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ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްތައް هللا ޞައްލަهللا މިފޮތަކީ ރަސޫލު

ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، "ކުތުބުއްސިއްތާ"ގެ ނަމުން 

މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަ ޙަދީޘްފޮތާބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް 

"ދިސަލަފިއްޔާ" ވެބްސައިޓުގައި އަޅުގަނޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން 

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ. އެހަފޮތަކީ: ޞަޙީޙުލް 

ބުޚާރީއާއި، ޞަޙީޙް މުސްލިމްއާއި، ސުނަން އަބީދާވޫދާއި، ޖާމިޢުއް 

 ތިރުމިޛީއާއި، ސުނަން އަންނަސާއީއާއި، ސުނަން އިބްނިމާޖާއެވެ.
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ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވަވާފައިވާ އެންމެ هللا އުއްމަތަށް ހަމަކަށަވަރުން، މި

މުހިއްމު އަދި އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ، މިއުއްމަތުގެ މީހުން ޖަހާލަތުގެ 

އަނދިރިކަމުން ނެރެ ހިދާޔަތުގެ މަތިވެރި ނޫރަށް މަގުދައްކައިދިނުމަށްޓަކައި 

ޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލަކު ފޮނުއްވާފައިވުމެވެ. އެއީ މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއް

ޢަލައިހިވަސައްލަމައެވެ. ފަހެ، އެކަލޭގެފާނުގެ މިމަތިވެރި ޒިންމާ هللا ޞައްލަ

هللا އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. 

އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވި ރަސޫލުކަން ވަނީ އަމާނާތްތެރިކަމާއި، ފުރިހަމަކަމާއި، 

ށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހެޔޮކަމެއްވާނަމަ ޙިކުމަތާއެކު މީސްތަކުންނަ

އެކަމަކަށް މަގުދައްކަވައި، އެކަންކުރުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އަދި 

ނުބައިކަމެއްވާނަމަ އެކަމަށް ޚަބަރުދާރުކޮށް، އެކަމުން ދުރުވުމަށްވަނީ 

އަންގަވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނަށްފަހު އިސްލާމްދީނަށް އާ އެއްވެސްކަމެއް 

ތަޢާލާ هللا ނުވެއްދޭނެގޮތުގެ މަތިން ދީން ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.  އިތުރަށް

 !އެވެއެކަލޭގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށި

ހަމައެހެންމެ، އެކަލޭގެފާނު ވަނީ، އެކަލޭގެފާނަށްފަހު އިސްލާމްދީން 

މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތުގެ ޚަބަރު ދުނިޔޭގެ 

ކުގައި ފަތުރުއްވާނެ މަތިވެރި ޞަޙާބީންތަކެއް ދޫކުރައްވާފައެވެ. ކަންކޮޅުތަ

އެކަލޭގެފާނަށްފަހު، އިސްލާމްދީން ފެތުރުއްވުމުގެ މަތިވެރި މަސްއޫލިއްޔަތު 

އުފުއްލެވި ބޭކަލުންނަކީ ނަބަވީ މަދުރަސާއިން ތަރުބިއްޔަތުވެވަޑައިގެންނެވި 

މަގެ އަރިހުން ޢަލައިހިވަސައްލަهللا ގެ ރަސޫލާ ޞައްލަهللاޞަޙާބީންނެވެ. 
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ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެބޭކަލުން ވަނީ ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންނެވެ. 

އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ދަސްކުރެއްވުމާއެކު، އެބަސްފުޅުތަކަށް 

ޢަމަލުކުރެއްވުމަކީ އެބޭކަލުންގެ ޙަޔާތުގެ ދިރުންކަމުގައި ވަނީ ވެފައެވެ. ދީނީ 

ޓަކައި ފަރުވާކުޑަނުކުރައްވައެވެ. ދީނީ ކަންކަން ކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވުމަށް

އޮޅުން ފިލުއްވުމަށްޓަކައި ކިތަންމެބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވެވަޑައިގަންނަވަންވެސް 

އެބޭކަލުން ތިއްބެވީ ތައްޔާރަށެވެ. މިގޮތުން، ހަމައެކަނި ދީން 

އޮޅުންފިލުއްވުމަށްޓަކައި އެތައް ދުވަހެއްގެ ދަތުރުތައް ކުރައްވައިގެން 

ލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާއި، އަބަދުމެ އެކަލޭގެފާނާއެކު އެކަ

އުޅުއްވުމާއި، އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމަކާދޭތެރޭ 

ހުޝިޔާރުވެތިއްބެވުމާއި، އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވާގޮތްކޮޅާއި ޙަދީޘްކުރައްވާ 

 ޙަދީޘްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެބޭކަލުން އައްސަވާކަމީ ތާރީޚުގައި

ރަންއަކުރުން ފަވާލެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ. ގެކޮޅުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާއިރު 

އެކަލޭގެފާނާއެކު ޞަޙާބީން އަބަދުވެސް ތިއްބައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ގެކޮޅަށް 

ވަދެވަޑައިގެންފިނަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި، އިބްނު 

ޙާބީންގެ ތެރެއިން އޭރު ޢުމަރު، އިބްނު ޢައްބާސް، އަނަސްގެފާނުފަދަ ޞަ

ބާލިޣުނުވާ ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވާގޮތްކޮޅާއި، ހަދީޘްކުރައްވާ 

 ޙަދީޘްތައް ހޯއްދަވައި ހައްދަވައެވެ.

