީނަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވައިފީ

  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  AZ  )ްމާނައީ) 85: އާލު ޢިމްރާނ :
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އޭނާގެ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީނެއް އިޚްތިޔާރުކޮށްފިމީހާ ދަންނާށެވެ"
ދުވަހުން ވާހުށީ ގެއްލި ހަލާކުވެގެންވާ މީހުންގެ އޭނާ އާޚިރަތް އަދި. ރެވޭނެއެވެނުކުކިބައިން އެކަން ޤަބޫލެއް

  ."ތެރެއިންނެވެ
 އަދި. ފަހެ މިއާޔަތުގެ ނައްޞުން އެނގި ބަޔާންވެގެންވާގޮތުގައި ދީން އެވަނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ  
އަށް  مسروقއެއީ . ރަސޫލާވަނީ ފާޅުވެ ބަޔާންވެގެންވާ ފޯރުކޮށްދެއްވުމަކުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެއިތުރު
ބާވައިލެއްވި هللا މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް  .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ގެފާނު ވިދާޅުވި ފަދައިންނެވެ عائشة

ފަހެ . ކޮށްފިމީހާ ދަންނާށެވެވަންހަނާކުރެއްވި ކަމަށް ދަޢުވާ ވަޙީން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެކަލޭގެފާނު
ތަޢާލާ هللا އެހެނީ . އިފިއެވެހަދަންވާ ދޮގެއްގެ މައްޗަށް ބޮޑުވެގެތަޢާލާهللا ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ 

   X  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  JZ ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ
ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ކަލޭގެފާނަށް ! އޭ ރަސޫލާއެވެ: "މާނައީ) 67: އަލް މާއިދާ(

އެގޮތަށް ކަލޭގެފާނު . ވެހުށިކަމެފޯރުކޮށްދެއްވާކަލޭގެފާނު ) މީސްތަކުންނަށް(ބާވައިލެއްވުނު އެއްޗެއް 
رواه (." ނުވަމުއެވެ ނުކުރައްވައިފިނަމަ، އެކަލާނގެ ރިސާލަތު ކަލޭގެފާނު ފޯރުކޮށްދެއްވި ކަމުގައިއެކަން

   )البخاري
މިކަން . އެވެއެވަނީ ފޯރުކޮށްދެއްވާފަ rރަސޫލާ އަދި އިތުރު. ފަހެ ދީން އެވަނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ  

އަދި ހަމަ އެފަދައިން ޙައްޖަތުލްވަދާޢުގެ ޚުޠުބާގައި . ތަކުން އެނގި ބަޔާންވެއްޖެއެވެއިސްވެދިޔަ ނައްޞު
ރީޢަތާއި ޙުކުމްތައް އަދި ޙަލާލުކަންތައްތަކާއި އިސްލާމީ ޝަމީސްތަކުންނަށް  ،rރަސޫލާ އިތުރު
އަމުރުކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމަކާއި هللا ! ކަންތައްތައް އަދި ލެޔާއި އަބުރުގެ ޙުރުމަތް އަދިކިއެއްތަޙަރާމް

އޭ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެނަހީކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމެއް ބަޔާންކުރައްވަމުން އެބައިމީހުންނަށް ޙަދީޘް
އެބައިމީހުން " ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވައިފިންހެއްޔެވެ؟! ވެމީސްތަކުންނޭ

ށް އުފުއްލަވާ އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅު އުޑާ ދިމާއަ ދެން" !އާދޭހެވެ. "ޑަކުން ދެންނެވިއެވެއެއްއަ
! އެވެهللاއޭ ! ށިއެވެންނަވާވޮޑިގަހެކިވެ! އެވެهللاއޭ . "ޝާރާތްކުރައްވާ ދަންނަވައެވެމީސްތަކުންނަށް އި

  !"ވޮޑިގަންނަވާށިއެވެހެކިވެ
ގެ ފޮތާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ނުވާ އަދި ހަތަރު هللاދެން އެއަށްފަހުގައި މީހަކު އައިސް   

ހަމަކަށަވަރުން ދީން  .ޚަލީފާއިންވެސް ކޮށްފައިނުވާ އާކަމެއް މިދީނުގައި ކޮށްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ ބުނާފަދައެވެ

 N  M  L  K   Z ]ތަޢާލާގެ هللا ފަހެ މި ބުނުން . ނޫނެވެހަމައެއްފުރި. އުނިވެގެންވެއެވެ
  . ވެއެވެދުވެގެންމި ބަަސްފުޅުން ރައް
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ބަޔެއް  rهللا އެހެން ނަމަވެސް ރަސޫލު. ދީން ފުރިހަމައެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ބުނާފަދައެވެ  
އަދި . ދުވެގެންވެއެވެގެފާނުގެ ބަސްފުޅުން ރައް عائشةފަހެ މިބުނުން އިސްވެދިޔަ . ބަޔާންކޮށްނުދެއްވަނީއެވެ

  . ވަދާޢުގެ ޚުޠުބާގައި އިތުރުރަސޫލާ އުއްމަތަށް ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުންވެސް ރައްދުވެގެންވެއެވެޙައްޖަތުލް
ކުރާނަމަ، އޭނާ ބިދުޢައެއް ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ޔަޤީން ފަހެ އޭނާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ޝަރީޢަތް  
ން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން އެގޮތު. ނުކުރީހެވެދަޢުވާއެއްވެސްއަދި އެޝަރީޢަތް ފުރިހަމަކުރުމުގެ . ހެވެނުހެދީ
ސާބިތުނުވާކަމެއް ދީނީ  ވެސްނުވާ އަދި ހަތަރު ޚަލީފާއިންކުރެ އެއްވެސް ޚަލީފާއެއްގެ ކިބައިންސާބިތު

  . ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކީ ސީދާމަގުން އެއްކިބާވެ ފުރެދިފައިވާ މީހެކެވެ
އިސްލާމް . މާލިކު ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ އިމާމު. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ املاجشون ابن  

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ދީނުގައި ބިދުޢައެއް ހެޔޮކަމެއް ކަމުގައި ދެކި، ހަދައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
ތަޢާލާ هللا ކަށަވަރުން ނީ ހަމައެހެ. ކޮށްފިއެވެރިސާލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވީކަމަށް އޭނާ ދަޢުވާ، މުޙައްމަދުގެފާނު

ތިޔަބައިމީހުންނަށް هللا މިއަދު ތިމަން ( N  M  L K Z ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ
ނުވި އެއްޗެއް މިއަދަކުވެސް ފަހެ އެދުވަހު ދީނަށް.) އިފީމެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަ

  )اإلعتصام للشاطيب(. ދީނަކަށް ނުވާނެއެވެ
  . އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ )اإلعتصام( شاطيب އަދި އިމާމު  
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ހަމަކަށަވަރުން ބިދުޢަވެރިޔާއަކީ ޝަރީޢަތާ އިދިކޮޅު އެއާ ޚިލާފު މީހެކެވެ"  
ވަނީ އަޅާގެ މަޠްލަބުތަކަށް ޙާއްޞަ މަގުތަކެއް ޚާއްޞަ ) ތަޢާލާهللا އެބަހީ (ކުރެއްވި ފަރާތް ޝަރުޢު

އަދި އަދި އެމަގުތަކުގެ މައްޗަށް ޚަލްޤުތަކުން އަމުރާއި ނަހީން . ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ
ވަނީ ތަކުގައި ކަމަށާއި ހުރިހާ ނުބައެއްއެމަގުއަދި ހެވާއި ލާބަވަނީ . ކުރައްވާފައެވެވަޢުދާއި ވަޢީދުން ޙިޞާރު
هللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ދެއްވާފައިވެއެވެމުގައި ކަމަށް އެކަލާނގެ ޚަބަރުއެމަގުތައް ފަހަނަޅައި ދިޔު
އެކަލާނގެ ރަސޫލާ  އަދި ހަމަކަށަވަރުން. އަހަރުމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ

  . ކަށް ރަޙުމަތެއް ކަމުގައެވެވަނީ ޢާލަމްތަފޮނުއްވާފައި
ކުގެ އެމަގުތަ، هللاފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ . ކުރެއެވެޢަވެރިޔާ މިހުރިހާ ކަމެއް ރައްދުފަހެ ބިދު  

. ކުރެއްވި މަގުތައް ފިޔަވައި އަދި އެހެން މަގުތަކެއް ވާކަމަށް ދަޢުވާކުރެއެވެމައްޗަށް އަޅުތަކުން ޙިޞާރު
! ކިއެއްތައަދި. މެންނަށްވެސް އެނގޭކަމެވެވުމާއެކު އަހަރުވޮޑިގެންދެނެهللا ވާއިން ވިސްނެނީ އޭނާގެ މިދަޢު

ދަޢުވާއިން ވިސްނެނީ، ކަމަށް އޭނާ ކުރިވާކުގެ އިތުރަށް އެހެން މަގުތަކެއްތަޢާލާ ކަނޑައެޅުއްވި މަގުތަهللا 
  .ވިދާޅުވިއެވެ شاطيب އިމާމު." އްތައް އޭނާ ދަންނަކަމެވެދެނެވޮޑިގެންނުވާ ކަންތަهللا 

އަދި ގަސްތުގައި  . މިކަންކުރީ އެނގިހުރެ ގަސްތުގައި ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ކުފުރެކެވެބިދުޢަވެރިޔާ   
  . ނޫންކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ފުރެދުމެކެވެ
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ގެ ނަފުސު، ޝަރުޢުކުރެއްވި ފަރާތާ ދެންފަހެ ބިދުޢަވެރިޔާ އޭނާގެ ބިދުޢަވެރި ޢަމަލުން އޭނާ  
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޝަރުޢު . ފިކަން ކަށަވަރެވެކުރާ މީހެއްގެ މަޤާމަށް ލައިއެއްގޮތްވާން މަސައްކަތް

އަދި އެފަރާތުން ޚަލްޤުތަކުންނަށް އެ .) އެވެهللاއެބަހީ . (ކަނޑައެޅުއްވީ ޝަރުޢު ބާވައިލެއްވި ފަރާތެވެ
އަދި މިކަމުގެ ހަމައެކަނި ޙައްޤުވެރިފަރާތަކީ އެފަރާތް . ކުރެއްވިއެވެން ލާޒިމުޝަރީޢަތުގެ މަތީ ސާބިތުވު

ކުރައްވާ ތިލާފުވާ ކަންތައްތަކުގައި ނިޔާއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޚަލްޤުތަކުންގެ މެދުގައި އިޚް. ވެކަމުގައިވިއެ
  . ފަރާތަކީ އެއީއެވެ

އެހެންނަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކު . ނޫނެވެފަހެ ޝަރީޢަތަކީ ބުއްދީން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ އެއްޗެއް   
ފަދައިން ބުއްދީގެ ޒަރީޢާއިން ޝަރީޢަތް އަދި ހަމައެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ ފުށުން ޝަރީޢަތެއް ހެދީހެވެ

  .ނެތެވެލުން ފޮނުއްވުމުގެ ބޭނުމެއްވެސް ޙާޞިލުވާނެނަމަ އިންސާނިއްޔަތަށް ރަސޫ
ތުގައި އޭނާގެ ހަވާނަފުސަށާއި އޭނާގެ ދެންފަހެ ބިދުޢަވެރިޔާގެ އެ ބިދުޢަވެރި ޢަމަލަކީ ޙަޤީޤަ  

Å  Ä  Ã  Â    ]. ޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެވަهللا . ތަކަށް އޭނާ ތަބާވުމުގެ ނަތީޖާއެވެއަމިއްލަ އެދުން
Æ   È       Ç     ËÊ  ÉZ ) ްގެ ޙަޟްރަތުން އެއްވެސް هللاއަދި : "މާނައީ) 50: އަލްޤަޞަޞ
ސަށް ތަބާވި މީހާއަށްވުރެ ވަކިންބޮޑަށް މަގުފުރެދިފައިވާ މީހަކީ ތަކާ ނުލައި އެމީހެއްގެ ހަވާނަފުހިދާޔަ
ފަހެ . މީހާ ދަންނައެވެ ގެ ހިދާޔަތަށް ތަބާނުވެއްޖެهللاސާ އިދިކޮޅަށް ހަވާނަފުފަހެ އެމީހެއްގެ " ޔެވެ؟ކާކުހެއް
  . ވުރެ ބޮޑަށް މަގުފުރެދިފައިވާ ހަމަ އެކަކުވެސް ނުވެއެވެއޭނާއަށް
ނުގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި ޤުރުއާލުތަކުގެ ހަޑިހުތުރުކަން ކީރިތިދެންފަހެ މި ބިދުޢަވެރިޔާގެ އެ ޢަމަ  
ވާކަން ޖަޒާ. ނުސީދާކުރައްވާނެއެވެهللا މީހާގެ ހިތް އިތުރަށް  އެހެނީ ހިތް ނުސީދާވެއްޖެ. ވެގެންވެއެވެބަޔާން

 À¿  ¾  ½  ¼   »Z   ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީهللا . ޢަމަލުގެ ޖިންސުންނެވެ ކަށަވަރީ
އެބައިމީހުންގެ ހިތްތައް  هللاހިނދު  ވީފަހެ އެބައިމީހުން ނުސީދާ" :މާނައީ) 5:އައްޞައްފު(

O  N  M  L  K  J  I      ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީهللا އަދިވެސް ." ކުރެއްވިއެވެނުސީދާ
 SR  Q  PZ )ްހަމަކަށަވަރުން ދީން ބައިބައިކޮށް ފިރުޤާތަކަށް ބެހިގަތް: "މާނައީ) 159: އަލް އަންޢާމ 

އެކަލާނގެ  އަދިވެސް." ނެވެވެގެންއެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ބަރީއަ ވަނީކަލޭގެފާނު. މީހުން ދަންނައެވެ

U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   ]. ވެއެވެފައިކުރައްވާވަޙީ
 \   [  Z  Y  X  WVZ  )ްއެބަހީ (އީ މި: "މާނައީ) 153: އަލް އަންޢާމ

މިމަގަށް . ގެ ސީދާވެގެންވާ މަގެވެهللا ތިމަން ) ޝަރީޢަތަކީޤުރުއާނަކީ ނުވަތަ މިދީނަކީ ނުވަތަ މި
އެމަގުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން . (މަގުތަކަށް ތަބާނުވާށެވެ) އެހެނިހެން(އަދި . ތިޔަބައިމީހުން ތަބާވާށެވެ
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. ކޮށްލާނެއެވެޔަބައިމީހުން ވަކިކޮށް އެއްކިބާގެ މަގުން ތިهللا ) އެމަގުތައް(ފަހެ އޭރުން ) ތަބާވެއްޖެނަމަ
  ."އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާވެރިވޭތޯއެވެ. ކުރައްވައެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޞިއްޔަތް ދައިން އެކަލާނގެމިފަ

 ދެއްވިކަލާނގެ މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތުތަޢާލާގެ ސީދާވެގެންވާ މަގަކީ، އެމަގަށް އެهللا ފަހެ   
އަދި . ބަޔާންކޮށްދެއްވި މަގެވެޢަލައިހި ވަސައްލަމް މީސްތަކުންނަށް هللا ޞައްލަهللا އަދި ރަސޫލު. މަގެވެ

ފަހެ އެއީ . ދެން ހުރި އެހެނިހެން މަގުތައް ދަންނައެވެ. އަދި އެއީ ޤުރުއާނެވެ. އެއީ އިސްލާމްދީނެވެ
  .އަދި ބިދުޢަވެރިންނެވެ. ސުގެ އަހުލުވެރިންނެވެއެބައިމިހުންނަކީ ހަވާނަފު. ކެވެބައިބައިވި މީހުންގެ މަގުތަ

. ނޫނެވެދުންތަކަށް އަރައިގަންނަ އެއުރެދުންތަކުގެ އަހުލުވެރިންނެއްއަދި އެއީ ފާޅުވެގެންވާ އުރެ  
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އުރެދުމަކަށް އަރައިގަންނަ މީހާ ޝަރުޢާ އެއްފަދަ މަގެއް މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮ 

އް ހަދާ މީހާ ޝަރުޢާ އެއްގޮތް މަގެއެއާ ޚިލާފަށް ދީނުގައި ބިދުޢަ. ނިޔަތެއްގައި ހިނގުމަކަށް ނުހަދައެވެ
  .މީސްތަކުން ދީނުގެ ނަމުގައި ހިނގުމަށް ހަދައެވެ

 ބިދުޢަވެރިންގެ މަގުތައްކަމަށް އިމާމު އަޙްމަދާއި އިމާމުއިސްވެދިޔަ އާޔަތުގައިވާ މަގުތަކުގެ މުރާދަކީ   
ވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅު ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ނަސާއީ މާތް 

  .ކުރެއެވެދަލީލު
އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން ބިންމަތީގައި  r رسول اهللاއެއްދުވަހަކު . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެ  

ދެން އެރޮނގުގެ . މަގެވެގެ ތެދުهللاމިއީ  .ކުރެއްވިއެވެދެން ޙަދީޘްފުޅު. އްއެޅުއްވިއެވެގެނރޮ
. މިއީ މަގުތަކެކެވެ. ކުރެއްވިއެވެދެން ޙަދީޘްފުޅު. ންނާއި ވާތްފަރާތުން ރޮނގުތަކެއްއެޅުއްވިއެވެކަނާތްފަރާތު

ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް . ވެއެވެއެމަގަށް ދަޢުވަތުދޭ ޝައިތާނަކު މިއިން ކޮންމެ މަގެއްގައި

U  T  S   R  Q  P  ON  M  L K J   ]. ކިޔަވާވިދާޅުވިއެވެ
\   [  Z  Y  X  WV Z  )ް153: އަންޢާމ(  

އަހުރެންނަށް ހީވާގޮތުގައި އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި ޝައިތާނުގެ . ވިދާޅުވިއެވެ بكر بن العالء 
 .އަދި އެއީ ބިދުޢަތަކެވެ. މުރާދަކީ އިންސާނުންގެތެރެއިންވާ ޝައިތާނެވެ

ކުގެ މުރާދަކީ ބިދުޢަތަކާއި މިބަސްފުޅުގައި މަގުތަ   R  Q  PZ  ] .މުޖާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ 
 .ހަތަކެވެޝުބު

ފަދައިން  ބިދުޢަވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ހަޑިހުތުރުކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެގެންވާބިދުޢަވެރިޔާގެ  
. ގެ ވަރަށްގިނަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުންވެސް އޭނާގެ އެޢަމަލުތަކުގެ ހަޑިހުތުރުކަން ބަޔާންވެގެންވެއެވެ r رسول اهللا

 رسول اهللا. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް 
r ެޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވ .))در وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِنأَم يثَ فدأَح نމާނައީ )رواه البخاري( ))م :
ފަހެ އެކަން . އަހުރެމެންގެ މިދީނުގައި، މިދީނުގައި ނުވާކަމެއް، އީޖާދުކޮށްފިމީހާ ދަންނާށެވެ"
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من عملَ ((: މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތުގައި ވަނީ އަދި އިމާމު." ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ) އޭނަގެމައްޗަށް(
در وا فَهنرأَم هلَيع سالً لَيمމިދީނުގައި ނުކުރާ އާކަމެއް ކޮށްފިމީހާ  ،އަހުރެމެން: "އީމާނަ ))ع

 ."ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ) އޭނާގެ މައްޗަށް(އެކަން . ދަންނާށެވެ
 رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް  
r ުا إِلَى ((. ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅعد نم كذَل قُصنالَ ي هبِعت نورِ مثْلَ أُجرِ ماَألج نم ى كَانَ لَهده

