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 މުޤައ ދިމ  

ه، ين كذ يلظهره ىلع الذ  باهلدى ودين احلقذ  صىل اهلل عليه وسلمي أرسل رسوهل احلمد هلل الذ 
ليه وىلع آهل م وبارك ع اهلل وسلذ حممداً عبده ورسوهل، صىلذ   اهلل ودده ال يرك  هل، وأشهد أنذ ال هلإ إالذ  وأشهد أنذ 

ا بعد: الطيبني، وصحابته الكرام الين اختارهم اهلل لصحبته.  أمذ
ޓަކައި ރަވީ ޙަޔ ތ  ބ އ ޖަވެރިކޮށ  ދެއ ވުމަށ ތަކުނ ގެ ދުނިޔެވީ ޙަޔ ތ އި އުޚ  އިސ ލ މ ދީނަކީ މީސ 

އެދީނުގައި އެނ މެހ  މީސ ތަކުނ ނަށ ޓަކައި ބ ވ ލެއ ވުނު ހިދ ޔަތުގެ ތެދުމަގެވެ. ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  هللا 
 މީސ ތަކުނ ނަށ  ފައިދ އ އި މަނ ފ  ލިބޭނެ އެނ މެހ  ހެޔޮމަގަކަށ  ވަނީ މަގު ދައ ކަވ  ދެއ ވ ފައެވެ.

މިގޮތުނ  ހެޔޮގޮތުގައި މީސ ތަކުނ ގެ ދަރިފަސ ކޮޅު އިތުރުކުރެވޭނެ މަގުކަމުގައިވ  ކައިވެނީގެ މަގަށ  
ފައެވެ. މިދީނުގެ މަތިވެރި ދެދުސ ތޫރަކަމުގައިވ  ކީރިތި ރިހަމަގޮތުގައި މަގުދައ ކަވ އިސ ލ މ ދީނ  ވަނީ އެނ މެ ފު

މިކަނ ކަމ ގުޅޭ އެނ މެހ  ޙުކުމ ތަކެއ  ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ސުނ ނަތުގައި ވަނީ هللا ޞައ ލަهللا ޤުރުއ ނ އި ރަސޫލު 
ލައަކީ ކައިވެނ ޏ ގުޅޭ ފިޤުހީ މަސ އަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  އެއ މަސ އައެނ މެ ފުރިހަމައަށ  ބަޔ ނ ކޮށ ދެއ ވ ފައެވެ. 

 ކައިވެނިކުރ  ފިރިހެނ މީހ ގެ ފަރ ތުނ  ކައިވެނިކުރ  އަނ ހެނ މީހ އަށ  ދޭނ ޖެހޭ ކައިވެނީގެ ރަނެވެ.

ނޑުގެ އެކުވެރިއެއ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ބެހޭގޮތުނ  މަޢުލޫމ ތުކޮޅެއ   އެގޮތުނ  މިކުޑަ ފޮތަކީ، އަޅުގަ
 މިމަޢުލޫމ ތުކޮޅު،. އެގޮތުނ  ތުކޮޅެއ ގެ ނަތީޖ އެވެ ކައި އެއ ކުރި މަޢުލޫމ  ހޯދައިދިނުމަށ  އެދުނުހިނދު، އެކަމަށ ޓަ

ނޑުގެ ދިވެހި އެނ މެހ  ލޮބުވެތި އަޚުނ ނ އި އުޚުތުނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ލަދިނުމު  ، މަޢުލޫމ ތު އިތުރުކުރެވި ގެގޮތުނ އަޅުގަ
 ހެޔޮކުރެވުނެވެ.ފޮތުގެ ތަރުތީބު 

ނޑުގެ މިކުޑަ މަސައ ކަތ  ޤަ هللا ދުޢ އަކީ  އަދި މިފޮތ   ބޫލުކުރެއ ވުމެވެ.ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  އަޅުގަ
ނޑަށ  އެހީތެރިވެ ދެއ ވި އެނ މެހ  ފަރ ތ  މިފޮތުގެ ފައިދ   މަތ  ލައ ވައި،ރަޙ هللا ތަކަށ  އެކުލަވ ލުމުގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ލޮބިވެތި އަޚުނ ނ އި އުޚުތުނ ނަށ    އ މީނ . ދެއ ވުމެވެ.ފުރިހަމަގޮތުގައި އަޅުގަ

 ހ.1412  ޛުލ ޤަޢިދ  11

 މ.2911 އޮކ ޓޯބަރ 90

                                                                    
 މުޙައ މަދު ސިނ ނ  
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 ރީފު ތަޢު 

 
ދިވެހިބަހުގައި ކައިވެނީގެ ރަނަކީ އިނ ނަނ އުޅޭ ފިރިހެނ މީހ  އަނ ހެނ މީހ އަށ  ޝަރުޢީގޮތުނ  

ނޑައަޅ ނީ އަނ ހެނ   ބަހުގައި ކައިވެނީގެ ރަނަށ  ރަބިޢަ  (1)މީހ އެވެ.ދޭނ ޖެހޭ ފައިސ  ނުވަތަ މުދަލެވެ. މީގެމިނ ވަރު ގަ
ُدقَُة، امل ނަމެއ  ކިޔައެވެ. އެއީ  0 َداُق، الصَّ ْجُر، الَعاَلئُِق، الُعْقُر، احلِ الصَّ

َ
 (2)އެވެ. بَاءُ ْهُر، انلِّْحلَُة، الَفِرْكَضُة، األ

 ގެ ތެރެއިނ  އަށ  ނަނ  ޢަރަބިބަހުގެ ބައިތެއ ގައިވެއެވެ.މީ

ْجٌر ُثمَّ ُعْقُر َعاَلئِِق لٌَة َورَِركَضٌة      ِنْ  ْهرٌ َصَداٌق َومَ 
َ
  (3) ِدبَاٌء َوأ

ُدقَةُ  އަދި    ڻ   ۀ  چ  ކީރިތި ޤުރުއ ނުގައި އަނ ނަނިވި އ ޔަތުގައި ގެނ ނަވ ފައިވެއެވެ. الصَّ

 ٤النساء:  چۀ  ہہ  

ޙ ލަތެއ ގައި ދިނުނ  ކައިވެނީގެ ރަނަކީ ކައިވެނީގެ ޢަޤ ދުގެ ސަބަބުނ  ނުވަތަ ރަނ ދިނުނ  ޙައ ޤުވ  
ފިރިމީހ ގެ ފަރ ތުނ  އަނބިމީހ އަށެވެ. ރަނ ދިނުނ  ޙައ ޤުވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ  ރަނ ދޭނ ޖެހެނީ (4)ވ ޖިބުވ  ބަދަލެކެވެ.

 ،ކޮށ  ޖިމ ޢުވީފަހުނ  ވުނ  ފަދަ ޙ ލަތ ތަކެވެ. އޭގެ މިސ ލަކީ މީހަކު އަނ ހެނަކ  ކައިވެނިޢު މ ނައަކީ އޮޅިގެނ  ޖިމ 
މިފަދަ  ނ  އެނގުމެވެ.ނ ހެނ މީހ އަކީ އެމީހ އ  އެއ ކިރުވުމުގެގޮތުނ  ކައިވެނިކުރުނ  ޙަރ މ މީހެއ ކައެއަ އެމީހ އަށ 

ޙ ލަތެއ ގައި ޖިމ ޢުވީކަމަށ ޓަކައި ރަނ  ދޭނ ޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ އެމީހ  ކައިވެނިކޮށ  ޖިމ ޢުވުމަށ ފަހުގައި 
މ މީހެއ ކަނ  އިނގުމުގެ ކުރީގައި ވީ ޖިމ ޢުއަކީ، އެއަނ ހެނ މީހ އަކީ އެމީހ އ  އެއ ކިރުގެގޮތުނ  ކައިވެނި ޙަރ 

އެމީހ ގެ ޤަޞ ދަކީ ޝަރުޢުގައި ހީ، އެބަ (5)ޙަރ މ  ޖިމ ޢުއެއ ނޫނެވެ. ގެ ސަބަބުނ އެޖިމ ޢުވީމީހ ގެ އިޢ ތިޤ ދު 
 ބަޔ ނ ވެގެނ ވ  ކައިވެނ ޏެކެވެ.

ވެނި ޞައ ޙަވުމުގެ ކައިވެނީގެ ރަނަކީ ފިރިމީހ ގެ މައ ޗަށ  ދިނުނ  ވ ޖިބު އެއ ޗެއ  ނަމަވެސ ، ކައި 
ތަކުގައި އެއ ނުވެއެވެ. އަނ ނަނިވި ޞަފ ޙ ޝަރުޠެއ ކަމަށ  ދަލީލުކޮށ ދޭ އެއ ވެސ  ދަލީލެއ  ވ ރިދުވެފަ

ނޑައެޅުމަކ ނުލައިވެސ  ކައިވެނި ކުރެވިދ ނެއެވެ. ނަމަވެސ   ބަޔ ނ ވެގެނ ވ ނޭ ފަދައިނ ، ކައިވެނިކުރ  ވަގުތު ރަނ  ކަ
ނޑައެޅުމަކީ ފަހުނ  ނުކުމެ  ނޑައެޅުނ  މުހިއ މުކަމެކެވެ.ތީޖ އަކަށ ޓަކައި، ކައިވެނިކުރ ދ ނެ ނޭދެވޭ ނަރަނ ކަ  އިރު ކަ

އެޅިފައިއޮތުމަށ  މިޒަމ ނުގެ ކޯޓ  ތަކުގައި ކައިވެނީގެ ރަނ  ކަނޑަ ،މިފަދަ ނޭދެވޭ ނަތީޖ އެއ  ނުކުމެދ ނެކަމަށ ޓަކައި
 މަޖުބޫރުކުރެއެވެ.
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 ޝަރުޢުވުމުގެ ދަލީލުތައ  
 

އި ނުގައ އި ސުނ ނަތުގައ ވ ޖިބެކެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލުތައ  ކީރިތި ޤުރުއ  ނުމަކީދި ރަނ ކައިވެނީގެ 
 ނ  ޘ ބިތުވެފައިވެއެވެ.އިޖުމ ޢު 

 
 : ކީރިތި ޤުރުއ ނުގެ ދަލީލުތައ 

ނައީ: މ   ٤النساء:  چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  چ  ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ވަޙީ ކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.هللا 
 ".ދިނުމެއ ގެ ގޮތުގައި ދޭށެވެތިޔަބައިމީހުނ  ހިތުނ ރުހުމުނ ދޭ   ،"އަނ ހެނުނ ނަށ  އެކަނބަލުނ ގެ ރަނ  

هللا ކަމުގައި އިބ ނު ޢައ ބ ސ  ރަޟިޔަ)އެބަހީ ކައިވެނީގެ ރަނ (  ْهرُ امل އަކީ انلِّْحلَةُ  މިއ ޔަތުގައިވ 
 ވެނިގެ ރަނަށ  ކައި (1)ކިޔ ނަމެކެވެ.އަީކ ވ ޖިބުވ  އެއ ޗަކަށ   انلِّْحلَةُ  ޢަނ ހު ވިދ ޅުވެލައ ވައެވެ. ޢަރަބިބަހުގައި

 ކިޔޭ ސަބަބަކީ ކައިވެނީގެ ސަބަބުނ  ދިނުނ  ވ ޖިބުވ  އެއ ޗަކަށ  ވ ކަމަށ ޓަކައެވެ. انلِّْحلَةُ 

ނ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ކައިވެނީގެ ރަ هللا ޤުރުޠުބީ ރަޙިމަހު އަލ އިމ މ  ރުގައި ތުގެ ތަފ ސީމިއ ޔަ
 (2)ލިބެއެވެ."ލު ޖިބެއ ކަމަށ  މިއ ޔަތުނ  ދަލީ އަނ ހެނ މީހ އަށ  ދިނުމަކީ ވ  

ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  چ  ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ވަޙީކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސ  

ވެނިކޮށ  އެކަމުގެ ނ ގެ ތެރެއިނ  ތިޔަބައިމީހުނ  ކައި އެކަނބަލު ،ފަހެނައީ: "މ   ٤٤النساء:  چڦ  ڦڦ  
ނޑައަޅުއ ވ ފައިވ  އުޖޫރަ އެބަޔެއ ގެ ކިބައިނ  ލިބިގަތ  ބަޔަކަށ  ރަނުގެ ގޮތުގައި އެކަ  ލައ ޛަތު ނބަލުނ ނަށ  ކަ

 "ތިޔަބައިމީހުނ  އެކަނބަލުނ ނަށ  ދޭށެވެ!
 ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. ")މިއ ޔަތުގައިވ (هللا ޤުރުޠުބީ ރަޙިމަހު އަލ  ގެ ތަފ ސީރުގައި އިމ މ  މިއ ޔަތު

ُجورُ  . އަދިޛަތެވެގެ މުރ ދަކީ ލައ   االِْسِتْمتَاعُ 
ُ
ْجرُ  އަދި ކައިވެނީގެ ރަނ   .ގެ މުރ ދަކީ ކައިވެނީގެ ރަނެވެ األ

َ
ގެ  األ

ْجرُ  . މިއީ ކައިވެނީގެ ރަނަށ އ ކަމުގައި ވ ތީއެވެއީ ލައ ޛަތު ލިބިގަތުމުގެ އުޖޫރައެނަނ ދެވިފައިވަނީ އެ
َ
ނަނ   ގެ األ

. ދެވޭ އެއ ޗެއ ކަމުގެ ދަލީލެކެވެ ދެވޭނެކަމުގެ ނައ ޞެކެވެ. އަދި ކައިވެނީގެ ރަނަކީ ޖިމ ޢުވީތީ އެކަމުގެ ބަދަލުގައި
 (3)"ވެ.އުޖޫރައެއެހެނީ، މަނ ފ އެއ  ހޯދުމަށ ފަހު ދެވޭ ބަދަލަށ  ކިޔަނީ 

ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ۇئ  چ  ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ވަޙީކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.هللا އަދިވެސ  

 ،ވެނީގެ ރަނ  އެކަނބަލުނ ނަށ  ތިޔަބައިމީހުނ ދޭނަމަ އަދި އެކަނބަލުނ ގެ ކައިނައީ: "މ   ٠١املمتحنة:  چۇئۆئ   
 "ނެތެވެ.ޔަބައިމީހުނ ގެ މައ ޗަކަށ  ފ ފައެއ ތި ،ނބަލުނ ނ  ކ ވެނި ކުރުމުގައިއެކަ

                                                           

 .1/143ބައ ލަވ : ތަފ ސީރު އިބ ނު ަކޘީރު:  (1)

 .5/22ތަފ ސީރު އަލ ޤުރުޠުބީ:  (2)

 .5/124ތަފ ސީރު އަލ ޤުރުޠުބީ:  (3)
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އަދި ނައީ: "މ  ٤٢النساء:  چں  ں    ڻ  چ  އަދިވެސ  ވަޙީކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.
 "އެކަނބަލުނ ނަށ  ދޭށެވެ. ތިޔަބައިމީހުނ  ރަނ  ހެޔޮގޮތުގައިކައިވެނީގެ 

 

 : ސުނ ނަތުގެ ދަލީލުތައ 
هللا ޞައ ލަهللا ވ ޖިބެއ ކަމަށ  ދަލީލުކޮށ ދޭ އެތައ  ހަދީޘެއ  ރަސޫލު ދިނުމަކީ  ކައިވެނީގެ ރަނ   

إن شاء  ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ސުނ ނަތުގައި ވ ރިދުވެފައިވެއެވެ. މިފަދަ ޙަދީޘ ތައ  އަދި ބަޔ ނ ވެ އަނ ނަހުއ ޓެވެ.
 .اهلل

 

 :ުއިޖުމ ޢ 
 (1)އިޖުމ ޢުވެލައ ވައެވެ.ކައިވެނީގެ ރަނ  ޝަރުޢުވެގެނ ވ ކަމަށ  އެނ މެހ  ޢިލ މުވެރިނ  

 
 

 
 

                                                           

 .5/22ޠުބީ: ތަފ ސީރު އަލ ޤުރު، 2/203މުލައ ޚަޞުލ  ފިޤ ހީ ، 19/09މުޣުނީ އަލ ބައ ލަވ :  (1)
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 ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ކައިވެނިފުޅުތަކަށ  ބަލ ލުމެއ  هللا ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ 
 

 ފިކަމުގައިވ ނަމަ، އެކަލޭގެފ ނު ށ  ބަލ ލައި ތަކަޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ޢަމަލުފުޅު هللاނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ 
ލުނ ގެ ކައިވެނީގެ ރަނ  ވަނީ ލުއިކޮށެވެ. އެގޮތުނ  ދެއ ވަވ ފައިވ  ކައިވެނީގެ ރަނ އި އެކަލޭގެފ ނުގެ ދަރިދަރިކަނބަ 

އ މު މިނ ވަރެވެ. ޢ މިނ ވަރެއ ގައެވެ. މިއީ  އެރަނުގެ ޢަދަދު ވަނީ ހަތަރުސަތޭކައ އި ފަސ ސަތޭކަ ދިރުހަމުގެ
 (1)މަދު މިނ ވަރެއ  ރަނެއ ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައ ސަވ ފައިވެއެވެ.ބައެއ ފަހަރަށ  މިއަށ ވުރެވެސ  

ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ އެކިއަނބިކަނބަލުނ ނަށ  ދެއ ވަވ ފައިވ  ރަނުގެ ނިސ ބަތ  هللا ލަނަބިއ ޔ  ޞައ 
ޢަނ ހ ގެ ކައިވެނީގެ ރަނެއ ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައ ސަވ ފައިވަނީ هللا ތަފ ތުވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުނ  ޞަފިއ ޔ  ރަޟިޔަ

 )) ޢަނ ހު ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ.هللا އެކަމަނ  މިނިވަނ ކުރުމެވެ. އަނަސ  ރަޟިޔަ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ ِ َصىلَّ اَّللَّ نَّ رَُسوَل اَّللَّ

ْعتََق َصِفيََّة وََجَعَل ِعتَْقَها َصَداَقَها
َ
ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ هللا ޞައ ލަهللا މ ނައީ: "ހަމަކަށަވަރުނ  ރަސޫލު  (2)((أ

ނީގެ ރަނެއ ގެ ގޮތުގައި ޞަފިއ ޔަތުގެފ ނު މިނިވަނ ކުރެއ ވިއެވެ. އަދި އެކަމަނ ގެ މިނިވަނ ކުރުނ ، އެކަމަނ ގެ ކައިވެ
 ލެއ ވިއެވެ."