 



 dhisalafiyyah.net   މުޤައްދިމާ

4 
 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އަވަހާރަވުމަށްފަހު، އެބޭކަލުން هللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު

ވަނީ އަމާނާތްތެރިކަމާއި، ފުރިހަމަކަމާއެކު އެބޭކަލުންގެ ފަހުން 

ވަޑައިގެންނެވި ތާބިޢީބޭކަލުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެޒަމާނުގައި 

މަޑުމަޑުން ޢިލްމުވެރިން ޙަދީޘްތައް އެއްކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެގޮތުން 

ސަޢީދު ބުން ޖުބައިރާއި، ހިޝާމް ބުން ޢުރުވާއާއި، އައްޔޫބުއް ސިޚްތިޔާނީ 

ފަތްފުއްތަކެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ގެ ފަތްފުށްތަކަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ هللاރަޙިމަހުމު

ގެ އަމުރުފުޅަށް އިމާމް އައްޒުހުރީފަދަ هللاޢުމަރު ބުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ރަޙިމަހު

ބޭކަލުން ވަނީ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވާފައެވެ. އެބޭކަލުން ވަނީ، 

އެބޭކަލުންނަށް ޞަޙާބީންގެ ފަރާތުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޙަދީޘްތަކާއި، ދީނީ 

މުތައް އެބޭކަލުންގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި އަތުބާޢުއް އެހެނިހެން ޢިލް

 ތާބިޢީންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން އިމާމް މާލިކާއި، ސުފްޔާން އައްޘަވްރީއާއި، ޝުޢުބަތު ބުން 

ފަދަ هللا ޙައްޖާޖުއާއި، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އައްޞަންޢާނީ ރަޙިމަހުމު

އި، ޙަދީޘްތައް ބޭކަލުންވަނީ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމުގައާ

ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި ވަރަށްބޮޑެތި އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް 

އެކަލޭގެފާނުގެ هللا ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިމާމް މާލިކު ރަޙިމަހު

 މަޝްހޫރުފޮތް "އަލްމުވައްޠާ" އެކުލަވާލެއްވިއެވެ.

ދެން އޭގެފަހުން، ހިޖުރައިން ތިންވަނަ ޤަރުނުގައި ޙަދީޘް ޢިލްމަށް 

މަސައްކަތްކުރެއްވުން ގިނަވެ، މިފަންނުގައި ފުންނާބުއުސް އެތައް 
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ބޭކަލުންނެއް ފާޅުވެގެންއައެވެ. ޙަދީޘް ފޮތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިޔެވެން 

ފެށުނެވެ. ޙަދީޘްގެ ސަނަދުތައް ދިރާސާކުރުމާބެހޭ ޢިލްމުތައް 

ޒަމާނުގައި ލިޔެވެންފެށުނެވެ. މިޤަރުނަކީ ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ ރަންޒަމާނެވެ. މި

ލިޔުއްވުނު ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޖަމާކުރުމާއި، ތަރުތީބާއި، ޞައްޙަކަން 

ބޮޑުކަމާއި، އެންމެ ފައިދާބޮޑުވުމާއި، މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިވުން ފަދަ 

ގޮތްގޮތުން ބަލާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ފޮތްތަކީ 'ކުތުބުއްސިއްތާ'ގެ ނަމުން 

އިސްލާމީ ޢިލްމުގައި ވަރަށްވެސް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަފޮތެވެ. މިހަފޮތަކީ 

މުހިއްމު ހަފޮތެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފޮތަކީ އެފޮތެއްގައި ޚާއްޞަކަމެއް އެކުލެވޭ 

ފޮތެކެވެ. މިފޮތްތަކުގައިވާ ޙަދީޘްތަކަށާއި، ރާވީންނަށް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ 

ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން މިހަފޮތާބެހޭގޮތުން 

ސާތައް ކުރެވި، ތަފާތު އެތައް މަޢުޟޫތަކަކަށް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ދިރާ

 ފޮތްތައް ލިޔުއްވާފައެވެ.

މިހަފޮތުގެ މުހިއްމުކަމާހުރެ، ދިވެހި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް 

މިހަފޮތާބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު 

ތެއްގެގޮތުގައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ލިޔުނު ލިޔުންތައް ޖަމާކޮށް ފޮ

 ދެކުމާއެކު މިފޮތް ޖަމާކުރީމެވެ.
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ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުގެ މިމަސައްކަތް هللا ދުޢާއަކީ، 

ޤަބޫލުކުރެއްވުމެވެ. އަދި ކުށެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއްވާނަމަ އެކަމަށް 

ންނާއި އުޚްތުންނަށް ޢަފޫކުރެއްވުމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ލޮބުވެތި ދިވެހި އަޚު

 މިފޮތުގެ ފައިދާ ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ. އާމީން.

 

مد ِل ،  والنا ممد وَع آل وصحبهم وبارك َع عبده ورسول نبيّ  اِل وسلّ وصّل 
 رّب العاملني.

 

 ހ.1433  ޖުމާދުލްއާޚިރު 04

 މ.2012 އޭޕްރީލް 25

 

 ޙައްމަދު ސިނާންމު
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 ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ 

 

 ނަން: ފޮތުގެ

 

ގެ  "ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ"ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި މިފޮތް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ 

ފޮތައް ދެއްވާފައިވާ هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިމާމު

ބުޚާރީ "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا ނަވަވީ ރަޙިމަހުއަން ނަން ދަންނައެވެ. އިމާމް

ْور  'ދެއްވާފައިވާ ނަމަކީ  ށްއެފޮތަ  ُ ْن أ  ْختحَصح  م  يْح  الْم  ح  ْسنحد  الصحّ ع  الم  اجلحام 
ل   ْول  اِل  صح ل    اِلرحس  لحيْه  وحسح ي  عح

ح
نحن ه  وحأ ه  مح وحس   "އެވެ. 'ام 

 