ومن دعا إلَى ضالَلَة كَانَ علَيه من اِإلمثِِْ مثْلَ آثَامِ من تبِعه الَ ينقُص ذَلك من  من أُجورِهم شيئاً،
. ދަޢުވަތުދީފިމީހާ ދަންނައެވެ) ބަޔަކަށް(ހިދާޔަތުގެ މަގަކަށް : "އީމާނަ ).رواه مسلم( ))آثَامهِم شيئاً

އެއީ އެބައިމީހުންގެ އަޖުރުން . އޭނާއަށް، އެކަމުގައި އޭނާއަށްތަބާވީ އެންމެންގެ އަޖުރު ލިބޭހުއްޓެވެ
. ންނައެވެދަޢުވަތުދީފިމީހާ ދަ) ބަޔަކަށް(އަދި ފުރެދުމުގެ މަގަކަށް . އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވުމަކާނުލައެވެ

އެއީ އެބައިމީހުންގެ ފާފައިން . އޭނާގެމައްޗަށް، އެކަމުގައި އޭނާއަށް ތަބާވީ އެންމެންގެ ފާފަތައް ހުއްޓެވެ
  ."އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވުމަކާނުލައެވެ

މިހާތަނަށް ބިދުޢައާއި ބިދުޢަވެރިންގެ ނުބައިކަން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި   
   ފަހެ ބިދުޢައަކީ ކޮބައިބާވައެވެ؟ އަދި ބިދުޢައަކަށްވާނީ ކޮންކަންތައްތަކެއްގައިތޯއެވެ؟ބަޔާންކުރެވުނުއިރު ދެން
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  ބިދުޢައިގެ ތަޢާރަފު
  

ބިދުޢައަކީ ކުރިން މިސާލެއް ނަމޫނާއެއްނެތި އީޖާދުކުރެވޭ ) ބަހުގެ ގޮތުން(ލުޣަވީގޮތުން   
. ކުރައްވާފައިވެއެވެއެކަލާނގެ ވަޙީ. ފުޅު ހިމެނެއެވެމި ވަޙީބަސްގެ هللاމިލުޣަވީ މާނާގައި . ކޮންމެކަމެކެވެ

[ ©¨  §  ¦ Z  )ާއެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިން ކުރިން : "މާނައީ) 117: އަލްބަޤަރ
އަދިވެސް މިމާނާގައި އެކަލާނގެ ." އެއްވެސް މިސާލެއް އަދި ނަމޫނާއެއް ނެތި ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

ކަލޭގެފާނު : "މާނައީ) 9: އަލްއަޙްޤާފް( Z  Y  XZ   ]   \  [  ]. ވެއެވެއިވަޙީކުރައްވާފަ
އެބަހީ ." ރަސޫލުންކުރެ އެންމެފުރަތަމަ ރަސޫލުކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ. ވިދާޅުވާށެވެ

ވޭ ފަހެ އެއްވެސް ދަލީލެއްނެތި ކުރެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކުރިންވެސް އެތައް ރަސޫލުންނެއް ވަޑައިގަތެވެ
  . ކޮންމެ ޢަމަލަކަށް ބިދުޢައޭ ކިޔެނީ މި ބީދައިންނެވެ

އޭގެ ތެރެއިން . ދެން ފަހެ ޝަރުޢީގޮތުން ބިދުޢައިގެ ތަޢާރަފު އެތައް ގޮތަކަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ  
އޭގެ . އެވެ ކިޔުނުފޮތުގައި ކުރައްވާފައިވާ ތަޢާރަފެވެ "االعتصام"އެންމެ ޖާމިޢު ތަޢާރަފަކީ އިމާމު ޝާޠިބީ 

  . ޢިބާރާތްވަނީ މިފަދައިންނެވެ
   "ه سبحانهطَرِيقَةٌ في الدينِ مخترعةٌ تضاهي الشرعيةَ، يقْصد بِالسلُوك علَيها املُبالَغةُ في التعبد للَّ"

   :ކަލިމަތަކުގެ މާނަ
  .ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ ގޮތެއް :رِيقَةٌطَ

ދުނިޔަވީ ކަންތައްތައް . ދީނުގައި، އެބަހީ ބިދުޢައަކަށް ވާނީ ދީނުގައި ކަމެއް އީޖާދުކުރުމުންނެވެ :في الدينِ
  .އެވަނީ މިސަބަބަށްޓަކައެވެ ކޮށްފައި قَيدދީން މިތާނގައި . މީގެތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ

އީޖާދުކުރެވިފައިވާ، އެބަހީ ބިދުޢަވެރިޔާގެ ބިދުޢަވެރިޢަމަލަކީ ދީނުގައި އެއަށް އެއްވެސް އަޞްލެއް  :مخترعةٌ
  . ބިދުޢައިގެ ލުޣަވީ މާނައާ މިލަފްޒުން ގުޅިއްޖެއެވެ. ޙުއްޖަތެއް އަދި ދަލީލެއްވާ ޢަމަލެއްނޫނެވެ

ރިޔާގެ ޢަމަލު ޝަރުޢީކަމަކާ ބޭރުފުށުން ޝަރުޢީ ގޮތަކާ ވައްތަރުވާ، އެބަހީ ބިދުޢަވެ :الشرعيةَ تضاهي
  : އޭގެ ތެރޭގައި. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި އެޢަމަލު ޝަރީޢަތާ އެތައް ގޮތަކުން އިދިކޮޅެވެ. ވައްތަރުވެއެވެ

ނުލައި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއް، ޚާއްޞަ  އެއްވެސް ދަލީލެއްނެތި ޝަރުޢުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޒުނައަކާ •
  .ންކައިފިއްޔަތުތަކެއް ލާޒިމުކުރު

  .ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިގެންނުވާ ޚާއްޞަ އަޅުކަންތަކެއް ލާޒިމުކުރުން •
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އަށް هللاއެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ  :سبحانه ِهللاملُبالَغةُ في التعبد يقْصد بِالسلُوك علَيها ا
ތެރެއަށް ވެދެގަންނަނީ  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ބިދުޢަވެރިޔާ އެބިދުޢައިގެ. އަޅުކަންކުރުމުގައި މުބާލަޣާކުރުން

. ސަވާބު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. އެކަމުގައި އޭނާ މުބާލަޣާކުރެއެވެ. އަޅުކަމެއްގެ މަޤްޞަދުގައެވެ
  !ބާވައެވެވަރު އޭނާއަށް ނުފުދެނީ ޢުކުރެއްވި ފަރާތް ޝަރުޢުކުރެއްވިފަހެ ޝަރު

  
  :އިޖްމާލީ މާނަ

 
އަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި މުބާލަޣާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޝަރުޢީ  تعاىل اهللاއެހެންކަމުން ބިދުޢައަކީ   

  .ނުވަތަ ޢަމަލެކެވެ. ގޮތެކެވެގޮތަކާ ނުވަތަ ޢަމަލަކާ ވައްތަރުވާގޮތަށް ދީނުގައި އީޖާދުކުރެވޭ ކޮންމެ 
މިސާލަކަށް ކާރު އީޖާދުކުރުން، މަތިންދާބޯޓު . ކުމެއެވެޢާރަފުން ދުނިޔަވީ ބިދުޢަތައް ނުބިދުޢާގެ މިތަ  

މި ކަންތައްތަކަކީ އިންސާނުން . އީޖާދުކުރުން، އެކި ފަންނުތަކަށް ފޮތް ތަޞްނީފުކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ
އެހެނީ . މަނާވެގެން ވަނީ ދީނުގައި ހެދެވޭ ބިދުޢައެވެ. ންތައްތަކެވެދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންޖެހޭ ކަ

ކުރެއްވި މިދީނުގައި އެކަލާނގެ ޝަރުޢު. ވެތަޢާލާއެهللا ހަމަކަށަވަރުން ދީނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ހަމައެކަނި 
. ދުނިޔަވީގޮތުން ޝަރުޢީ ނައްޞަކާ ޚިލާފުނޫން ކޮންމެކަމެއް ހުއްދައެވެ. ކަމެއް މެނުވީ ނުކުރެވޭނެއެވެ

  .ދުނިޔަވީ ބިދުޢަތައް ފިޓްކުރެވޭނީ ނުވަތަ ހުށައެޅޭނީ ބިދުޢާގެ ލުޣަވީ މާނައަށެވެ
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ގޮތުން ބިދުޢައެކޭ ޢީޝަރުޢުގައި އަޞްލެއް ފެންނަން އޮތް އެއްވެސް ކަމަކަށް ޝަރު
  .ނުކިޔޭނެއެވެ

  
. ނޫނެވެކަމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ބިދުޢައެއް ކުރާ އެއްވެސްޢީ އަޞްލެއް އެކަމަކަށް ދަލީލުޝަރު

ކުރީގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުން އެބޭކަލުން ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް . ލުޣަވީގޮތުން ބިދުޢައަކަށް ވެދާނެއެވެ
މިސާލަކަށް ޢުމަރުގެފާނު ޚަލީފާއަކަށް ހުންނެވި . ޢަމަލުތަކަށް ލުޣަވީގޮތުން ބިދުޢައޭ ކިޔުއްވަތެވެ

ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާގޮތަށް ފަހަތަށް ޖަމާކުރައްވާ ތަރާވީޙު އްއިމާމެއްގެދުވަސްވަރުގައި މީސްތަކުން އެ
. ށް ބައްލަވާ ވިދާޅުވިއެވެވަޑައިގެން މީސްތަކުންނާ ދިމާއަ އަދި މީސްތަކުންގެ ފަހަތަށް. ހަމަޖެއްސެވިއެވެ

"هذةُ هعالْبِد تمމިތާނގައި ބިދުޢައެކޭ އެވިދާޅުވީ ހެއްޔެވެ؟ ޢުމަރުގެފާނު ނގަޅު ބިދުޢައެއްމިއީ ކިހާރަ "نِع
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު އެކުރެއްވި ޢަމަލަށް ޝަރުޢީގޮތުން އަޞްލެއް . އޭގެ ލުޣަވީ މާނައިގައެވެ

ދެން . ކުރެއްވިއެވެރޭ މީސްތަކުންނާއިގެން ތަރާވީޙު ނަމާދުދެރޭ ނުވަތަ ތިން rهللا އެއީ ރަސޫލު. ވެއެވެ
އެކަން . ޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަމާ ސުވާލުކުރެއްވުމުން ވިދާޅުވިއެވެއަ. އެކަން ހުއްޓާލެއްވިއެވެ

އޭރުން . މަތުގެ މައްޗަށް އެނަމާދު ފަރުޟުވެދާނެ ކަމަށް ބިރުފުޅުންނެވެމަންކަލޭގެފާނު ހުއްޓާލެއްވީ އުންތި
  .ކުރުމުން ނުކުޅެދިގެންފާނެތެވެމަތުގެ މީސްތަކުން އެނަމާދުއުން

ވަޑައިގަތުމާއި ވަޙީގެ ސިލްސިލާ ނިމުމުން އެނަމާދު ފަރުޟުވުމުގެ  އިތުރުރަސޫލާ ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާ
އެހެންކަމުން ޢުމަރުގެފާނު އެނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރެވޭގޮތަށް . ބިރު އެވަނީ ފިލައިގޮސްފައެވެ

  .ހަމަޖެއްސެވީއެވެ
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ޢަމަލަކީ ގެ  )yއަބޫބަކުރު، ޢުމަރު، ޢުޘްމާނު، ޢަލީ (ޚުލަފާއުއްރާޝިދީން 
  .ސުންނަތެކެވެ

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

ވުމުގެ މައްޗަށް ތިއްބެވި ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ އެއްވެސް ޢަމަލުފުޅަކުން ދީނުގައި ބިދުޢަހެދުން ހުއްދަ
ވެފައެއް ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ޤުރުއާން ޖަމާ rهللا މިސާލަކަށް، ރަސޫލު . ނުކުރެވޭނެއެވެއިސްތިދުލާލެއް

އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމަށްފަހު، . ވަނީ ވަކިވަކި ތަފާތު އެއްޗެހީގައި ލިޔެވިފައެވެއޭރު ޤުރުއާން. ނެތެވެ
ކިޔުނު  އޭ "ޔަމާމާ" ކުރެވުނު މުގެ ދުވަސްވަރު، މުސައިލަމަތުލްކައްޛާބާއަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަ
މި މަންޒަރު ޢުމަރުގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން . ން ޝަހީދުވެވަޑައިގަތެވެ قُراُءހަނގުރާމާގައި ވަރަށްގިނަ 
ކަމުގެ ބިރުފުޅު ހީވެ، އަބޫބަކުރުގެފާނަށް ޤުރުއާން ޖަމާކުރެއްވުމުގެ ޚިޔާލުފުޅު  ޤުރުއާން ގެއްލިހިނގައިދާނެ

 .ނު ޤުރުއާން ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ޖަމާކުރެއްވިއެވެދެން އަބޫބަކުރުގެފާ. ދެއްވިއެވެ

ލާމްދީނުގައި ގިނަވެ، އަދިހަމަ އެފަދައިން ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު ޢަޖަމީން އިސް
ތަކުގައި މުސްލިމުން  قراَءةއާއި އަޒަރުބައިޖާނާ މުސްލިމުންކުރި ހަނގުރާމާގައި ޤުރުއާނުގެ އަރުމީނިޔާ

އަށް ފެނިވަޑައިގެން ޢުޘްމާނުގެފާނަށް  حذَيفَة بن الْيمانރުއްސުންލެއްވި هللا އިޚްތިލާފުވެގެން އުޅޭތަން މާތް
އަކަށް ޤުރުއާން ޖަމާކުރައްވައި ދުނިޔޭގެ  قراَءةދެން ޢުޘްމާނުގެފާނު އެއް . އެވާހަކަ ދެންނެވިއެވެ

ގޭ ނނަމަވެސް ޢަރަބި ނޭ. ގެ މައްޗަށެވެ قراَءةރުއާން ބާވައިލެއްވުނީ ހަތް ޤު. ކަންކޮޅުތަކަށް ފޮނުއްވިއެވެ
ތަކުގައި އިޚްތިލާފުވާން ފެށުމުން، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން، އެއުރެންނަށް  قراَءةޢަޖަމީން އެ 

 ވެދާނެތިލާފުލިމުން ޤުރުއާނުގައި އިޚްފަދައިން މުސް ބާވައިލެއްވުނު ތައުރާތާއި އިންޖީލުގައި އިޚްތިލާފުވީ
  .އަކަށް ޤުރުއާން ޖަމާކުރެއްވީއެވެ قراَءةކަމަށް ބިރުފުޅުގެން އެކަލޭގެފާނު އެއް 

ނަމަވެސް . އެވެގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި، ހުކުރުނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއްބަންގި rهللا ރަސޫލު
މުސްލިމުން އެއީ . ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެގޮވާބަންގިނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދެޢުޘްމާނުގެފާ

  .ނަމާދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ތަންބީހެއްގެ ގޮތުގައެވެވުމުގެ ސަބަބުން އެއުރެން ހުކުރުގިނަ
ވެސް ޢަމަލަކުން ދީނުގައި ބިދުޢަހެދުން މިއިން އެއް. މިއީ ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ބައެއް ޢަމަލުފުޅެވެ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ވޭނެއެވެނުކުރެސް މީހަކަށް އިސްތިދުލާލެއްވުމުގެ މައްޗަށް އެއްވެހުއްދަވެގެން
هللا އެއީ މާތް . ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ޢަމަލަކީ ސުންނަތެއްކަން ޞަރީޙަ ނައްޞުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

. ޙަދީޘްފުޅުގައިވެއެވެއެ .ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައި ވާފަދައިންނެވެ عرباض بن سارِيةރުއްސުން ލެއްވި 
)) يدعب كُمنم شعي نم هافَإِنريالَفًا كَثتى اخريفَس ،و يتنبِس كُملَيفَعلَفَاِء الرالْخ ةنس نييدهالْم نيداش
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 نميدعފަހެ ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ، : "މާނައީ )رواه أبو داود والترمذي( ))ب
ފަހެ އޭނާއަށް ގިނަ އިޚްތިލާފުވުންތަކެއް . ފަހުގައި، ދިރިހުރެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ ގެފާނަށްތިމަންކަލޭ

 ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތާއި ތިމަންކަލޭގެފާނަށްތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް) ނދުއެހި. (ފެންނާނެއެވެ
  ."ންނަތުގައި ހިފެހެއްޓުމެވެފަހުގައި، ހިދާޔަތް ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ސު

ޙަދީޘްފުޅުން ޞަރީޙަކޮށް ން އަދި ބިދުޢައެއް ނޫންކަން މިއެބޭކަލުންގެ ޢަމަލުފުޅަކީ ސުންނަތެއްކަ
  .އެވަނީ ބަޔާންވެގެންނެވެ
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  ބިދުޢަ އޭގެ ޒާތުގައި ބެހިގެންވާ ބައިތައް
  
  . އެވެ بِدعة إِضافيةއާއި  بِدعة حقيقية. ބިދުޢަ އޭގެ ޒާތުގައި ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ

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

  :މިބައިގެ ބައެއް މިސާލުތައް
ރުން ކުކޮށް ޙަރާމްކަމެއް ޙަލާލުޢުޛުރަކާ ނުލައި ޝުބުހައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާގަސްތުގައި ޝަރުޢީ  •

  .ކުރުންނުވަތަ ޙަލާލުކަމެއް ޙަރާމް
ލަކަށް ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި މިސާ. ނުކުރައްވާ އަޅުކަމެއް އީޖާދުކުރުންތަޢާލާ ޝަރުޢުهللا  •

  .ނަމާދުކުރުންނުވަތަ ވުޟޫނުކޮށް . ކުރުންދެރުކޫޢުކޮށްގެން މެންދުރުނަމާދު
  .ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކަކީ ޙުއްޖަތެއް ކަމަށް އިންކާރުކުރުން rهللا ރަސޫލު •

  .ގެ ބައެއް މިސާލުތަކެވެ بِدعة حقيقيةމިއީ 
  

އެއްފަރާތަކީ އެފަރާތަށް ޝަރުޢީގޮތުން ދަލީލެއް . އަކީ އެއަށް ދެފަރާތެއްވާ ކަންކަމެވެ بِدعة إِضافية
އަނެއްފަރާތަކީ ޝަރުޢީގޮތުން އެއްވެސް . މިފަރާތުން އެޢަމަލު ބިދުޢައަކަށް ނުވާނެއެވެ. ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ
  . ޢަމަލެކެވެ އެއްފަދަ ން އެޢަމަލަކީ ބިދުޢަ ޙަޤީޤީއާމިފަރާތު .ދަލީލެއްނުވާ ފަރާތެވެ

  
  :މިބައިގެ ބައެއް މިސާލުތައް

އެކަމަކު މީހަކު ބުނަނީ އަހުރެން . މިއީ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ ރޯދަހިފުން، •
 ކަންރޯދަ އޭގެ އަސްލަށް ބަލާއިރު އެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ނީށީންނާނަމެވެ. ރޯދަހިފާނީ ކޮޅަށްހުރެގެންނެވެ

އެކަމަކު އޭނާ ރޯދަހިފަން އެ އިޚްތިޔާރުކުރިގޮތަކަށް އެއްވެސް . ގެންވެއެވެޝަރުޢުވެގެންވާކަމަށް ދަލީލު ލިބި
 . ވާނީ ބިދުޢައަކަށެވެކަންއެހެންކަމުން އެ. ދަލީލެއްނެތެވެ