ޢަނ ހ ގެ ކިބައިނ  ރިވ ވެފައިވެއެވެ. هللا އުއ މު ޙަބީބ  )ރަމ ލ  ބިނ ތު އަބީ ސުފ ޔ ނ ( ރަޟިޔަ
ޙަބުޝ  ކަރައިގައި ވަނިކޮށ   ބުނ  ޖަޙުޝ އ  ކައިވެނި ކުރެއ ވިއެވެ. އެދެކަނބަލުނ  هللا އެކަމަނ  ޢުބައިދު "
އެކަމަނ  އ  ޢަލައިހިވަސައ ލަމަهللا ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ  ޖެއެވެ. ފަހެ،ހ ރަވެއ ބުނ  ޖަޙުޝ  އަވަهللا ދު ބައިޢު

އެވެ. އަދި އެކަނބުލޭގެއަށ  ރަނުގެ ގޮތުގައި ސ ޅީސ ހ ސ  ދިރުހަމ  ދެއ ވިއެވެ. އަދި ނަޖ ޝީ ކައިވެނިކޮށ ދެއ ވީ
 ( 3)"ވެވިއެވެ.ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ އަރިހަށ  އެކަމަނ  ފޮނުއ  هللا ޞައ ލަ هللا ޝުރަޙަބީލ  ބުނ  ޙަސަނ  އ އެކު ރަސޫލު

 ޢަލައިހިވަސައ ލަމައ  هللا ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ  "އަލ ޚައ ޠ ބީ ވިދ ޅުވިއެވެ.ޢަވ ނުލ މަޢުބޫދުގައިވެއެވެ. 
އެވެ. މީގެ މ ނައަކީ ނަޖ ޝީ އެކަމަނ އަށ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ދެއ ވިއެވެ. ނަޖ ޝީ ކައިވެނިކޮށ ދެއ ވީ އެކަމަނ  

ތީއެވެ. އެސަބަބަކީ ވެފައިއެވަނީ، ކައިވެނީގެ ސަބަބުކަމުގައި ނަޖ ޝީވ  ކައިވެނިކޮށ ދެއ ވިކަމަށ  ނަޖ ޝީއަށ  ނިސ ބަތ 
  (4)ކައިވެނީގެ ރަނެވެ....."

އިހިވަސައ ލަމަގެ ޢަލަ هللا ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ފަހެ، ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ هللا ނަވަވީ ރަޙިމަހު އަނ  މ މުއި
ހަތަރުހ ސ  ދިރުހަމ  ނުވަތަ ހަތަރުސަތޭކަ  އުއ މު ޙަބީބ އަށ  ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި އ ކަމުގައިވ އަނބިކަނބަލެ

                                                           

 .12/255،252މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ  (1)
 ނުއިބ  ، 1142ނަސ އީ: ، 1115 :ތިރ މިޛީ، 2954 :ދުވުއަބޫދ ، 31މ : ކިތ ބުއ  ނިކ ޙ  ުމސ ލި، 5932،5120 ބުޚ ރީ: (2)

 .1059މ ޖ : 
 .1351ދު: ޞަޙީހ  އަބީދ ވު، 2199އުދު: އަބޫދ  (3)
 .2/99ޢަވ ނުލ މަުޢބޫދު:  (4)
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هللا ދީނ ރު ދެއ ވިކަމަށ  ބުނެވިއ ޖެނަމަ، އޭގެ ޖަވ ބަކީ މިމިނ ވަރުގެ ރަނ  ދެއ ވީ ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ
  (1)ޢަލައިހިވަސައ ލަމައަށ  އިޙ ތިރ މ  އަދ ކުރެއ ވުމުގެ ގޮތުނ  ނަޖ ޝީގެ އަމިއ ލަ މުދަލުނ  ނަޖ ޝީއެވެ."

ޢަނ ހ އަށ  ދެއ ވި ކައިވެނީގެ هللا އިހިވަސައ ލަމަ އުއ މު ސަލަމ  ރަޟިޔަޢަލަهللا ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ 
ُ َعلَيِْه )) ރަނ ބެހޭގޮތުނ  އަނަސ ގެފ ނުގެ ކިބައިނ  ރިވ ވެފައިވެއެވެ. َج َعلَيِْه رَُسوُل اهللِ َصىلَّ اَّللَّ ِي تََزوَّ ََكَن الَّ

ُة  ٍء ِقيَمتُُه َعََشَ مَّ َسلََمَة ، ىلَعَ ََشْ
ُ
ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ އުއ މު هللا ޞައ ލަ هللا ރަސޫލު މ ނައީ: "  (2)((َدَراِهمَ وََسلََّم أ

 ފު ޙަދީޘެކެވެ.މިއީ ޟަޢީ ނަމަވެސ   "ސަލަމ އ  ކައިވެނި ބައ ލަވައިގަތީ ދިހަ ދިރުހަމުގެ އަގުހުރި އެއ ޗަކަށެވެ.

އަދި  ،ޢަލައިވަސައ ލަމަ ކުރެއ ވިهللا ޞައ ލަهللا ކުރީގައި ދެނ ނެވިފައިވ ނޭ ފަދައިނ  ރަސޫލު 
އެކަލޭގެފ ނުގެ ދަރިކަނބަލުނ  ކުރެއ ވި ކައިވެނީގެ ނިސ ބަތަކީ ހަތަރުސަތޭކަ ދިރުހަމ އި ފަސ ސަތޭކަ ދިރުހަމ  

ގެ ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ކައިވެނީގެ ރަނުهللا ޞައ ލަ هللا ދެމެދުގެ މިނ ވަރެކެވެ. އަބޫ ސަލަމ  ވިދ ޅުވިއެވެ. ރަސޫލު
ثِنْتَا )) ސުވ ލު ދެނ ނެވީމެވެ. އެކަމަނ  ވިދ ޅުވިއެވެ.މަނ  ތި ޢަނ ހ އަށ  هللا އިޝ  ރަޟިޔަޢ މިނ ވަރ  ބެހޭގޮތުނ  

. َفُقلُْت  وِقيًَّة َونَشٌّ
ُ
َة أ وِقيَّةٍ  :َقالَْت  ،َوَما نَشٌّ  :َعَْشَ

ُ
މ ނައީ: "ބ ރަ އޫޤިއ ޔ އ އި ނައ ޝެވެ. ތިމަނ  ( 3)((نِْصُف أ

އެއ  އޫޤިއ ޔ އަކީ ދެބައިކުޅަ އެއ ބައެވެ."  އ ޔ ގެދެނ ނެވީމެވެ. ނައ ޝަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެކަމަނ  ވިދ ޅުވިއެވެ. އޫޤި
 ހެނ ކަމުނ  ބ ރައޫޤިއ ޔ  ބަޔަކީ ފަސ ސަތޭކަ ދިރުހަމެވެ.އެ  (4)މެވެ.ސ ޅީސ  ދިރުހަ

ބ އެއ ގައި ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "އަނ ހެނުނ ގެ ރަނުގައި ޢަނ ހު ޚުޠު هللا އަދި ޢުމަރު ރަޟިޔަ
ހަމަކަށަވަރުނ  )ބޮޑުކޮށ ( ރަނ ކިޔުމަކީ ދުނިޔޭގައި މަތިވެރިވެ ، ތިޔަބައިމީހުނ  ޙައ ދުފަހަނައަޅައި ނުދ ށެވެ. ފަހެ

هللا ގެ ޙަޟ ރަތުގައި ތަޤ ވ ވެރިވ ކަމެއ ނަމަ، އެކަމަށ  އެނ މެ އައުލ ވެގެނ ވަނީ ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ هللا ނުވަތަ 
ގައި އަދި ގޮތު އ ވެސ  ބޭކަނބަލެއ ގެ ރަނުގެޢަލައިހިވަސައ ލަމަ އެވެ. އެކަލޭގެފ ނުގެ އަނބިކަނބަލުނ ގެ ތެރެއިނ  އެ

  (5)"އެކަލޭގެފ ނުގެ ދަރިދަރިކަނބަލުނ ގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި ބ ރަ އޫޤިއ ޔ އަށ ވުރެ އިތުރުކުރައ ވ ފައެއ  ނުވެއެވެ.

ޢަނ ހ ގެ ކައިވެނީގެ ރަނ  هللا ޢުމަރުގެފ ނުގެ މިބަސ ފުޅުގައި އުއ މު ޙަބީބ  ރަޟިޔަ
هللا ޞައ ލަ هللا ރަސޫލު ނެވިފައިވ ނޭފަދައިނ އިސ ތިޘ ނ ވެގެނ ވެއެވެ. އެހެނީ، އެރަނަކީ ކުރީގައި ދެނ  

 ނަޖ ޝީ އެކަމަނ އަށ  ދެއ ވި ކައިވެނީގެ ރަނެކެވެ. ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ފަރ ތުނ 

 

                                                           

 .2/92ވ ނުލ  މަޢ ބޫދު ޢަ، 0/213މިނ ހ ޖ : އަލ  (1)
= މިހަދީޘަކީ މުނ ކަރު ޙަދީޘެއ ކަމަށ   1135ޔަޢުލ : މުސ ނަދު އަބީ، 2309އަލ ބައ ޒ ރު: ، 2114މުސ ނަދުއ  ޠަޔ ލިސީ:  (2)

 .(2420ވ : ސިލ ސިލަތުއ  ޟަޢީފ : ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. )ބައ ލަ ޝެއިޚ  އަލ ބ ނީ
 .93ލިމ : ކިތ ބުއ  ނިކ ޙ : މުސ ، 2195ދު: އަބޫދ ވު (3)
 .93މުސ ލިމ : ކިތ ބުއ  ނިކ ޙ  ، 2/95ޢަވ ނުލ  މަުޢބޫދު:  (4)

 .1029ޣަލީލ : ުއލ  އިރ ވ ، 2192ދު: އަބޫދ ވު (5)
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 ރިދުވެފައިވ  ބައެއ  ޙަދީޘ ތައ  ރަނ ބެހޭގޮތުނ  ވ  ކައިވެނީގެ 
 

ٌّ  :َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل  َج ََعِ ا تََزوَّ ِ رَاِطَمَة قَاَل هَلُ رَسُ  لَمَّ  -م اهلل عليه وسلذ صىلذ -وُل اَّللَّ
ْعِطَها َشيْئًا))
َ
ٌء. قَاَل  .((أ ْيَن ِدرُْعَ  احْلَُطِميَّةُ ))قَاَل َما ِعنِْدى ََشْ

َ
هللا މ ނައީ: އިބ ނު ޢައ ބ ސ  ރަޟިޔަ (1)((أ

ނި ކުރެއ ވިހިނދު، ޢަނ ހުމ  ކިބައިނ  ރިވ ވެފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފ ނު ވިދ ޅުވިއެވެ. ޢަލީގެފ ނު ފ ޠިމަތުގެފ ނ  ކައިވެ
އަށ  އެއ ޗެއ  ދޭށެވެ." މަނ ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. "އެކަ ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ޢަލީގެފ ނަށ  هللا ޞައ ލަ هللا ރަސޫލު

ބ ގެ ތި އެކަލޭގެފ ނު ޙަދީޘ ކުރެއ ވިއެވެ. " 'ތިމަނ ގެއަތުގައި )ދޭނެ( އެއ ޗެއ ނެތެވެ.'ޢަލީގެފ ނު ދެނ ނެވިއެވެ. 
 "ހެއ ޔެވެ؟ދަހަނ  ކޮބައި (2)ޙުޠަމިއ ޔ ގެ

هللا ޙުޠަމިއ ޔ ގެ ދަހަނ ގެ ޞިފަ އެހެނ  ރިވ ޔަތެއ ގައި އައިސ ފައިވެއެވެ. އިބ ނު ޢައ ބ ސ  ރަޟިޔަ
ٌّ حَ تَ َما اسْ )) ޢަނ ހުމ  ވިދ ޅުވިއެވެ.  ََعِ

 إِ  ةَ مَ اطِ رَ  لَّ
ނޑުނ ވ  ދަހަނ އަކުނ  މ ނައީ: ދަ ( 3)((دٍ يْ دِ دَ  نْ بِبََدٍن مِ  الَّ ގަ

 ވެނީގެ ރަނަކަށ  ކަނޑައެޅުއ ވީ )އެބަހީ: ކައި ފ ނު ޙަލ ލުނުކުރައ ވައެވެ.ޢަލީގެފ ނު ފ ޠިމަތުގެ މެނުވީ
ނޑުދަހަނ އެކެ   ވެ.(ދަގަ

ޙަދީޘ ގައި ޢަލީގެފ ނު 'ތިމަނ ގެއަތުގައި )ދޭނެ( އެއ ޗެއ ނެތެވެ.' ބަސ ފުޅުގެ މުރ ދަކީ ކޮނ މެހެނ  
ވަތަ ކ ނެ އެއ ޗެއ  ނުވަތަ ވަނ ނ ނެ ގެއެއ  އެއ ޗެއ  ނެތ ވ ހަކައެވެ. ހެދުމެއ  ނުދޭނެ ލ ޒިމު ޙ ޖަތ ތަކުގެ އިތުރަށ  

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "މިޙަދީޘުނ  ދަލީލު ލިބޭގޮތުގައި هللا ބައ ސ މ  ރަޙިމަޙުއ ލ  هللا ޢަބ ދު (4)ނެތ ވ ހަކައެއ  ނޫނެވެ.
ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ هللا ކައިވެނީގެ ރަނ  ކުޑަކޮށ ކިޔުމަކީ މުސ ތަޙައ ބުކަމެކެވެ. އެހެނީ، ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ

هللا ފ ނަށ  އަނ ގަވ ފައިއެވަނީ ކޮނ މެވެސ  އެއ ޗެއ  ރަނުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ. ފަހެ، ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ ޢަލީގެ

                                                           

= މިޙަދީޘ މެދު ޝައިޚުލ   2045އިބ ނު ޙިއ ބ ނ : ، 2410: މުސ ނަދު އަބީޔަޢުލ ، 1195ނަސ އީ: ، 2129ދު: ވުއަބޫދ  (1)
ތަޢުލީޤ ތުލ  ޙިސ ނ  ޢަލ  ޞަޙީޙ  އިބ ނު ، 1340ދު: ވު: ޞަޙީހ  އަބީދ ޙަކަމަށ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. )ބައ ލަވ އަލ ބ ނީ ޞައ 

 (.2045( އަދި ޝުޢައިުބ އަރުނަޢޫޠު ޞައ ޙަކަމަށ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. )ބައ ލަވ : ޞަޙީހ  އިބ ނު ޙިއ ބ ނ : 2092ޙިއ ބ ނު: 

ނޑިތައ  ހަލ ކުވ ތީއެވެ. އަދި ބުނެވޭގޮތުގައި ޙުޠަމިއ ޔ ގެ ނަނ  ޢަލީގެފ ނުގެ ދަ (2) ހަނ އަށ  ދެވިފައިވަނީ އެދަހަނ ގެ ސަބަބުނ  ކަ
ޙުޠަމިއ ޔ އަކީ ޢަބ ދުލ ޤައިސ  ވަނ ހައިގެ ދަރިކޮޅަކަށ  ކިޔ ނަމެކެވެ. އެބައިމީހުނ ނަށ  ކިޔ އުޅެނީ ޙުޠަމަތު ބުނ  މުޙ ރިބުެއވެ. 

ބައެކެވެ. ޢަލީގެފ ނުގެ ދަހަނ އަށ  އެނަނ  ެދވިފައިވަނީ އެބައިމީހުނ  ހަދ ަފއިވ   މިބައިމީހުނ ނަކީ ދަހަނ ގެ މަސައ ކަތ ކޮށ އުޅޭ
 .(219ދަހަނ އަކަށ  ވުމުގެ ސަބަބުނ ނެވެ. )ބައ ލަވ : އަނ ނިހ ޔ  ފީ ޣަރީިބލ  ޙަދީޘ : ޞ. 

ޅުވެފައިވެއެވެ. )ބައ ލަވ : ޝައިޚުލ  އަލ ބ ނީ ވިދ ޞައ ޙަކަމަށ   = މިޙަދީޘ 14140ލ ބައިހަޤީ: އަ، 2042އިބ ނު ޙިއ ބ ނ :  (3)
ޞައ ޙަކަމަށ   ވެސ  މިޙަދީޘ ( އަދި ޝުޢައިބު އަުރނަޢޫޠ2099ުތަޢުލީޤ ތުލ  ޙިސ ނ  ޢަލ  ޞަޙީޙ  އިބ ނު ޙިއ ބ ނު: 

 (.2042ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. )ބައ ލަވ : ޞަޙީހ  އިބ ނު ޙިއ ބ ނ : 

 .122-23/125ޛަޚީރަތުލ  ޢުޤުބ  ީފ ޝަރަޙިލ  މުޖ ތަބ :  ބައ ލަވ : (4)
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ނޑައަޅުއ ވ ފައިވ އިރު، އެހެނ  މީހުނ  ރަނ   ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ދަރިކަނބަލުނ ގެ ރަނަށ  މިހ  އަގުހެޔޮ އެއ ޗެއ  ކަ
 (1)ވ ނެ ކަމެއ ހެއ ޔެވެ؟"ކިޔުމުގައި ހައ ދުފަހަނަ އަޅައިދިޔުމަކީ ކިހިނެއ  

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ކައިވެނީގެ ޢަޤުދުކުރެވުނު ވަގުތު ރަނުގެ މިނ ވަރު هللا އައ ޝަވ ކ ނީ ރަޙިމަހު
ކައިވެނި  ކަމުގައި ބުނެވިފައިވެއެވެ. މިބަހަށ  ރައ ދަކީނަނ ގަނެވިފައިނުވ ކަނ  މިޙަދީޘ ގެ ބޭރުފުށުގެ މ ނައިނ  ދޭހަވ 

ނުގެ މިނ ވަރު ނަނ ގަނެވިފައިވ ކަމ އި، ރަނ  ދިނުނ  ފަސ ކުރެވިފައިވ ކަމުގެ އިޙ ތިމ ލުވެސ  ޢަޤުދުކުރެވުނު ވަގުތު ރަ
ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ކޮނ މެވެސ  އެއ ޗެއ  ދިނުމަށ  ޢަލީގެފ ނަށ  هللا އެބައޮތެވެ. އެހެނ ނަމަވެސ  ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ

 (2)ކައެވެ."އަމުރުކުރައ ވ ފައިވަނީ އަނބިމީހ ގެ ކަރ މަތަށ އި، އިޙ ތިރ މަށ ޓަ

ُ َعنْهُ  نٍَس رَِِضَ اَّللَّ
َ
ى ىلَعَ َعبِْد الرَّْْحَِن بِْن َعوٍْف  :َعْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َرأ نَّ انلَِِّبَّ َصىلَّ اَّللَّ

َ
أ

ثََر ُصْفَرةٍ 
َ
ًة ىلَعَ َوْزِن نََواٍة ِمْن َذَهٍب  :قَاَل  ((؟َما َهَذا)) :قَاَل  ،أ

َ
ُ لََ  )) :قَاَل  ،إِِّنِّ تََزوَّْجُت اْمَرأ ْولِْم  ،بَارََك اَّللَّ

َ
أ

ޢަނ ހު ކިބައިނ  ރިވ ވެފައިވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުނ  ޢަބ ދުއ ރަޙ މ ނ  ބުނ  هللا ނައީ: އަނަސ  ރަޟިޔަމ  ( 3) ((َولَْو بَِشاةٍ 
ވެ. އިގެނ  ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ދެކެވަޑަهللا ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ ޘަރެއ ރީނދޫކުލައިގެ އަ ފުށުނ ޢަވ ފުގެ 
ކޮނ ކަމެއ ތޯއެވެ؟" ޢަބ ދުއ ރަޙ މ ނ  ދެނ ނެވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުނ  ރަނުގެ ނަވ ތެއ ގެ މިނ ވަރުނ  އަނ ހެނަކ  "މިއީ 
ކުނ  ނަމަވެސ  ކަނ ބަޅިއަތިބ އަށ  ބަރަކ ތ  ލައ ވ ށިއެވެ. "هللا ކައިވެނިކޮށ ފީމެވެ. ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. ތިމަނ  

 ވަލީމ ދޭށެވެ."