 ށްބުޚާރީ އެފޮތަ"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހު

ع  'ދެއްވާފައިވާ ނަމަކީ  يْح   اجلحام  ح  ْسنحد   الص  نْ  الم  يث   م  د  ْول   حح ل   اِل   رحس   اِل صح
لحيْه   ل مح  عح نحن ه   وحسح ه   وحس  ي ام 

ح
 "އެވެ. 'وحأ
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 ތަޢުރީފް: ނަމުގެ

ع  "މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި  އޭ ކިޔެނީ އެފޮތެއްގައި ޙަދީޘްގެ އެންމެހާ  "اجلحام 

 :ބައިތަކެއް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. އެއީ

 

 . ޢަޤީދާ )ޢަޤީދާއާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،1

 . އަޙްކާމް )ފިޤްހީ ޙުކުމްތަކާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،2

 . އައްރަޤާއިޤު ވައްޒުހުދު،3

 އަދަބުތަކާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،. އަލްއާދާބު )ރިވެތި 4

 . އައްތަފްސީރު )ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،5

ގެ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا ޞައްލަ . އައްތާރީޚު ވަލް މަޣާޒީ )ރަސޫލ6ާ

 ސީރަތާއި ހަނގުރާމަތަކާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،

ގެ )ފިތުނަތަކާއި ޤިޔާމަތު ތި. އަލްފިތަން ވަ އަޝްރާތުއް ސާޢ7ަ

 ޢަލާމާތްތަކާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،

. އަލްމަނާޤިބު ވަލް ފަޟާއިލު )ޞަޙާބީންނާއި އެނޫން ބޭކަލުންނާއި ބައެއް 8

ބުޚާރީގައި  ލްތަންތަނުގެ މަތިވެރިކަމާބެހޭ ޙަދީޘްތައް( މިބައިތަކެވެ. ޞަޙީޙު

 މިއެންމެހާ ބައިތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ.
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يْح  " ح  މިފޮތް ޖަމާކުރެއްވުމުގެ هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްއޭ ކިޔެނީ އިމާމު "الص 

އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދަކީ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް ޞައްޙަ 

ޙަދީޘްތައް ރިވާކުރެއްވުން ކަމުގައިވުމެވެ. މިމަޤްޞަދުގައި އިބްނު ޙިއްބާން 

ހ.( ފަދަ ބޭކަލުން 311އާއި އިބްނު ޚުޒައިމާ )އ.  (1)ހ.(354)އ. 

هللا އްބާން ރަޙިމަހުޙިލިޔުއްވިއެވެ. މިސަބަބާހުރެ އިބްނު  ޙަދީޘްފޮތްތައް

އަދި އިބްނު ޚުޒައިމާ ، "އިބްނު ޙިއްބާން ޞަޙީޙު"ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތަށް 

ގެ ނަން  "އިބްނު ޚުޒައިމާ ޞަޙީޙު"ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތަށް هللا ރަޙިމަހު

ދެވިފައިވެއެވެ. މިއެންމެހާ ބޭކަލުންގެވެސް އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދަކީ 

 ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް އެއްފޮތެއްގައި ޖަމާކުރެއްވުމެވެ.

ْسنحد  "ޢިލްމުވެރިން  ދެމާނައެއްގައި ބޭނުން ކުރައްވައެވެ. ފުރަތަމަ މާނައީ  "الم 

ގެ ސަނަދު ޢިލްމުވެރިޔާއިން ފެށިގެން ޙަދީޘުފޮތް ޖަމާކުރެއްވި 

ޚާއްޞަކޮށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެންމެ ފަހު ރާވީއާހަމައަށް ގުޅިފައިވުމެވެ.

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އާ ހަމައަށް هللا ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

                                                           

އެއްޒަމާނެއްގެ ޢިލްމުވެރިން ދެނެގަތުމުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑުކަމާހުރެ، ޢިލްމުވެރިން  (1)

އަވަހާރަވީ ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިންގެ ނަންފުޅާ ޖެހިގެން ބުރަކެޓް ތެރޭގައި 

. އެވެ.( ހ354. އ)އިބްނު ޙިއްބާން  މިތަނުގައި މިސާލަކަށް. ގެނެސްފައިވާނެއެވެ

އަދި ހާއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ . ރަމުޒުކޮށްދެނީ އަވަހާރަވުމަށެވެމިތަނުގައި އަލިފުން 

 .ހިޖުރީތާރީޚްކަމަށެވެ
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ބުޚާރީ  ލްމެދުކެނޑުމެއްނެތި ސަނަދު ގުޅިފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށެވެ. އިމާމު

މިމާނާގައެވެ. ދެވަނަ މާނައީ  ގެ ޞަޙީޙުއަށް މުސްނަދުއޭ ކިޔެނީهللاރަޙިމަހު

ޙަދީޘްތައް ފޮތުގައި އެތުރުމުގައި ޞަޙާބީންގެ ނަންފުޅުން އަތުރާފައިވާ 

ޢަންހުގެ هللا ފޮތްތަކެވެ. މިސާލެއްގެގޮތުން އެފޮތްތަކުގައި އަނަސް ރަޟިޔަ

ޙަދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގެ ދަށުންނެވެ. 