މީހުން ބުނަނީ އެކަމަކު ބަޔަކު. އަޅުކަމެކެވެ ކުރެވިގެންވާޢުމިއީވެސް ޝަރު ޒިކުރުކުރުން، •
އެކަކު ނަގައިކީމާ އަހުރެމެން . ވަކިކައިފިއްޔަތެއްގައި އަދި ވަކިޙާލަތެއްގައެވެއަހުރެމެން ޒިކުރުކުރާނީ 
! ކިއެއްތައަދި. ޞްލަށް ބަލާއިރު އެއީ ބިދުޢައެއްނޫނެވެޒިކުރު އޭގެ އަ. އޭނާގެފަހަތުން ކިޔާނީއެވެ

  .ވެކުރިގޮތް އެއީ ބިދުޢައެކެހުން އެކަންކުރަން އެއިޚްތިޔާރުއެކަމަކު އެބައިމީ. އަޅުކަމެކެވެ
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ޝަޢުބާން މަހުގެ ފަނަރަވަނަ ދުވަސް ރޯދައަށް ޚާއްޞަކޮށް އެރޭ ސަތޭކަ ރަކުޢަތް ކުރުމަށް  •
. އަޅުކަމެވެދެ މިކަމުގައިވެސް ރޯދަޔާ ނަމާދަކީ އެއަށް ޝަރުޢީގޮތުން ދަލީލު ލިބިގެންވާ .ޚާއްޞަކުރުން

ތުން އެއްވެސް ގޮޚާއްޞަކުރުމަކަށް ޝަރުޢީކަމަކު މިދުވަސް ރޯދައަށް ޚާއްޞަކުރުމާއި އެރޭ ނަމާދަށް އެ
  .ވާނީ ބިދުޢައަކަށެވެއެހެންކަމުން އެކަން. ދަލީލެއް ލިބިގެންނުވެއެވެ

  
މިބިދުޢައަށް މިނަން ކިއިފައިވާގޮތަކީ . ގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ ނިސްބަތުން ހެދެވޭ ބިދުޢައެވެ بِدعة إِضافية

ފަރާތުގެ ނިސްބަތުން  އަދި އަނެއް. ސްބަތުން ބިދުޢައެކެވެއެއްފަރާތުގެ ނި. މިއަށް ދެފަރާތެއް ވާތީއެވެ
  .ނޫނެވެބިދުޢައެއް
. ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެތަޢާލާ ޝަރުޢުهللا ކަންތައްތަކަކީ  ނަމާދާއި، ރޯދައާއި، ޒިކުރުފަދަ  

އި ދަރުމަ އްތަކުގެ ޘަވާބާއަދި އެކަންތަ. އަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެތައްތައްކުރުމަށް ބާރުއަދި އެކަން
އެކަމަކު މިއަޅުކަންތަކުގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުން އެވެއްދި . ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެއިތުރު

ދެންފަހެ ބިދުޢައަކީ . ކައިފިއްޔަތުތަކާއި ޙާލަތްތަކަށް ޝަރުޢުކުރެއްވި ފަރާތުން އެއްވެސް ދަލީލެއްނުވެއެވެ
ތަޢާލާ هللا . އަދި އޭގެމައްޗަށް ފާޑުކިޔުމެވެ. ލުމެވެހައިކޮންމެ ސިފައެއްގައި ވީނަމަވެސް ޝަރީޢަތަށް ގޮންޖަ

T  S  R  Q  P   O  N  M  L K   ]ކުރައްވާފައި އެވަނީ ވަޙީ
UZ  )ާهللا ތިމަން ) ދުވަހުރަފާތްވަދާޢުގެ ޢަޙައްޖަތުލް(މިއަދު : "މާނައީ) 3: އަލްމާއިދ

ގެ ނިޢުމަތް  هللاއަދި ތިމަން . ކޮށްދެއްވައިފީމެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ފުރިހަމަ 
އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދީނެއްކަމުގައި  .ކޮށްދެއްވައިފީމެވެބައިމީހުންގެ   މައްޗަށް ފުރިހަމަތިޔަ

ބުނު މަސްޢޫދުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް." ރުހިވޮޑިގަންނަވައިފީމެވެއިސްލާމްދީނަށް 
ކުރުމަށްޓަކައި ޖަމާވެ ން ވަކި ކައިފިއްޔަތަކަށް ޒިކުރުއެއްދުވަހަކު ބަޔަކުމީހު. ރިވާވެގެންވެއެވެކިބައިން 

ތިޔަބައިމީހުން . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ދެންނެވިއެވެ. ތިއްބާ އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ
ވަތަ ތިޔަބައިމީހުން މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ނު. ބިދުޢައެއްހަދައި އަނިޔާވެރިކަމަކަށް އަރައިގެންފީމުއެވެ

ނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުން ފުރެދުމުގެ ގޮތުން ފާފައަކަށް . ވެއްޖައީމުއެވެބުންނަށްވުރެ ޢިލްމީގޮތުން މާތްއަޞްޙާ
  .އަރައިގެންފީމުއެވެ

ފަހެ . ބައިގެ ތެރެއިން ހިމެނެއެވެކުރުންވެސް ބިދުޢާގެ މިގެ ޢީދުމީލާދީ ފާހަގަ rهللا ރަސޫލު  
އެކަލޭގެފާނު . ބެކެވެދެކެ ލޯބިވުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވާ ވާޖި rهللا ވަރުން ރަސޫލުހަމަކަށަ
الَ يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من ولَده و والده و الناسِ ((. ކުރައްވާފައިވެއެވެޙަދީޘްފުޅު
نيعمމީސްތަކުންނަށްވުރެ  ޅާއި ބައްޕައާއި އަދި އެންމެހާއެމީހެއްގެ ދަރިފު": މާނައީ )متفق عليه( ))أَج
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ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުގެ  ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޮބުވެތި ވެއްޖައުމަށް
  ."އީމާންކަންވެސް ފުރިހަމަވީކަމުގައި ނުވެއެވެ

. ކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމެވެއެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯބިވުމަކީ އެ  
އެބަހީ އެކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުމާއި، ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން 

ދީޘްފުޅު ޙަ. އެކަލޭގެފާނު ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދުޢަވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއްކިބާވުމެވެ
: މާނައީ )رواه أبو داود و الترمذي( ))إِياكُم ومحدثَات اُألمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ((. ކުރައްވާފައިވެއެވެ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ) ބިދުޢަތަކުން(ދީނުގައި އުފެއްދޭ އާކަންތައްތަކުން "
 ."ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެކޮންމެ 

އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާއެއްގެ ކިބައިން އަދި އެއްވެސް ޞަޙާބީއެއްގެ  
ސް އިމާމެއްގެ ކިބައިން އަދި އެއްވެސް ތާބިޢީއެއްގެ ކިބައިން އަދި ތަބަޢަތާބިޢީއެއްގެ ކިބައިން އަދި އެއްވެ

މިކަން ފާހަގަކުރަން ފެށީ ފާޠިމީންނޭ ކިޔުނު . ނުވެއެވެކުރުން ސާބިތުވެގެންލާދީ ފާހަގަމީކިބައިންވެސް ޢީދު
  .ޢުބައިދީންނޭ ކިޔުނު ޝީޢާއިންގެ ބައެކެވެ

 .ބިދުޢަވެރިންގެ ގިނަ ބިދުޢަތައް ހިމެނިގެންވަނީ ބިދުޢާގެ މިބައިގެ ތެރޭގައެވެ  
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  ބިދުޢަ ހެޔޮކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ރައްދު
  

ބިދުޢަ ހެޔޮވެގެންވާކަމަށް ބާޠިލު އިސްތިދުލާލުތަކެއް ން  اهرظَ ބިދުޢަވެރިން ބައެއް ނައްޞުތަކުގެ  
  އޭގެތެރޭގައި؛. ވެއެވެކޮށްފައި
  1 - )) نساِهللا ح دنع وا فَهنسنَ حوملسالْم آها راِهللا، م دنع وئًا فَهينَ سوملسالْم آها رمو 

ގެ ޙަޟްރަތުގައިވެސް ހެޔޮ هللا މުސްލިމުން ހެޔޮކަމެއް ކަމުގައި ދެކެފި ކޮންމެ ކަމަކީ : "މާނައީ ))سيئٌ
ގެ ޙަޟްރަތުގައިވެސް ނުބައި هللاއަދި މުސްލިމުން ނުބައިކަމެއް ކަމުގައި ދެކެފި ކޮންމެ ކަމަކީ . ކަމެކެވެ
  ."ކަމެކެވެ
ބުނު މަސްޢޫދުގެ هللا މިއީ ޢަބްދު. ނޫނެވެއެންމެ ފުރަތަމަ މިއީ އިތުރު ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅެއް   
  .ޤައުލެކެވެ
. ނޫނެވެގެ ބަސްފުޅެއް rهللا މިއީ ރަސޫލު. ވެއެވެޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިޢައްލާމާ އިބްނުލް  

މި ބަސްފުޅަކީ . ނުވާ މީހެކެވެނިސްބަތްކުރާނީ ޙަދީޘްގެ ޢިލްމު ހަމަކަށަވަރުން މިބަސްފުޅު އެކަލޭގެފާނަށް
  )الفروسية(. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ސާބިތުވާ ބަސްފުޅެކެވެهللا ޢަބްދު

ބިތުވާކަމުގެ ގެ ކިބައިން ސާ rهللا މިބަސްފުޅު ރަސޫލު. ވެއެވެޢައްލާމާ އަލްބާނީ ވިދާޅުވެފައި
ގެ ނު މަސްޢޫދުބުهللا ވަނީ ޢަބްދުސްފުޅު ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިމިބަ. ނުވެއެވެއެއްވެސް އަސްލެއް
  )سلسلة األحاديث الضعيفة(. ޤައުލެއްގެ ގޮތުގައެވެ

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

 ގެ ދަށުން އިޖްމާޢުއަކީ باب اإلمجاع އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް. އަހުލުވެރިންނެވެ ގެ إمجاع އެއީ. މައްޗަށެވެ
  .ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިބަސްފުޅު ގެންނަވާފައިވެއެވެޙުއްޖަތެއްކަމަށް އިސްތިދްލާލު

އޭކިޔުނު  ))منهاج السنة(( شيخ اإلسالم ابن تيميةއޭކިޔުނުފޮތުގައި،  ))البداية والنهاية((حافظ ابن كثري 
ޚަލީފާކަމަށް  أبوبكر رضي اهللا عنه،އޭކިޔުނުފޮތުގައި  ))إعالم املوقّعني((عالّمة ابن قيم ފޮތުގައި، އަދި 

  . ކުރެއްވިއެވެސްފުޅުން އެކަމަށް އިސްތިދުލާލުއިސްކުރުމުގެމައްޗަށް ޞަޙާބީންގެ އިޖުމާޢު ނަޤުލުކުރައްވާ މިބަ
އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ހުރިހާ މުސްލިމުން އިޖުމާޢުވެ، . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ مقيالعالّمة ابن އަދި 

. ނޫނެވެބައެއްމީހުނެއް. ގެ ޙަޟްރަތުގައިވެސް ހެޔޮކަމެކެވެهللاހެޔޮކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެފި ކޮންމެކަމަކީ 
    )الفروسية(. ވަނީ ބިދުޢަވެރިންނާ ޚިލާފަށެވެއެހެންކަމުން މިބަސްފުޅު
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 މިބަސްފުޅުގެ ބޭރުފުށް ދަލީލުކުރަނީ ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ إمام شاطيبއަދި  
މަތުގެ ހުރިހާ މުސްލިމުން އަދި އުން. ކީ ހެޔޮކަމެއްކަމަށެވެމުސްލިމުން ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި ދެކެފި ކޮންމެކަމަ

އެކަން  ޗަށް ޖަމާވުން އެއީފަހެ އެބައިމީހުން ހެޔޮކަމެއްގެ މައް. ބާޠިލެއްގެ މައްޗަށް ޖަމާއެއްނުވާނެއެވެ
ކަށަވަރުން އިޖުމާޢު ހިމެނިގެންވަނީ އެހެނީ ހަމަ. ކަމުގައިވުމަށް ދަލީލުކުރާކަމެކެވެ ޝަރުޢީގޮތުން ހެޔޮކަމެއް

. އެހެންކަމުން މިބަސްފުޅަކީ ބިދުޢަވެރިންގެ ޙައްޤުގައިވާ ދަލީލެއްނޫނެވެ. ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައެވެޝަރުޢީ
  ) االعتصام(. ނާ ޚިލާފަށްވާ ދަލީލެކެވެއެބައިމީހުން! އަދިކިއެއްތަ

  
  !" ގަޅު ބިދުޢައެއްހެއްޔެވެނކިހާރަ"މާނައީ  ))نِعمت البِدعةُ هذه(( - 2

މައްޗަށް  ބިދުޢަވެރިން އެބައިމީހުންގެ ބިދުޢަތަކުގެ ޢުމަރުގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުން ބައެއް
އިތުރު .) ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ( ))ضالَلةٌكُلُّ بِدعة ((މިބައިމީހުން . އިސްތިދުލާލުކުރެތެވެ

  .ރަސޫލާގެ މިބަސްފުޅުގެ ޢާއްމުވުން ޢުމަރުގެފާނުގެ އެބަސްފުޅުން ޚާއްޞަކުރެތެވެ
 r رسول اهللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . އިސްތިދުލާލު މުޅިން ބާޠިލުވެގެންވެއެވެމިބައިމީހުންގެ މި

. ނަމާދުކުރެއްވިކަން ޞަރީޙަ ނައްޞުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ ވީޙުތަރާމީސްތަކުންނާއިގެން ޖަމާޢަތުގައި 
ވިދާޅުވިއެވެ،  އެކަލޭގެފާނު. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ގެ جابر بن عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

. ގެން އިޙްޔާކުރެއްވިއެވެރެއެއް މީސްތަކުންނާ މަހުގެ ރޭތަކުން رمضان r رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން 
   )أخرجه الطرباىن(. ކުރެއްވިއެވެފާނު އަށްރަކުޢަތްކުރައްވާފައި ވިތުރިލޭގެއެކަ

ފަހު  ކުރެއްވުމަށްރޭ ޖަމާޢަތުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދުގެން ދެރޭ ނުވަތަ ތިންއެކަލޭގެފާނު ޞަޙާބީންނާ
އަވަހާރަވުމުން އެކަލޭގެފާނު . އެކަންހުއްޓާލެއްވީ އެނަމާދު އުއްމަތަށް ފަރުޟުވެދާނެކަމަށް ބިރުފުޅުންނެވެ

ދެން . ދެން ފަރުޟުވެދާނެކަމުގެ އެއްވެސްބިރެއް ނޯންނާނެއެވެ. ވަޙީގެ ސިލްސިލާ އެވަނީ ކެނޑިފައެވެ
ޢުމަރުގެފާނު ޚަލީފާކަމަށް އިސްވެވަޑައިގެން އެނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާ ސުންނަތް 

  .ބިދުޢައެއް ހެއްދެވީކީނޫނެވެ. ދިރުއްވީއެވެ
އެހެނީ . ޝަރުޢީ މުރާދެއްނޫނެވެ. މުރާދެވެ) ބަހުގެ(ގެފާނުގެ އެބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ ލުޣަވީ ޢުމަރު

. ހަމަކަށަވަރުން އެނަމާދު އަބޫބަކުރުގެފާނު ޚަލީފާކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ޖަމާޢަތުގައި ނުކުރައްވައެވެ
އޭގެފަހުގައި ޢުމަރުގެފާނު . ރައްވައެވެއަދި ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރުގައިވެސް ނުކު

  .އެހެންކަމުން ޢުމަރުގެފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީއެވެ. އެކަންކުރެއްވުމުން އަލަށްއެކަން ކުރެވުނުފަދައެވެ
 ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށް އެގޮތް ތަރާވީޙު. އެވެވިދާޅުވެފައިވެ شيخ اإلسالم ابن تيمية

. ވަރަކަށް ނެގޭނެމިންވަރެވެ މެބޮޑުބިދުޢައެކޭ ވިދާޅުވުން އެއީ އެން ފާނުއެކު ޢުމަރުގެރިވެތިވެގެންވުމާ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . މާނައިގައެއްނޫނެވެ ޝަރުޢީ. އެކަލޭގެފާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ލުޣަވީ މާނައިގައެވެ
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ދެން . ޒު ޢާއްމުވެގެންވެއެވެކަށް ލުޣަވީގޮތުން ބިދުޢާގެ ލަފުފުރަތަމަ މިސާލެއްނެތި ކުރެވޭ ކޮންމެކަމަ މެއެން
   )اقتضاء الصراط املستقيم(. ޝަރުޢީގޮތުން ބިދުޢައަކީ ޝަރުޢީ ދަލީލެއް އެކަމަކަށް ދަލީލުނުކުރާ ކޮންމެކަމެކެވެ

ބައެއްފަހަރު ޝަރުޢީގޮތުން . ބިދުޢަ ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ حافظ ابن كثري
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ( ))فَإِنَّ كلَّ حمدثَة بِدعةٌ وكلَّ بدعة ضاللةٌ(( ސޫލާގެރަތުރުއި. ބިދުޢައަކަށްވެއެވެ

 މިބަސްފުޅު.) އަދި ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ. ދީނުގައިކުރެވޭ ކޮންމެ އާކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ
ޢުމަރުގެފާނުގެ . އަދި ބައެއްފަހަރު ލުޣަވީގޮތުން ބިދުޢައަކަށްވެއެވެ. ހިމެނެނީ ބިދުޢާގެ ޝަރުޢީ މާނައިގައެވެ

))تمنِع هذةُ هعހިމެނެނީ ބިދުޢާގެ ލުޣަވީ  މިބަސްފުޅު!" ގަޅު ބިދުޢައެއްހެއްޔެވެނމިއީ ކިހާރަ" ))البِد
   )تفسري القرآن العظيم(. މާނައިގައެވެ
 އިސްލާމް ދީނުގައި ހެޔޮ ރިވެތިކަމެއް( ))من سن في اإلسالَمِ سنةً حسنةً ((  -3

 ގެ މިޙަދީޘްފުޅުން ބައެއް r رسول اهللا .)ނަމޫނާކޮށްދީފިމީހާ ދަންނައެވެ) މީސްތަކުންނަށްޓަކައި(
އްޗައް ކަމެއްގެ މަ. ބިދުޢަވެރިން އެބައިމީހުންގެ ބިދުޢަތައް ހެޔޮކުރުމުގެ މައްޗަށް އިސްތިދުލާލުކުރެތެވެ

. ޒިމެވެކުރާއިރު އެދަލީލުގެ މުނާސަބަތަށާއި އޭގެ ކުރިއަށާއި ފަހަތަށް ބެލުންލާދަލީލަކުން އިސްތިދްލާލު
 ކުރުމަށްޓަކައި ނައްޞެއްގެ މެދު އޭގެ ދެކޮޅު ދޫކޮށްލާފައި ގެނައުމަކީ އަމިއްލައެމީހެއްގެ މަޒުހަބު ދިފާޢު

  .ވެ؟ މިބައިމީހުންވެސް ކަންތައްކޮށްފައިވަނީ ހަމައެފަދައިންނެވެހެއްޔެއެދުންނޫން ދެވަނަ ކޮންއެއްޗެއް
އެޙަދީސްފުޅު އެއްކޮށް ކިޔައިފި ކޮންމެ މީހަކަށް . ކެވެޅަކީ ޙަދީސެއްގެ ބައެމި ބަސްފު

  . އަރާނެއެވެމީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުން ފަޅާމިބައި
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ جريربن عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

ޤަބީލާގެ ބަޔަކު  مضر ގެ އަރިހުގައި ތިއްބައި r اهللا رسولއެއްދުވަހެއްގެ ހެނދުންކޮޅު އަހަރެމެން 
އަދި . އެބައިމީހުން ލައިގެންތިބީ ރޮނގުދެމި، ކެހެރީގެ، ވީދިފައިވާ ލިބާސްތަކެކެވެ. އަތުވެއްޖެއެވެ