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "އަލ ޚައ ޠ ބީ هللا ރަޙ ގައި އިމ މުއ  ނަވަވީ ރަޙިމަހުޞަޙީޙ  މުސ ލިމ ގެ ޝަ
ވަރަކީ ފަސ  މެކެވެ. އޭގެ މިނ މިނ ވަރަކަށ  ކިޔ ނަ  ކީ އެބޭކަލުނ ގެ ތެރޭގައި އެނގިގެނ ވ ވިދ ޅުވިއެވެ. ނަވ ތަ

 ( 4)ޅުވަނީ މިފަދައިނ ނެވެ....."ދިރުހަމުގެ މިނ ވަރެވެ. އަލ ޤ ޟީ ވިދ ޅުވިއެވެ. ގިނަ ޢިލ މުވެރިނ  )ނަވ ތ  މެދު( ވިދ  

نَّ انلَِِّبَّ 
َ
ِ  -م  اهلل عليه وسلذ صىلذ  -َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد : أ ٌة َفَقالَْت : يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
َجاَءتُْه اْمَرأ

ِ يَاًما َطِوكالً ، َفَقاَمْت قِ َنْفِِس لََ   إِّنِّ قَْد وََهبُْت   َزوِّْجِنيَها إْن لَْم يَُنْن لَ  ، َفَقاَم رَُجٌل َفَقاَل : يَا رَُسوَل اَّللَّ
 ِ ٍء تُْصِدُقَها إيَّاها؟)):  -صىل اهلل عليه وسلم  -بَِها َداَجٌة . َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ َفَقاَل : َما  ((َهْل ِعنَْدك ِمْن ََشْ

ْعَطيْتَ )):  -م  اهلل عليه وسلذ صىلذ  -ِعنِْدي إال إَزارِي َهَذا، َفَقاَل انلَِِّبُّ 
َ
َها إَزارََك َجلَْسَت ال إَزاَر لَ  إْن أ

ِجُد َشيْئًا، َفَقاَل : ((رَاْْلَِمْس َشيْئًا
َ
ْد َشيًْئا، «. اْْلَِمْس َولَْو َخاَتًما ِمْن َدِديدٍ )). َفَقاَل : َما أ رَاْْلََمَس رَلَْم ََيِ

ٌء َمَعَ  ِمْن الُْقْرآَهْل )):  -م  اهلل عليه وسلذ صىلذ  -َفَقاَل هَلُ انلَِِّبُّ  َقاَل : َنَعْم ُسوَرُة َكَذا وَُسوَرةُ  ((؟ِن ََشْ
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يَها  -َكَذا  . ((َقْد َزوَّْجتَُكَها بَِما َمَعَ  ِمْن الُْقْرآنِ )):  -م  اهلل عليه وسلذ صىلذ  -َفَقاَل هَلُ انلَِِّبُّ  -لُِسَوٍر يَُسمِّ
ވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުނ  އަނ ހެނަކު ނަބިއ ޔ  މ ނައީ: ސަހުލ  ބުނ  ސަޢުދު ކިބައިނ  ރިވ ވެފައި( 1)ُمتََّفٌق َعلَيْهِ 

ގެ ރަސޫލ އެވެ! ހަމަކަށަވަރުނ  ތިމަނ ގެ هللاޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ އަރިހަށ  އައިސ  ދެނ ނެވިއެވެ. އޭ هللا ޞައ ލަ
ނ  ނަފ ސު ކަލޭގެފ ނަށ  ހިބަކުރަމެވެ. ފަހެ، އެކަލޭގެފ ނު )އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ވިދ ޅުނުވެ( ގިނައިރުތަކެއ  ވަނ ދެ

 ސޫލ އެވެ! ކަލޭގެފ ނު އެކަނބުލޭގެއ  ގެ ރަهللاދެނ ނެވިއެވެ. އޭ  ވަޑައިގެނ ތެދުވެ  ބޭކަލަކުނ ނެވިއެވެ. އެހިނދު ހު
هللا ނުވ ކަމުގައިވ ނަމަ، އެކަނބުލޭގެއ  ތިމަނ  ކައިވެނިކޮށ  ދެއ ވ ށެވެ. ރަސޫލު ފުޅު)ކައިވެނިކުރުމަށ ( ބޭނުނ 

ތިބ ގެ އެކަނބުލޭގެއަށ  ރަނުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ އެއ ޗެއ  ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. "هللا ޞައ ލަ
ނޑު ފިޔަވ  އިތުރު އެއ ޗެއ  ދެނ ނެވިއެވެ.  ބޭކަލަކުއ ޔެވެ؟" އެވޭ ހެއަތުގައި  ތިމަނ  ތިރިނ  ލައިގެނ  މިއިނ  ފޮތިގަ

ނޑު  ޔަޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. "ތިބ ގެ ތިهللا ތިމަނ ގެ އަތަކު ނެތެވެ. ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ ފޮތިގަ
 ބޭކަލަކު ހެނ  އެއ ޗެއ  ހޯދ ށެވެ." އެލ ނެ ފޮތިގަނޑެއ  ނޯނ ނ ނެއެވެ. އެ އެކަނބުލޭގެއަށ  ދީފިކަމުގައިވ ނަމަ، ތިބ 

ނޑު ޙަ ދެނ ނެވިއެވެ. ތިމަނ ނައަށ  )ރަނުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ( އިތުރު އެއ ޗެއ  ނުފެނުނެވެ.  ދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. "ދަގަ
هللا ހޯދ ވެސ  އެކައ ޗެއ ވެސ  ނުފެނުނެވެ. ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ  ބޭކަލަކުބަލ ށެވެ." އެ  މަވެސ  ފެނޭތޯއަނގޮޓިއެއ  ނަ 

 ބޭކަލަކު ބ އަށ  ލިބިފައިވޭތޯއެވެ؟" އެޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. "ޤުރުއ ނުގެ އެއ ވެސ  މިނ ވަރެއ  ތި 
ށ  ނަބިއ ޔ  ބޭކަލަކައ  އެނގެއެވެ. ފަހެ، އެސޫރަތެއެވެނި މިވެނި  (ސޫރަތުގެ ނަނ ތަކ އެކު )ދެނ ނެވިއެވެ. އ އެކެވެ. 

ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. "ތިބ އަށ  ޤުރުއ ނުނ  ލިބިފައިވ  މިނ ވަރަކުނ ، އެކަނބުލޭގެ هللا ޞައ ލަ
 ތިބ އ  ކައިވެނިކޮށ  ދީފީމެވެ."

ވެއެވެ. ޙަދީޘ ގައި ނަނ ގަނެވިގެނ  މިވ  ވ ހަކަ މިއަށ ވުރެ ތަފ ޞީލުކޮށ ވެސ  ރިވ ވެފައި މި
ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ.  هللاރަޙިމަހު މިޙަދީޘުނ  ލިބޭފައިދ ތަކަށ  އަލިއަޅުއ ވ ލައ ވަމުނ  އަލ ހ ފިޡ  އިބުނ  ޙަޖަރު

ޙައ ދެއ  ނެތެވެ. އިބ ނުލ  މުނ ޛިރު ވަކި  ކައިވެނީގެ ރަނުގެ މަދުމިނ ވަރުގެހަދީޘުނ  ދަލީލުލިބޭގޮތުގައި( ")މި
ރުހަމ  ނުވަތަ ދީނ ރެއ ގެ ހަތަރުބައިކޮށ ފަ ރަނަކީ ދިހަ ދި)އެނ މެ ކުޑަ(  ކައިވެނީގެމިޙަދީޘަކީ ވިދ ޅުވިއެވެ. 
ނޑު ރައ ދެކެވެ. ވ ނަށ ނ  ބުނ މީހު އެއ ބައިކަމުގައި  )ގެ އަގު ހަމައެއ ( ރެއ އަނގޮޓިއަކުނ  އެމިނ ވަ އެހެނީ ދަގަ
 (2)ނުވ ނެއެވެ...."

. "މިޙަދީޘުނ  ދަލީލުލިބޭގޮތުގައި ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެهللا ހަމައެފަދައިނ  އިމ މުއ  ނަވަވީ ރަޙިމަހު
އަދިވެސ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. އިސ ތިޙ ބ ބު ވެގެނ ވ ގޮތަކީ ކައިވެނީގެ ރަނ ނުލައި ކައިވެނި ޢަޤ ދުނުކުރުމެވެ..." 

ރެވިދ ނެއެވެ. ގެ ރަނ  މަދުކޮށ  އިތުރުކުނ  ރުހޭކަމުގައިވ ނަމަ، ކައިވެނީޙަދީޘުގައި ވ ގޮތުނ  ކައިވެނިކުރ  ދެމީހު"މި
ނޑުއެ ނިހ ޔަތަށ  އަގުދައ  އެއ ޗެކެވެ. މިއީ ޝ ފިޢީގެފ ނުގެ މަޛ ހަބެވެ. އަދި އަނގޮޓިއަކީ އޭގެ  ހެނީ ދަގަ

 (3)."ސަލަފުނ ނ އި ޚަލަފުނ ގެ ތެރެއިނ  ޖުމ ހޫރު ޢިލ މުވެރިނ ގެ މަޛ ހަބެވެ

                                                           

 .99/1425މުސ ލިމ : ، 2119،5115،9419ބުޚ ރީ: ، 5/112އަޙ މަދު:  (1)

 .0/222ފަތުޙުލ ބ ރީ:  (2)

 .0/212އަލ މިނ ހ ޖ :   (3)
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 ޤުރުއ ނުނ  ބައެއ  ޢިލ މުވެރިނ  ދެކެވަޑައިގަނ ނަވ ގޮތުގައި، މިޙަދީޘ ގައި ބަޔ ނ ވެގެނ ވ ފަދައިނ 
ޢަލައިހިވަސައ ލަމައަށ  ޚ އ ޞަވެގެނ ވ  ކަމެކެވެ. ނަމަވެސ  هللا ޞައ ލަ هللا ކައިވެނީގެ ރަނ  ކިޔުމަކީ ރަސޫލު

ޢަލައިހިވަސައ ލަމައަށ  ޚ އ ޞަކުރެވޭނެ ޞައ ޙަ ދަލީލެއ  ވ ރިދުވެފައެއ ނުވެއެވެ. هللا ޞައ ލަهللا ރަސޫލު
ُد ْبُن َراِشٍد َعْن َمكْ  ގައިވެއެވެ.އަބޫދ ވުދު َدٍد " :ُحوٍل َنَْو َخََبِ َسْهٍل قَاَل حُمَمَّ

َ
َوََكَن َمْكُحوٌل َيُقوُل لَيَْس َذلَِ  أل

 ِ މ ނައީ: މުޙައ މަދު ބުނ  ރ ޝިދު، މަކ ޙޫލުގެ ކިބައިނ   (1)".-صىل اهلل عليه وسلم-َبْعَد رَُسوِل اَّللَّ
ދު ބުނ  ރ ޝިދު ވިދ ޅުވިއެވެ. "އަދި ޚަބަރުފަދަ ޚަބަރެއ  ގެނ ނެވިއެވެ. މުޙައ މަ )ބަޔ ނ ވެދިޔަ( ސަހ ލުގެފ ނުގެ 

ޢަލައިހިވަސައ ލަމައަށ ފަހު އެއ ވެސ  މީހަކަށ  އެފަދައިނ  )ކައިވެނިކޮށ  ދިނުނ ( ނުވ ކަމުގައި هللا ޞައ ލަهللا ރަސޫލު
 މަކ ޙޫލު ވިދ ޅުވ ކަމުގައިވިއެވެ."

ޚ އ ޞަ ޘ ބިތު  މިބަސ ފުޅ ބެހޭގޮތުނ ، ޢަވ ނުލ  މަޢުބޫދުގައިވެއެވެ. "މިޚ އ ޞަކަމަށ  ދަލީލުކޮށ ދޭ
ޢަލައިހިވަސަލަމަގެ ކިބައިނ  ބޭނުނ ވ ނެއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކަށ  ސަޢީދު ބުނ  هللا ދަލީލެއ  ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ 

ِ  މަނ ޞޫރު ރިވ ކުރައ ވ ފައިވ  މުރުސަލު ޙަދީޘެއ ގައިވެއެވެ. َج رَُسوُل اَّللَّ زِْديِّ قَاَل : َزوَّ
َ
ِِب انلُّْعَماِن األ

َ
 -َوَعْن أ

ةً  -م عليه وسلذ  اهلل صىلذ 
َ
َدٍد َبْعَدك َمْهًرا))، ُثمَّ قَاَل: ىلَعَ ُسوَرٍة ِمْن الُْقْرآنِ  اْمَرأ

َ
މ ނައީ: އަބޫ  .((ال يَُنوُن أل

ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ، އަނ ހެނަކު ޤުރުއ ނުގެ ސޫރަތަކުނ  هللا ޞައ ލަ هللا ނުޢުމ ނުލ  އަޒ ދީ ވިދ ޅުވިއެވެ. ރަސޫލު
ރެއ ވިއެވެ. "ތިބ އަށ ފަހު އެއ ވެސ މީހަކަށ  )މިފަދައިނ ( ކައިވެނީގެ ރަނ  ކައިވެނިކޮށ ދެއ ވުމަށ ފަހު ޙަދީޘ  ކު

ޘެއ ގެ މިޙަދީޘަކީ މުރުސަލު ޙަދީ މިޙަދީޘ  ބެހޭގޮތުނ  އަލ ޙ ފިޡ  )އިބުނ  ޙަޖަރު( ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. (2)ނުވ ހުއ ޓެވެ."
 (3)"ވ  ޙަދީޘެކެވެ.ރ ވީނ  ދުގައި ޙ ލަތު ނޭނގޭ ސަނައިތުރަށ ، ޙަދީޘުގެ 

ޢަލައިހިވަސައ ލަމައަށ  هللا ޞައ ލަ هللا ވުމ އިއެކު، ކުރީގައި ބަޔ ނ ކުރެވުނު ޙަދީޘަކީ ރަސޫލު
ހީވެދ ނެއެވެ. އެމީހ އަށ  ޤުރުއ ނ  ދަސ ވުމުނ  އެއަނ ހެނ މީހ އަށ  އޮތީ  ކޮނ މެއަކަސ ޚ އ ޞަ ޙަދީޘެއ  ނޫނެވެ. 

އެމީހ އަށ  ޤުރުއ ނުނ  ލިބިފައިވ  މިނ ވަރު  ،ތީ ކޮނ ފައިދ  އެއ  ހެއ ޔެވެ؟ މިސުވ ލުގެ ޖަވ ބަކީ އެމީހ ގެ މައ ޗަށ  އޮ
 ރަތ  ލިބިގަނެ، އެއ ޔަތ ތަކުގެ އަލީގައި އެއަނ ހެނ މީހ އަށ ށ ދިނުމ އި، އެއ ޔަތ ތަކުނ  ޢިބ އެއަނ ހެނ މީހ އަށ  ދަސ ކޮ

 (4).މިކަމަކީ ދުނިޔެވީ އެއ ޗަކަށ ވުރެ ބޮޑަށ  ދެމަފިރިނ ނަށ  ފައިދ  ކުރ ނެކަމެކެވެ ހެޔޮކޮށ  ހިތުމެވެ.