ގެ ޙަދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަންހުهللا އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ

މުސްނަދު "އާއި  "މުސްނަދު އަޙްމަދު"ނަންފުޅުގެ ދަށުންނެވެ. މިގޮތުން 

 އަކީ މިމާނާގައި މުސްނަދުއޭކިޔޭ ޙަދީޘްފޮތްތަކެވެ. "އަބީ ޔަޢުލާ

 

 މުއައްލިފު:

މުޙައްމަދު ބުން އިސްމާޢީލް هللا ބުޚާރީ ލިޔުއްވާފައިވަނީ އަބޫ ޢަބްދު ލްޞަޙީޙު

ބުޚާރީ ދުނިޔޭގެ  ލްބުން އިބްރާހީމް ބުން މުޣީރާ އަލްބުޚާރީއެވެ. އިމާމު

ވެ. އަވަހާރަވެފައިވަނީ ވަނަ އަހަރެ 194އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

 ވެ.ވަނަ އަހަރެ 256ހިޖުރައިން 

ލާނީ ތެރޭގައި: ޤުތައިބާ ބުން ސަޢީދު އަލްބަޣު ތާޛުންގެއުސް ގެއެކަލޭގެފާނު

ހ.(، އަޙްމަދު ބުން 238ހ.(، އިސްޙާޤް ބުން ރާހޫޔާ )އ. 240)އ. 

ހ.(، ޔަޙްޔާ 234ހ.(، ޢަލިއްޔު ބުން މަދީނީ )އ. 241ޙަންބަލް )އ. 
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ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް هللا ހ.( ރަޙިމަހުމ233ުބުން މަޢީން )އ. 

ގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

ހ.(، 275ދު )އ. ހ.(، އަބޫދާވ261ޫޙައްޖާޖް )އ.  ލްމުސްލިމް ބުނު

ފަދަ އެތައް ބޭކަލުންނެއް هللا ހ.( ރަޙިމަހުމ274ުއައްތިރުމިޛީ )އ. 

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ލިޔުއްވާފައިވާ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ އިތުރަށް هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްއިމާމު

ރަދު، ޚަލްޤު ޢަފްޢާލުލް ޢިބާދު، ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި: އަލްއަދަބު އަލްމުފް

هللا ތާރީޚުލް ކަބީރު، ތާރީޚުލް އަވްސަޠު ފަދަ ފޮތްތައް ހިމެނެއެވެ. 

 މަތް ލައްވާށި!ބުޚާރީއަށް ރަޙް ލްސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިމާމު

 

 ސަބަބުތައް: މެދުވެރިވި ލިޔުއްވަން ބުޚާރީ ޞަޙީޙުލް

ބުޚާރީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު ލިޔުއްވެވުމަށް ތިން ސަބަބެއްވެއެވެ.  ލްއިމާމު

 "ހަދުޔުއް ސާރީ"ހ.( ލިޔުއްވާފައިވާ 852)އ. هللا އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހު

 ގައި މިސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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ގެ ކުރިން ލިޔުއްވާފައިވާ هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްއިމާމު ސަބަބު: ފުރަތަމަ

ޙަދީޘާއި ޙަސަނު  ޙަދީޘްފޮތްތައް އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ޞަޙީޙު

ޙަދީޘްތައް އެފޮތްތަކުގައި ޖަމާކޮށްފައި  ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘާއި ޟަޢީފު

 ތައްބުޚާރީ މުޅިން ޞައްޙަ ޙަދީޘް ލްވަނިކޮށެވެ. އެހިނދު އިމާމު

 ފެއްޓެވީއެވެ. ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މަސައްކަތްއެއްފޮތެއްގައި ޖަމާ

 

އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަޒުމަށް އިތުރު އާރޯކަމެއް ގެނެސްދިނީ،  ސަބަބު: ދެވަނަ

ހ.( 238)އ. هللا އެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛް އިސްޙާޤް ބުން ރާހޫޔާ ރަޙިމަހު

ގެ ކިބައިން އިވުނު ބަސްފުޅަކުންނެވެ. އިސްޙާޤު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގެ هللا ޞައްލަهللا ތިޔަބައިމީހުން ރަސޫލު"

ބުޚާރީ  ލްމިބަސްފުޅާ ބެހޭގޮތުން އިމާމު "ނަމައެވެ.ނެޞައްޙަ ފޮތެއް ޖަމާކުރާ

މިބަސްފުޅުގެ ސަބަބުން ތިމަންގެ ހިތުގައި "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 :)އެބަހީ 'އަލްޖާމިޢުއް ޞަޙީޙް'އެކަންކުރަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދި، 

 "ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ( ޖަމާކުރުމަށް ފެށީމެވެ.

 

ބުޚާރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތިމަން ހުވަފެނުގައި  ލްއިމާމު ސަބަބު: ތިންވަނަ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ދެކުނީމެވެ. ތިމަން އެކަލޭގެފާނުގެ هللا ނަބިއްޔާ ޞައްލަ
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ކަލޭގެފާނުގެ ހުރެގެން، ތިމަންގެ އަތުގައިވާ ފަންކާއަކުން އެކުރިފުޅުމަތީގައި 

 ބައެއް ވާހަކަ މިހުވަފެނުގެ. އެކަހެރިކުރަނީއެވެ ހަށިކޮޅުން މެހިފަދަ ތަކެތި 

. ބުންޏެވެ އެބައިމީހުން އެހިހިނދު މީހުންކައިރިން ތަޢުބީރުކުރާ ހުވަފެން

 ދޮގުތައް ހެދޭ މައްޗަށް ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ هللاޞައްލަ ނަބިއްޔާ "ތިބާ

ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ(  :)އެބަހީ ޖާމިޢު ތިމަން މިއީ ".އެކަހެރިކުރާނެއެވެ

 ނެރުމަށް މެދުވެރިކުރި ސަބަބެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްކީ އިމާމުސަބަބައެހެންކަމުން، މިތިން 

 ޞަޙީޙު އެއްކުރެއްވުމަށް މެދުވެރިކުރުވި ސަބަބުތަކެވެ.

 

 ބުޚާރީ: ޞަޙީޙުލް

ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ ލިޔުއްވުމަށް ސޯޅަ އަހަރު  ،هللاބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްއިމާމު

ތިމަން "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްހޭދަކުރެއްވިއެވެ. އިމާމު

ހިނައިގަނެ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ޞަޙީޙުގައި ޙަދީޘެއް 

ތިމަން އިސްތިޚާރާކޮށް "އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  "ނުލިޔަމެވެ.