 ފަހެ، އެބައިމީހުންގެ ފަޤީރު ޙާލަތު. އަޅުވައިގެންނެވެ ވެސްކަނޑިތައްމީހުން ތިބީ ކަރުގައި އެބައި
ކޮޅަށް ދެންއެކަލޭގެފާނު ގެ. ގެ މޫނުފުޅުގެ ކުލަ ތަޣައްޔަރުވިއެވެ r رسول اهللاފެނިވަޑައިގެން 

ދެން . އަދި ބިލާލަށް ބަންގިގޮވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. ކުމެވަޑައިގެންފިއެވެވެދެވަޑައިގެން އަލުން ނު
ދެން . ދެއްވަންފެއްޓެވިއެވެ خطبةބިލާލު ބަންގިދެއްވައި ޤަމަތްދެއްވުމުން، ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެން 

 .ވިދާޅުވިއެވެސޫރަތުގެ މިއާޔަތް ކިޔަވައި حشرނިސާ ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވެ، 

[  76  5  4  3   2  1  0  /  .  -Z  )ުއޭ ") 18: އަލްޙަޝްރ
ންމެ ނަފުސެއްވެސް އަދިކޮ. އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެهللا ތިޔަބައިމީހުން މާތް! އްޖެ މީސްތަކުންނޭވެއީމާންވެ
ކޮންމެ ." ކުރި ޢަމަލަކަށް ބަލާހުށިކަމެވެ) ދުވަހަށްޓަކައި قيامةއެބަހީ (ސެއް މާދަމާއަށްޓަކައި އެނަފު

މީހަކުވެސް އޭނާގެ ދީނާރުންނާއި، ދިރުހަމުންނާއި، ފޭރާމުންނާއި، ގޮދަނުންނާއި، ކަދުރުން 



.ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ    

24 
 

. ވިދާޅުވިއެވެ جريربن عبد اهللا." މެއެވެ ކަދުރުފަޅިއެއްގެ މިންވަރުވިޔަސް! އަދިކިއެއްތަ. ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ
އޭނާގެ އަތްވަނީ އެޓުކުރި ބަރުކަމުން . އައެވެ ބޭކަލަކު ބޮޑު ކަދުރު ޓުކުރިއެއް ހިފައިގެން އަންޞާރީންގެ

  . އަތްވަނީ ވާޅުވެފައެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ކައިރިވެފައެވެ ވާޅުވާން
  

 ކުރަމުންގޮސް ކާތަކެތީގެ ފުންޏަކާއި ފޭރާމުގެ ފުންޏެއްއެކަކަށްފަހު އަނެކަކު ޞަދަޤާތް ދެން  
ރަންކޮޅެއްފަދައިން އެކަލޭގެފާނުގެ . ރަސޫލާގެ މޫނުފުޅަށް އަހުރެން ބަލައިލީމެވެއެހިނދު އިތުރު .ހެދިއްޖެެއެވެ

من سن في اِإلسالَمِ سنةً (( . ކުރެއްވިއެވެއެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީސްފުޅު. މޫނުފުޅު ވިދަވިދާ ހުއްޓެވެ
بعده من غَريِ أَنْ ينقَص من أُجورِهم شيئٌ ومن سن في اِإلسالَمِ حسنةً فَلَه أَجرهاَ وأَجر من عملَ بِها 

 ))ئٌ سنةً سيئةً كَانَ عليه وِزرهاَ ووِزر من عملَ بِها من بعده، من غَريِ أَنْ ينقَص من أَوزاَرِهم شي
 އެބަހީ ހެޔޮކަމެއް ފިލައިގެން(ކޮށްފިމީހާ ކަމެއް ނަމޫނާދީނުގައި ހެޔޮ އިސްލާމް: "މާނައީ )رواه مسلم(

އަދި . ފަހެ އޭނާއަށް އެކަމުގެ އަޖުރުވެއެވެ. ދަންނައެވެ) ދަނިކޮށް އެކަންފަށައި ދިރުވައިފި މީހާ
އެއީ އެމީހުންގެ އަޖުރުން . އޭނާއަށްފަހު އޭނާއަށް ތަބާވެ އެކަންކުރި އެންމެންގެ އަޖުރުވެސް އޭނާއަށްވެއެވެ

އެބަހީ (މީހާ  އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ނުބައިކަމެއް ނަމޫނާކޮށްފި. ނުލައެވެ މިންވަރެއް އުނިވުމަކާ ސްއެއްވެ
އަދި އޭނާއަށްފަހު . އޭނާއަށް އެކަމުގެ ފާފަވެއެވެ. ދަންނައެވެ) މީހާ ފަށައި އެކަންފެތުރި ނުބައިކަމެއް
 ގެ ފާފައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވުމަކާއެއީ އެމީހުން. އެންމެންގެ ފާފަވެސް އޭނާއަށްވެއެވެ އެކަންކުރި
  ."ނުލައެވެ

ޙަދީސްފުޅު އައިސްފައި އެވަނީ ޞަދަޤާތާ . ޙަދީސްފުޅު އައިސްފައިވާގޮތް ނިކަންބަލާށެވެ
. ބިދުޢަވެރިންގެ ބިދުޢައަށް ތާރީފުކޮށްފައެއްނޫނެވެ. ޞަދަޤާތްކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައެވެ. ބެހޭގޮތުންނެވެ

ހެނިހެން ކުރެއްވުމުން އެތަންފެނިވަޑައިގެން އެކަދުރުޓުކުރިއެއް ޞަދަޤާތް ލަކުއަންޞާރީންގެ ބޭކަ
 r رسول اهللاމި ޙަދީސްފުޅުން އެއަންޞާރީ ޞަޙާބީއަށް . ކުރެއްވީއެވެޞަޙާބީންވެސް ޞަދަޤާތް

 شرعي! އަދިކިއެއްތަ. ކުރެއްވީކީނޫނެވެގައި ކަމެއް އީޖާދުއެއަންޞާރީ ޞަޙާބީ ދީނު. ތާރީފުކުރެއްވީއެވެ
  .ގޮތުން ސާބިތު ހެޔޮއަމަލެއް ދިރުއްވީއެވެ

ގެ މިއާޔަތް  قرآنމިޙަދީސްފުޅުގެ ހަމައެކަނި މިތަންކޮޅުން އިސްތިދުލާލުކުރާމީހުންގެ މިސާލަކީ 

[G  FZ )ްނުކިޔައި ހުއްޓައިލާ މީހުންގެ  މިހިސާބަށް ކިޔާފައި އަނެއްބައި) 4: އަލްމާޢޫނ
އެއީ ކޮންގޮތަކަށް ނަމާދުކުރާ ." މީހުންނަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ ނަމާދުކުރާ" މިއާޔަތުގެ މާނައަކީ . މިސާލެވެ

O  N   M  L  K  J  I   ] .މީހުންކަން އެއާ ޖެހިގެން އޮތް ދެއާޔަތުގައި އެވަނީއެވެ
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P  QZ  ީއެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމާދުން ޣާފިލުވެގެން ތިބޭ މީހުންނެވެ: "މާނައ .
  ."ދެއްކުންތެރިކަމުގެގޮތުން ނަމާދުކުރާ މީހުންނެވެއެބައިމީހުންނަކީ 

މިހިސާބަށް ކިޔާފައި   x  w  vZ ]ގެ މިއާޔަތް  قرآنއަދި ހަމަ އެފަދައިން 
ގައިތޯ އެއީ ކޮންހާލަތެއް." ކައިރިނުވާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދާ: "މާނައަކީ. ހުއްޓާލާމީހުންގެ މިސާލެވެ

ތިޔަބައިމީހުން "އެބަހީ، ) 43: އައްނިސާ(  z  y  Z ]. ވެގެންނެވެއޭގެފަހުން އެވަނީ ބަޔާން
  " މަސްތުވެފައިވާޙާލު

އިސްލާމްދީނުގައި ހެޔޮކަމެއް ( ))سن ىف االسالمِ سنةً حسنةً  من(( . ދެންވިސްނަވާށެވެ
ބިދުޢައަކީ ކޮންމެ ( ))اللةٌ ض  ةعدكلّ بِ(( މިފަދައިން ޙަދީސްފުޅުކުރެއްވީ ހަމަ ) ނަމޫނާކޮށްފި މީހާ

އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްބަސްފުޅުން . ފަރާތެވެ ކުރެއްވިމިފަދައިންވެސް ޙަދީސްފުޅު.) ވެމަގުފުރެދުމެ
އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް . ކަމެއްނޫނެވެފުޅު ދޮގުވުމަކީ އެކަށީގެންވާނެއެކަލޭގެފާނުގެ އަނެއްބަސް
  . ވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާނެކަމެއްނޫނެވެ تعارض އެއްބަސްފުޅު އަނެއްބަސްފުޅާ

i  h  g            f  e  d    c    ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެاهللا تعاىل وحي  -4
  y  x  w   vu  t  s  r  q  po  n  m   l  k  jZ  

) އަޅުވެރިކަން(ރަހުބާނިއްޔަތު ) އެބަހީ ނަޞާރާއިން(އެބައިމީހުން  އަދި: "މާނައީ) 27: އަލްޙަދީދު(
އެކަމަކު އެބައިމީހުން . ނުކުރައްވަމެވެވާޖިބެއްއެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަން هللا ތިމަން . އީޖާދުކުރިއެވެ
 ގެންވާފަހެ އެކަމަށް އެބައިމީހުން ފަރުވާތެރިވުން ޙައްޤުވެ. ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށެވެهللاއެކަންކުރީ 

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އީމާންވި މީހުންނަށް هللا ފަހެ ތިމަން . ގޮތުގައި ފަރުވާތެރިއެއްނުވިއެވެ
ރަހުބާނިއްޔަތަކީ ." އަދި އެމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނައީ ފާސިޤުންނެވެ. އެބައިމީހުންގެ އަޖުރުދެއްވީމެވެ

  .ދުނިޔަވީ ހުރިހާ ކަމަކުން އެއްކިބާވެ، އަޅުކަމަށް ޚާލިޞްވުމެވެ
ފުރަތަމަ މިބައިމީހުން . ކުރެތެވެންގެ ބިދުޢަތަކަށް އިސްތިދުލާލުމިއާޔަތުން ބިދުޢަވެރިން އެބައިމީހު

އާޔަތަށް ރަގަޅަށް ވިސްނާލިނަމަ މިބައިމީހުންގެ އިސްތިދުލާލު ބާޠިލުކަން ޚުދު މިބައިމީހުންނަށް 
އެބައިމީހުން . އިސްފައިވާ އާޔަތެކެވެބެހޭގޮތުން އަ އެންމެ ފުރަތަމަ މިއާޔަތަކީ ނަޞާރާއިންނާ. ގުނީހެވެނއެ

އެކަލޭގެފާނަށް ވަޙީ . ހުންނަވަނިކޮށެވެ عليه السالمއެކަންކުރީ އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ޢީސާ 
ސުތަކަށް އެކަން ން، އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފުއެބައިމީހު. ބާއްވައިލެއްވެމުން ދިޔަދުވަސްވަރުގައެވެ

. މިއީ އިޤްރާރުގެ ވައްތަރެކެވެ. އެކަން އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކުރެއްވީއެވެ اهللا تعاىلލާޒިމްކުރުމުން 
މަތުގައިވެސް ވަޙީބާވައިލެއްވެމުން މިއުން. ރަށް ޚާއްޞަކަމެކެވެބާއްވާލެއްވެމުންދާ ދުވަސްވަ شريعةއަދި މިއީ 

އެކަން  شرعމަލުކުރެއްވުމުން ބައެއް ޞަޙާބީން ބައެއް ޢަަ. ދިޔަ ދުވަސްވަރު މިކަންތައް ވެފައިއެބަހުއްޓެވެ
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 ޢުމަރުގެފާނު، އެކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަތް އެތައްކަމެއް އެދިވަޑައިގަތް. ކުރައްވާފައި އެބަހުއްޓެވެއިޤްރާރު
މިސާލަކަށް އަންހެނުންގެ ފަރުދާގެ . ގައި ބާވައިލައްވާފައި އެބަހުއްޓެވެ قرآنކީރިތި  اهللا تعاىلގޮތަށް 
  . އާޔަތެވެ

ދެން އެއްވެސް . އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުން އެމަގު އެވަނީ ބަންދުވެފައެވެ r رسول اهللاއެކަމަކު 
އަދި . ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ شريعةއެވަނީ  اهللا تعاىلއެހެނީ . ބޭނުމެއްނުޖެހެއެވެ شريعةއުނިއިތުރަކަށް 

މަތަށް އަމުރުނުކުރައްވާ ސުވަރުގެއާ ކައިރިކޮށްދޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އިތުރުރަސޫލާ، އެކަލޭގެފަނުގެ އުއް
 އަދި ނަރަކައާ ކައިރިކޮށްދޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ. ދުލެއްނުކުރައްވައެވެ

  . ނުކުރައްވާ ދުލެއްނުކުރައްވައެވެއުއްމަތަށް މަނާ
ގައި  ولعلم اُألص. އަކާ ބެހޭ އާޔަތެކެވެ شريعةއަދި މީގެއިތުރުން މިއާޔަތަކީ އަހަރުމެންގެ ކުރީގެ 

މިކަމަށް . އަކަށް ނުވާނެއެވެ شريعة އެއް އަހަރެމެންގެ شريعةވެގެންވަނީ، އަހަރެމެންގެ ކުރީގެ ރާޖިޙު
ރޭގައި އިތުރުރަސޫލާ އެގެތެ. ދަލީލުކުރާއެތައް ނައްޞެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

ކުރީގެ ނަބީބޭކަލުންނަށް ދެވިފައިނުވާ ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް، ތިމަންކަލޭފާނުގެ . "ޙަދީސްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ
އެހެނިހެން . އޭގެތެރެއިން ފަސްވަނަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޙަދީސްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ދެވިފައިވެއެވެ ފަސްކަމެއް

އަދި . ނަބީބޭކަލުން ފޮނުއްވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެބޭކަލުންގެ ޤައުުމުގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށެވެ
މި ޙަދީސްފުޅުން  )البخاري رواه(." މީސްތަކުންގެ ގާތަށެވެ އެންމެހާ ކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީތިމަން

. ނަކަށް ބޭނުމެއްނުޖެހެއެވެދީ މިދީން އެހެން. ސާބިތުވަނީ އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެއްކަމެވެ
 އަދި މީގެ. ކުރެއްވިއެވެއެހެން ސަމާވީދީންތައް މަންސޫޚު މި ދީން ބާވައިލައްވާ اهللا تعاىل! ކިއެއްތައަދި

އިތުރުން ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފުވުމަށް އެތައް އެތައް ދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން 
  . އައިސްފައިވެއެވެ

ކޮށްފައިވާ ތަށް ހެޔޮކުރުމަށް އިސްތިދުލާލުފަހެ، މިބަޔާން ކުރެވުނީ ބިދުޢަވެރިން އެބައިމީހުންގެ ބިދުޢަ
  .އިސްތިދުލާލުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްދެވެބައެއް ނައްޞުތަކާއި، އެބައިމީހުންގެ އެ 
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  ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވުން ބިދުޢަ
  

 ))كلّ بِدعة ضاللةٌ و كُلُّ ضالَلة ىف النارِ ( (. ވެއެވެކުރައްވާފައިޙަދީސްފުޅު r رسول اهللا
." މަގުފުރެދުމެއްވަނީ ނަރަކައިގައެވެއަދި ކޮންމެ . ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ: "މާނައީ

އެކަލޭގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުން، ދީނުގައި ކުރެވޭ އާކަންތައްތައް ދެނެގަތުން ވާޖިބުވުމުގެ މައްޗަށް 
  .އެއީ އެކަމުން ރައްކައުތެރިވުމަށެވެ. ދަލީލުކުރެއެވެ

  . ޙިކްމަތްތެރި ޝާޢިރަކުވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ
  .ومن لَم يعرِف الْخير من الشر يقَع فيه         ،لِلشر لكن لتوقِّيهعرفْت الشر ال 

އަދި . އެކަމަކު އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. އެކަންކުރުމަކަށްނޫނެވެ. އަހުރެން ނުބައިކަންތައް ދެނެގަތީމެވެ"
  ."ބައިކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެންދާނެއެވެމީހާ އެނު ނުބައިކަންތައްތަކުން ހެޔޮކަންތައް ދެނެނުގެންފި

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ حذيفة بن اليمانރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
އަހުރެން ސުވާލުކުރަނީ . އާ ސުވާލުކޮށް އުޅެނީ ހެޔޮކަންތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ r رسول اهللاމީސްތަކުން "

." ކުރެވިދާނެތީ އެކަމާ ބިރުންނެވެކަމެއް އެއިންއަހުރެންނަށް އެއީ . ނުބައިކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ
މުގައިވާ އޭގެ އިދިކޮޅުކަ. އަޅުކަމުގައި ހަމައެކަނި ސުއްނަތުން ފަރުޖައްސައިލުމަކުން ނުފުދޭނެއެވެ

 شركއޭގެ އިދިކޮޅުކަމުގައިވާ  توحيد،އެއީ އީމާންކަމުގައި . ބިދުޢަވެސް ދެނެގަތުން ވާޖިބުވާނެއެވެ
 اهللا تعاىلކުރައްވާ މިބޮޑުވެގެންވާ ހަޤީޤަތަށް އިޝާރާތް. ނެ ނުފުދޭ ފަދައިންނެވެދެނެނުގަ

å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  ë  ê  é  èç  æZ )ާތަކަށް ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާهللا : "މާނައީ) 256: އަލްބަޤަރ

ފަހެ އޭނާ ކެނޑުމެއްނުވާ ވަރުގަދަ އުޅަކެއްގައި . މީހާ ދަންނައެވެ ވެއްޖެއަށް އީމާންهللا ކާފިރުވެ، 
  ." އީ އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެهللا   އަދި .ހިފަހައްޓައިފިއެވެ

އެކަލާނގެ . ވުމަށްޓަކައެވެމިއަސާސް ސާބިތުކުރެއް އަދި ރަސޫލުން ފޮނުއްވިފައިވަނީވެސް

 ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DZ   ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ
. ފޮނުއްވީމެވެ މަތަކަށް ރަސޫލަކުކޮންމެ އުންهللا ތިމަން ކަށަވަރުން އަދި ހަމަ: "މާނައީ) 36: އައްނަޙުލު(
އަދި . އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެهللا ތިޔަބައިމީހުން .) މަށެވެދެއްވު دعوةއެއީ މީސްތަކުންނަށް މިފަދައިން (

  ."އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ދުރުވެ އެއްކިބާވާށެވެ
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ތަޢާލާ هللا . ހުންގެ ޙަޔާތުގައި ސާބިތުކޮށްފައިވާކަމެކެވެއަދި މިކަމަކީ މުއުމިނުން އެބައިމީ 

 w  v   ut  s  r q  p  o  n  m  l  k Z ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކުން އަޅުކަންކުރުމުން هللا އަދި : "މާނައީ) 17: އައްޒުމަރު(
ގެ هللاފަހެ ތިމަން. އެބައިމީހުންނަށް އުފާވެރިކަންހުއްޓެވެ. އަށް ރުޖޫޢަވީ މީހުން ދަންނައެވެهللاއެއްކިބާވެ، 

  ." ދެއްވާށެވެލޭގެފާނު އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުއަޅުތަކުންނަށް ކަ) ޞާލިޙު(
އެކަލޭގެފާނު . ވިއެވެކޮށްދެއްއިތުރަށް މިކަން ސާބިތު مى اهللا عليه وسلّصلّ رسول اهللاއަދި 