 

نَّ انلَِِّبَّ 
َ
َزوَِّجَ  ))قَاَل لِرَُجٍل  -م اهلل عليه وسلذ صىلذ -َعْن ُعْقبََة بِْن ََعِمٍر أ

ُ
ْن أ
َ
تَْرََض أ

َ
أ

ِة ((رُاَلنَةَ 
َ
َزوَِّجِ  رُاَلنًا)). قَاَل َنَعْم. َوقَاَل لِلَْمْرأ

ُ
ْن أ
َ
تَْرِضنَي أ

َ
َدُدُهَما َصاِدبَُه ((أ

َ
َج أ رََدَخَل . قَالَْت َنَعْم. رََزوَّ

ْن َشِهَد احْلَُديِْبيََة َوََكَن َمْن شَ  ِهَد احْلَُديِْبيََة هَلُ بَِها الرَُّجُل َولَْم َيْفرِْض لََها َصَداقًا َولَْم ُيْعِطَها َشيْئًا َوََكَن ِممَّ
 ِ تُْه الَْورَاُة قَاَل إِنَّ رَُسوَل اَّللَّ ا َدََضَ رِْرْض لََها  -ملذ  اهلل عليه وسصىلذ -َسْهٌم ِِبَيََْبَ رَلَمَّ

َ
َزوََّجِِن رُاَلنََة َولَْم أ

                                                           

 .2111އަބޫދ އުދު:  (1)

 .242ސުނަނ  ސަޢީދު ބުނ  މަނ ޞޫރު:  (2)
 .2/32ޢަވ ނުލ  މަުޢބޫދު:  (3)
 .92ދަ ކުއެސ ޓ  ފޯރ ލަވ  އެނ ޑ  މ ރސީ: ޞ. (4)
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َخَذْت سَ 
َ
ْعَطيْتَُها ِمْن َصَداِقَها َسْهِِم ِِبَيََْبَ رَأ

َ
ِّنِّ أ
َ
ْشِهُدُكْم أ

ُ
ْعِطَها َشيْئًا َوإِِّنِّ أ

ُ
ْهًما َفبَاَعتُْه َصَداقًا َولَْم أ
لٍْف.
َ
هللا ޞައ ލަ  ފައިވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުނ  ނަބިއ ޔ ބުނ  ޢ މިރު ކިބައިނ  ރިވ ވެ  މ ނައީ: ޢުޤުބަތު  (1)بِِمائَِة أ

ކަށ  ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. "ތިމަނ ކަލޭގެފ ނު އެވެނި އަނ ހެނަކ  ތިބ  ކައިވެނިކޮށ ދެއ ވުމަށ  ބޭކަލަޢަލައިހިވަސައ ލަމަ 
"ތިމަނ ކަލޭގެފ ނު . އަދި އަނ ހެނ މީހ އަށ  ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. ދޭހެވެދެނ ނެވިއެވެ. އ  ބޭކަލަކު އ ޔެވެ؟" އެރުހެނ  ހެ

ފަހެ،  ނ ނެވިއެވެ. އ ދޭހެވެ.އެވެނި ފިރިހެނަކ  ކަނބުލޭގެ ކައިވެނިކޮށ ދެއ ވުމަށ  ރުހެނ  ހެއ ޔެވެ؟" އެކަނބުލޭގެ ދެ
އަދި އެކަނބުލޭގެއަށ   .އ އެކު އެފިރިހެނ މިހ  ރޭކުރިއެވެވިއެވެ. އަދި އެއަނ ހެނ މީހ ކޮށ  ދެއ ކައިވެނި އެދެމީހުނ 

ނޑައ ޗެއ  ރަނުގެ ގޮތުގައި އެ  )ރަނުގެގޮތުގައި( އަދި އެކަނބުލޭގެއަށ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ނ ޅުއ ވައެވެ.އެއ  ކަ
ޚައިބަރު  އ ކަމުނ ،ނ ނެވި ބޭކަލެއަދި އެފިރިހެނ މީހ އަކީ ހުދައިބިއ ޔ ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެ ނުދެއެވެ. 

އެބޭކަލަކު މަރަށ  ޙ ޟިރުވި ހިނދު ، ފަހެ ނެވިއެވެ. ބައެއ  ލިބިވަޑައިގެނ )ޣަނީމ  މުދަލުނ ( ހަނގުރ މައިނ  
ކ  ތިމަނ  ކައިވެނިކޮށ  ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ އެވެނި އަނ ހެނަهللا ޞައ ލަ هللا ހަމަކަށަވަރުނ  ރަސޫލު"ވިދ ޅުވިއެވެ. 

އަދި ތިމަނ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  )ރަނުގެ ގޮތުގައި(  ކަނޑަނ ޅަމެވެ.އެވެ. ރަނުގެ ގޮތުގައި އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ދެއ ވި
ހަމަކަށަވަރުނ  ތިޔަބައިމީހުނ  ހެކިކޮށ  ތި ތިމަނ ނައަށ  ޚައިބަރުނ  ލިބުނު ތަކެ ގެއަކަށ  ނުދެމެވެ.އެކަނބުލޭ

 ފަހެ، އެކަނބުލޭގެ އެތަކެތި އެއ ލައ ކައަށ  ވިއ ކަވ ލެއ ވިއެވެ. ގައި އެކަނބުލޭގެއަށ  ދީފީމެވެ."ގޮތުކައިވެނީގެ ރަނުގެ 
ކަމެއ  ށ ކަމެއ  ނުވަތަ ދިރުހަމަ އ ވީ އެއ ލައ ކަ ދީނ ރަށ އެކަނބުލޭގެ އެމުދ ތައ  ވިއ ކަވ ލެޙަދީޘ ގައި )

 (ބަޔ ނ ވެފައެއ ނުވެއެވެ.

ނޑައެޅުމެއ ނެތި ކައިވެނި ކުރެވިދ ނެކަމަށ  ރަނުގެ ކައިވެނީގެ  ޘަށ  ބިނ ކޮށ މިހަދީ މިނ ވަރުކަ
ނި ކުރެވޭ ވަގުތު ރަނުގެ ޢިލ ވުމެރިނ  ދަލީލު ނަނ ގަވައެވެ. ނަމަވެސ  ފަހުނ  ނިކުމެދ ނެ ފިތުނައަކަށ ޓަކައި ކައިވެ

ނޑުމެނ  ބަލައިލައިފިކަމުގައިވ ނަމަ،  ނޑައެޅުމަކީ މުހިއ މުކަމެކެވެ. އަދި އެހެނިހެނ  ޙަދީޘ ތަކަށ  އަޅުގަ މިނ ވަރުކަ
ނޑައެޅުމަށެވެ.هللا ޞައ ލަ هللا ރަސޫލު  ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ އިރުޝ ދު ދެއ ވ ފައިވަނީ މިނ ވަރު ކަ
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 ފަރ ތ   ކައިވެނީގެ ރަނުގެ މިލ ކުވެރި
 

ލ ކެކެވެ. އެކަނބުލޭގެ ރުހުމ އެކު މެނުވީ ކައިވެނީގެ ރަނަކީ ކައިވެނި ކުރެވޭ އަނ ހެނ މީހ ގެ މި 
އަދި  އެކަނބުލޭގެ މައިނ ބަފައިނ ނަށ  އަދި ފިރިމީހ އަށ ވެސ  އެއިނ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ނުނެގޭނެއެވެ.

އަނ ހެނ މީހ ގެ އަތުނ  އަތުލުމަކީ ބޮޑުވެގެނ ވ  ފަހު ދިނުމަށ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ނުދިނުމ އި، އެރަނ   އަށ  އަނ ހެނ މީހ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ވަޙީކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.هللا ފ ފައެކެވެ. 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  

އަނތ ބެއ ގެ ޖ ގަޔަށ  ތިޔަބައިމީހުނ  އެއ  މ ނައީ: " ٤٠ – ٤١النساء:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
 ،އަދި (ކޮށ ފިނަމަ ޤަޞ ދުއެބަހީ: އެކަކު ވަރިކޮށ ފައި އަނެކަކ  އިނ ނަނ  ، )އެހެނ  އަނތ ބަކު ބަދަލުކުރަނ  އެދޭނަމަ 

ކިތަނ މެ ގިނަ މުދ ތަކެއ  ދީފައިވިޔަސ  އޭގެތެރެއިނ  އެއ ޗެއ  ތިޔަބައިމީހުނ  އަތުނުލ  ( ރަނުގެ ގޮތުނ )އެއަނތ ބަށ  
ތިޔަބައިމީހުނ  އެތަކެތި ، ފ ޅުވެގެނ ވ  ފ ފައެއ  ކުރުމުގެ ގޮތުގައި، އަދި، ގޮތުގައިބ ޠިލު ހުށިކަމެވެ. 

ތިޔަބައިމީހުނ ގެ ތެރެއިނ   ކުނ  ހެއ ޔެވެ؟އަނ  އެތަކެތި އަތުލަނީ ކޮނ ފަދައަތުލަނީހެއ ޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހު
ތިޔަބައިމީހުނ ގެ ކިބައިނ  ގަދަވެގެނ ވ  ، ނ ވަނީއެކަނބަލު ، އެއ ބަޔަކުވަނީ އަނެއ ބަޔަކ އެކު އެއ ދ ނ ކޮށ ފައެވެ. އަދި 

 "ހިފ ފައެވެ.ޢަހުދެއ  

ޢަނ ހު هللا ރަޟިޔަޢުމަރު  ނުލައިހިވަސައ ލަމަގެ ކިބައިނ  އިބ ޢަهللا ޞައ ލަهللا ރަސޫލުއަދި 
ًة َرلَمَّ )) ރިވ ކުރެއ  ޙަދީޘެއ ގައިވެއެވެ.

َ
َج اْمَرأ ِ رَُجٌل تََزوَّ نُوِب ِعنَْد اَّللَّ ْعَظَم الُّ

َ
ا قَََض َداَجتَُه ِمنَْها َطلََّقَها إِنَّ أ

ْجَرتِهِ  ،وََذَهَب بَِمْهرَِها
ُ
ގެ هللاހަމަކަށަވަރުނ  "މ ނައީ:  (1)((َوآَخُر َيْقتُُل َدابًَّة َعبًَثا ،َورَُجٌل اْستَْعَمَل رَُجاًل َرَذَهَب بِأ

ގެ އެކަނބުލޭގެ ކިބައިނ  އެމީހ  ، ޙަޟ ރަތުގައި އެނ މެ ބޮޑެތިފ ފަތަކުގެ ތެރޭގައި، މީހަކު އަނ ހެނަކ  ކައިވެނިކޮށ  
ވެއެވެ. އަދި މީހަކު ނުދިނުނ  ނބުލޭގެ ކައިވެނީގެ ރަނ  ތައ  ފުއ ދުމަށ ފަހު، އެކަނބުލޭގެ ވަރިކޮށ  އަދި އެކަބޭނުނ 

 ވެ. އަދި ބޭކ ރުގޮތުގައި ޖަނަވ ރެއ  ވެއެށ ފަހު، އެމީހ ގެ އުޖޫރަ ނުދިނުނ  ލައ ވ  މަސައ ކަތެއ  ކުރުވުމަ 
 ވެ."ގަތުލުކުރުނ ވެއެ

ކަނ މިހެނ ހުރިއިރު، ކައިވެނީގެ ރަނުގެ މިލ ކުވެރި ފަރ ތަކީ ކައިވެނި ކުރެވޭ އަނ ހެނ މީހ އެވެ. 
އެއަނ ހެނ މީހ އަށ  އެރަނ  ބެހެއ ޓިވެސ  ދ ނެއެވެ. ނުވަތަ އެއަނ ހެނ މީހ ގެ މައިނ ބަފައިނ ނަށ ، ނުވަތަ 

ދީފިކަމުގައިވ ނަމަ އެއިނ  ހިތުނ ރުހުމުނ  ނ މީހ  އަނ ހެއެހެނ މީހަކަށ ، ނުވަތަ ފިރިމީހ އަށ ވެސ  ދެވިދ ނެއެވެ. 

ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  چ  ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ވަޙީކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.هللا  ބޭނުނ  ކުރުމަކީ ހުއ ދަކަމެކެވެ.

ގެ ތިޔަބައިމީހުނ  ، އަނ ހެނުނ ނަށ  އެކަނބަލުނ ގެ ރަނ  މ ނައީ: "  ٤النساء:  چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  
މުނ  ތިޔަބައިމީހުނ ނަށ  ދޭށެވެ! އޭގެތެރެއިނ  އެއ ޗެއ  އެކަނބަލުނ  ހިތުނ ރުހުދިނުމެއ ގެގޮތުގައި ދެވޭ ނ  ފުށު 

 "ތިޔަބައިމީހުނ  އޭގެ ބޭނުނ ކުރ ށެވެ.، ޙަލ ލު ރަނގަޅު އެއ ޗެއ ގެ ގޮތުގައި، ދީފިނަމަ އަނބުރ 


                                                           

 .000ޢައ ޞަޙީހ : ، 1529ޞަޙީހުލ  ޖ މިޢު: ، 2941އަލ ޙ ިކމ : ، 14931ބައިހަޤީ:  (1)



 ކައިވެނީގެ ރަނ  

www.dhisalafiyyah.net  14 

 ލަތައ  ގެ ރަނ ގުޅޭ ބައެއ  ފިޤ ހީ މަސ އަ ކައިވެނީ 
 

 ލަ: ކައިވެނީގެ ރަނުގެ މިނ ވަރު ސ އަ ފުރަތަމަ މަ 

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ޢިލ މުވެރިނ  އިޖުމ ޢުވެފައިވ ގޮތުގައި هللا އަލ އިމ މ  އަލ ޤުރުޠުބީ ރަޙިމަހު
މިގޮތުނ   (1)ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގިނަމިނ ވަރެއ ނެތެވެ. އެބޭކަލުނ  ޚިލ ފުވެ ވަޑައިގެނ ފައިވަނީ މަދުމިނ ވަރ މެދުގައެވެ."

ދިހަ ދިރުހަމަށ  އި އެކަލޭގެފ ނުގެ އަޞ ޙ ބުނ ގެ އަރިހުގައި އެނ މެ ކުޑަކޮށ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ކިޔޭނީ އަބޫ ޙަނީފ އ 
ނުވަތަ އެމިނ ވަރުގެ އެހެނ  އެއ ޗަކަށެވެ. މިބޭކަލުނ ގެ ދަލީލަކީ ޖ ބިރުގެފ ނުގެ ކިބައިނ  ދ ރަޤުޠުނީ 

  رَ هْ مَ  الَ )) ޙަދީޘެކެވެ. އެޙަދީޘ ގައިވެއެވެ.ޟަޢީފު ރިވ ކުރައ ވ ފައިވ  
َ
މ ނައީ: "ދިހަ ( 2)((مَ اهِ رَ دَ  ةِ ََشَ عَ  نْ مِ  لُّ قَ أ

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "މިޙަދީޘ  هللا ރަޙިމަހު އައ ޝަވ ކ ނީ  ދިރުހަމަށ ވުރެ މަދުނ  ކައިވެނީގެ ރަނެއ  ނުވެއެވެ."
ޞައ ޙަވ ނެކަމަށ  ޞައ ޙަކަމުގައިވިޔަސ ، ކައިވެނީގެ ރަނުގެގޮތުގައި ދިހަދިރުހަމ  ނުވ އެއ ޗެއ  ރަނުގެ ގޮތުގައި 

 (3)ދަލީލުކުރ  ޙަދީޘ ތަކ  ފުށުއަރައެވެ. އަދި މިޙަދީޘ  ޞައ ޙައެއ ވެސ  ނޫނެވެ..."

ވިދ ޅުވ ގޮތުގައި ރަނުގެ އެނ މެ ކުޑަ މިނ ވަރަކީ  هللاރަޙިމަހު އަދި ސަޢީދު ބުނ  ޖުބައިރު
އަދި މިނޫނ  ގޮތ ގޮތަށ ވެސ   (4)ވިދ ޅުވެފައިވަނީ ސ ޅީސ  ދިރުހަމެވެ. هللاރަޙިމަހު ފަނ ސ ސ  ދިރުހަމެވެ. އަނ ނަޚަޢީ

 ބުނެވިފައިވެއެވެ.

ގިނަ ޢިލ މުވެރިނ  ވިދ ޅުވ ގޮތުގައި، ކައިވެނީގެ ރަނުގެ އެނ މެ މަދު މިނ ވަރަކީ އަގެއ ކަމުގައި 
 ރ ޖިޙު މަޛުހަބަކީ ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "هللا ރަޙިމަހު ނުވަތަ އުޖޫރައެއ ކަމުގައި ޞައ ޙަވ  މިނ ވަރެވެ. އައ ޝަވ ކ ނީ 

ނ ވަރ  ބެހޭގޮތުނ  ޙަދީޘ ތައ  މި އިވެއެވެ. "ރަނުގެ އެނ މެ މަދު ވިދ ޅުވެފަهللا ރަޙިމަހުއިބ ނު ޙަޖަރު  (5)ވެ."މިއީއެ
 މުޙައ މަދު ބުނ  ޞ ލިޙު އަލ ޢުޘައިމީނ   (6)ވ ރިދުވެފައިވެއެވެ. އެއިގެތެރެއިނ  އެއ ވެސ  ޙަދީޘެއ  ޘ ބިތެއ  ނޫނެވެ."

 (7)ވެ."ވ ކަމެނު )ކަނޑައެޅިފައި( ކީ ރަނުގެ މަދު މިނ ވަރަށ  ޙައ ދެއ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ރަނގަޅުގޮތަ هللاރަޙިމަހު

 

 
                                                           

 .5/09ތަފ ސީރު އަލ ޤުރުޠުބީ:  (1)

މިޙަދީޘ  ދ ރަުޤޠުނީ ރިވ ކޮށ ފައިވަނީ ވަރަށ  ަޟޢީފު ސަނަަދކުނ ކަމުގައި ނައިލުލ  އަވ ޠ ރުގެ ތަޙ ޤީޤުގައި މުޙައ މަދު ޞުބުީޙ  (2)
 (.12/213ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. )ބައ ލަވ : ނައިލުލ  ަޢވ ޠ ރު: ބުނ  ޙަސަނ  ޙައ ލ ޤު 

 .12/213ނައިލުލ  ޢަވ ޠ ރު:  (3)

 .12/229ބައ ލަވ : ނައިލުލ  ޢަވ ޠ ރު:  (4)

 .12/210ނައިލުލ  ޢަވ ޠ ރު:  (5)

 .0/224ފަތުޙުލ  ބ ރީ:  (6)

 .12/259މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ  (7)
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 ލަ: ކައިވެނީގެ ރަނުގެގޮތުގައިދެވޭ އެތި ސ އަ ދެވަނަ މަ 

ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި ފައިސ ، ގަހަނ ، ހެދުނ  ނުވަތަ އެހެނ ވެސ  މ އ ދީ އެއ ޗެއ  
ޢަނ ހުގެ ޙަދީޘ ގައި هللا ނ  ސަޢުދު ރަޟިޔަދެވިދ ނެއެވެ. އަދި ކުރީގައި ބަޔ ނ ވެ ދިޔަ ސަހުލ  ބު 

ބަޔ ނ ވެދިޔަފަދައިނ  ޤުރުއ ނ ، ފިޤުހު ނުވަތަ ޙަދީޘ  ޢިލ މުފަދަ މ އ ދީ ނޫނ  އެއ ޗެއ ވެސ  ރަނުގެ ގޮތުގައި 
 ހަމަޖެއ ސިދ ނެއެވެ.

 ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ގަނެވިއ ކުމ އި، އުޖޫރައިގެ  هللاރަޙިމަހު މުޙައ މަދު ބުނ  ޞ ލިޙ  އަލ ޢުޘައިމީނ  
ގޮތުގައި ދެވޭ ކޮނ މެ އެއ ޗެއ ، ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި ދިނުނ  ޞައ ޙަވ ނެއެވެ. ކައިވެނީގެ ރަނ  ޞައ ޙަވ  
ނޑަށ  ބިނ ކޮށ  ފައިސ އިނ  )އެބަހީ: ރަނ އި ރިހިނ ( ރަނ ދިނުނ  ޞައ ޙަވ ނެއެވެ.  ނޑަކީ މިއެވެ. މިމިނ ގަ މިނ ގަ

ދުނ ، ކ ރު، ބިމެއ ، ގެއެއ  ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި ދިނުނ  އެހެނީ، އޭގެ އަގުކުރުނ  ޞައ ޙައެވެ. އަދި ހެ
  (1)ޞައ ޙަވ ނެއެވެ......"

އަދިވެސ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ގަނެވިއ ކުމ އި އުޖޫރައިގެގޮތުގައި ދިނުނ  ޞައ ޙަނޫނ  އެއ ވެސ  
ނޑަށ  ބިނ ކޮށ  އޫރު ނުވަތަ  އެއ ޗެއ  ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި ދިނުނ  ޞައ ޙައެއ  ނުވ ނެއެވެ. މިމިނ ގަ

 (2)ބަނގުރ ފަދަ ޙަރ މ  އެއ ޗެއ  ރަނުގެގޮތުގައި ދިނުނ  ޞައ ޙައެއ ނުވ ނެއެވެ....."

 

ނޑައެޅުނ  ސ އަ ތިނ ވަނަ މަ   ލަ: ކައިވެނީގެ ރަނ  ކަ

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ފަހެ، ކައިވެނި هللا މުޙައ މަދު ބުނ  ޞ ލިޙު އަލ ޢުޘައިމީނ  ރަޙިމަހު 
ނޑައެޅުމަކީ ސުނ ނަތެކެވެ.ޢަޤުދުކުރެވޭ އިރު ކައި ހަމަނުޖެހުނ  އެއީ ދެމަފިރިނ  ދެމެދުގައި  ..ވެނީގެ ރަނ  ކަ

ހިނގ ވަގުތު ޚިޔ ލުތަފ ތުވުނ  ނުހިނގުމުގެ ގޮތުނ ނެވެ. މިސ ލެއ ގެގޮތުނ ، ފިރިމީހ  އަނބިމީހ އ  ނުރުހުނ ތެރިވެ، 
ނޑައެޅި، ހެކިވެރިނ  އެކަނބުލޭގެ ކައިރިއަށ  ވަނުމުގެ ކުރިނ  ވަރިކޮށ ފިނަމަ، ކައިވެނި ޢަ ޤުދުކުރެވޭ އިރު ރަނ  ކަ

ނޑައެޅިފައިނުވ ނަމަ  އެކަމަށ  ހެކިވެފައިވ ނަމަ، ރަނުގެ މައ ސަލ ގައި ޚިލ ފެއ  ނުހިނގ ނެއެވެ. ނަމަވެސ  ރަނ ކަ
 (3)ޚިލ ފު ވ ނެއެވެ..."

ނޑައެޅިފައި ނެތ ނަމަވެސ  ކައިވެނި ޞައ ޙަ ވ ނެ ވެނި ޢަޤުދުކުރެވޭ ވަޤުތު ރަނ ކައި هللا ވެ. އެކަ

 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ  ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ވަޙީކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.

ނުވަތަ އެކަނބަލުނ ނަށ  ރަނެއ  ، ށ ފައިނުވ ނަމައަނބިނ ނ އެކު ރޭކޮމ ނައީ: "ތިޔަބައިމީހުނ   ٤٣٢ابلقرة: 
ނޑައަޅ ފައިނުވ ހ  ހިނދަކު ށ  ގެ މައ ޗަ ޔަބައިމީހުނ  ތި، ރުމަކުނ ވަރިކު ކަނބަލުނ  އެ ، ތިޔަބައިމީހުނ  ، ކަ

މިއ ޔަތުނ  ދަލީލުކުރ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ޢަޤުދަށ ވުރެ ކައިވެނީގެ ރަނުގެ މިނ ވަރު ނެތެވެ." ފ ފައެއ 
                                                           

 .12/252މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ   (1)
 .12/259މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ   (2)
 .12/254މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ ބައ ލަވ :   (3)
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ޢަނ ހުގެ ޙަދީޘުނ  هللا ޢުޤުބަތު ބުނ  ޢ މިރު ރަޟިޔައިސ ވެގޮސ ފައިވ  ހަމައެފަދައިނ   (1)ލަސ ކުރެވިދ ނެއެވެ.
ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ هللا ނަމަވެސ  އެހެނ  ޙަދީޘ ތަކަށ  ބަލ ލައިފިނަމަ، ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ ލު ލިބެއެވެ.މިކަމަށ  ދަލީ 

ނޑައެޅުމަށެވެ.  އިރުޝ ދުދެއ ވ ފައިވަނީ ކައިވެނި ޢަޤުދުކުރެވޭ ހިނދު ރަނ  ކަ

 މީހ އަށ  މިލ ކުވުނ  ލަ: ކައިވެނީގެ ރަނ  އަނބި ސ އަ ހަތަރުވަނަ މަ 

ކައިވެނި ޢަޤުދުކުރ  ވަގުތުނ  ފެށިގެނ  ކައިވެނި ކުރި އަނ ހެނ މީހ އަށ   ކޭ އެއ ފަދައިނ ގަނެވިއ ކުމެ
ކައިވެނީގެ ރަނ  މިލ ކުވ ނެއެވެ. ނަމަވެސ  ރަނ  ކިޔުމަށ ފަހު ކައިވެނި ޢަޤުދުނުކުރ ހ  ހިނދަކު އެއަނ ހެނ މީހ އަކަށ  

ކަމެއ ގެ ހަތަރުނބިމީހ އަށ  މިލ ކުވ ނީ މިގޮތުނ  ކައިވެނީގެ ރަނ  އެއ ކޮށ  އަ ރަނުގެ މިލ ކުވެރިކަމެއ  ނުލިބޭނެއެވެ.
 ތެރެއިނ  ކަމެއ  ފުރިހަމަ ވުމުނ ނެވެ.

 އަނ ހެނ މީހ އަށ  ކައިވެނީގެ ރަނ  އެއ ކޮށ  މިލ ކުވ ނެއެވެ. ޖިމ ޢުވެއ ޖެނަމަޖިމ ޢުވުމެވެ.  ފުރަތަމައީ:

اِشُدوَن  قََض )) ޒުރ ރ  ބުނ  އަވ ފ ގެ ކިބައިނ  ރިވ ވެފައިވެއެވެ.އެކަހެރިވުމެވެ.  ދެވަނައީ: اْْلُلََفاُء الرَّ
ةُ  ا َفَقْد وََجَب الَْمْهُر َووََجبَِت الِْعدَّ ْرََخ ِسْْتً

َ
ْو أ
َ
ْغلََق بَابًا، أ

َ
نَُّه َمْن أ

َ
ތެދުމަގު މ ނައީ: " (2)((الَْمْهِديُّوَن أ

)އަނބިމީހ އ އެކު(  ފައިވ ގޮތުގައި، މީހަކުނޑައަޅުއ ވ  ޔ ކަޚުލަފ އުއ ރ ޝިދޫނ ގެ ބޭކަލުނ  ނިލިބިވަޑައިގެނ  ތިއ ބެވި 
އިބ ނު ޤުދ މ   ކައިވެނީގެ ރަނ އި ޢިއ ދަ ވ ޖިބުވެއ ޖެއެވެ." ،ނަމަ ތިރިކޮށ ފި ފިނަމަ ނުވަތަ ފަރުދ  ދޮރު ލައ ޕައި

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "މިނިޔ ވަނީ މަޝ ހޫރުވެގެނ ނެވެ. އެބޭކަލުނ ގެ )އެބަހީ ޞަޙ ބީނ ގެ( ޒަމ ނުގައި هللا ރަޙިމަހު
ޔ އ މެދު( ޚިލ ފުވެފައި ނުވ ތީ )މިނިޔ އަކީ( އިޖުމ ޢެކެވެ. އަދި އިބ ނު ޢައ ބ ސ ގެ ކިބައިނ  އެއ ވެސ  ބޭކަލަކު )މިނި

 (3))މިނިޔ އ  ޚިލ ފަށ ( އައިސ ފައިވ  ރިވ ޔަތ  ޞައ ހައެއ  ނޫނެވެ."

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "އެކަހެރިވުމޭ ބުނެވޭ هللا މުޙައ މަދު ބުނ  ޞ ލިޙ  އަލ ޢުޘައިމީނ  ރަޙިމަހު
ކީ ކައިވެނި ކުރި ފިރިހެނ މީހ ، ކައިވެނި ކުރި އަނ ހެނ މީހ އ އެކު ހެޔޮވިސ ނޭ މީހުނ ނ  ދުރުވުމެވެ. ބަހުގެ މުރ ދަ

 އެކަހެރިވުމެވެ.އެއަނ ހެނ މީހ އެކު އެދެމީހުނ ނ އެކު ތަނ ދޮރުދަނ ނަ ހެޔޮވިސ ނޭ މީހަކު ނެތ  ތަނެއ ގައި  ،އެބަހީ
ކުޑަކުއ ޖަކު  ހެޔޮނުވިސ ނޭވެ. އަދި އެދެމީހުނ ނ އެކު އެހެނީ، މިޙ ލަތުގައި ބޮސ ދިނުމ އި ޖިމ ޢުވެވޭނެތީއެ

ވ ނަމަވެސ  އެއީ އެކަހެރިވުމެވެ. އެހެނީ މިފަދަ ކުއ ޖަކު ހުރުމެކޭ ނުހުރުމެކޭ އެއ ފަދައެވެ. އަދި އެދެމީހުނ  
ޖަކު ކުއ  ދަނ ނަވިސ ނުނ  ރަނގަޅު ތަނ ދޮރު  ކުރ ކަމެއ  އެކުއ ޖަކަށ  ނޭނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސ  އެދެމީހުނ ނ އެކު

އެކަހެރިވުމުގެ ސަބަބުނ  ކައިވެނީގެ ރަނ  އެއ ކޮށ  އަނ ހެނ މީހ އަށ   (4)ވ ނަމަ އެއީ އެކަހެރިވުމަކަށ  ނުވ ނެއެވެ..."
ނ  ލިބޭނެކަނ  ބަޔ ނ ކުރައ ވައި ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ގިނަ ޢިލ މުވެރިނ ގެ ރައުޔަކީ މިއެވެ. އަދި މިކަމަށ  ޞަޙ ބީ 

                                                           

 .2/199މުލައ ޚަޞުލ  ފިޤ ހީ:  (1)
= އިރ ވ އުލ  ޣަލީލު  14399ބައިހަީޤ: ، 12029މުޞައ ނިފު އިބ ނު އަބީ ޝައިބ : ، 19395މުޞައ ނިފު ަޢބ ދުއ ރައ ޒ ޤު:  (2)
 އަލ ބ ނީ ޞައ ޙަކަމަށ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. ( ގައި ޝެއިޚ 1019)
 .19/154އަލ މުޣުނީ:  (3)
 .12/201މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ  (4)
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ލުވެފައިވެއެވެ. އެހެނީ، )ކައިވެނި ކުރެވުނު( އަނ ހެނ މީހ އ އެކު އެކަހެރިވެއ ޖެނަމަ ޤުނަ ނ  އިގެނ ފައިވ ކަވަޑައިޖުމ ޢުވެ 
ވަނީ ދެކެލައ  . އެބޭކަލުނ  އެކަހެރިވުނ  ކައިވެނީގެ ރަނ  އެއ ކޮށ  އެއަނ ހެނ މީހ އަށ  ލިބޭނެއެވެ

ގަނ ނަވ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ރަނ  އެއ ކޮށ  ލިބޭނީ ބައެއ  ޢިލ މުވެރިނ  ދެކެވަޑައި (1)ކަމުގައެވެ..."ވީޖިމ ޢު

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ  ވަޙީ ކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.هللا ޖިމ ޢުވުމުނ  އެކަނ ޏެވެ. އެހެނީ، 

ނޑައަޅ ފައިވ  ، ތިޔަބައިމީހުނ  އެކަނބަލުނ ނަށ ، އަދިމ ނައީ: " ٤٣٢ابلقرة:  چې  ى  ى  ائ   ރަނެއ  ކަ
ތިޔަބައިމީހުނ  އެކަނބަލުނ  ، )އެބަހީ ޖިމ ޢުވުމުގެ ކުރިނ ( ގައިގ  ބީހުމުގެކުރިނ އެކަނބަލުނ ގެ  ،ޙ ލު 

ނޑައެޅި ރަނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއ ބައި، ފަހެ، ވަރިކޮށ ފިނަމަ ދިނުނ ހުށ ޓެވެ."  (އެކަނބަލުނ ނަށ  ، )ތިޔަބައިމީހުނ  ކަ

މުގެ ކުރިނ ކަމުގައެވެ. އ މެދު މިބޭކަލުނ  ވިދ ޅުވަނީ އެއީ ޖިމ ޢުވު  چۉ ۉ ۅ ۅچ މިއ ޔަތުގައިވ 
މިއ ޔަތުގެ ބޭރުފުށުގެ މ ނައެވެ. ނަމަވެސ  ޤުރުއ ނުގެ މަޤުޞަދ އި ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމ ތައ   މިބޭކަލުނ ގެ ދަލީލަކީ

އެނ މެ ބޮޑަށ  އެނގިވަޑައިގަނ ނަވ ނީ ޞަޙ ބީނ ނަށެވެ. އެހެނީ، ޤުރުއ ނ  ބ ވ ލެއ ވުނީ އެބޭކަލުނ ގެ ޒަމ ނުގައި 
ވެ. އެހެނ ކަމުނ ، އެބޭކަލުނ ވަނީ އެކަހެރިވިނަމަވެސ  ކައިވެނީގެ ރަނ  އެއ ކޮށ  އެބޭކަލުނ ގެ ބަހުނ ނެ 

 (2)ދޭނ ޖެހޭނެކަމަށ  ޙުކުމ ކުރައ ވ ފައެވެ.

އެހެނ  މީހަކަށ  ޙަލ ލުވެގެނ  ނުވ ކަމެއ ، ކައިވެނިކުރި ފިރިހެނ މީހ  ކައިވެނި ކުރި  ތިނ ވަނައީ:
ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. هللا މަދު ބުނ  ޞ ލިޙ  އަލ ޢުޘައިމީނ  ރަޙިމަހުމުޙައ   ގަތުމެވެ.ލިބިއަނ ހެނ މީހ ގެ ކިބައިނ  

"އިމ މ  އަޙ މަދުގެ ކިބައިނ  ރިވ ވެފައިވ  ބަސ ފުޅަކީ މިކަމުގައި ޤ ޢިދ އެކެވެ. )އަޙ މަދު( ވިދ ޅުވިއެވެ. 'އެހެނ  
ވެ.' ލިބިގަތުމެ ހ ގެ ކިބައިނ  މީހަކަށ  ޙަލ ލުވެގެނ  ނުވ ކަމެއ ، ކައިވެނިކުރި ފިރިހެނ މީހ  ކައިވެނި ކުރި އަނ ހެނ މީ

ފަދަ އި ބީހިއ ޖެނަމަ، ނުވަތަ ފަރުޖުމިޤ ޢިދ އަށ  ބިނ ކޮށ  ބުނެވިފައިވެއެވެ. ޝަހުވަތ އެކު އެއަނ ހެނ މީހ ގެ ގައިގަ
ފިރިމީހ އަށ  ނޫނީ ބެލުނ  ހުއ ދަނުވ  ތަނެއ  ބަލައިފިނަމަ، އެއަނ ހެނ މީހ އަށ  ކައިވެނީގެ ރަނ  އެއ ކޮށ  

 (3)ކަމެއ  އޭނ  ޙަލ ލުކޮށ ގަތީއެވެ..."ވެ. އެހެނީ، ކައިވެނިކުރި ފިރިމީހ އަށ  ފިޔަވައި ޙަލ ލުނޫނ ޙައ ޤުވ ހުއ ޓެ 

ޢަލ ޤަމ  ޢަނ ހުގެ ކިބައިނ  هللا އިބ ނު މަސ ޢޫދު ރަޟިޔަ  ދެމަފިރިނ ކުރެ މީހަކު މަރުވުމެވެ. ހަތަރުވަނައީ:
َج امْ  ސ  ރިވ ކުރެއ ވިއެވެ.ބުނ  ޤައި ًة، َولَْم َيْفرِْض لََها َصَداقًاُسئَِل َعْن رَُجٍل تََزوَّ

َ
َولَْم يَْدُخْل بَِها َدَّتَّ  ،َرأ

ُة، َولََها الِْمرَياُث  َفَقاَم َمْعِقُل ْبُن  ،َماَت، َفَقاَل: لََها ِمثُْل َصَداِق نَِسائَِها، ال َوْكَس، َوال َشَطَط، وََعلَيَْها الِْعدَّ
، َفَقاَل: َقََض رَُسوُل ا ْشَجِِعُّ

َ
ٍة ِمنَّا-ِِف بِْرَوَع بِنِْت َواِشٍق  -صىل اهلل عليه وسلم  -هلل ِسنَاٍن األ

َ
ِمثَْل ما  -اْمَرأ

: ކައިވެނިކޮށ ، ކައިވެނިކުރިފިރިހެނ މީހ  ކައިވެނީގެ ރަނ  މ ނައީ  (4)قََضيَْت؛ َفَفِرَح بَِها اْبُن َمْسُعوٍد.
                                                           

 .12/201މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ  (1)
 .204-12/201މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ ބައ ލަވ :  (2)
 .12/201މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ  (3)
، 1145ތިރުމިޛީ: ، 1155، 1154ނަސައީ: ، 2112ައބޫ ދ ވުދު: ، 13422، 13421، 4292މުސ ނަދު އަޙ މަދު :  (4)

( ގައި ޝެއިޚ  އަލ ބ ީނ 2112ަޞޙީޙ  ވަ ޟަޢީފ  އަބީ ދ ވުދު )(، 1010= އިރ ވ އުލ  ޣަލީލި ) 1301އިބ ނު މ ޖ : 
 ޞައ ޙަކަމަށ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ.