ފައި، އަދި ތިމަންނައަށް ޞައްޙަކަމަށް ޔަޤީންވާ ށްރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮދެ

 :އެންމެ ޙަދީޘެއްވެސް ތިމަން އެފޮތަށް ނުލައްވަމެވެ. )އެބަހީ ،ހަދީޘެއްމެނުވީ

އެކަލޭގެފާނު ޞަޙީޙު " އެފޮތުގައި ޙަދީޘެއް ނުލިޔުއްވަމެވެ.(
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މަދު ބުން ނިންމެވުމަށްފަހު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚުންކަމުގައިވާ އަޙް

ޢަލީ ބުނުލް މަދީނީ އަށް  ،ޙަންބަލްއަށާއި، ޔަޙްޔާ ބުން މަޢީންއަށާއި

ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެބޭކަލުން ހަތަރު ޙަދީޘް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ 

ޙަދީޘްތަކަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްކަމަށް ހެކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެހަތަރު 

ގެ هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްޙަދީޘްގައިވެސް ރަނގަޅުވެފައިވަނީ އިމާމު

 ބަސްފުޅެވެ. އެއީ އެހަތަރު ޙަދީޘަކީވެސް ޞައްޙަ ޙަދީޘްކަމަށެވެ.

ބުޚާރީ ދެނެވަޑައިގަންވާ  ލްޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ ދިގުވެދާނެކަމަށްޓަކައި އިމާމު

ހުރިހާ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް ނުލިޔުއްވައެވެ. އެހެންކަމުން، އެހެން ޙަދީޘް 

ޞައްޙަ ހަދީޘްތައް ހުންނާނެއެވެ.  ފޮތްތަކުގައި ޞަޙީޙު ބުޚާރީގައި ނެތް

ތިމަން އެއްލައްކަ ޞައްޙަ ޙަދީޘް "ބުޚާރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ލްއިމާމު

 "ހިތުދަސްކުރީމެވެ. އަދި ދެލައްކަ ޞައްޙަނޫން ޙަދީޘް ދަސްކުރީމެވެ.

ކީ މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި މުހިއްމު ނުކުތާއަމިހިސާބުން ދެނެގަންނަންޖެހޭ 

ން މާނަކުރައްވަނީ ވަކި ޙަދީޘެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ސަނަދު ތަފާތުވު

ޙަދީޘެއްގެ މަތަނު އެތައް ސަނަދަކުން ރިވާވެފައިއޮވެދާނެއެވެ. ސަނަދުގައި 

އެންމެ ރާވީއެއް ބަދަލުވިނަމަވެސް އެއީ އެބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ވަކި 

 ޙަދީޘެކެވެ.
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އްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކާއެކު ބުޚާރީ ތަކުރާރުކުރަ ލްޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އިމާމު

 2602ޙަދީޘް ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ތަކުރާރުކުރުމެއް ނެތި  7397

 ޙަދީޘް ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީއަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިފިކަމުގައިވާނަމަ، އެނގިގެންދާނީ 

ކީ ކޮންމެ ބުޚާރީ ޞަޙީޙު ލިޔުއްވުމުގައި ބައްލަވާފައިވާ މިންގަނޑަ ލްއިމާމު

ބާބަކާ ގުޅޭ ޞައްޙަ ޙަދީޘް ގެނައުމެވެ. ހަމައެހެންމެ، އާއްމުގޮތެއްގައި 

ޙަދީޘް އެއްކޮށް ގެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ބާބާ ގުޅޭ ހިސާބު ގެންނަވާފައިވާ 

 ލްފޮތް ކުރުކުރެއްވުމެވެ. އިމާމު ބޭނުމަކީކަމެވެ. އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު 

ފޮތްތަކެއް( ގެ  :ތާބުތަކެއް )އެބަހީއަތުރުއްވާފައިވަނީ ކި ބުޚާރީ ޞަޙީހު

މައްޗަށެވެ. މިސާލަކަށް ކިތާބު ބަދުއުލް ވަޙީ، ކިތާބުލް އީމާން 

މިފަދައިންނެވެ. އޭގެފަހުގައި ކޮންމެ ކިތާބެއްގެ ދަށުން ބާބުތަކެއްގެ 

މައްޗަށެވެ. ކޮންމެ ބާބެއްގެ ދަށުން އެބާބަކާގުޅޭ ޙަދީޘްތައް 

ހަދީޘެއް އެކި ބާބުތަކުގައި  ގެންނަވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެއް

ތަކުރާރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ތަކުރާރުކުރެއްވުމުގައި ބައެއް ފަހަރު 

އެކި ސަނަދުތަކުން އެޙަދީޘް ރިވާކުރައްވައެވެ. މިކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ 

ގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި هللاބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްއިމާމު

 .އަރާހުންނެވި މިންވަރެވެ
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 ޙަދީޘް: މުޢައްލަޤު ބުޚާރީގައިވާ ޞަޙީޙުލް

ލިޔުއްވުމުގައި ބައެއް  އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު، هللاބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްއިމާމު

ބާބުތައް ފައްޓަވަމުން މުޢައްލަޤު ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. މުޢައްލަޤު 

ޙަދީޘަކީ، ޙަދީޘުގެ ސަނަދުގެ ކުރީކޮޅުން ބައެއް ނުގެންނަވައި، ނުވަތަ 

ސަނަދު އެއްކޮށް ނުގެންނަވައި ރިވާ ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކެވެ. މިގޮތުން 