الَ إله إالَّ اُهللا وكَفَر بِما يعبد من دونِه، حرم مالُه ودمه، و من قَال (  (. ކުރައްވާފައިވެއެވެޙަދީސްފުޅު
ވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުهللا : "މާނައީ )رواه مسلم(   ))حسابه على اِهللا 

. އިލާހަކުނުވެޔޭ ބުނެ، އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހާ ދަންނާށެވެ
  ." ގެ މައްޗަށްވެهللاއަދި އޭނާގެ ހިސާބު ވަނީ . އޭނާގެ މުދަލާއި، އޭނާގެ ލޭ ޙުރުމަތްތެރިވެއްޖެއެވެ

އޭގެ . އަކުން ފުއްދަވައެއްނުލެއްވިއެވެ توحيدއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ހަމައެކަނި هللا ފަހެ 
އަދި . އިތުރުން އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ކާފިރުވުންވެސް ޖަމާކުރައްވައިފިއެވެ

ޓައި އޭގެތެރެއަށް އެހެންނޫނީ ނޭނގިހުއް. ކުރެއެވެކާއި، ކުފުރު ދެނެގަތުން ލާޒިމުމިކަން ޝިރު

  9Z  :  ;  >  =      <  ?   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىل. ވަދެވިދާނެއެވެ
އަށް هللاމީހުން ޝަރީކުކުރާ ޙާލުމެނުވީ އަދި އެބައިމީހުންކުރެ ގިނަ" :މާނައީ) 106 :ޔޫސުފު(

  ." އީމާނެއްނުވެއެވެ
ނުލައި ސުންނަތުގައި  ދެނެގަތުމަކާ ބިދުޢައެބަހީ . ސުއްނަތާއި ބިދުޢަވެސް ހަމަމިފަދައިންނެވެ

އްވި ޙަދީޘްފުޅުން ސާރިޔާ ރިވާކުރެ ރުއްސުންލެއްވި ޢިރުބާޟު ބުނުهللا  މިކަން މާތް. ނުވެވޭނެއެވެސާބިތެއް
هديين، فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاِء الراشدين الْم((... އެ ޙަދީޘްފުޅުގައި އެވަނީ. ވެއެވެސާބިތުވެގެން

 )رواه أبو داود و الترمذي( ))عضوا علَيها بِالنواجِذ، و إِياكُم و محدثَات اُألمورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ
ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތާއި، ހިދާޔަތް ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް: "އީމާނަ
. ހިފަހައްޓާށެވެ) އެބަހީ ބާރަށް(އެގޮތުގައި ކޮލުދަތްތަކުން . ފާއުއްރާޝިދީންގެ ސުންނަތުގައި ހިފުމެވެޚުލަ

ފަހެ   .ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ) ބިދުޢަތަކުން(އާ ކަންތައްތަކުން ) ދީނުގައި އުފެއްދޭ(އަދި 
  .ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ

ފަހެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭގެ އިދިކޮޅު . ލޯތަކުގެ ކުރިމަތީގައި މަޝްހޫރު ކަމެކެވެ މިއީ! އާދެ
  .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- ابن قتيبة الدينوري . އެތީގެ ވާސިތާއިން މެނުވީ ދެނެއެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

ތަކަމާއި ޙިކުމަތް އެއްޗަކާއި އޭތީގެ އިދިކޮޅު ހެއްދެވުމުން މެނުވީ ކުޅަދުންވަން"
އެއީ އެދޭތިންކުރެ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އޭގެ އިދިކޮޅު އެތީގެ ވާސިތާއިން . ނުވާނެއެވެފުރިހަމައެއް
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ޢިލްމު ދެނެގަނެވެނީ ޖާހިލުކަމުގެ . ފަހެ އަލި ދެނެގަނެވެނީ އަނދިރީގެ ވާސިތާއިންނެވެ. ދެނެގަތުމަށެވެ
އަދި ފޮނިކަން ދެނެގަނެވެނީ . އިންނެވެއަދި ނަފާވުން ދެނެގަނެވެނީ ގެއްލުންވުމުގެ ވާސިތާ. ވާސިތާއިންނެވެ

z  y    ]   .ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންވެސް މެއެވެهللا އެއީ . ހިތިކަމުގެ ވާސިތާއިންނެވެ
  ¦     ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {Z )ްމާނައީ) 36: ޔާސީނ :

. ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެޖޯޑަށް ޖޯޑު އެކަލާނގެއީ ހުރިހާވައްތަރެއް! އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ"
." ބިމުންފަޅާތަކެތިންނާއި އަދި އެބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުންނާއި އަދި އެބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭ ތަކެތިންނެވެ

) 45 :އައްނަޖްމު( Z  !  "  #  $ % ]. ވެއެވެވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިއަދި
ފިރިހެން . އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ދެވައްތަރު ޖޯޑު ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ: "މާނައީ

  )تأويل خمتلف احلديث(." ވައްތަރާއި އަންހެން ވައްތަރެވެ

 ))حممد رسول اهللا، ال إله إال اهللا ((. މިކަން ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމާގައިވެސް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ 
هللا އެބަހީ (މި ދެކަންތަށް ޖަމާނުވެ ތައުޙީދަކަށް . ކުރުމެވެގައި އެވަނީ ނަފީކުރުމާއި ސާބިތުކަލިމާފުރަތަމަ 

ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތަކުން هللا މިކަލިމައިން  ال إله . ނުވާނެއެވެ) އެއްކައުވަންތަ ކުރުމަކަށް
އަދި . އަށް ސާބިތުކޮށްފިއެވެهللا ކަން މިކަލިމައިން އިލާހުވަންތަ إال اهللا. އިލާހުވަންތަކަން ނަފީކޮށްފިއެވެ

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ތަބާވުން ނަފީކޮށް ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނަށް  r رسول اهللاދެވަނަ ކަލިމާގައި 
  .އެކަން ސާބިތުކޮށްފިއެވެ

ހެން މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެهللا އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ކަލިމައިގެ މާނައަކީ   
މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން ތަބާވެވޭނެ  r رسول اهللا ދެވަނަ ކަލިމައިގެ މާނައަކީ. ނުވެއެވެވެސް އިލާހަކު އެއް

  .އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . މިހާތަނަށް ބިދުޢަ ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވާކަން އެނގިއްޖެއެވެ  

هللا ހަމައެފަދައިން . ސުއްނަތުގައި ސާބިތުވެވޭނީ ބިދުޢައަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެނގިގެންނެވެ
ނީ އުރެދުމަކީ އަދި ކިޔަމަންތެރިވެވޭ. ކުރެވޭނީ ޝިރުކަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެނގިގެންނެވެއެއްކައުވަންތަ

  .މެއެވެ ވެސްފަދައިން ވާއުޞޫލީ ޤާޢިދާއެއްގައި. ވެކޮންއެއްޗެއްކަން އެނގިގެންނެ
  ))اجِبو وفَه إِالَّ بِه اجِبالْو متا الَ يކަމެއް އްގެ ޒަރީޢާއިން މެނުވީ، ވާޖިބުއެކަމެ: "މާނައީ ))م
  ."ވެއެވެނުވާ ކޮންމެ ކަމެއް ވާޖިބުވެގެންފުރިހަމަ

  
  

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

 اهللا تعاىلނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެޢަމަލެއްގައި ދެޝަރުތެއްއިސްލާމްކަމަށް ފަހުގައި 
  :އެދެޝަރުތަކީ. ނުކުރައްވާނެއެވެޤަބޫލެއް

  .ކުރުންގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި އެޢަމަލުهللاއެބަހީ ހަމައެކަނި  :އިޚްލާޞްތެރިކަން -1
  .ކުރުންރިހުން ސާބިތުވާ ގޮތަށް އެޢަމަލުގެ އަ r هللاއެބަހީ ރަސޫލު  :އެއްގޮތްވުން ސުއްނަތާ -2

އަދި ދެވަނަ ޝަރުތު . ފުރަތަމަ ޝަރުތު ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަންނާނީ ޝިރުކުގެ ތެރެއަށެވެ
ނެގަނެވޭނެ ބިދުޢަ ދެ الشيخ العالّمة حممد ناصر الدين األلباين. ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަންނާނީ ބިދުޢައިގެ ތެރެއަށެވެ

  :އޭގެތެރޭގައި. ވެއެވެއޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި "أَحكَام الْجنائز" ްގިނަގޮތްތައ ވަރަށް
 ވިޔަސް،އެއްވިޔަސް، ޢަމަލެއް قولސުންނަތާއި ތަޢާރުޟުވާ ކޮންމެ ކަމެއް، އެއީ  -1

  .ވިޔަސް މެއެވެޢަޤީދާއެއްވިޔަސް އިޖުތިހާދެއް
. ބިދުޢައެވެއެއީ ޢަޤީދާގައި ހެދޭ ބިދުޢައާއި ޢަމަލުގައި ހެދޭ . މިބިދުޢަ ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ

       އާއި جهميةއެއީ . ފިރުޤާތަކުގެ ޢަޤީދާ ހިމެނެއެވެދޭ ބިދުޢަތަކުގެ ތެރޭގައި ބާޠިލު ޢަޤީދާގައި ހެ

 توحيد اَألسماِء والصفَاتޖެހިފައިވަނީ މިބައިމީހުން މައްސަލަ. ޤާތަކެވެފަދަ ފިރު أَشعرِية އާއި معتزِلَة
މިތާނގައި އަލުން . ޢަމަލުތަކުގައި ހެދޭ ބިދުޢަތަކުގެ ވަރަށްގިނަ ވާހަކަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ. ގައެވެ
  .ނުކުރަމެވެތައް ތަކުރާރުކުރާކަށް ގަސްތެއްއެވާހަކަ

އެޢަމަލުކުރުން   r هللاވޭ، އެކަމަކު ރަސޫލު ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވެهللاއެޢަމަލަކުން  -2
  . މަނާކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ޢަމަލެއް

. ގެ ޙަޟްރަތަށް އެކަމުން ކުއްތަންވެވޭ ޢަމަލެކެވެهللاމިސާލަކަށް މުޅި އަހަރު ރޯދަހިފުން، ރޯދައަކީ 
  .އިތުރުރަސޫލާވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެމަކު މުޅި އަހަރު ރޯދަހިފުމުން އެކަ

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

ސާބިތުވެފައިވާ މިފަދަ ޢަމަލެއް، އެހެން އެއްވެސް ޞަޙާބީއަކު އެޢަމަލަށް އިންކާރުކުރުން 
  .ވެފައިނުވާނަމަ، ބިދުޢައަކަށް ނުވާނެއެވެސާބިތު

ހެޔޮކަމެއްގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް ކަމެއް އަދި އިލްހާމްވިޔަސް އެކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލެއް 
. އޭނާއަށް އެކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަންކުރާށެވެ. ނުފެންނަނީސް އެކަން ނުކުރާހުށިކަމެވެ

  .އަށް ޙަމްދުކުރާހުށިކަމެވެهللاވީ ކަންތަކާ ދަލީލު މުވާފިގުވީތީ އޭނާ އަދި އޭނާގެ ހިތަށް އިލްހާމް
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ގައި ނަޤުލުކުރައްވާފައިވާ،  "مستدرك"އެކަލޭގެފާނުގެ  إمام حاكم: މިނުކުތާގެ މިސާލުތަކުގެތެރޭގައި
 إمام حاكم. ލިޔުން މަނާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް ހިމެނިގެންވެއެވެ މަހާނަ މަތީގައި މައްޔިތާގެ ތަޢާރަފު

އެބަހީ ޙަދީޘްގެ ސަނަދުން ޞަޙާބީގެ ވާސިތާ . އެޙަދީޘް ނަޤުލުކުރައްވާފައިވަނީ މުޢައްލަޤުކޮށެވެ
މިއީ މިޙަދީޘްގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލެވިފައިވާ . "އޭގެފަހުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ދޫކޮށްލައްވާފައެވެ

ބޭކަލުންގެ  ކަންކޮޅު ތަކުގައި މުސްލިމުންގެ އިމާމުވެރިއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގެ . ޙަދީޘެކެވެ
ބޭބޭކަލުންނާއި  އަދި މިޢަމަލަކީ ކުރީގެ. ވަނީ ލިޔެވިފައެވެ تعارفމަހާނަފުޅުތަކުގެ މަތީގައި އެބޭކަލުންގެ 
  ."ފަހުގެ ބޭބޭކަލުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެކެވެ

. ވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެއިމާމު ޙާކިމުގެ މިބަސްފުޅަށް ރައްދުދެއް ذَهبِي،ފަހެ އިމާމު 
. ނަށް އެނގިފައެއްނުވެއެވެތިޔަބުނުއްވި ޢަމަލު އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކު ކުރެއްވިކަމަށް އަހަރުމެން"

. އެކަންކުރަން ފަށާފައިވަނީ ބައެއް ތާބިޢީންނާއި އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައިމީހުންނެވެ! ކިއެއްތައަދި
  ."ފައެއް ނުވެއެވެއެބޭކަލުންނަށް އެޢަމަލުގެ ނަހީ ފޯރާ

  .އަޅުކަންތަކާއި ގުޅުވިފައިވާ ކާފިރުންގެ ބައެއް އާދަތައް -4
ނުބައި ބިދުޢަތަކުގެ ތެރޭގައި ކާފިރުންނާއި  އެންމެ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ جالَلُ الدين السيوطي

އެއީ . މުޝާބިހުވުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތަކާއި، މޫސުމްތަކުގައި އެބައިމީހުންނާ މުވާފިޤުވުން ހިމެނެއެވެ
   ).األمر باالتباع(." މުސްލިމުންގެ ގިނަ ޖާހިލުން އެކަންކުރާފަދައިންނެވެ

هللا އަހަރަކު ރަސޫލު  މުސްލިމުންގެތެރެއިން ޖާހިލު ގިނަބަޔަކު ކޮންމެ: މީގެ މިސާލުތަކުގެ ތެރޭގައި
r ާއެބައިމީހުންގެ މިކަން މުޝާބިހުވަނީ ޔަހޫދީންނާއި . ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެގެ ޢީދުމީލާދުގެ ޙަފްލ

  .ނަޞާރާއިން އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތަކާއި ތަފާތު ކަންތައްތަކުގައި ބާއްވާ ޙަފްލާތަކާއެވެ
ނެތި މުސްތަޙައްބު  ވެރިން އަދި ޙާއްޞަކޮށް ފަހުގެމީހުން އެއްވެސް ދަލީލެއްބައެއް ޢިލްމު -5

  .ކަމެއެްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޮންމެކަމެއް
 ގެ أَبو احلَسن القزويىنއެވެ، ކިޔުނު ފޮތުގައި  "اَألذْكَار" إِمام نووِي: މީގެ މިސާލުތަކުގެތެރޭގައި

 قُريشދަތުރުވެރިޔާ . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ކިބައިން ރިވާކުރެއްވި ބަސްފުޅެއް ހިމެނިގެންވެއެވެ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތަކީ ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުންވާ . ސޫރަތްކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

  ."އަމާނެކެވެ
އަދި މިއީ އެއްވެސް . "ނީ މިފަދައިންނެވެމިބަސްފުޅަށް ރައްދުދެއްވާފައިވަ عالَّمة األلبانِي

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

ޙަދީޘެއްގައި މެނުވީ  موضوعޙަދީޘެއްގައި ނުވަތަ  ضعيفއެކަމެއްގެ ކައިފިއްޔަތު،  -6
  .ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިނުވާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް
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އަދި . ނުވާނެއެވެ ޙަދީޘެއް ޙުއްޖަތަކަށް ضعيفޙަދީޘްގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އެއްވެސް 
އި އެއަށް އެއްވެސް އަސްލެއްނުވާ ޙަދީޘާ موضوعއަދި . ކުރުންވެސް ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެއެއަށް ޢަމަލު
ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ވަންހަނާވެ، އެބޭކަލުން އޭގެމައްޗަށް އޭގެ ޙަޤީޤަތް ބައެއް ފިޤުހު. ވެޙަދީޘް ދަންނައެ

  .އެއީ ހަމަބޮޑެތި ބިދުޢަތަކެވެ. ބައެއް ޙުކުމްތައް ބިނާކޮށްފައިވެއެވެ
އެނަމާދުކުރަނީ ރަޖަބުމަހުގެ . އް ހިމެނެއެވެއޭ ކިޔޭނަމާދެ رغَائب: މީގެ މިސާލުތަކުގެ ތެރޭގައި
  .އެންމެފުރަތަމަ ހުކުރު ވިލޭރޭގައެވެ
ދަންނާށެވެ، . "އެވެ، ކިޔުނުފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ "اَألمر بِاالِتباَع"جالَلُ الدين السيوطي 

ޖުރައިން ހަތަރުވަނަ ގަރުނަށް ހަމަކަށަވަރުން އެދުވަހާއި އެރޭގެ އެއަޅުކަން އީޖާދުކުރެވިފައިވަނީ ހި
 موضوعއެކަމާބެހޭގޮތުން ރިވާކުރެވިފައިވާ ޙަދީޘަކީ، ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވާގޮތުގައި . ފަހުގައެވެ
  ."އެޙަދީޘް އެކުލެވިގެންވަނީ އެދުވަހުގެ ރޯދައާއި އެރޭގެ އަޅުކަމުގެ މާތްކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ޙަދީޘެކެވެ
  .ނަޅައި ދިއުންއަޅުކަމުގައި ހައްދުފަހަ -7

.  އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަނީ އަހުލުކިތާބީންނަށްވެސް މަނާކުރައްވާފައެވެاهللا تعاىلމިކަން 

[   -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !Z )ާ171 :އައްނިސ( 
. ހައްދުފަހަނައަޅައިނުދާށެވެތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީނުގައި ! އޭފޮތުގެ އަހުލުވެރީންނޭވެ: "މާނައީ
  ."ގެ ކިބަފުޅަށް ޙައްޤުބަހެއްމެނުވީ ނުބުނާށެވެ اهللا އަދި

 އެކަލޭގެފާނު. ވެސް އެކަމަށް އިންޒާރުދެއްވާފައިވެއެވެ r هللاއަދި ރަސޫލު 
رواه النسائي ( "إِياكُم والْغلُو فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِالغلُو في الدينِ  ". ކުރައްވާފައިވެއެވެޙަދީޘްފުޅު

ފަހެ . ދިއުމުން ތިޔަބައިމީހުން ރައްކައުތެރިވާށެވެހައްދުފަހަނަޅައި"މާނައީ  .)و أمحد و ابن ماجه
ދިޔައީ ދީނުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުގެ  ވެގެންހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން ހަލާކު

  ."ސަބަބުންނެވެ
އެއީ . ންނާމެދު ބައެއްފިރުޤާތައް ހައްދުފަހަނަޅައިގޮސްފައިވެއެވެފަހެ ނަބިއްޔުންނާއި ޞާލިޙު

ސޫފީންގެ ބައެއްމީހުން . މަގުފުރެދިފައިވާ ބައެއް އަޅުވެރިންނާއި ސޫފީންގެ މީހުންނެވެ
އަދިމިބައިމީހުންގެ . ކަމުގައި ބުނެފައިވެެއެވެهللا ސް ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ހައްދުފަހަނަޅައިގެންގޮ
 .ސިފަކުރަމުން މިފަދައިން ބުނެފައިވެއެވެ rهللا ޝާޢިރަކު ރަސޫލު 

  مِلَلقَاْو حِواللَّ ملْع كوملُع نمو    من جودك الدنياَ وضرتها فَإِنَّ
ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ހިމެނިގެންވަނީ ކަލޭގެފާނުގެ ދީލަތިފުޅުކަމުގެ : "މިބައިތުގެ މާނައަކީ