 ކައިވެނީގެ ރަނ  

www.dhisalafiyyah.net  18 

ނޑައަޅ ފައިނުވ ، އަދި އެމީހ  މަރުވުމުގެ ކުރިނ  އެކަނބުލޭގެއ އެ ކު ރޭނުކުރ  އަނ ހެނަކ ބެހޭގޮތުނ  )އިބ ނު ކަ
އަނ ހު ވިދ ޅުވިއެވެ. هللا ބުނ  މަސ ޢޫދު ރަޟިޔަهللا މަސ ޢޫދުއ ( ސުވ ލުކުރެވުނެވެ. އެހިނދު ޢަބ ދު

އެކަނބުލޭގެ ގ ތ ތިމ ގެ އަނ ހެނުނ ގެ ރަނ  އުނިކުރުމެއ ނެތި، އަދި އަނިޔ ވެރިވުމެއ  ނެތި، "އެކަނބުލޭގެއަށ  ވަނީ 
އަދި އެކަނބުލޭގެއަށ  ޢިއ ދ ގައި އިނުނ ވެއެވެ. އަދި އެކަނބުލޭގެއަށ  ވ ރުތަމުދ  ރަނެކެވެ. އެއ މިނ ވަރެއ ގެ 

ޢަނ ހު( ތެދުވެ ދެނ ނެވިއެވެ. هللا ހެ، އެހިނދު މަޢުޤިލ  ބުނ  ސިނ ނ  އަލ އަޝ ޖަޢީ )ރަޟިޔަފަ "ލިބޭނެއެވެ.
ބިނ ތި ވ ޝިޤު އ މެދު ތިބ  ޙުކުމ  ބިރުވަޢަ ތިމަނ މެނ ގެ ތެރެއިނ ވ  ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ، هللا ޞައ ލަ هللا ރަސޫލު

)އެބަހީ އެކަލޭގެފ ނު ޙުކުމ  ކުރެއ ވިގޮތ   ކުރެއ ވިފަދައިނ  ޙުކުމ  ކުރެއ ވިއެވެ. ފަހެ، އިބ ނު މަސ ޢޫދު މިކަމ 
 އުފ ފުޅު ކުރެއ ވިއެވެ. ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ޙުކުމ ފުޅު ކުރެއ ވިގޮތ  އެއ ގޮތ ވުމުނ (هللا ޞައ ލަ هللا ރަސޫލު

ޝަވ ކ ނީ އައ މިހަދީޘ ގެ ޝަރަޙ ގައި ރެ ތަފ ޞީލުކޮށ ވެސ  ރިވ ވެފައިވެއެވެ. މިޙަދީޘ  މިއަށ ވު
މިޙަދީޘުނ  ދަލީލު ލިބޭގޮތުގައި ކައިވެނި ޢަޤުދުކުރުމަށ ފަހު ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "هللا ރަޙިމަހު

ނޑައެޅިފައި ނެތ ނަމަ އެއަނ ހެނ މީހ އަށ  ރަނ  އެއ ކޮށ  ޙައ ޤުވ    (1)ނެއެވެ."މިނ ވަރެއ  ކަ

 

ނޑައެޅުނ  ފަނ ތިއެ ލަ: އެއ  ސ އަ ވަނަ މަ ފަސ    އ ގެ ރަނެއ  ކަ

ނޑައެޅުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މ ނައަކީ ކައިވެނި ކުރެވޭ އަނ ހެނ މީހ ގެ ފަނ ތިއެއެއ  އ ގެ ރަނެއ  ކަ
ނޑައެޅުމުގަ އ ގެފަނ ތިއެއެއ ތިމ ގެ އަނ ހެނުނ ގެ ރަނ  އެއ މިނ ވަރެއ ގެ ރަނެއ  ކަނޑައެޅުމެވެ.  އި ބަލ ނީ ރަނ  ކަ
 އި ކުރެވޭ ކައިވެނީގެ މުޖުތަމަޢުގަޢ އ މުކޮށ  އެކައިވެނި ކުރެވޭ އަނ ހެނ މީހ ގެ ތިމ ގެ އަނ ހެނުނ ގެ ރަނަށ ތޯ ނުވަތަ 

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. هللا ރަނަށ ތޯ، މިސުވ ލަށ  ޖަވ ބުދެއ ވަމުނ  މުޙައ މަދު ބުނ  ޞ ލިޙު އަލ ޢުޘައިމީނ  ރަޙިމަހު
ނ މީހ ގެ ތިމ ގެ އަނ ހެނުނ ނަށެވެ. އެހެނީ، މިއީ ޢަދުލުވެރިކަމ  އެނ މެ ކައިރިގޮތެވެ. "އަހަރެމެނ  ބަލ ނީ އެއަނ ހެ 

ނޑައަޅ ނީ ޙ ކިމު އަދި  (2)މީސ ތަކުނ ގެ ތެރެއިނ  އެނ މެ އެއ ގޮތ  ބަޔަކީ ތިމ ގެ މީހުނ ނެވެ."  އެވެ.މީހ މިމިނ ވަރު ކަ

ނޑައެޅުމެއ  ނެތި ދެމަފިރިރަނ  ،ފަހުކައިވެނި ޢަޤުދުކުރުމަށ   ނ ގެ ތެރެއިނ  މީހަކު މަރުވެއ ޖެނަމަ ކަ
ރަނެކެވެ. މިކަނ   އ ގެފަނ ތިއެއެއ  ކައިވެނި ކުރި އަނ ހެނ މީހ އަށ  ވަނީ އެއަނ ހެނ މީހ އ  ތިމ ގެ އަނ ހެނުނ ގެ ރަނ  

ޢަނ ހުގެ ބަސ ފުޅުނ  އިސ ވެހިނގައ ޖެއެވެ. ހަމައެފަދައިނ ، هللا ބުނ  މަސ ޢޫދު ރަޟިޔަهللا ބަޔ ނ ވެދިޔަ ޢަބ ދު
އި ޙަރ މ  އެއ ޗަކަށ  ރަނ  ކިޔައިފިނަމަވެސ  ދޭނ ޖެހޭނީ މިފަދަ ރަނެކެވެ. މުޙައ މަދު ބުނ  ޞ ލިޙު ޝަރުޢުގަ

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ބ ޠިލުކޮނ މެ އެއ ޗަކަށ  ރަނ ކިޔައިފިނަމަވެސ  ވ ޖިބުވެގެނ ވަނީ هللا އަލ ޢުޘައިމީނ  ރަޙިމަހު
އިވެނީގެ ރަނެއ ކަމުގައި ފުރަތަމަ އަނބިމީހ  ވަރިކުރަނ  ރަނެއ  ދިނުމެވެ. )ދެވަނަ އަނބިމީހ ( ކަ އ ގެ ފަނ ތިއެއެއ 

ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެފަދައިނ  ކަނޑައެޅުނ  ޞައ ޙައެއ  ނުވ ނެއެވެ. އެކަނބުލޭގެއަށ  ދޭނ ޖެހޭނީ   އ ގެ ފަނ ތިއެއެއ ކަ
ހޭނީ ރަނ ކިޔުނ  ޞައ ޙައެއ  ނުވ ނެއެވެ. އެކަނބުލޭގެއަށ  ދޭނ ޖެރަނެކެވެ. ހަމައެފަދައިނ  އޫރުމަހަށ  

ރަނެކެވެ. ސިނގިރޭޓު ފޮށ ޓަކަށ  ރަނ ކިޔުނ  ޞައ ޙައެއ  ނުވ ނެއެވެ. އެކަނބުލޭގެއަށ  ދޭނ ޖެހޭނީ  އ ގެފަނ ތިއެއެއ 
ރަނެކެވެ. ބަނގުރަލަށ  ރަނ ކިޔުނ  ޞައ ޙައެއ  ނުވ ނެއެވެ. އެކަނބުލޭގެއަށ  ދޭނ ޖެހޭނީ  އ ގެ ފަނ ތިއެއެއ 
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ނޑައެޅުނ  ބ ޠިލުކޮނ މެ .. އެގޮތުނ  މިޤ ރަނެކެވެ. އ ގެފަނ ތިއެއެއ  ޢިދ އަކީ ވަރަށ  މުހިއ މު ޤ ޢިދ އެކެވެ. ފަހެ، ކަ
.. އަދި ޝަރުޢުގައި ހުއ ދަވެގެނ ނުވ  ކޮނ މެ އެއ ޗަކަށ  ރަނ  ރަނެކެވެ. އ ގެފަނ ތިއެއެއ  އެއ ޗަކަށ  ވ ޖިބުވ ނީ 

ނޑައެޅުނ  ކުރައ ވ ފައިވ  ފަދައިނ   ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ޙަދީޘ هللا ޞައ ލަهللا ކަނޑަނޭޅުމ  އެއ ފަދައެވެ. ރަސޫލު ،ކަ
ނޑަނ ޅ ފަދައެވެ.ރަނ އެފަދަ މީހަކު  ގެ ފޮތުގައި هللا'މ ނައީ:   (1)((لَيَْس ِِف ِكتَاِب اهللِ َفُهَو بَاِطٌل ُُكُّ يَرٍْط )) ކަ

ވީއިރު ރަނ  ބ ޠިލުވެއ ޖެނަމަ  'ނުވ  )އެބަހީ އެފޮތ  ޚިލ ފަށ ކުރ ( ކޮނ މެ ޝަރުޠަކީ ބ ޠިލު ޝަރުޠެކެވެ.
 (2)"ރަނެކެވެ. އ ގެފަނ ތިއެ އެއ ވަނީ ވ ޖިބުވެގެނ 

 

 ލަ: ޖިމ ޢުވުމުގެ ކުރިނ  ނުވަތަ އެކަހެރިވުމުގެ ކުރިނ  ވަރިކުރުނ  ސ އަ ހަވަނަ މަ 

ޖިމ ޢުވުމުގެ ކުރިނ  ނުވަތަ އެކަހެރިވުމުގެ ކުރިނ  ވަރިކުރުމުގައި ދެ ޙ ލަތެއ  މެދުވެރިވެއެވެ. އެއީ 
ނޑައަޅ ފައިވަރިކުރުމުގެ ކު . ނުވަތަ ވަރިކުރިއިރު ރަނެއ  ތަ ރަނ  ދީފައިވުމެވެނުވަ ރިނ  ރަނެއ  ކަ

ނޑައަޅ ފައިނުވުމެވެ.  ކަ

 ޖިމ ޢުވުމުގެ ކުރިނ  ނުވަތަ އެކަހެރިވުމުގެ ކުރިނ  ރަނެއ  ކަނޑައަޅ ފައިވ ނަމަ  ،ފުރަތަމަ ޙ ލަތު
ނުގެ ދެބައިކުޅަ ދަނ ނައެވެ. މިޙ ލަތުގައި އެކަނބުލޭގެއަށ  ދޭނ ޖެހޭނީ ކައިވެނީގެ ރަ ނުވަތަ ރަނ  ދީފައިވ ނަމަ

هللا އެއީ އަދި ރަނ ދީފައިވ ނަމަ ފިރިހެނ މީހ އަށ  އަނެއ  ދެބައިކޮށ ފަ އެއ ބައި ދޭނ ޖެހޭނެއެވެ. އެއ ބައެވެ. 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ  ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ވަޙީ ކުރައ ވ ފައިވ  ފަދައިނ ނެވެ.

ނޑައަޅ ފައިވ  ، ނ  އެކަނބަލުނ ނަށ  ތިޔަބައިމީހު، މ ނައީ: "އަދި ٤٣٢ابلقرة:  چى  ى  ائ    ،ޙ ލު ރަނެއ  ކަ
، ތިޔަބައިމީހުނ  އެކަނބަލުނ  ވަރިކޮށ ފިނަމަ ، )އެބަހީ: ޖިމ ޢުވުމުގެ ކުރިނ ( އެކަނބަލުނ ގެ ގައިގ  ބީހުމުގެކުރިނ 

ގެ " އެއި ދިނުނ ހުށ ޓެވެ. (އެކަނބަލުނ ނަށ ، )ތިޔަބައިމީހުނ  ކަނޑައެޅި ރަނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއ ބައި، ފަހެ
 ނ  ޞައ ޙަވ ނެއެވެ.ދެމީހުނ ކުރެ މީހަކު، ދެމީހުނ ގެ ތެރެއިނ  އެކަކަށ  މަޢ ފުކޮށ ފިނަމަ ރަނ  އެއ ކޮށ  ލިބިގަތު 

ޖިމ ޢުވުމުގެ ކުރިނ  ނުވަތަ އެކަހެރިވުމުގެ ކުރިނ  އެބަހީ، ކައިވެނީގެ ރަނ  އަނ ހެނ މީހ އަށ  ދީފައިވ ޙ ލު، 
ދެބައިކޮށ ފައެއ ބައި އަނ ހެނ މީހ އަށ  މަޢ ފުކޮށ ފިނަމަ، އަނބިމީހ އަށ  ވަރިކޮށ ފިނަމަ، ފިރިމީހ އަށ  ލިބެނ ޖެހޭ 

ކައިވެނީގެ ރަނ  އެއ ކޮށ  ލިބިގަތުނ  ޞައ ޙަވ ނެއެވެ. އަދި ރަނުގެ މިނ ވަރު ކަނޑައަޅ ފައި، ރަނ  އަނ ހެނ މީހ އަށ  
މަ، އަނބިމީހ އަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ވަރިކޮށ ފިނަ ޖިމ ޢުވުމުގެ ކުރިނ  ނުވަތަ އެކަހެރިވުމުގެ ކުރިނ  ދީފައިނުވ ޙ ލު، 

ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  هللا ދެބައިކޮށ ފައެއ ބައި ފިރިމީހ އަށ  މަޢ ފުކޮށ ފިނަމަ، ފިރިމީހ އަށ  އެލިބިގަތުނ  ހުއ ދައެވެ. 

މ ނައީ:   ٤٣٢ابلقرة:  چائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  چ  ވަޙީ ކުރައ ވ ފައިވ  ފަދައިނ ނެވެ.
އެމީހެއ ގެ އަތުގައިވ  މީހ  ޢަފޫކުރުމުނ   ޢަޤުދުވެނީގެ ކައި، ޢަފޫކުރުމުނ  މެނުވީއެވެ. ނުވަތައެކަނބަލުނ   (އެއީ)"

އެމީހެއ ގެ އަތުގައިވ  މީހ ' އ  މެދު މުޙައ މަދު ބުނ  ޞ ލިޙު  ޢަޤުދުވ  'ކައިވެނީގެ މިއ ޔަތުގައި މެނުވީއެވެ."
ވެރިޔ ކަމަށ  ބުނެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެމީހަކީ ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "އެމީހަކީ ވަލީهللا އަލ ޢުޘައިމީނ  ރަޙިމަހު
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ހ އެވެ. ބުނެވިފައިވެއެވެ. ޞައ ޙަ ބަހަކީ އެމީހަކީ ކައިވެނިކުރި ފިރިހެނ މީ ވެސ ކައިވެނިކުރި ފިރިހެނ މީހ ކަމަށ  
 އެމީހެއ ގެ އަތުގައިވ  މީހަކީ އޭނައެވެ... ފަހެ، ކައިވެނިކުރި ފިރިހެނ މީހ   ޢަޤުދުކުރުނ އެހެނީ، ކައިވެނީގެ 

ޢަފޫކޮށ ފިނަމަ )ކައިވެނީގެ ރަނ ( އެއ ކޮށ  އަނ ހެނ މީހ އަށ  ލިބޭނެއެވެ. އަދި ކައިވެނިކުރި އަނ ހެނ މީހ  
 (1)ޢަފޫކޮށ ފިނަމަ ފިރިހެނ މީހ އަށ  އެއ ކޮށ  ލިބޭނެއެވެ."

ދެވަނަ ޙ ލަތު، ޖިމ ޢުވުމުގެ ކުރިނ  ނުވަތަ އެކަހެރިވުމުގެ ކުރިނ  ރަނެއ  ކަނޑައަޅ ފައިނުވ ނަމަ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ވަޙީ ކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.هللا  ނ ނައެވެ.ދަ

މ ނައީ:  ٤٣٢ابلقرة:  چھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ  
ށ  ރަނެއ  ކަނޑައަޅ ފައިނުވ ހ  ނުވަތަ އެކަނބަލުނ ނަ ، "ތިޔަބައިމީހުނ  އަނބިނ ނ އެކު ރޭނުކުރ ހ  ހިނދަކު

 (ނަމަވެސ  )ނެތެވެ. ފ ފައެއ ޔަބައިމީހުނ ގެ މައ ޗަކަށ  ތި، އެކަނބަލުނ  ވަރިކޮށ ފިނަމަ، ތިޔަބައިމީހުނ ، ހިނދަކު
 އޭނ ގެ ، އެކަނބަލުނ ނަށ  މުތުޢ  ދޭށެވެ! ތަނަވަސ ކަނ  ލިބިގެނ ވ  މީހ ގެ މައ ޗަށ  ވ ޖިބުވެގެނ ވަނީ ، ތިޔަބައިމީހުނ 

ހެޔޮގޮތުގައި ދެވޭ  އޭނ ގެ ވަރުނ  ދިނުމެވެ.، މީހ ގެ މައ ޗަށ ވެސ  ވ ޖިބުވެގެނ ވަނީދިނުމެވެ. އަތ މަތިދަތި ވަރުނ 
އިޙ ސ ނ ތެރިނ ގެ މައ ޗަށ  ވ ޖިބުވެފައިވ  ޙައ ޤެއ ގެ  (ވަރިކުރެވޭ މީހުނ ނަށ  ދިނުނ )މުތުޢ އެއ ގެ ގޮތުގައެވެ. 

ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "އެއީ ވަރިކުރެވިފައިވ  هللا ފަހ ނީ ރަޙިމަހު ޣިބު އަޞ މ ނައިގައި ރ މުތުޢ ގެ  "ގޮތުގައެވެ.
މުތުޢ ގެ  (2)މަށ ޓަކައި އެކަނބުލޭގެއަށ  ދެވޭ އެއ ޗެކެވެ."ކަނ ތައ ތައ ފުއ ދު އަނ ހެނ މީހ  ޢިއ ދައިގެ ދުވަސ ވަރު 

މެ ރަނގަޅު މިނ ވަރަކީ ގޮތުގައި ދެވޭ އެތީގެ މިނ ވަރ މެދު ޢިލ މުވެރިނ ގެ ބަސ ފުޅުތައ  ތަފ ތުވެފައިވެއެވެ. އެނ 
ޒަމ ނަށ އި ތަނަށ  އެކަށީގެނ ވ  އެއ ޗެއ  ދިނުމެވެ. ތަނަވަސ ކަނ  ލިބިގެނ ވ މީހ  އެމީހ ގެ ވަރުނ ނެވެ. އަދި 

 واهلل أعلم. (3)އަތ މަތިދަތިމީހ  އެމީހ ގެ ވަރުނ ނެވެ.

 

                                                           

 .12/202މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ ބައ ލަވ :   (1)
 .959މުފުރަދ ތު އަލ ފ ޡިލ  ޤުރުއ ނ : ޞ.  (2)
 .12/199މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ ބައ ލަވ :   (3)
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 ގޮތ  މޮޅުއިތުރު ރަނ  ކިޔުމުގައި 
 

 ޑުކޮށ  ކިޔޭނެ މިނ ވަރެއ  ކަނޑައަޅުއ ވ ފައެއ ނުވެއެވެ.ބޮދީނުގައި ކައިވެނީގެ ރަނ  އެނ މެ އިސ ލ މ 
هللا ޢިލ މުވެރިނ  ޚިލ ފުވެފައިވަނީ އެނ މެކުޑަކޮށ  ރަނ ކިޔޭނެ މިނ ވަރަކ މެދުއެވެ. އަލ އިމ މ  އަލ ޤުރުޠުބީ ރަޙިމަހު 

ނެތެވެ. އެބޭކަލުނ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "ޢިލ މުވެރިނ  އިޖުމ ޢުވެފައިވ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގިނަމިނ ވަރެއ 
ނަމަވެސ  ރަނ ކިޔުމުގައި ކައިވެނި ކުރެވޭ ފިރިހެނ މީހ ގެ  (1)ޚިލ ފުވެ ވަޑައިގެނ ފައިވަނީ މަދުމިނ ވަރ މެދުގައެވެ."

ނޑައެޅުމަކީ  ށ ތަ މ ލީޙ ލަ އަހަނ މިއ ޔަތުކަނ  ދިނުމ އި، ކައިވެނި ކުރެވޭ ދެފަރ ތުގެ އެއ ބަސ ވުމެއ ގެ މަތިނ  ރަނ  ކަ
ރަނުގެ މިނ ވަރެއ  ކަނޑައެޅި  ހަމައެފަދައިނ  ކައިވެނި ޢަޤުދުކުރެވޭއިރުއ މުކަމެކެވެ. ވަރަށ ވެސ  މުހި
އަދި މިފަދައިނ  ކައިވެނި ޢަޤުދުކުރެވޭއިރު  ފަހުނ  ނިކުމެދ ނެ ފިތުނައަކަށ ޓަކައި މުހިއ މުކަމެކެވެ. ބަޔ ނ ވެއޮތުމަކީ

ނޑައެޅުމަކީ ސުނ ނަތެއ ވެސ  މެއެވެ.  ކަށ  ރިޢ ޔަތ ކޮށ  އަނބިމީހ ދެނ ނެވި ކަނ ތައ ތަ މި (2)ރަނުގެ މިނ ވަރު ކަ
 ބޭނުނ  ރަނެއ  ކަނޑައެޅިދ ނެއެވެ.

ބި ކުރެވޭ ދެފަރ ތުގެ މެދުގައި ލޯ  ލުއިކުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުނ  ކައިވެނިނަމަވެސ  ކައިވެނީގެ ރަނ  
މަކީ އިސ ލ މ ދީނުގެ އިތުރުވެ، މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ކައިވެނި އިތުރުވެގެނ ދ ނެ ކަމެކެވެ. ކައިވެނި އިތުރުވު

އަދިހަމައެފަދައިނ  ނޭދެވޭ އެތައ  މައ ސަލަތަކަކުނ  މުޖުތަމަޢު  (3)ޝަރުޢުގައި އެދެވިގެނ ވ ކަމެކެވެ.
 ސަލ މަތ ކޮށ ދޭނެކަމެކެވެ.

ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ ޙަދީޘ  هللا ޞައ ލަهللا ކައިވެނީގެ ރަނ  ލުއިކުރުމަށ  ބ ރުއަޅުއ ވ  ރަސޫލު
َداِق( انلََِّكِح َخرْيُ )) ކުރައ ވ ފައިވެއެވެ. و الصَّ

َ
هُ  )أ يََْسُ

َ
މ ނައީ: "އެނ މެ ހެޔޮ ކައިވެނ ޏަކީ )ނުވަތަ ރަނަކީ(   (4)((أ

 "އެނ މެ ލުއި ކައިވެނ ޏެކެވެ. )ނުވަތަ ރަނެކެވެ.(

މިޙަދީޘ ގެ ޝަރަޙ ގައި ވެއެވެ. "އެބަހީ، ކައިވެނީގެ ރަނ އި އެހެނިހެނ  ޢަވ ނުލ  މަޢުބޫދުގައި، 
 (5)ތައ  ލުއިވުމުގެ ސަބަބުނ  ފިރިހެނ މީހ އަށ  ކައިވެނި ފަސޭހަވުމެވެ."ކައިވެނ ޏ ބެހޭ ކަނ ތައ 

އަދިވެސ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ފިރިހެނ މީހ ގެ މައ ޗަށ  ލުއިވުމަކީ ކައިވެނީގެ ބ އ ޖަވެރިކަމަށ  މަގު 
ةِ )) ދައ ކައިދޭކަމެއ ކަނ  ބަޔ ނ ކުރައ ވ  ޙަދީޘ  ކުރައ ވ ފައިވެއެވެ.

َ
تَيِْسرَي ِخْطبَِتَها َوتَيِْسرَي  إِنَّ ِمْن ُيْمِن الَْمْرأ

َها ގެ ކައިވެނީ  ކަމުގެ ތެރޭގައި،ރަކ ތ ތެރި ބަ ރުނ  އަނ ހެނ މީހ މ ނައީ: "ހަމަކަށަވަ( 6)((َصَداقَِها َوتَيِْسرَي رَِْحِ

                                                           

 .5/09ތަފ ސީރު އަލ ޤުރުޠުބީ:  (1)

 .12/254މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ ،، 2/199ބައ ލަވ : މުލައ ޚަޞުލ  ފިޤ ީހ:  (2)
 .12/251މުމ ތިޢު: އަލ ޝަރަޙ  އައ  (3)
 .1024ޣަލީލ : އުލ  އިރުވ ، 1920ޞަޙީހ  އަލ ޖ މިޢު: ، 2941އަލ ޙ ކިމ : ، 2119ދު: އަބޫދ ވު (4)
 .2/34ޢަވ ނުލ  މަުޢބޫދު:  (5)
 .1023ޣަލީލ : އުލ  އިރުވ ، 2215ޞަޙީހ  އަލ ޖ މިޢު: ، 21059މުސ ނަދު އަޙ މަދު:  (6)
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ރަޙިމު  ރަޙިމު ލުއިފަސޭހަވުނ ވެއެވެ."، ލުއިފަސޭހަވުމ އި ކައިވެނީގެ ރަނ  ،ކަނ ތައ ތައ  ލުއިފަސޭހަވުމ އި
 ފަސޭހަ ވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މުރ ދަކީ ދަރިނ ލިބުމ އި ވިހެއުނ  ލުއިފަސޭހަވުމެވެ.ލުއި

ކައިވެނި ކުރެވޭ އަނ ހެނ މީހ އަށ  އިޚ ތިޔ ރު  ކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުކޮށ  ނުވަތަ ކުޑަކޮށ  ކިޔުމުގައި
ރަނ  ކިޔުމަކީ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށ   ހަތަރުސަތޭކައ އި ފަސ ސަތޭކަ ދިރުހަމ  އިވެއެވެ. ނަމަވެސ  ލިބިފަ

ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ هللا ޞައ ލަهللا ރަސޫލު  (1)ލައ ވައެވެ.ޢިލ މުވެރިނ  ވިދ ޅުވެބައެއ  މުސ ތަޙައ ބުކަމެއ  ކަމަށ  
هللا ޢ އިޝ  ރަޟިޔަ ގޮސ ފައިވ ބަޔ ނ ވެ ބެހޭގޮތުނ ދަރިކަނބަލުނ ގެ ކައިވެނީގެ ރަނ އަނބިއަނބިކަނބަލުނ ނ އި ދަރި

ތިމަނ މެނ ގެ އަޞ ޙ ބުނ  މިޙަދީޘުނ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "هللا އ  ނަވަވީ ރަޙިމަހުޢަނ ހ  ޙަދީޘ ގެ ޝަރަޙ ގައި އިމ މު
ދަލީލު ނަނ ގަވ ގޮތުގައި، ފުދުނ ތެރިކަނ ހުރިމީހަކަށ  ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި ފަސ ސަތޭކަ ދިރުހަމ  ވުމަކީ 

 ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. هللاއިސ ލ މ  އިބ ނު ތައިމިއ ޔ  ރަޙިމަހުއަދި ޝެއިޚުލ  (2)މުސ ތަޙަބުކަމެކެވެ."
ނޑައެޅުމުގައި( ކައިވެނީގެ ރަނުގައި ފަ  ކުޅަދ ނަކަނ ލިބުމ އި" ސޭހަކަމ އެކު، ކުރިނ ނ އި ފަހުނ  )ރަނ ކަ

އި ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުނ ނ هللا މުސ ތަޙައ ބުވެގެނ ވ  ގޮތަކީ ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ 
. )އެކަނބަލުނ ގެ ރަނަކީ( ހަތަރުސަތޭކައ އި ފަސ ސަތޭކަ ނުކުރުމެވެއިތުރު ދަރިދަރިކަނބަލުނ ގެ ރަނަށ ވުރެ

ނޑަކަށ  ނަވ ރަ ދީނ ރެވެ. މިއީ ނަބިއ ޔ   މިނ ވަރެކެވެ.ދިރުހަމުގެ  ޢަލައިހި ވަޢަލ  އ ލިހީ هللا ޞައ ލަ -އެއީ ގ ތ ގަ
 -އ ޔ  ގެ ސުނ ނަތެވެ. މިފަދައިނ  ޢަމަލުކޮށ ފިމީހަކު ހަމަކަށަވަރުނ  ކައިވެނީގެ ރަނުގައި ނަބި -ވަސައ ލަމަ 
އަދިވެސ  ވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ. "މިއީ  ގެ ސުނ ނަތ  ދިރުވައިފިއެވެ." -ޢަލައިހި ވަޢަލ  އ ލިހީ ވަސައ ލަމަ هللا ޞައ ލަ
ދ ނަކަނ  ލިބުމ އި ފަސޭހަކަމ އެކު )ރަނުގެގޮތުގައި ދޭނ ޖެހޭ( މިނ ވަރެވެ. ފަޤީރުމީހ އ އި އެފަދަމީހަކ  އެއ ފަދަ ކުޅަ

އިނުލައި ދެއ ކުނ  ކުޅަދ ނަ މިނ ވަރެއ  މެނުވީ އަނ ހެނ މީހ އަށ  ރަނުގެގޮތުގައި މީހަކު ދަނ ނައެވެ. އުނދަގުލަކ 
 (3)އެކަށީގެނ  ނުވެއެވެ." މިފަދަމީހަކަށ  ދިނުނ 

އެއ ޗެއ ކަމުނ ، އެކިއެކިދުވަސ ވަރު އަގު ތަފ ތުވެއެވެ.  ގަކީ އަބަދުވެސ  ބަދަލުވ ރަނ  ރިހީގެ އަ
ރިހީގެ އި. ޚ އ ޞަކޮށ  މިޒަމ ނުގައި ރަނ އަނެއ ބައި ފަހަރަށ  އަގު މަތިވެއެވެބައެއ ދުވަސ ވަރު އަގުތިރިވެއެވެ. އަދި 

ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ޒަމ ނަށ ވުރެ މިޒަމ ނުގައި هللا ޞައ ލަهللا އަގުގައި ވަރަށ  ބޮޑު ފަރަޤުހުރެއެވެ. އަދި ރަސޫލު
ނޑު މިފޮތ  ލިޔަމުނ   ރަނ އިރިހީގެ އަގުވަނީ އެތައ ގުނައެއ  ބޮޑުވެފައެވެ. މިދ  ދުވަސ ވަރު )ހިޖުރީގޮތުނ  އަޅުގަ

( ގައި ރ އ ޖޭގެ މުދަލުގެ ޒަކ ތ  ވ ޖިބުވ  ރިހީގެ ނިޞ ބުކަމުގައި ރ އ ޖޭގެ އިސ ލ މިކ  2911މީލ ދީގޮތުނ  ، 1412
ނޑައަޅުއ ވ ފައިވަނީ  ރުފިޔ  )ނުވަހ ސ  ނުވަސަތޭކަ ފަސ ދޮޅަސ  ހަރުފިޔ  ފަނ ސަވީސ   0022.25އެފެއަރޒުނ  ކަ

 12.95ގުރ މ ގެ ރިއ ސަށ ވ  ދިވެހި ރުފިޔ އެވެ. އެހެނ ކަމުނ  ރިހީގެ ގުރ މަކަށ  ޖެހެނީ  505ލ ރި( އެވެ. މިއީ 
 ރުފިޔ  )ސޯޅަރުފިޔ  ހަތ ދިހަ ފަސ ލ ރި( އެވެ.

 .ގުރ މެވެ 4.25 މިޘ ޤ ލަކީ  ކޮނ މެ އަދި. މިޘ ޤ ލެވެ ހަތ  ދިރުހަމަކީ ދިހަ ކޮނ މެ އިސ ލ މީ
ދިވެހި ރުފިޔ އެވެ.  10012.59އެއީ ގުރ މެވެ.  1109ހަމަކީ މިމިނ ގަނޑުނ  ބަލ އިރު ހަތަރުސަތޭކަ ދިރު

                                                           

 .2/192އ ސަލ މ : ބުލުސު، 12/251މުމ ތިޢު: ، 2/203ބައ ލަވ : މުލައ ޚަޞުލ  ފިޤ ީހ:  (1)
 .0/213އަލ މިނ ހ ޖ :  (2)
 .12/104ބައ ލަވ : މަޖުމޫޢުލ  ފަތ ވ :  (3)
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 1439.59އަދި ފަސ ސަތޭކަ ދިރުހަމަކީ )ނަވ ރަހ ސ  ނުވަސަތޭކަ ބައ ތިރީސ  ރުފިޔ  ފަނ ސ ސ  ލ ރިއެވެ.( 
)ސައ ވީސ ހ ސ  ނުވަސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔ  ފަސ ދޮޅަސ ތިނ   ދިވެހި ރުފިޔ އެވެ. 24015.21ގުރ މެވެ. އެއީ 

 ތިރީގައިވ  ޓޭބަލ ގައި މިހިސ ބުތައ  އަތުރ ލެވިފައި އެވަނީއެވެ. .(ލ ރިއެވެ

 ރ.0022.25 ގުރ މ  ރިއ ސަށ ވ  ފައިސ ގެ ޢަދަދު  505ޒަކ ތުގެ ނިޞ ބުކަމުގައިވ  
 ރ.12.95=  0022.25/505 ގުރ މ  ރިއ ސަށ ވ  ފައިސ ގެ ޢަދަދު  1
 

 ގުރ މ   4.25ޘ ޤ ލަކީ މިޘ ޤ ލު، އަދި ކޮނ މެ މި 9ދިރުހަމަކީ  19އިސ ލ މީ ކޮނ މެ 
 މިޘ ޤ ލު   499  =239 9/19 ދިރުހަމަކީ  499
 ގުރ މ    4.25  =1109 239 މިޘ ޤ ލަކީ  239
 ރ. 12.95  =10012.59 1109 ގުރ މ  ރިއ ސަކީ  1109

 
 މިޘ ޤ ލު   599  =159 9/19 ދިރުހަމަކީ  599
 ގުރ މ    4.25  =1439.59 159 މިޘ ޤ ލަކީ  159

 ރ. 12.95  =24015.21 1439.59 އ ސަކީ ގުރ މ  ރި 1439.59
 

ވ  ގޮތ ގޮތަށ  ރަނ ކިޔައި ނުވަތަ އައިސ  ރަނ ކިޔުމުގަޔ އި، ރަނ ދިނުމުގައި އެދެވިގެނ ނު  ށ ހ ރަކަމި
ވެ. ކައިވެނީގެ ކެ ރަނ  ދީއުޅެއެވެ. މިފަދަ ބައެއ  ޢަމަލުތަކަކީ އެކަމުނ  ފައިދ އެއ  ނުވ ގޮތަށ  ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކެ

 އެއ ޢަދަދުތަކަކުނ  ރުފިޔ  އިނ  ފެށިގެނ  ލ ރިއ ހަމައަށ  ކިޔުމ އި، ރަނ  ދިނުމުގައި ވަކި ރުފިޔ އިނ  ރަނ ކިޔުމުގައި
ނޑުމެނ ގެ  ށ ރަނ  ދިނުމ އި، އަނ ހެނ  ކުއ ޖ ގެ ބަރުދަނަ  ނޑު ރުފިޔ އިނ  ރަނ  ދިނުނ ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  އަޅުގަ ދަގަ

ތަކަކީ އޭގެޒ ތުގައި ފައިދ ތަކެއ  ހުރި ޢަމަލުތަކެއ  ނޫނެވެ. މިފަދަ ޢަމަލު .މުޖުތަމަޢުގައިވެސ  ފެތުރިފައިވެއެވެ
އަޅުގަނޑުމެނ  ޢަލައިހިވަސައ ލަމައަށ އި އެކަލޭގެފ ނުގެ މ ތ  ޞަޙ ބީނ ގެ ޙަޔ ތ ޕުޅަށ  هللا ޞައ ލަهللا ރަސޫލު

މެ ރަނގަޅު ވަރުނ  އެނ ށަބަލ ލައިފިނަމަ މިފަދަ ޢަމަލުތަކެއ  އެބޭކަލުނ ގެ ކިބައިނ  ފެނިފައެއ  ނުވެއެވެ. ހަމަކަ
 ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ހިދ ޔަތެވެ. هللا ހިދ ޔަތަކީ މުޙައ މަދު ޞައ ލަ 
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 ކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުކޮށ ކިޔުމުނ  އުފެދިދ ނެ ފިތުނަތައ  
 

މީހ ގެ މ ލީޙ ލަތައ  ވިސ ނ ނުލައި ރަނ ކިޔުމަކީ، އެކަމުގެ ހެނ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ކިޔުމުގައި ފިރި
ފިރިނ ނަށ އި މުޖުތަމަޢުއަށ  އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއ  ކުރ ނެކަމެކެވެ. ސަބަބުނ  ކައިވެނި ކުރެވޭ ދެމަ

ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ هللا ޞައ ލަهللا ށ  ރަނ ކިޔުމަކީ ރަސޫލު އެކަށީގެނ ނުވ  ވަރަ މީހ ގެ މ ލީޙ ލަތ  ހެނ ފިރި
 ބޭކަލަކު ދީޘެއ ގައިވެއެވެ. އިވ  ޙަ ޢަނ ހު ކިބައިނ  ރިވ ވެފަ هللا އަބޫ ހުރައިރ  ރަޟިޔަ އިނ ކ ރުކުރައ ވ ފައިވ  ކަމެކެވެ.