ފަހަރަށް ސަނަދު ނުގެންނަވައި ސީދާ ތާބިޢީން ބުޚާރީ ބައެއް  ލްއިމާމު

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ކިބައިން هللا ނުވަތަ ޞަޙާބީން، ނުވަތަ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

އީމާން  ލްހަދީޘް ރިވާކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން: ކިތާބު

ل  ال   بحاب قحول  ބުޚާރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ލްފައްޓަވަމުން އިމާމު  ِل اِب  صح
ل   لحيْه  وحسح ((عح ْس  ح َخح ح اإل ْسلحم  َعح ބުޚާރީ  ލްމިބާބު ފައްޓަވަމުން އިމާމު مح ))ب ِن 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا ގެންނަވާފައިމިވަނީ ސީދާ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

ح ))ކިބައިންނެވެ.  ح  اإل ْسلحم   ب ِن  ْس   َعح އިސްލާމްދީން  މާނައީ:) ((َخح

ބިނާވެފައިވަނީ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ.( މިޙަދީޘެވެ. މިޙަދީޘްގެ ސަނަދު 

ބުޚާރީ މިތަނުގައި ގެންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ. މިފަދަ އެތައް ޙަދީޘެއް  ލްއިމާމު

 ގެ އެކިތަންތަނުގައި ގެންނަވާފައިވެއެވެ.ބުޚާރީ ޞަޙީޙު ލްއިމާމު

ން ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މިފަދައިهللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްއިމާމު

ތެރޭގައި: އެޙަދީޘް ފޮތުގެ އެހެން ތަނެއްގައި ސަނަދުން ގެންނަވާފައިވުން، 

ޢަލައިހި هللا ސައްލަ ނަބިއްޔާ :ނުވަތަ އެޙަދީޘަކީ މަރުފޫޢު )އެބަހީ



 dhisalafiyyah.net   ޞަޙީހުލް ބުޚާރީ

17 
 

ޤޫފް ޙަދީޘަކަށްވުން ޥްއާ ހަމައަށް ގުޅިފައިވާ( ދަރަޖައަށް ނުފޯރާ މަވަސައްލަމަ

ގެ ޙަދީޘަކަށް ނުވާގޮތަށް ޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا ސައްލަ ނަބިއްޔާ :)އެބަހީ

ނުވަތަ ހިތުދަސްކުރުމުގެ ، (ޙަދީޘް ޞަޙާބީންނާ ހަމައަށް ސަނަދު ހުއްޓިފައިވާ

 .ބާރު ދަށް ރާވީއެއް ސަނަދުގައި ހިމެނިފައިވުން ފަދަ ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ

 :އެބަހީ) "قحالح "ބުޚާރީ  ލްމިފަދަ ޙަދީޘްތަކުގެ ޚުލާޞާއަކީ، އިމާމު

رح "ވިދާޅުވިއެވެ.(،  ُح رح "އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.(،  :އެބަހީ) "أح  :އެބަހީ) "ذحكح

ޒިކުރުކުރެއްވިއެވެ.( މިފަދަ ސީދާ ލަފްޡުތަކުން ގެންނަވާފައިވާ ޙަދީޘްތައް 

يْلح "ޞައްޙައެވެ. އަދި   އެބަހީ:) "ذ ك رح "ބުނެވިފައިވެއެވެ.(،  :އެބަހީ) "ق 

ޒިކުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.( މިފަދަ ބުނިފަރާތެއް ނޭނގޭގޮތަށް ގެނެސްފައިވާ 

ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭގައި ޞަޙީޙް، ޙަސަން އަދި ޟައީފް ޙަދީޘްތައް 

 އެބަހުއްޓެވެ. މިފަދައިން ގެންނަވާފައިވާ ޙަދީޘްތައް ޖެހޭނީ ދިރާސާ ކުރާށެވެ.

އިބްނު ޙަޖަރު  ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައިވާ މިފަދަ ޙަދީޘްތައް، އަލްޙާފިޡް

އެއްފޮތެއްގައި އެއްކުރައްވައި، އެޙަދީޘްތަކުގެ ސަނަދުތައް ވަރަށް 

ތަޣްލީޤުއް ތަޢުލީޤު "ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެފޮތުގެނަމަކީ 

މިފޮތެވެ. އަދި އިބްނު ޙަޖަރުގެ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ  "ޢަލާ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ

ގައިވެސް  "ހަދުޔުއް ސާރީ"އްދިމާ ގެ މުޤަ "ފަތުޙުލް ބާރީ"ޝަރަޙަ 

 ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައިވާ މިފަދަ ޙަދީޘްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައިފައިވެއެވެ.
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ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ނުކުތާއަކީ މިފަދަ ޙަދީޘްތަކަކީ އެކަލޭގެފާނު 

ބާބުތައް ފައްޓަވަމުން ގެންނަވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، މިފަދަ 

އެކަލޭގެފާނު ފޮތް ޖަމާކުރެއްވި މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ ޞައްޙަ  ޙަދީޘްތަކަކީ

ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދުން ބޭރުގައިވާ ހަދީޘްތަކެކެވެ. މިފަދަ 

 އެއްވެސް ޙަދީޘެއް ބާބުގެ މެދުތެރެއިން ގެންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 ޘަނާ: ކިޔުއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން ބުޚާރީއަށް ލްޙުޞަޙީ

ޠަބަޤާތުއް ޝާފިޢިއްޔަތުލް "ހ.( 756)އ. هللا ސުބުކީ ރަޙިމަހު އިބްނުއް

ބުޚާރީ(  ލްއިމާމު :އެކަލޭގެފާނު )އެބަހީ"ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  "ކުބްރާ

ގެ ފޮތަށް ފަހު هللاދަންނައެވެ. އެއީ  ގެ ފޮތް އަލްޖާމިޢުލް ޞަޙީޙު

 "އިސްލާމްދީނުގައިވާ އެންމެ ފުރިހަމަ، މަތިވެރި ފޮތެވެ.