  ."ގެ ޢިލްމުވަނީ ކަލޭގެފާނުގެ ޢިލްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ الْمحفُوظ حاللَّوއަދި . ތެރެެއިންނެވެ
  ބޮޑު ހައްދުފަހަނެޅުމެއް ވާނެހެއްޔެވެ؟މިއަށްވުރެ
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ފަރާތުން އެއަޅުކަމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ތަނެއް، ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ޒަމާނެއް، ޝަރުޢުކުރެއްވި  -8
ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ސިފައެއް، ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ އަދަދެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިނުވާ އެކަމަކު މީސްތަކުން 

  .ކަނޑައަޅައިގެންކުރާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް
 ފަރާތުން ވަކި ކުރައްވާޝަރުޢު . "ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެއެވެ، ކިޔުނުފޮތު "الباَعثْ" اإلمام أَبو شامة
ވެސް ނުކުރައްވާ އަޅުކަންތައް ވަކި ވަގުތުތަކަކަށް ޚާއްޞަކުރުން އެއްގޮތަކަށްވަގުތުތަކަކަށް ޚާއްޞަ
އެއިން . ހުރިހާ ހެޔޮޢަމަލެއް ހުރިހާ ވަގުތަކަށްވަނީ ހުޅުވައިލެވިގެންނެވެ! ކިއެއްތައަދި. ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

 ފަރާތުން ލައްވަވައިފިއްޔާ މެނުވީ ކުރެއްވިއްޗަށް ޚާއްޞަ މާތްކަމެއް ޝަރުޢުވަގުތެއްގައި އަނެއްވަގުތުގެ މަ
އްވައިފިއްޔާ މެނުވީ ކުރައްޞައަދި އެއިންވަގުތެއް ވަކިވައްތަރެއްގެ އަޅުކަމަކަށް އެފަރާތުން ޚާ. ނުވެއެވެ

މަހުގެ ދިހަވަނަ މުޙައްރަމް(ހުގެ ރޯދައާއި، ޢާޝޫރާދުވަހުގެ މިސާލަކަށް ޢަރަފާތްދުވަ. ޚާއްޞައެއްނުވާނެއެވެ
 ކުރެއްވިމިވަގުތުތަކަކީ ޝަރުޢު. (ރާއެވެއަދި ދަމުނަމާދާއި، ރަމަޟާންމަހުގެ ޢުމް. ރޯދައެވެ) ދުވަހުގެ

އަދި މިއަޅުކަންތަކަކީ . ފަރާތުން އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުގެ މައްޗަށް މާތްކުރައްވާފައިވާ ވަގުތުތަކެކެވެ
އަދި އެހެން ހުރިހާ ޒަމާނަކަށްވުރެ .) ރާތުން އެވަގުތުތަކަށް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަންތަކެކެވެއެފަ

ފަރާތުން މާތްކުރެއްވި ޒަމާންތަކަކީ މިސާލަކަށް  ކުރެއްވިކުގައި ހުރިހާ ހެޔޮކަމެއް ޝަރުޢުބޮޑަށް، އެޒަމާންތަ
  ." ވިލޭރެއެވެ ރިމަ ދިހަދުވަހާއި، ލައިލަތުލްޤަދުޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަ

އިސްވެ ބަޔާންވެގެން އެދިޔަ އަށް ނުކުތާއަކީ ބިދުޢަ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް 
  .ދެނެގަންނަންޖެހޭނެ އަށް މީޒާނެވެ
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  ބިދުޢަ ހެދުމަށް މެދުވެރިވީ ސަބަބުތައް
  
މިހެންވުމުގެ . ސުންނަތަށާއި ޙަދީޘްގެ އިސްތިލާޙީ ޢިލްމަށް ޖާހިލުވުންގެ  rهللا ރަސޫލު  -1

 ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް ވަކިކުރާކަށް موضوعޙަދީޘްތަކާއި  ضعيفސަބަބުން، 
  .ދެން އެފަދަ ޙަދީޘްތަކުން އިސްތިދުލާލުކުރަން ފެށެއެވެ. ނޭނގޭނެއެވެ

އަޤީދާއަށް  ގެ ބާޠިލު وِحدةُ الْوجودއިމީހުންގެ މިސާލަކަށް ސޫފީންގެމީހުން އެބަ
ماَ وسعتنِي سماَئي والَ "އޭގައިވަނީ . އިސްތިދުލާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އަޞްލެއްނުވާ ޙަދީޘަކުންނެވެ

ގެ އުޑު އަދި  اهللاތިމަން "މީގެމާނައަކީ . މިފަދައިންނެވެ "أَرضي ، ولَكن وسعنِي قَلْب عبدي الْمؤمنِ
އަށް ތަނަވަސްވެގެންވީ  اهللاއެކަމަކު ތިމަން . އަށް ތަނަވަހެއްނުވިއެވެ اهللاގެ ބިން، ތިމަން  اهللا ތިމަން

  ."ހިތެވެ އަޅާގެގެ މުއުމިނު اهللاތިމަން 
ބިދުޢާގެ މައްޗަށް ގެފާނަކީ ނޫރުންވާ ބޭކަލެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ބިދުޢަވެރީން އެ حممدއަދި 
أَولُ ماَ خلَق اُهللا نور نبِيك ياَ "އޭގައިވަނީ . ކޮށްފައިވަނީ ހަދާފައިވާ މައުޟޫޢު ޙަދީޘަކުންނެވެއިސްތިދުލާލު

ابِرހެއްދެވި އެއްޗަކީ ތިބާގެ ނަބިއްޔާގެ ނޫރެވެ اهللاއެންމެފުރަތަމަ " މީގެމާނައަކީ. މިފަދައިންނެވެ "ج .
  !"އޭޖާބިރެވެ

އެބިދުޢާގެ ގެފާނުގެ ސަބަބުން ކަމަށްބުނާ ބިދުޢަވެރިން  حممدހެއްދެވީ  اهللاއަދި ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން 
 "لَوالَك ماَ خلَقْت اَألفْالَك"އޭގައިވަނީ . ކޮށްފައިވަނީވެސް މައުޟޫޢު ހަދީޘަކުންނެވެމައްޗަށް އިސްތިދްލާލު

މިޙަދީޘް ." ކާއިނާތެއް ނުހެއްދެވީމުހެވެ اهللاނުވާނަމަ ތިމަން  ކަލޭގެފާނު"މީގެމާނައަކީ . މިފަދައިންނެވެ
ގެފާނު  حممدހަމަކަށަވަރުން ޚަލްޤުތަކުން ނުވާނަމަ . ހެދި ޖާހިލުކަލޭގެއަށް މިމައްސަލަ އެވަނީ އޮޅިފައެވެ

`  c  b  a   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىل. ރަސޫލުކަމާއިގެން ނުވެސް ފޮނުއްވުނީހެވެ
d Z  )ާاهللاއަދި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި މެނުވީ ތިމަން : "މާނައީ) 107: އަލްއަންބިޔ 

  ." ކަލޭގެފާނު ނުފޮނުއްވަމެވެ
މީސްތަކުން އެބައިމީހުނަށް ފަތުވާދީ ދީނީމައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ޖާހިލުން  -2

 ދައްކައިވާހަކަތައް ލްމެއްނެތިގެ ދީނާބެހޭގޮތުން ޢި اهللاމިބައިމީހުން . ހަމަޖެއްސުން) ރޯނުއެދުރުން(
ސާއި ރައުޔުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބުއްދީން ހެޔޮކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް އެހެންކަމުން ހަވާނަފު. އުޅެތެވެ

  .ގިނަވެއެވެ
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، ادبالع عه منزِتناعا يزيقْبِض العلْم انت إِنَّ اَهللا الَ ". ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވrެ هللا ރަސޫލު 
لَوكن قْبِضبِ ي لْملَالعضِ العقَبى إِاِءمتا لَذَ، حم قِ عبير اسخذَ الناملًا اتاؤلُوا فَ وسئاالً، فَسهفْأَجوا ت

އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން ޢިލްމު  اهللا تعاىل، ހަމަކަށަވަރުން: "މާނައީ ).متفق عليه( "بغريِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا
އެކަމަކު ޢިލްމު އެކަލާނގެ ހިއްޕަވާނީ ޢިލްމުވެރިން . ދައްމަވައިގަތުމަކުން އެޢިލްމެއް ނުހިއްޕަވާނެއެވެ

ހިނދު، މީސްތަކުން  ދެން އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު އެކަލާނގެ ނުބަހައްޓަވާ. މަރުގަންނަވައިގެންނެވެ
ފަހެ އެޖާހިލުން އެއްވެސް . ހަމަޖައްސާނެތެވެ) ރޯނުއެދުރުން(ޖާހިލުން  އެބައިމީހުންގެ ބޮޑެތިން ކަމުގައި

އަދި މީސްތަކުން . މަގުފުރެދިފައެވެ ފަހެ، އެބައިމީހުން ތިބޭނީ ޚުދު. ނުލައި ފަތުވާދޭނެތެވެ ޢިލްމަކާ
  ."މަގުފުރައްދާނެތެވެ

އާދަކާދަތަކާއި ނުވާ އަދި ބުއްދިވެސް އިޤުރާރުނުކުރާ  ޢީ ދަލީލެއް އެކަމުގެ މައްޗަށްޝަރު -3
މިސާލަކަށް، މަރުވެފައިވާމީހެއްގެ މައްޗަށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތެއްގައި ހިތާމަކުރުން، . ޚުރާފާތްތައް

މިޔުޒިކުޖެހުމާއި ނެށުމުގެ ޙަފްލާބޭއްވުން، މައުލޫދުކިޔުން، ޞަލަވާތްފާތިޙާކިޔުން އަދި ފޮތްފޮށި ކިޔެވުން 
އްވެސް ދަލީލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ކަންތައްތަކެއް ގޮތުން އެމިކަންތައްތަކަކީ ޝަރުޢީ. ންތަކެވެފަދަކަ
  .ނޫނެވެ

  .ޝާޢިރަކުވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  
ارالد ـِن   العـرس والـمأْتم ثُم الزار    ثَالَثَةٌ تشـقَى بِه

ހިތާމަކުރުމަށް ބާއްވާ ޙަފްލާއާއި، އެއީ ކާވެނި . އަބާއްޖަވެރިވެއެވެ ތިންކަމަކުން ގޮވަތި: އިތުގެ މާނައަކީމިބަ
  .ޙަފްލާއާއި ނެށުމުގެ ޙަފްލާއެވެ

ކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުމާއި ނުވަތަ ނަބީބޭކަލުންގެ  ވެގެންވާތަޤްލީދުކުރުމާއި، އިމާމުން މަޢުޞޫމު -4
  .މަޤާމާއި ކައިރިކުރާފަދަ  މާތްކަމެއް ޝައިޚުންނަށް ދިނުން

. ގެ ޝައިޚަށް ނުވަތަ އިމާމަށް ތަބާވުމެވެއެމީހާސް ދަލީލަކަށް ބެލުމެއްނެތި ތަޤްލީދުކުރުމަކީ އެއްވެ
  .މެއެވެ އެއީ ދަލީލު އޭނާއާ ޚިލާފަށްއޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

. މިކަން ފެށިފައިވަނީ ހިޖުރައިން ހަތަރުވަނަ ޤަރުނުގައެވެ. މިއީ ތަޢައްޞުބުގެ ބިދުޢައެވެ
ގެ މަޒުހަބު އަދި އެމީހާ. އި ޚިލާފުވުން ފެތުރިފައިވެއެވެމީގެސަބަބުން އެތައް ޞަރީޙަ ނައްޞަކާ

ގެ އެތައް ޙަދީޘެއް  rهللا ރަސޫލު  ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތަކާއި
 "اجلَامع الكَبِير"ލިޔުއްވާފައިވާ  محمد بن احلَسن الشيباَنِيގެ ދަރިވަރު  إمام أبو حنيفة. ރައްދުކުރެވިފައިވެއެވެ

أَبو احلَسن عبد ކުރި އެވެ، ކިޔުނު ފޮތް ތަޞްނީފު "املُختصر"ގެ ޝަރަޙަ ލިޔުނު އަދި  "الصغيراجلَامع "އާއި 
އަހަރުމެންގެ މަޒުހަބުގެ މީހުން ކުރަމުންދާ ކަމަކާއި ޚިލާފަށްވާ ކޮންމެ . ވެއެވެބުނެފައި اِهللا بن حسن الكُوفي

ނުވަތަ . އުވީލުކުރެވިގެންނެވެފަހެ އެއާޔަތް އަދި ޙަދީޘްވަނީ ތަ. އާޔަތެއް އަދި ކޮންމެ ޙަދީޘެއް ދަންނައެވެ
  .ވެގެންނެވެމަންސޫޚު
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. ފަހެ އޭނާ، މަޒުހަބުގެ އަހުލުވެރިންގެ ބަސްތައް އެ އިސްކުރީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މައްޗަށެވެ  
މީނާގެ މިބަހާ  ތަކާރުޤާތަކުގެ ބިދުޢަވެރި ބަސްސޫފީންނާއި، މުޢުތަޒިލީންނާއި، ޖަހުމީންފަދަ ބިދުޢަވެރި ފި

  ހެއްޔެވެ؟ ފަރަޤެއް ހުރީ ކޮން
  .މިބަޔާންވެ ދިޔައީ މީހުން ބިދުޢަތަކުގެ ތެރެއަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ބައެއް ސަބަބުތަކެވެ  
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  ތެރިކަންބިދުޢާގެ ނުރައްކާ
  

ވެރިވާކަަން އެކަމުގެ ދެދުނިޔެ އަބާއްޖަބިދުޢަވެރިޔާގެ . ތެރި ޢަމަލެކެވެބިދުޢައަކީ ވަރަށް ނުރައްކާ  
  :ތެރިކަމުގެ ތެރޭގައިމިކަމުގެ ނުރައްކާ. ން ފުދެއެވެތެރިކަމުގެ ގޮތުނުރައްކާ
  .އޭނާގެ އެޢަމަލު އޭނާގެ މައްޗަށް ރައްދުވެގެންވުން -1

 "فَهو رد منهمن أَحدثَ في أَمرِنا هذَا ما لَيس ". ކުރައްވާފައިވެއެވެޙަދީޘްފުޅު  rهللاރަސޫލު 
ފަހެ . ނުވާ އާކަމެއް ކޮށްފި މީހާ ދަންނާށެވެންގެ މިދީނުގައި، މިދީނުގައިއަހުރެމެ: "މާނައީ  )رواه البخاري(

  ."އެކަންވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ރައްދުވެގެންނެވެ
 اهللا تعاىل. ތެރިކަން ބޮޑެވެހެޔޮކުރާ މީހުންނަށް މާނުރައްކާއަދި ޚާއްޞަކޮށް ބިދުޢަތައް 

p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c   ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
q    s  rZ )ޢަމަލުތަކުގެ ގޮތުން އެންމެ . ކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ: "މާނައީ. )104،103: كهفال

ދުނިޔޭގެ ގެއްލުންވެފައި ތިބިބައެއްގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެއްވަންހެއްޔެެވެ؟ އެއީ 
އެކަމަކު އެބައިމީހުން ވަަރަށް ހެޔޮ . ޙަޔާތުގައި އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބަރުބާދުވެފައި ތިބިމީހުންނެވެ

  ."ޢަމަލުތަކެއް ކުރަމުންދާކަމުގައި އެބައިމީހުން ހީކުރެތެވެ
. އޭނާ އެބިދުޢަމަތީގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު އޭނާގެ ކިބައިން ތައުބާ ފަރުދާވެގެންވުން -2

  .ހެންކަމުން އޭނާގެ ނިމުން ނުބައިވެދާނެކަމުގެ ބިރު އޭނާގެ މައްޗަށް އެބައޮތެވެއެ
 "إِنَّ اَهللا حجب التوبةَ عن صاحبِ كُلّ بِدعة". ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ rهللا ރަސޫލު 

ރިއެއްގެ ކިބައިން ތައުބާ ކޮންމެ ބިދުޢަވެ اهللا تعاىلހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ )سلسلة أحاديث الصحيحة(
  ."ކުރެއްވިއެވެފަރުދާ

ގެ ޝަފާޢަތުގެ ނަސީބުވެސް  rهللا އަދި ރަސޫލު . ނުވެވުންށް ޙައުޟުކައުޘަރަށް ވާރިދުއޭނާއަ -3
  .އޭނާއަށް ނުލިބުން
، منكُملَيرفَعن رِجالٌ ، أَنا فَرطُكُم علَى احلَوضِ" .ވެއެވެކުރައްވާފައިޙަދީޘްފުޅު rهللا ރަސޫލު 

الَ تدرِي ما أَحدثُوا : فَيقُولُ، أَي رب أَصحابِي: فَأَقُولُ، حتى إِذَا أَهويت ألُِناوِلَهم اختلجوا دونِي
كدعކައުޘަރު ކައިރިއަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު، ކުރިން ވަޑައިގެން ޙައުޟު: "މާނައީ )رواه البخاري( "ب

ދެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅުން އައިސްފައިވާ . އިންތިޒާރުގައި ހުންނަވާނަމެވެތިޔަބައިމީހުންގެ 
ދެން ތިމަން ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް . އުފުލައިލެވޭނެއެވެ) ފެން ބުއިމަށްޓަކައި(ބަޔަކު 
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އެބައިމީހުން  ހިނދު، ތިމަންކަލޭގެފާނާ ދުރަށް ށް ލެބިލައްވާށްޓަކައި، އެބައިމީހުންނާ ދިމާއަފެންދެއްވުމަ
! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާ. ފާނު ދަންނަވަމެވެފަހެ އެހިނދު ތިމަންކަލޭގެ. ދަމައި ގަނެވޭނެއެވެ

ކަލޭގެފާނަށްފަހު . ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا ފަހެ . އެބައިމީހުންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވީ މީހުންނެވެ
  ."ނުގަންނަވާނެއެވެތައް ކަލޭގެފާނު ދެނެވަޑައެއްއްދީނުގައި އެބައިމީހުން އުފެއްދި އާކަންތަ

  .ހަމައަށް އޭނާގެ އެބިދުޢައަށް ޢަމަލުކުރި އެންމެންގެ ފާފަ އޭނާގެ މައްޗަށްވުން ތްދުވަހާޤިޔާމަ -4  

»  ¬  ® ¯  °±  ²  ³  ´  ]  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ اهللا تعاىل  
¹¸¶µZ )ުއެބައިމީހުން، ) ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންއެކަމުގެ : "(މާނައީ) 25: އައްނަޙުލ

ނުލައި އެބައިމީހުން  އަދި އެއްވެސް ޢިލްމަކާ. ނެތެވެއެބައިމީހުންގެ ފާފަތައް ފުރިހަމައަށް އުފުލާ
  ."އެބައިމީހުން އުފުލާނެތެވެ) އެބައިމީހުން މަގުފުރެއްދި ފާފަ(މަގުފުރެއްދި މީހުންގެ ފާފަތަކުންވެސް 

ومن سن في اِإلسالَمِ سنةً سيئَةً، كَانَ علَيه ". ކުރައްވާފައިވެއެވެޙަދީޘްފުޅު rهللا އަދި ރަސޫލު 
 روِزا وهروِزهدعب نا ملَ بِهمع نم، رِ أَنْ يغَي نقَمٌءنيش مارِهزأَو نم އަދި : "މާނައީ )رواه مسلم( "ص

އަދި . އޭނާއަށް އޭގެ ފާފަވެއެވެ. ފަތުރައިފިމީހާ ދަންނައެވެއިސްލާމްދީނުގައި ނުބައިކަމެއް ފަށައި 
އެއީ އެބައިމީހުންގެ ފާފައިން އެއްވެސް . އޭނާއަށްފަހު އެކަންކުރި އެންމެންގެ ފާފަވެސް އޭނާއަށްވެއެވެ