هللا ޞައ ލަهللا ބަރު ރަސޫލު ޚަ  ކަމުގެ ބޭކަނބަލަކ  ކައިވެނި ކުރެއ ވިއަނ ޞ ރުނ ގެ ތެރެއިނ  އަނ ހެނ   ،އައިސ 
 "ތިބ  އެކަނބުލޭގެއ  ކައިވެނިކުރީ ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ. ބޭކަލަކަށ ދެއ ވިއެވެ. އެކަލޭގެފ ނު އެ ސައ ލަމައަށ ޢަލައިހިވަ

މަލީޙ ލަތ  އަޅ ބަލ އިރު  ބޭކަލުގެ. ހަތަރު އޫޤިއ ޔ އަށެވެ. މި ދެނ ނެވިއެވެ ބޭކަލަކުއ ޔެވެ؟" އެކިހ ވަރަކަށ  ހެ
َواقٍ )) އެކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުވެ އެކަމ  ނުރުހުނ ވެ ވަޑައިގެނ  ޙަދީޘ  ކުރެއ ވިއެވެ.

َ
ْرَبِع أ

َ
نََّما َتنِْحتُوَن  !ىلَعَ أ

َ
َكأ

َة ِمْن ُعْرِض َهَذا اْْلَبَلِ  ފަރުބަދައިގެ އެއ ފަރ ތުނ   "ހަތަރު އޫޤިއ ޔ އަށ  ހެއ ޔެވެ! މިހިރަ: މ ނައީ( 1)((الِْفضَّ
ނޑ ފަދައެވެ." ތިޔަބައިމީހުނ   ރިހި ކަ

ގެ މިޙަދީޘ  ފުޅުނ ދޭހަވ ގޮތުގައި، ފިރިމީހ ގެ މ ލީޙ ލަތުގެ ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ هللا ޞައ ލަهللا ރަސޫލު
ދ ޅުވެފައިވެއެވެ. ވިهللا އަލ ޤުރުޠުބީ ރަޙިމަހު (2)ޙަކަމެވެ.ރޫނިސ ބަތައ ވުރެ ކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުކޮށ  ކިޔުމަކީ މަކ 

ގޮތުގައި، މިޙަދީޘަކީ ކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުކޮށ  ކިޔުނ  މަނ ވުމަށ  އޮތ  ވ  ގަނ  މިޙަދީޘުނ  ދަލީލުނަ  ބޭކަލުނ "ބައެއ  
ކުރެވެ. އެހެނީ، ދަލީލެކެވެ. ނަމަވެސ  )ކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުކޮށ  ކިޔުނ  މަނ ވުމަށ ( މިޙަދީޘ  ލ ޒިމެއ  ނު

ޢަލައިހިވަސައ ލަމަ އިނ ކ ރުކުރެއ ވީ ކައިވެނީގެ ރަނ  هللا ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ  ބޭކަލަށ ޙަދީޘ ގައިވ ( ކައިވެނިކުރި )މި
ށ  ވ ތީއެވެ. ބޭކަލަކަ ކީ ފަޤީރު ބޭކަލަބޮޑުކޮށ  އޮތުމުގެ ސަބަބަކުނ ނެއ  ނޫނެވެ. އެހެނެއ ކަމަކު، އިނ ކ ރުކުރެއ ވީ އެ

ށ  ޖެހޭނީ އެހެނ މީހުނ ގެ އެހީއަށ އި އެހެނ މީހުނ ކައިރީ ސަލ ނ ޖަހ ށެވެ. މިއީ އިއ ތިފ ޤުނ  ކަބޭކަލައެޙ ލުގައި އެ
 (3)މަކުރޫޙަކަމެކެވެ."

އަނ ހު، ކައިވެނީގެ ރަނ  ދެއ ކެވުމަށ  هللا ހަމައެފަދައިނ  އިބުނ  އަބީ ޙަދ ރަދިލ  އަސ ލަމީ ރަޟިޔަ
އަރިހަށ  ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފ ނު ޙަދީޘ   ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެهللا އެހީއަކަށ  އެދި ނަބިއ ޔ  ޞައ ލަ

އެކަލޭގެފ ނު ކުރެއ ވިއެވެ. "ކައިވެނީގެ ރަނ ކީ ކިހ ވަރަކަށ ތޯއެވެ؟" ދެނ ނެވިއެވެ. ދުއިސައ ތަ ދިރުހަމަށެވެ. 
 އ ވިއެވެ.މިޞަޙ ބީގެ މަލީޙ ލަތ  އަޅ ބަލ އިރު އެކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުވެ އެކަމ  ނުރުހުނ ވެ ވަޑައިގެނ  ޙަދީޘ  ކުރެ

)ރިހި(  މ ނައީ: "ތިޔަބައިމީހުނ ނަކީ ބަޠުޙ ނުނ ( 4)((لَْو ُكنْتُْم َتْغِررُوَن ِمْن َبَطَحاَن َما زِْدُتمْ ))
 ނަގ ބައެއ ކަމުގައިވީނަމަވެސ ، ތިޔަށ ވުރެ އިތުރުނުކުރީހެވެ."

                                                           

 .95ތ ބުއ  ނިކ ޙ : ޞަޙީހ  މުސ ލިމ : ކި (1)
 .0/214އަލ މިނ ހ ޖ :   (2)
 .5/09ތަފ ސީރު އަލ ޤުރުޠުބީ:   (3)

 ބަޠުޙ ނަކީ މަދީނ ގައިވ  ވ ދީއަކަށ  ކިޔ ނަމެކެވެ. .15992އަޙ މަދު: ، 2919އަލ ޙ ކިމ :   (4)



 ކައިވެނީގެ ރަނ  

www.dhisalafiyyah.net  25 

މީހ އަށ  ހެނ ރިފި އިސ ލ މީ ބައެއ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކައިވެނީގެ ރަނ  ވަރަށ  ބޮޑުކޮށ  ކިޔައެވެ.
އަސަރުތައ  ކުރުމަކީ ދެވޭވަރަށ ވުރެ ބޮޑުކޮށ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ކިޔުމުގެ ސަބަބުނ  އަނ ނަނިވި ނޭދެވޭ 

 ކަމެކެވެ.އެކަށީގެނ ވ 

  ެކެއ ދެކެ ހިތ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބަކަށ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުކޮށ  ކިޔުނ  ދެމަފިރިނ  އެކަކު އަނ
 ވެދ ނެއެވެ.

 ޮވަރު ދެއ ކެނ  ނެތުމުގެ ސަބަބުނ  ޑުކޮށ  ކިޔުމުގެ ސަބަބުނ ، ފިރިހެނ މީހ އަށ  އެކައިވެނީގެ ރަނ  ބ 
ގިނަދުވަސ ތަކެއ  ކައިވެނި ނުކުރެވި ހިނގައިދ ނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުނ  ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއ  ކުރުމަކީ 

 އެކަށީގެނ ވ ކަމެކެވެ.

 ުނޑުމެނަށ   ޢަލައިހިވަސައ ލަމަގެ ޙަދީޘ ފުޅުތަކުނ ނ އިهللا ޞައ ލަ هللا ރަސޫލ ޢަމަލުފުޅުނ  އަޅުގަ
ދައ ކަވ  ދެއ ވ ފައިވަނީ ކައިވެނީގެ ރަނ  ކުޑަކޮށ  ކިޔުމަށެވެ. ހަމަކަށަވަރުނ  އެކަލޭގެފ ނުގެ ހިދ ޔަތަކީ އެނ މެ ހެޔޮ 

 ހިދ ޔަތެވެ.

  .ެގިނަބަޔަކު ކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުވުމަކީ މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ކައިވެނި މަދުވެގެނ ދ ނެކަމެކެވ
 އިސ ލ މ ދީނުގައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބ ރުއަޅަފައިވ  ކަމެކެވެ. ރުމަކީކައިވެނިކު

  ަކައިވެނީގެ ރަނ  ބޮޑުވެއ ޖެނަމަ، ދިމ ވ  ސަބަބަކ ހުރެ ދެމަފިރިނ  ވަކިވަނ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމ
 އެވެ.ނެނީގެ ބ އ ޖަވެރިކަމަށ  ހުރަސ އެޅޭމިކަމުގެ ސަބަބުނ  ކައިވެ  ވަކިވުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށ  ވެދ ނެއެވެ.

   ހަމައެފަދައިނ  ފިރިމީހ  ކުރ  ޢަމަލެއ ގެ ސަބަބުނ  ޚުލ ޢުވަރިޔަކުނ  ވަރިވ ނ ޖެހޭ ޙ ލަތެއ
އަނބިމީހ އަށ  ވަރު ދެއ ކުމަށ  މިނ މެދުވެރިވެއ ޖެނަމަ، ކައިވެނީގެ ރަނުނ  ފިރިމީހ އަށ  އަނބުރ  ދައ ކަނ ޖެހޭ 

 އުނދަގޫވެއެވެ.
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 ނިނ މުނ  
 

އިފި މީހަކަށ  އެނގިގެނ ދ ނީ، އިސ ލ މ ދީނުގައި ދޭދޭފަރުދުނ ގެ ބަޔ ނ ވެދިޔަ ޞަފ ޙ ތަކަށ  ބަލ ލަ
މުޖުތަމަޢުތަކެއ  އުފެދިފައިވަނީ މެދުގަޔ އި މުޖުތަމަޢުތެރޭގެ ޞުލ ޙަމަސަލަސ ކަމަށ  ދޭ އަހައ މިއ ޔަތުގެ ބޮޑުކަމެވެ. 

ދެފަރ ތުގެ މެދުގައިވ   އ އިލ ތަކެއ ގެ މައ ޗަށެވެ. އ އިލ އެއ ގެ އެނ މެ މުހިއ މު ބިނ ގަލަކީ ކައިވެނި ކުރެވޭ
ނޑުމެނަށ  ދައ ކަވ  ދެއ ވ ފައިވަނީ  ބ އ ޖަވެރިކަމެވެ. މިބ އ ޖަވެރިކަނ  ހޯދޭނެގޮތުގެ ފުރިހަމަ މަގު އަޅުގަ

އިސ ލ މ ދީނުގެ ފުރިހަމަ އުޞޫލުތަކުގެ މައ ޗަށ  ބިނ ވެފައިވ  އ އިލ އަކީ ބ އ ޖަވެރި އ އިލ އަކަށ  އިސ ލ މ ދީނެވެ. 
 އ ނެތެވެ.ވ ނޭ ކަމ މެދަކު ޝައ ކެ

އެގޮތުނ  އ އިލ އެއ ގެ ފެށުނ ކަމުގައިވ  ކައިވެނީގައި، ކައިވެނި ކުރެވޭ ފިރިމީހ ގެ ފަރ ތުނ  ކައިވެނި 
ކުރެވޭ އަނ ހެނ މީހ އަށ  ކައިވެނީގެ ރަނ  ދިނުމަށ  އިސ ލ މ ދީނ  ބ ރުއަޅުއ ވައެވެ. ރަނ  ކިޔަނ ޖެހެނީ 

އިސ ލ މ ދީނ  ކަނޑައަޅުއ ވ ފައެއ  ނުވެއެވެ. ނަމަވެސ  އަނ ހެނ މީހ އެވެ. ރަނ ކިޔުމުގައި ވަކި މިނ ވަރެއ  
ނޑުތަކެއ  އަޅުގަނޑުމެނަށ  އިސ ލ   އެވެ.މ ދީނުގެ ޝަރުޢުގައި ފެނިގެނ ދެރަނ ކިޔުމުގައި ބަލަނ ޖެހޭ މިނ ގަ

ފިރިހެނ މީހ ގެ މ ލީޙ ލަތައ  ރިޢ ޔަތ ކުރުމ އި،  ރަނ ކިޔުމުގައި، ކައިވެނި ކުރ  މިގޮތުނ  
ނޑައެޅޭ އެއ ޗަކީ އިސ ލ މ ދީނުގައި ޙަރ މ  ދުފަހަނަ އަޅައިނުދިޔުނ ވެއެވެ. ރަނ ކިޔުމުގައި ޙައ  އަދި ރަނުގެގޮތުގައި ކަ
ޅުމަށ  ސަމ ލުކަނ ދޭނ ޖެހެއެވެ. އަދި ތު އޭގެ މިނ ވަރު ކަނޑައެޤު މ އި، ކައިވެނި ޢަޤ ދުކުރެވޭ ވައެއ ޗަކަށ  ނުވު

އަނ ހެނ މީހ ގެ ހުއ ދައެއ ނެތި އެއ ވެސ  މީހަކު އެރަނުނ  ، ކައިވެނީގެ ރަނ  ދިނުމުގައި ފިރިމީހ  ފަރުވ ކުޑަނުކުރުމ އި 
ކައިވެނީގެ  ،އުޞޫލުތަކުގެ މަތިނ  ކިޔޭ ރަނަކީ ޅ ގޮތެވެ. މިފަދަ އިސ ލ މީބޭނުނ ނުކުރުމަކީ އިސ ލ މ ދީނ  ބ ރުއަ

 ސުބުހ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  ބަރަކ ތ  ލައ ވ ނެކަމެކެވެ.هللا ރަނުގަޔ އި ކައިވެނީގައި 

ْحة وهيئ نلا من أمرنا رشدا. وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع عبده ورسوهل نبينا حممد وىلع آهل ربنا آتنا من لن  ر
 وصحبه.
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 ޢުތައ  ޖި މަރުއ މު މުހި 
 

إسماعيل بن كثري المشيق، حتقيق: مصطىف السيد حممد، وحممد السيد أبو الفداء تفسري القرآن العظيم:  .1
 ه.1524دار َعلم الكتب، الطبعة األوىل،  ودسن عباس قطب، بلايق،رشاد، وحممد رضل العجماوي، وَع أْحد عبدا

اْلامع ألدَكم القرآن: أبو عبداهلل حممد بن أْحد القرطِب، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، دار الكتاب العريب،  .2
 ه.1524

بل، دار رتح ابلاري يرح صحيح ابلخاري: أْحد بن َع بن دجر العسقالِّن، بإيراف: َع بن عبدالعزكز الش .3
 ه.1521السالم للنَش واْلوزكع، الطبعة األوىل، 

اج :  .5 ، حتقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا، دار املعررة، انلوويميح الين املنهاج يرح صحيح مسلم بن احلجذ
 ه.1524الطبعة اثلانية عَش، 

، حتقيق: آبادي عبد الرْحن يرف احلق حممد أيرف الصديق العظيم ن املعبود يرح سنن أِب داود : أبوعو .4
 ه.1521عبدالرْحن حممد عثمان، دار إدياء الْتاث العريب، الطبعة اثلانية، 

، اعتِن بها: َع حممد معوض، وَعدل حتفة األدوذي بَشح جامع الْتمذي : حممد عبدالرْحن املباركفوري .6
 .أْحد عبداملوجود، دار إدياء الْتاث العريب

ق، دار ابن حممد بن َع الشوَكِّن :من أرسار منتىق األخبار نيل األوطار .4 ، حتقيق: حممد صبيح دسن دالذ
 ه.1524اْلوزي، الطبعة األوىل، 

ق، الصنعاِّن األمري : حممد بن إسماعيل املوصلة إىل بلوغ املرام سبل السالم .8 ، حتقيق: حممد صبيح دسن دالذ
 ه.1528دار ابن اْلوزي، الطبعة اثلامنة، 

، ألوىلالطبعة ا، بإشراف: حممد زهري الشاويش، مكتبة اإلسالمي، ن األبلاِّنإرواء الغليل: حممد نارص الي .4
 هـ.1344

 ه.1514، مكتبة املعارف للنَش واْلوزكع، حممد نارص الين األبلاِّن: الصحيحةسلسلة األداديث   .11

 ، دار باوزكر.دبان: حممد نارص الين األبلاِّن ابن صحيح ىلع احلسان اْلعليقات  .11

 ه.1515، مؤسسة الرسالة، الطبعة اثلانية، شعيب األرنؤوت :حتقيق بْتتيب ابن بلبان، دبان ابن صحيح  .12

، حتقيق: عبداهلل بن عبداملحسن الْتيك، وعبدالفتاح حممد احللو، دار ابن قدامة املقديسمورق الين : املغين  .13
 ه.1514َعلم الكتب، الطبعة الرابعة، 
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 ه.1522، دار ابن اْلوزي، الطبعة األوىل، ن صالح العثيمنيالَشح املمتع ىلع زاد املستقنع : حممد ب .15

 ه.1528، دار ابن اْلوزي، الطبعة اثلاثلة، آل روزان بن عبداهلل : صالح بن روزانامللخص الفقيه .14

، دار عبدالكركم بن أْحد احلجوري العمريأبو عمرو حتذير أويلاء األمور من خطر املغاالت ِف املهور:  .16
 ه.1524اإلمام أْحد، 

 : މުޙައ މަދު މުޞ ޠަފ  އަލ ޖިބ ލީ ކުއެސ ޓ  ފޯރ ލަވ  އެނ ޑ  މަރސީ  ދަ  .14
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