 އާ ބެހޭގޮތުން އިބްނުއް ޞަލާޙު އި މުސްލިމްގެ ދެޞަޙީޙުބުޚާރީއާއަލް

އެދެބޭކަލުންގެ ދެފޮތަކީ، "ހ.( ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 643)އ. هللا ރަޙިމަހު

އޭގެފަހުގައި  "ގެ ފޮތަށްފަހު އެންމެ ޞައްޙަ ދެފޮތެވެ.هللاޢަޒީޒްވަންތަ 

ޞައްޙަ އިމާމް ބުޚާރީގެ ފޮތަކީ ދެފޮތުންކުރެ އެންމެ "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 "އަދި ފައިދާ ބޮޑު ފޮތެވެ.
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هللا ނަވަވީ ރަޙިމަހުއަންގައި އިމާމް މުސްލިމްގެ މުޤައްދިމާގެ ޝަރަޙާ ޞަޙީޙު

ޢިލްމުވެރިން "ހ.( ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 676)އ. 

އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވާގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށްފަހު އެންމެ ޞައްޙަ 

 "ޙުއެވެ.ފޮތަކީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމްގެ ދެޞަޙީ

 

 ޝަރަޙަތައް: ބައެއް ބުޚާރީގެ ޞަޙީޙުލް

އަޢްލާމުއް ސުނަން: އަބޫ ސުލައިމާން ޙަމްދު ބުން މުޙައްމަދު . 1

ހުރިހާ ޙަދީޘެއް ހ.(. މިފޮތުގައި 388އަލްބުސްތީ އަލްޚައްޠާބީ )އ. 

ޝަރަޙަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޝަރަޙަ ކުރައްވާފައިވަނީ ބައެއް 

 ޙަދީޘްތަކެވެ.

 ހ.(.449ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: އިބްނު ބައްޠާލުލް މާލިކީ )އ.  ޝަރްޙު. 2

އަލްކަވާކިބުލް ދަރާރީ ފީ ޝަރްޙު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: އަލްކިރުމާނީ )އ. . 3

 ހ.(.786

ންބަލީ ޙަފަތުޙުލް ބާރީ ޝަރްޙު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: އިބްނު ރަޖަބު އަލް . 4

ހ.(. މިއީ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޝަރަޙައެކެވެ. 795)އ. 
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އަށް ފޮތް އެއްކޮށް ޝަރަޙަ هللاނަމަވެސް އިބްނު ރަޖަބު ރަޙިމަހު

 ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: އިބްނު ޙަޖަރުލް އަސްޤަލާނީ  ޝަރަޙި ލް ބާރީ ބިޙުފަތު. 5

އެންމެ ފުރިހަމަ، ފައިދާބޮޑު  ހ.(. މިއީ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގ852ެ)އ. 

މިފޮތުގެ މުހިއްމުކަމާއި، ފުރިހަމަކަމާބެހޭގޮތުން ޞަޙީޙު  ޝަރަޙައެވެ.

 ހ.(1250)އ. ބުޚާރީގެ ޝަރަޙައެއް ލިޔުއްވުމަށް އައްޝަޥްކާނީ 

ةح بحْعدح ގެ ކިބައިން އެދެވުނުހިނދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللاރަޙިމަހު ْجرح ))لح ه 
 )) تْح  ތަޙަކުރެއްވުމަށްފަހު ހިޖުރަކުރުމެއްނެތެވެ." ")މައްކާ( ފަالْفح

ދެއްވަވަން ބޭނުންވެވަޑައިގެންނެވި هللا މިޢިބާރާތުން ޝަޥްކާނީ ރަޙިމަހު

ގެ "ފަތުޙުލް ބާރީ" އަށް ފަހު، ޞަޙީޙުލް هللاޚަބަރަކީ، އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހު

ބުޚާރީގެ އިތުރު ޝަރަޙައަކަށް ބޭނުންނުވާކަމެކެވެ. "ފަތުޙުލް ބާރީ" 

ބުޚާރީގެ ޝަރަޙައަކަށް ފުދޭކަމެވެ. މިކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ އިބްނު ޞަޙީޙުލް 

 ޙަޖަރުގެ ފަތުޙުލް ބާރީގެ ފުރިހަމަކަމާއި، މުހިއްމުކަމެވެ.

 .ހ.(855ޢުމްދަތުލް ޤާރީ: އަލްޢައިނީ )އ. . 6
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 މުސްލިމް  ޞަޙީޙު

 

 :ނަން ފޮތުގެ

ގެ ނަމުން " މުސްލިމް ޞަޙީޙު"ލިޔުއްވާފައިވާ، هللا ޙިމަހުއިމާމް މުސްލިމް ރަ

މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޙަދީޘް ފޮތުގެ ނަމަކީ އިމާމް މުސްލިމް ވިދާޅުވެފައިވާ 

"ފަދައިން  يْح  ح  ْسنحد  الص  . އިމާމް މުސްލިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .އެވެ "الم 

" ތިމަން މިފޮތް" يْح  ح  ْسنحد  الص  ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އަޑުއަހާފައިވާ ތިން ލިޔެ "الم 

"." ލައްކަ ހަދީޘުގެ ތެރެއިންނެވެ ْسنحد  "އާއި"الم  يْح  ح  ޢިލްމުވެރިންގެ "الص 

އަރިހުގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ގޮތް ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ ތަޢާރަފުގައި 