  ."މިންވަރެއް އުނިވުމަކާ ނުލައެވެ
  .ކޮންމެ ބިދުޢަވެރިއަކަށް ލަޢުނަތް ލިބިގެންވުން -5

يه لَدثاً ، فَعحثاً أو آوى مدأحدثَ فيها حمن ". ކުރައްވާފައިވެއެވެޙަދީޘްފުޅު rهللا ރަސޫލު 
) އެބަހީ މަދީނާގައި(އެތާނގައި : "މާނައީ )البخاريرواه ( "واملالئكَة والناسِ أجمعني  لَعنةُ اِهللا

 މީހާ ދީފިބިދުޢަވެރިއަކަށް ހިޔާވަހިކަން ނުވަތަ) ބިދުޢައެއް ހަދައިފިމީހާ(ނުބައިކަމެއް އީޖާދުކޮށްފި މީހާ 
 ލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި އެންމެހާއަދި މަ. ހުއްޓެވެގެ ލަޢުނަތްهللاހެ އޭނާގެ މައްޗަށް ފަ. ދަންނައެވެ

  ."ހުއްޓެވެތްވެސްމީސްތަކުންގެ ލަޢުނަ
  .ނުވުންތާ ދުރުވުން މެނުވީ އިތުރުވެގެންގެ ޙަޟްރަهللاކޮންމެ ބިދުޢަވެރިއަކަށްވެސް،  -6

. އެޙަދީޘްފުޅުގައިވެއެވެ. މިނުކުތާއަށް، ޚަވާރިޖުންނާއި ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅު އިޝާރާތްކުރެއެވެ
، يمرقُونَ من الدين كَما يمرق السهم من امكُم مع صيامهِم، وصينَ صالَتكُم مع صالَتهِمتحقرو"

ةيمތިޔަބައިމީހުންގެ ނަމާދުތައް ، އެބައިމީހުންގެ ނަމާދުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު: "މާނައީ )البخاري رواه( "الر
އަޅާކިޔާއިރު ތިޔަބައިމީހުންގެ  ރޯދަތަކާއަދި އެބައިމީހުންގެ . ވެބައިމީހުން މަދުކަމުގައި ދެކޭނެތެތިޔަ

ފަދައިން އެބައިމީހުން  ކުމެގެންދާދުނިދަނޑިން ދުނި ނު. ވެބައިމީހުން މަދުކަމުގައި ދެކޭނެތެރޯދަތައް ތިޔަ
  ."ކުމެގެންދާނެތެވެދީނުން ނު
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މިޙަދީޘްފުޅުން ބަޔާންވެގެން އެވަނީ ބިދުޢަތަކުގައި އެބައިމީހުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްތަކެއް   
 އަޅާބަލާއިރު އް މިބިދުޢަވެރިންގެ ޢަމަލުތަކާއަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުން، އެބޭކަލުންގެ އަޅުކަންތަ. ކުރާނެކަމެވެ

ގެ ޙަޟްރަތާއި ދުރުވުން މެނުވީ هللاއެކަމަކު އެބައިމީހުންގެ އެޢަމަލުތަކުން . މަދުކަމުގައި ހީކުރައްވާނެތެވެ
  . އިތުރެއްނުވާނެއެވެ
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  ނުކުރުންލީސްމަޖި ން ކަނޑާލުމާއި އެމީހުންނާއެކުބިދުޢަވެރިންނާއި ގުޅު
  

ކަމަށާއި،  ހަމަކަށަވަރުން، މިއުއްމަތް ބައިބައިވެގެންދާނެ" .ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ إمام بغوِي
ވަނީ  rهللا އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ އެދުމާއި، ބިދުޢަތައް ފައުޅުވާނޭކަމަށް ރަސޫލު 

 ތަބާވާއަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަހާބީންގެ ސުންނަތަށް . ދެއްވާފައެވެެޚަބަރު
  .މީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ނަޖާގެ ނިޔާކުރައްވާފައިވެއެވެ

ޙާލު މީސްތަކުންނަށް  ކުރާއެކަންކަން ހިތުން އިޢްތިޤާދު، ފަހެ އަމިއްލައެދުންތަކާއި ބިދުޢަތައް
ހިތާ މީހަކު ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ސުންނަތަކަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ޅާ، ނުވަތަ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިންހުށަހަ
އަދި އޭނާ  .ދި އޭނާގެ ކިބައިން ބަރީއަވުމެވެއަ. ގުޅުން ކަނޑައިލުމެވެ މެއްގެ މައްޗަށްވަނީ އޭނާއާސްލިމު

ން އެފަދަ މީހަކު މަގެއްގެ މަތި. ދިރިހުރި ޙާލުވެސް އަދި މަރުވެފައިވާ ޙާލުވެސް އޭނާދޫކޮށްލުމެވެ
. ޔަސް ޖަވާބުވެސް ނުދޭހުށިކަމެވެގޮވި އަދި އިސްވެ ސަލާމް. ނުކުރާހުށިކަމެވެބައްދަލުވިޔަސް އޭނާއާ ސަލާމް

  .ވެއްޖައުމަށް ދާންދެންނެވެދުޢަ ދޫކޮށްލާ، ޙައްޤަށް ރުޖޫޢައެއީ އޭނާ، އޭނާގެ އެބި
އަދި ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައަކުން ތިންދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް 

މިހެންކަމުން . ތަކަށެވެނުގެ ޙައްޤުގައި ނޫންގޮގުޅުން ކަނޑާލައިގެން ހުރުން މަނާވެގެން އެވަނީ ދީ
އެބައިމީހުން ތައުބާވަންދެން ގުޅުން ކަނޑައިލުން  ބިދުޢަވެރިންނާ، ސުގެ އަހުލުވެރިންނާއިހަވާނަފު

  .)شرح السنة(." ދެމިގެންވެއެވެ

Ë  Ê  É  Ó ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  
Ú  Ù   Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ü  Û   à   ß  Þ  ÝZ  )ް68: އަލްއަންޢާމ( 

ބަޔަކު ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންފިނަމަ  ކުރާގެ އާޔަތްތަކާމެދު ބޭކާރު ބަހުސުތައްهللاއަދި ތިމަން : "މާނައީ
ވާހަކައަކާ  އެއީ އެބައިމީހުން އެހެން. ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ކަލޭގެފާނު މޫނުފުޅު އަނބުރައިލައްވާށެވެ

ނައްތުވާލައިފިނަމަ ދި ޝައިޠާނާ، ކަލޭގެފާނު ހަނދާންއަ. ކުރަން ފަށައިފުމަށް ދާންދެންނެވެބަހުސު
  ."ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެބަޔަކާއެކު ކަލޭގެފާނު އިށީނދެ ހަނދާންވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި، އަނިޔާވެރި

ގެ ކަލާމްފުޅު ބަދަލުކޮށް، އެކަލާނގެ هللا. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ إمام شوكانِيމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި 
ފޮތާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ ކުޅެހަދާ އަދި އެކަން އެބައިމީހުންގެ މަގުފުރައްދަނިވި އަމިއްލަ 

ސްކުރުން އްދުކުރާ ބިދުޢަވެރިންނާއެކު މަޖިލީއެދުންތަކާއި، އެބައިމީހުންގެ ފާސިދު ބިދުޢަތަކަށް ރަ
ބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފަހެ އޭނާ އެ. ބޮޑު ނަސޭހަތެއްވެއެވެމީހާއަށް މިއާޔަތުގައި ވަރަށް ކޭކަމަށް ދެހުއްދަ

ނުކުރާ ހިނދު، ފަހެ އެންމެކުޑަ ތައް ބަދަލުހިނދު އަދި އެބައިމީހުން ކުރަމުންދާ ކަންތައް ނުކުރާއިންކާރު
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 އަދި އޭނާއަށް އެއްވެސް އުނދަގުލަކާ. ވެލީސްކުރުން އޭނާ ދޫކޮށްލުމެމިންވަރަކީ އެބައިމީހުންނާއެކު މަޖި
އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން އެކަންތައްތަކާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ . ނުލައި އެގޮތް ލުއިފަސޭހަވެގެންވެއެވެ

އެކުވެސް އޭނާ އެމަޖިލީސްތަކަށް  ވުމާއޭނާ ސަލާމަތްވެގެން) ރާތްތަކުންބިދުޢަތަކާއި މުންކަ(ކަންތައްތަކުން 
. މު މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އޮޅުވާލުމަށް ޒަރީޢާއެއް ކަމުގައި އެބައިމީހުން ހަދަތެވެއާންޙާޟިރުވުން، 

އެހެންކަމުން އޭނާ އެތަނަށް ޙާޟިރުވުމުގައި، ހަމައެކަނި އޭނާ މުންކަރު އަޑުއެހުމުގެ އިތުރުން އިތުރު 
  .ފަސާދައެއްވެސް އެބަވެއެވެ

ގިނަ ފަސާދަތައް  ނުކުރެވޭހާސްތަކުން ޢަދަދުވަރުން ލަޢުނަތްލެވިގެންވާ މިމަޖިލީއަދި ހަމަކަށަ
ދުރުކޮށް ދާނަވެގެންވީ މިންވަރަކުން ބާޠިލު އަދި އަހަރުމެންނަށް ކުޅަ. ވަނީ ފެނިފައެވެއަހަރުމެންނަށް

އަދި ޠާހިރުވެގެންވާ މިޝަރީޢަތް ދެނެގަތުން . ޙައްޤަށް ނަޞްެރުދިނުމަށްޓަކައި އަހަރުމެން ތެދުވީމުއެވެ
ދުޢަތަކުގެ އަހުލުވެރިންނާ ގައި ދެނެގެންފި ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުފުރައްދަނިވި ބިޙައްޤުވެެގެންވާ ގޮތު

ބަޔަކާއެކު  ކުރެއްވި ކަމެއްކޮށްގެން އެކަލާނގެއަށް އުރެދޭޙަރާމްهللا މަޖިލީސްކުރުމުގައި 
 އަދި ޚާއްޞަކޮށް. ސްކުރުމުގައިވާ ފަސާދައަށްވުރެ އެތައް އެތައް ފަސާދައެއް ވާކަން އެނގޭނެއެވެމަޖިލީ

އެއީ   .ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުގައި ހަރުދަނާކަންނުވާ މީހާއަށް މިކަމުގައިވާ ފަސާދަކަން މާބޮޑެވެ
ފާޅު ފިކުރުތައް އޭނާގެ މައްޗަށް  ކަންޔަވާހަކަތަކުން ބާޠިލުބައެއްފަހަރު އެބައިމީހުންގެ ދޮގު ވާހަކަތަކާއި މޮ

ބައްޔެއް ނދަގޫ ފިކުރީކުރަން ދަތި ދިފާޢުކުރަން އުދެން އޭނާގެ ހިތުތެރެއަށް ޢިލާޖު. ބިންވަޅުކެނޑެއެވެ
އަދި އެއީ ޙައްޤުކަމަށް . ދެން އެފިކުރުގެ މައްޗަށް އޭނާމުޅި އުމުރުގައި ޢަމަލުކުރެއެވެ. ވަދެގެންދެއެވެ
ޙަޤީޤަތުގައި . މެވެގަންދީބުނަ هللا. ގެ ޙަޟްރަތާ ބައްދަލުކުރެއެވެهللاޙާލު، އެފިކުރުމަތީ އޭނާ  އިޢުތިޤާދުކުރާ

  )فتح القد ير(." ނުބައި މުންކަރެވެއަދި އެންމެ. އެންމެބޮޑު ބާޠިލެވެއެއީ 
ބުތަކެއް އަދި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިން އެބޭކަލުން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގައި އެތައް ބާ

  :އޭގެތެރޭގައި. ވެއެވެވާފައިހައްދަ
 ."اَألهواِء وبغضهِم باب مجانبة أَهلِ" .އެކަލޭގެފާނުގެ ސުނަނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ إمام أبو داود

  )ސުގެ އަހުލުވެރިންނާ ދުރުވުމާއި އެމީހުންނަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ ބާބުހަވާނަފު(
الترهيب من حبِّ " .ކިޔުނުފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ، އެވެ  "الترغيب والترهيب"إمام منذرِي،  އަދި

ބިދުޢަވެރިންދެކެ ލޯބިވުމުގެ މައްޗަށް ، ނުބައިމީހުންނާއި(  "ألَِنَّ الْمرَء مع من أَحب، اَْألشرارِ وأَهلِ الْبِدعِ
   .)އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާވާހުށީ އޭނާ ލޯބިވާ މީހަކާ އެކުގައެވެ، އިންޒާރު

أَهلِ الْبِدعِ  باب التبري من". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ފޮތުގައި ކިޔުނު، އެވެ "اَألذْكَار"إِمام نووِي  އަދި
  .)ބިދުޢަތަކާއި، އުރެދުންތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން ބަރީއަވުމުގެ ބާބު( "والْمعاصي
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يهقي ب إِمام. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޢަޤީދާގެ ބާބުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މިބާބު ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ
"قَادتعِ". ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ "كتاب اِإلعلِ الْبِدأَه ةالَسجم نيِ عهالن ابބިދުޢަވެރިންނާއެކު ( "ب

  .)ލީސްކުރުން ނަހީކުރެވިގެންވާކަން ނަންގަތް ބާބުމަޖި
އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާއި، ތާބިޢީބޭކަލުން ބިދުޢަވެރިންނާ ގުޅުން . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ قَاضي أبو يعلَى

  .)هجر املبتدع(." ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެކަނޑައިލުމުގެ މައްޗަށް އިޖްމާޢު
ބިދުޢަވެރިޔަކާއެކު އިށީނދެއްޖެ މީހާ ފަހެ އެނާގެ ކިބައިން . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ فُضيل بن عِياض

އަދި . އެކު އިށީނދެއްޖެ މީހަކަށް ޙިކުމަތެއް ނުލިބޭނެއެވެއަދި ބިދުޢަވެރިއަކާ. ށިކަމެވެވާހުހުޝިޔާރު
  .)احللية( ."ނޑު ކިއްލާއެއް ވުމަށް އަހުރެން އެދެމެވެއަހުރެންނާއި ބިދުޢަވެރިޔާއާ ދެމެދު ދަގަ

ތިބާއާ ބިދުޢަވެރިޔަކު މަގަކުން ބައްދަލުވެއްޖެއްޔާ . "ޅުވެފައިވެއެވެވިދާ يحيى بن أَبِي كَثيرއަދި 
  )الشريعة لآلجري(." އެހެންމަގެއް ތިބާ އިޚްތިޔާރުކުރާހުށިކަމެވެ
  .އަދި ޝާޢިރަކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

  وكُلَّ غاَوٍ إِلَى اَألهـواِء ميـاَّلِ       ياَ طاَلب العلْمِ صاَرِم كُلَّ بطاَّلٍ
لَنـيمالَ تعٍ وـذَا إِلَى بِدالقاَلِ      ياَ هلِ ويلقهاَ باحاَبلَّ أَصض قَد  

ކޮންމެ ބާޠިލުގެ އަހުލުވެރިޔަކާ އަދި ކޮންމެ ފުރެދިފައިވާމީހަކާ އަދި އަމިއްލަ  !އޭކިޔަވާ ކުއްޖާއެވެ"
ށް ދުޢަތަކާ ދިމާއަބި! ވާ ކުއްޖާއެވެއޭކިޔަ. ބިފައިވާ ކޮންމެމީހަކާ ތިބާ ގުޅުން ކަނޑައިލާށެވެނއެދުމަށް ލެ

  ."ހަމަކަށަވަރުން އެބިދުޢަތަކުގެ އަހުލުވެރިން ބާޠިލު ބަސްތަކަކުން މަގުފުރެދިއްޖެއެވެ. ތިބާ ނުލެނބޭށެވެ
 އަހުރެން ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންނާ. މީހަކުބުނެއެވެ. އަށް މީހަކު ދެންނެވިއެވެ إِمام أوزاعيއަދި   

ފަހެ . ލީސްކުރާނަމެވެއަހުލުވެރިންނާ އެކުގައިވެސް މަޖިތަކުގެ އަދި ބިދުޢަ. ލީސްކުރާނަމެވެއެކުގައި މަޖި
  .)اإلبانة( ".ެއޭނާ އަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލާ ދެމެދު ހަމަހަމަކުރަން އެދޭމީހެކެވ. "ވިދާޅުވިއެވެ إِمام أوزاعي
ލީސްކުރުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ބިދުޢަވެރިންނާއެކު މަޖި. "ވެއެވެވިދާޅުވެފައި ابن قُدامةއަދި   

اآلداب (." ފޮތްތައްކިޔުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުން ސަލަފުއްޞާލިޙުން މަނާކުރައްވަތެވެ
  )الشرعية البن مفلح

ސުގެ ހަވާނަފު. ކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެއިމާމު މާލި. "ވިދާޅުވިއެވެ ابن خويز مندادއަދި   
އަހުލުވެރިންނާއި، ބިދުޢަވެރިންނާއި، ނުޖޫމީޢިލްމްވެރިން މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެވިފައިވާ 

ލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އަހަރުމެންގެ ޢި. ވިދާޅުވިއެވެ ابن خويز. ފޮތްތައް ވިއްކުން ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ
ޒިލީންނާއި، ސޫފީންނާއި، ޖަހުމީންފަދަ ބިދުޢަވެރީންގެ ސުގެ އަހުލުވެރިންގެ ފޮތްތަކަކީ މުޢުތަހަވާނަފު
  )جامع بيان العلم وفضله(." ފޮތްތަކެވެ
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އޭނާ ރާފިޟީންނާއި . "ވެއެވެވިދާޅުވެފައި إمام ذَهبِيތަރުޖަމާގައި  ގެ ابن رويديއަދި   
. ހިނދު އޭނާ ބުނެއެވެ އެއްޗެކޭ ބުނެވޭ ފަހެ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އޭނާއާ. މުލްޙިދުންނާއެކު މަޖިލީސްކުރެއެވެ

ދެންވީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ . އެކުގައި އުޅެނީ އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް ދެނެގަތުމަށެވެ ނާއަހުރެން އެމީހުން
  )سري أعالم النبالء(." އެންމެފަހުން އޭނާ ވެގެންދިޔައީ މުލްޙިދު ޒިންދީގަކަށެވެ

ހަބުގެ އަހުރެންގެ މަޒު. އިވެއެވެބުނެފަ ابن عقيل. ތަރުޖަމާގައި ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ابن عقيلއަދި   
އެކަމުގެ . ނެވެގުޅުން ކަނޑައިލުމަށް އެދު އިން ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާޢަތަކާއެކުވެރިން އަހުރެންގެ ކިބަ

  .ވިއެވެއް ޢިލްމަކުން އަހުރެން މަޙްރޫމުކުރަނިވި އެތަސަބަބުން ފައިދާ
 އެބައިމީހުން އޭނާ މަނާކޮށް. "ވިދާޅުވިއެވެ إمام ذَهبِيގެ މިބަހަށް ތަޢުލީޤު ދެއްވަމުން  عقيل ابن  

އެންމެފަހުން . ކުރިއެވެއެކަމަކު އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރު. ކުރުމަށެވެއުޅުނީ މުޢުތަޒިލީންނާއެކު މަޖިލީސް
ކުރުމުގެ މައްޗަށް އޭނާ އަދި ނައްޞުތައް ތައުވީލު. ތެވެއޭނާ އެބައިމީހުންގެ ވާފަށްތަކުގައި އަޅައިގަ

  )سري أعالم النبالء( ."އަޅައިލިއެވެފާލަން
ނަތުގެ ޢިލްމުގައި ދިނީ ޤުރުއާނާއި ސުންވެރިންގެ ބަސްތަކުން އެއަންގައިބަޔާންވެގެން އެދިޔަ ޢިލްމު  

ދުޢަވެރިންގެ އެބައިމީހުން އެބި. އުޅުމަކީ ފަސާދައެއްކަމެވެމީހުން ބިދުޢަވެރިންނާ ކައިރިވެ ނެތްހަރުދަނާކަން
ނަތުގެ އެކަމަކު ޤުރުއާނާއި ސުން. އެއްވެސް އަމާންކަމެއް ނޯންނާނެއެވެކަމުގެ  ނުދޭނެބަސްތަކަށް އިޖާބަ

ށް އެއީ އެބައިމީހުންނަ. ޖެހޭނެއެވެޢިލްމުގައި ހަރުދަނާކަންހުރި މީހުން އެބިދުޢަވެރިންނާ ކުރިމަތިލާން 
 އެބައިމީހުންގެ ޝުބުހަތައް ބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައިއަދި . ދިނުމަށެވެސީދާވެގެންވާ މަގަށް ދަޢުވަތު

ކަންތައް މިކަން ހިމެނިގެންވާނީ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައި. ވެކުރުމަށެޝާމުނާޤަ އެބައިމީހުންނާ

h  g  f   k  j  i    ] .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީهللا މާތް . ރުމުގެ ޤާޢިދާގެ ދަށުންނެވެމަނާކު
  m  l   t  s  r  qp  o  nZ )ުމާނައީ) 104: އާލުޢިމްރާނ :

ކަންތައް މަނާކުރާ ބަޔަކު ތިޔަބައިމީހުންގެ ޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް، ނުބައިހެޔޮމަގަށް ގޮވާ، ހެއަދި "
  ."ލިބިގެންވާ ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެއަދި ކާމިޔާބު . ން ވާހުށިކަމެވެތެރެއި

فَلْيغيره بِيده، فَإِنْ لَم من رآى منكُم منكَرا ". ކުރައްވާފައިވެއެވެޙަދީޘްފުޅު rهللا އަދި ރަސޫލު   
انماِإلي فعأَض كذَلو فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم ،ساَنِهفَبِل عطتسތިޔަބައިމީހުންގެ : "މާނައީ .)مسلمرواه ( "ي

އެގޮތަށް . ކަމެވެހުށިއޭނާގެ އަތުން އެކަން ހުއްޓުވާލާތެރެއިން މުންކަރެއް ފެނިއްޖެ މީހާ، ފަހެ 
ވާނަމަ ހިތުން ނުއެގޮތަށް ކުޅަދާނަވެގެން. ކަމެވެހުށިދުލުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރާ ނުވާނަމަކުޅަދާނަވެގެން

  ."ދަށް މިންވަރަކީ އެއީއެވެއަދި އީމާންކަމުގެ އެންމެ. މެވެހުށިކައެކަމަށް އިންކާރުކުރާ
ލްމުވެރިންގެ ކިބައިން ބަސްފުޅުތައް ކުރުން މަނާވެގެންވާ ކަމަށް ޢިފަހެ ބިދުޢަވެރިންނާއެކު މަޖިލީސް  

އައިސްފައިވާ ހިނދު، އޭގެ މާނައަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުވެރިޔަކު އެބިދުޢަވެރިންނަށް ހެޔޮމަގަށް 
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މަޤްޞަދުގައި އަދި މި. ނުކުރާށެކޭވެސް ނޫނެވެއަދި އެބައިމީހުންނާ މުނާޤަޝާ. ނުދޭށެކޭ ނޫނެވެދަޢުވަތު
އެބަސްފުޅުތަކުން އެބޭކަލުންގެ މުރާދަކީ، . ނުވާށެކޭވެސް ނޫނެވެތަކާ ކައިރިއެބައިމީހުންގެ މަޖިލީސް

ލީސްތަކުން ންވާ މީހާ، އެބިދުޢަވެރިންގެ މަޖިކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެދުޢަވެރިންގެ ޝުބުހަތައް ރައްދުއެބި
ތެރެއަށް  އެއީ އޭނާގެ ހިތަށް އެޝުބުހަތަކުގެ އަސަރުކޮށް، އޭނާވެސް އެބިދުޢަތަކުގެ. ރައްކައުތެރިވުމެވެ

  .ގެނބިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް ބިރުންނެވެ
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  ބިދުޢަވެރިޔާގެ ޙުކުމް
  

އެމީހެއްގެ އިސްލާމްކަން ސާބިތުވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް، އޭނާއަކީ ކާފިރެއް ކަމަށް ނުވަތަ   
 rهللا ކުރުމަކީ އެކަމުން ރަސޫލު ކަމަށް ޙުކުމް ބިދުޢަވެރިއެއް ކަމަށް ނުވަތަ ފާސިޤެއް

إِنْ لَم ، ياَ كاَفر: من قاَلَ َألخيه". ވެއެވެއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައި. މެކެވެދެއްވާފައިވާ ކައިންޒާރު
ككَذَل كُني ،هلَيع تعجإِالَّ رބުނެފި ! ށް، އޭ ކާފިރެވެތިމާގެ އަޚާއާ ދިމާއަ: "މާނައީ .)مسلمرواه ( "و

  ."އޭނާ އެފަދައިން ނުވާނަމަ އެހެން ބުނި މީހާގެ މައްޗަށް އެކަލިމަ ރުޖޫޢަވާނެއެވެ. މީހާ ދަންނާށެވެ
ރެއިން މީހަކު، އޭނާއަށް މުސްލިމުންގެ ތެ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ شيخ اِإلسالَم ابن تيميةއަދި   

 .ނުވެއެވެދަވެގެންހަކަށް އޭނާ ކާފިރުކުރުން ހުއްއެއްވެސް މީ، ުންކުރެވުމކުށެއްކުރެވުމުން ނުވަތަ ފާފައެއް
ހެއްގެ އެމީ. އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަމުގެ ޙުއްޖަތް ޤާއިމުވެ، ދަލީލު ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

ން އެކު ސާބިތުވެއްޖެ މީހާގެ އިސްލާމްކަން ޝައްކެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ކިބައިއިސްލާމްކަން ޔަޤީންކަމާ
ޙުއްޖަތް ޤާއިމުވެ، ޝުބުހަ ފިލައިގެން ދިއުމަށްފަހު މެނުވީ އެކަން ! ކިއެއްތައަދި. ނުދާނެއެވެފިލައިގެން 

  )12/466 :جمموع الفتاوى(." އޭނާގެ ކިބައިން ފިލައިގެން ނުދާނެއެވެ

ޔާ ކާފިރުކުރާ ބިދުޢައާއި ބިދުޢަތަކުގެ ތެރޭގައި އޭގެވެރި. ދެން ބިދުޢަތަކުގެ ވާހަކަ ދަންނައެވެ  
ޢަވެރިޔާގެ ކާފިރުވާފަދަ ބިދުޢަތަކުގެ މަޞްދަރަކީ ބިދު. ނުކުރާ އެކަމަކު ފާސިޤުކުރާ ބިދުޢަވެއެވެކާފިރު
  .ނުވެ ފާސިޤުވާފަދަ ބިދުޢަތަކުގެ މަޞްދަރަކީ ބިދުޢަވެރިޔާގެ ބޭރުފުށު ޢަމަލެވެއަދި ކާފިރު. ހިތެވެ

ގެން ފޮނުއްވި ރަސޫލާ އެދީނަކާ އެކަލާނގެ اهللا تعاىل. "ވިދާޅުވިއެވެ شيخ اِإلسالَم ابن تيمية  
ދެއްވި ހުރިހާ ކަމެއް ދޫފުޅުމަތިން އެކަލާނގެ ޚަބަރު ކުމެ، އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެން ނުޙައްޤުދީނު

އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޙަރާމްކުރެއްވި ކަންތައް ޙަރާމްނުކުރާ މީހާ، މިސާލަކަށް، هللا  އިޤުރާރުނުކޮށް،
ތް ދައްކަވާ ދެއްވާ ކަމުގައި ނުވަތަ ހިދާޔައި ނުވަތަ ނަޞްރުކަމުގަ ދެއްވާއޭނާގެ ޝައިޚު އޭނާއަށް ރިޒްޤު

އަށްވުރެ  rهللا ގެ ޝައިޚު ރަސޫލު ށް އިޖާބަދޭ ކަމުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރިޔާދުތަކަކަމުގައި ނުވަތަ އޭނާ
އޭނާ މިއިން ކަމެއް ފާޅުކުރާނަމަ އޭނާއަކީ . ކުރާ މީހާ ދަންނައެވެތްވެގެންވާ ކަމުގައި އިޢްތިޤާދުމާ

. ދެން ވިދާޅުވިއެވެ." އަދި ފާޅުނުކޮށް ހިތުގައި ފޮރުވައިގެން ހުރިނަމަ އޭނާއަކީ މުނާފިޤެކެވެ. ކެވެކާފިރެ
އެނާގެ މައްޗަށް ކުފުރުގެ އެއީ . މިޙުކުމް އެފަދައިން ބުނާ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަކަށް ނާންނާނެއެވެ"

ކުރާ ސަބަބުތައް އޭނާގެ މައްޗަށް އެޙުކުމް ނަފީއޭނާގެ  ކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް އޭނާގެ ކިބައިގައިވެ އަދިޙުކުމް
މިސާލަކަށް، އަލަށް އިސްލާމްވާ މީހަކު ރަލާއި ރިބާ ޙަލާލުކަމަށް . ކިބައިން ފިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

ސަބަބަކީ އޭނާއަށް އަދި ދީނުގެ ޙުކުމްތަކެއް . (ނާންނާނެއެވެ ކުފުރުގެ ޙުކުމް އޭނާގެ މައްޗަކަށް ބުންޏަސް
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އަދި އިސްލާމީ މާހައުލާއި މުޅިން ދުރުގައި އުޅެ ބޮޑުވި މީހާގެ މައްޗަށްވެސް .) ނގޭނެއެވެރަނގަޅަކަށް ނޭ
  )3/354 :جمموع الفتاوى(." މިޙުކުމެއް ނާންނާނެއެވެ

ބިދުޢަތައް . "އެވެ، ކިޔުނު ފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ "معارج القبول"الشيخ حافظ احلكمي   
  .އޭގެވެރިން ދީނާ ދުރުކޮށްދޭ މިންވަރުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ

މިޙުކުމް އަންނާނީ އެބިދުޢަތައްހެދުން ޙަލާލުކަމަށް . ކުރާ ބިދުޢަތައްމުޅިން ދީނުން އެއްކިބާކޮށް ކާފިރު. 1 
  .ދެކޭ ބިދުޢަވެރިންގެ މައްޗަށެވެ

  .ނުކުރާ ބިދުޢަތައްކާފިރު. 2 
ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އެކަމަކަށް އިޖުމާޢުވާ އަދި ޝަރުޢުގައި : ކުރާ ބިދުޢައިގެ ޤާޢިދާކާފިރު •

. ހޫރުވެފައިވާ ކަމަކަށް އިންކާރުކުރުންމުތަވާތިރުކޮށް ސާބިތުވާ އަދި ދީނުގައި ޟަރޫރީގޮތުން އެނގި މަޝް
 ނުވާކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ފަރުޟުކުރެވިގެން ކަމަކަށް އިންކާރުކުރުންކުރެވިފައިވާ އެއީ ދީނުގައި ފަރުޟު

ވިޔަސް ނުވަތަ ޙަލާލުކަމެއް  ކަމުގައި ކުރިޙަލާލުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ޙަރާމްކަމެއް ކަމެއް ފަރުޟު
  .ޙަރާމްކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ

ގެ އެއްވެސް ސުންނަތެއް  rهللا  އެއީ ޤުރުއާނާއި ރަސޫލު: ނުކުރާ ބިދުޢައިގެ ޤާޢިދާކާފިރު •
އެބަހީ އުމަވީ ދައުލަތުގެ ވެރިން ހެދި . (ބިދުޢަތަކެވެ مروانِيމިސާލަކަށް . ކުރުން ލާޒިމުނުވާ ކަންތަކެވެދޮގު

ސް އެބޭކަލުން އެކުވެ އެހެންވުމާ. އެކަންތައްތަކަށް އަސްޙާބުބޭކަލުން އިންކާރުވެސްކުރެއްވިއެވެ. ކެވެބިދުޢަތަ
އެމީހުން . އަދި އެމީހުންގެ ބައިޢަތުންވެސް ވަކިވެވަޑައިނުގަންނަވަތެވެ. ނުކުރައްވަތެވެކާފަރެއްއެމީހުން 

ކިޔުން އޭގެ ވަގުތުން ފަސްކުރުމާއި ޢީދުނަމާދުގެ ކުރިން ޚުޠުބާހެދި ބިދުޢަތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ނަމާދު 
  .)" ހިމެނެއެވެ
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  ގުބިދުޢައިން ސަލާމަތްވުމުގެ މަ
  

ދެން އެމަގުފުރެދުމުން ސަލާމަތްވާނީ . ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެއްކަން ބަޔާންވެއްޖެއެވެ  
  ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ 

تركْت فيكُم ما إِنْ تمسكْتم بِه لَن تضلُّوا، ". ވަނީ ދެއްވާފައެވެ rهللا މީގެ ޖަވާބު ރަސޫލު   
 ހިނދަކު މީހުން ހިފަހައްޓައިގެން ތިބިހާއެ ދެއެއްޗެއްގައި ތިޔަބައި: "މާނައީ .)املوطأ( "كتاب اِهللا وسنتي

ނުދާނެ ދެއެއްޗެއް، ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ތިޔަބައިމީހުން މަގުފުރެދިގެން 
  ."ގެ ފޮތާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތެވެهللاއެއީ . ދޫކުރެއްވީމެވެ

ސް މިފަދަ ވަގުތެއްގައިވެ. އިޚުތިލާފުވުންތަކާއި ބައިބައިވުންތައް ގިނަވެފައިވާ ޒަމާނެކެވެމިޒަމާނަކީ   
وإِنه من " .ވެކުރައްވާފައިވެއެޙަދީޘްފުޅު. ށްދެއްވާފައެވެރަސޫލާ އެވަނީ ބަޔާންކޮކަންތައް ކުރަންވީގޮތް އިތުރު

 رواه ( "لَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفاِء الراشدين الْمهدينيفَسيرى اختالفاً كَثرياً ، فَعيعش منكُم بعدي 
އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފަހުގައި : "މާނައީ .)أبو داود والترمذي

ހިނދު އެ. ފަހެ އޭނާއަށް ގިނަ އިޚްތިލާފުވުންތަކެއް ފެންނާނެއެވެ. ދިރިހުރެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
ބެވި ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތާއި، ހިދާޔަތް ލިބިވަޑައިގެން ތިއްތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް

  ."ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ސުންނަތުގައި ހިފުމެވެ
ބައެއްމީހުނަށް ޤުރްއާނާއި . އެކި މީހުނަށް ޢިލްމުދެއްވާފައިވަނީ އެކިވަރަށެވެ اهللا سبحانه وتعاىل  

މިބައިމީހުންނަށް ކިޔޭނީ . ވެއެވެގަނެވޭ ވަރަށް ޢިލްމު ދެއްވާފައިސުންނަތުން ޙުކުމްތައް އަމިއްލައަށް ދެނެ
މީހުންގެ މައްޗަށް މިބައި. ނުވެއެވެޢިލްމު ލިބިފައެއް އަދި ބައެއް މީހުންނަށް އެވަރަށް. ރިންނެވެޢިލްމުވެ

ދީނުގެ ޢިލްމު . ވަނީ މުޢުތަބަރު ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ކިބައިން ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ދެނެގަތުމެވެވާޖިބުވެގެން
ދެމެދު ފަރަޤުކުރަން ހަމަ ކޮންމެ  އަކާއި، ޢިލްމުވެރިނޫން މީހަކާޙާޞިލްކޮށްގެން ހުރި ޢިލްމުވެރި

ބޮޑު ސަބަބަކީ ކުން ދީނަށް ޖާހިލުވުމުގެ އެންމެމު މީސްތަމުސްލިމު އާން. ވެސް އެނގޭނެއެވެމީހަކަށް
އެމީހުންނަށް ދީނީ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ދީން ، އެމީހުންގެ ދީނީކަންތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި

އަދި ކިޔަވައިދޭ ގިނަ ތަންތާނގައި . ކު އެބައިމީހުން ހަމަޖެއްސުމެވެކިޔަވާފައިނުވާ، ދީން ނުދަންނަ ބަޔަ
. ކުޑަކުދިނަށް އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭން ތިބެނީ ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ އެއްވެސް ޢިލްމެއްނުވާ ބައެކެވެ
އްގެ މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިން ބޮޑެތިވެގެން އަންނަނީ އެކުދިން އެމީހުންގެ ގާތުން އަޑުއެހި އެއްޗެ

ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުނުވާ މީހަކަށް އިސްލާމްދީން ކިޔަވައިދެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ މިކަމުގެ . މައްޗަށެވެ
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އޭނާގެ . މިސާލަކަށްވާނީ ބޭސްވެރިކަން ނުދަންނަ މީހަކު މީހެއްގެ ބައްޔަށް ބޭސްފަރުވާ ދިނުމުގެ މިސާލެވެ
  ހެއްޔެވެ؟ބޮޑުނގަޅުހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ބަލިވާނީ ބަލިން އޭނާވާނީ ރަ

އަށް ހަމަމިބީދައިން ބުނާނަމަ، ދީން ކިޔަވާފައިނުވާ މީހެއްގެ ކިބައިން ދީން ދަސްކޮށްފި މީހާ  
ލިމެއްގެ އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސް. އޭނާއަށް ވަދެވޭނީ ބިދުޢަތަކުގެ ތެރެއަށެވެ .ސުންނަތަކަށް ނޫޅެވޭނެއެވެ

ކިބައިން ޢިލްމު  ކުރެވޭ ވަރަށް ޢިލްމުވެރިއެއްގެސާބިތު އޭނާގެ ފައިތިލަ ދީންމަތީވަނީ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެން
އެވަގުތު . ކުރަން ޖެހޭނެއެވެގެ ޙަޟްރަތާ ބައްދަލުهللاމީހަކުވެސް މާދަމާ ކޮންމެ . ކުރުމެވެޙާޞިލު

އަދި ބިދުޢަތަކުގެ މަތީ ހުރެއްޖެމީހާގެ ! ކަމާއެވެހުލުވެރިންނަށް ހުރި ބާއްޖަވެރިސުންނަތުގެ އަ
  !އަބާއްޖަވެރިކަމާއެވެ

ގަޅަށް ނމިފޮތް ރަ. މިހިސާބުން މިކުޑަކުޑަ ފޮތުގައި ލިޔުމަށް ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ  
ކަމަށް  ވިދާޅުވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ބިދުޢައަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

މީހަކަށް މިފޮތުގެ ފުރިހަމަ  ކުރަނީ މިފޮތް ކިޔައިފި ކޮންމެގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާهللا. ދުކުރަމެވެއުއްމީ
ހެޔޮ ދުވަހު މިއަޅާގެ އަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ ޢަމަލު ޤަބޫލުކުރައްވާ ޤިޔާމަތްއަދި ނިކަމެތި . ދެއްވުމެވެފައިދާ

  .ކުރެއްވުމެވެޢަމަލުގެ މީޒާނުގައި ޝާމިލު
وصلَّى اُهللا وسلَّم علَى خيرِ ، رِربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب النا

  .خلْقه محمد وعلَى آله وأَصحابِه ومن تبِعهم بِإِحسان إِلَى يومِ الدينِ
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