 .ހިނގައްޖެއެވެއިސްވެ

ކަލޭގެފާނުގެ ގެ މިބަސްފުޅުން ދޭހަވާގޮތުގައި އެهللاއިމާމް މުސްލިމް ރަޙިމަހު

هللا މަޤްޞަދަކީވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚްކަމުގައިވާ އިމާމް ބުޚާރީ ރަޙިމަހު

ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ هللا އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަ ،އާ އެއްފަދައިން ޞައްޙަ

 .ހަމައަށް ސަނަދު ގުޅިފައިވާ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމެވެ
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ع  "މުސްލިމްއަށްވެސް  ޢިލްމުވެރިން ޞަޙީޙު . އޭ ކިޔުއްވައެވެ"اجلحام 

ع  " މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި އޭ ކިޔެނީ އެފޮތެއްގައި ޙަދީޘްގެ އެންމެހާ "اجلحام 

މީގެ ތަފްޞީލުވެސް ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ . ބައިތަކެއް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޞަޙީޙު . ހިނގައްޖެއެވެއިސްވެތަޢާރަފުގައި 

ع  "ޙަދީޘްތައް މަދުކަމާހުރެ މުސްލިމުގައިވާ ތަފްސީރުގެ  އޭ "اجلحام 

 .ނުކިޔުއްވައެވެ

 

 :މުއައްލިފު

މުސްލިމް ލިޔުއްވާފައިވަނީ އަބުލް ޙުސައިން މުސްލިމް ބުނުލް  ޞަޙީހު

މުސްލިމް  އިމާމް. އިރީ އައްނައިސާބޫރީއެވެޙައްޖާޖް ބުން މުސްލިމް އަލްޤުޝަ

ވަނަ އަހަރު ޚުރާސާނުގެ  204ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން . ރަށެއްކަމުގައިވާ ނައިސާބޫރަށެވެ

. ވަނަ އަހަރުކަމުގައިވެސް ބުނެވިފައިވެއެވެ 202ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

 .ވަނަ އަހަރުއެވެ 261އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން 

ބުން ސަޢީދު އަލްބަޣްލާނީ  ޤުތައިބާ: ތެރޭގައި ނުގެ އުސްތާޛުންގެއެކަލޭގެފާ

އަޙްމަދު ބުން ، .(ހ238. އ)އިސްޙާޤް ބުން ރާހޫޔާ ، .(ހ240. އ)
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. އ)މުޙައްމަދު ބުން އިސްމާޢިލް އަލްބުޚާރީ ، .(ހ241. އ)ޙަންބަލް 

އެކަލޭގެފާނުގެ . ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ވެއެވެهللا ރަޙިމަހުމު.( ހ256

. އ)އައްތިރުމިޛީ : ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައިކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި 

، .(ހ316. އ)އަބޫ ޢަވާނާ ، .(ހ311. އ)އިބްނު ޚުޒައިމާ ، .(ހ274

ފަދަ އެތައް ބޭކަލުންނެއް هللا ރަޙިމަހުމު، .(ހ327. އ)އިބްނު އަބީ ޙާތިމް 

 .ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ

ލިޔުއްވާފައިވާ ޞަޙީޙު މުސްލިމުގެ އިތުރަށް هللا މުސްލިމް ރަޙިމަހު އިމާމް

ކިތާބުލް އަސްމާ ވަލްކުނާ، ކިތާބުއް ތަމީޒް، ކިތާބުއް : ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި

 ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިމާމް. هللا ވެޠަބަޤާތު ފަދަ ފޮތްތައް ހިމެނެއެ

 !މުސްލިމްއަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށި

 

 :މުސްލިމް ލިޔުއްވަން މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް ޞަޙީޙު

އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގެ މުޤައްދިމާގައި ، هللاރަޙިމަހުއިމާމް މުސްލިމް 

ޖަމާކުރުމަށް މެދުވެރިވި  ވާ ގޮތުން، އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުވިދާޅުވެފައި

 .ދެސަބަބެއްވެއެވެ
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ގެ ދަރިވަރަކު هللاމުސްލިމް ރަޙިމަހު އިމާމް :ފުރަތަމަ ސަބަބު

 .ތުންނެވެއެދިވަޑައިގެންނެވި އެދިވަޑައިގެންނެވުމަކަށް އިޖާބަ ދެއްވުމުގެ ގޮ

 

ސަނު ޙަދީޘާއި ޙަ ގައިވާ ޙަދީޘްފޮތްތަކުގައި ޞަޙީޙުއެޒަމާނު :ދެވަނަ ސަބަބު

އެޙަދީޘްތަކުގެ . ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘާއި ޟަޢީފު

ޢިލްމުގެ  އެހެނީ، އެޒަމާނަކީ ޙަދީޘް. ދަރަޖަތައް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިއެވެ

މުސްލިމްގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެފައިވަނީ އެފަދަ  އިމާމް. ރަން ޒަމާނެވެ

ފޮތްތަކުގައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ދަރަޖަ ވަކިކުރަން ނޭނގޭ އާއްމު މީސްތަކުންނަށް 

. ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް އެއްފޮތެއްގައި ޖަމާކުރެއްވުމެވެ

ވެސް ޞަޙީޙުލް هللاބުޚާރީ ރަޙިމަހު މިއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚު އިމާމުލް

 .ބުޚާރީ ޖަމާކުރެއްވުމަށް މެދުވެރިކުރުވި އެއްސަބަބެވެ

 

 :ޞަޙީޙު މުސްލިމްއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް

ޖަމާކުރެއްވުމަށް ފަނަރަ  އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު، هللاރަޙިމަހުމުސްލިމް  އިމާމް

އުޅުއްވި މުސްލިމްގެ އެކުވެރިއެއްގޮތުގައި  މާމްއި. އަހަރު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ
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މުސްލިމްގެ . "ވެފައިވެއެވެވިދާޅު.( ހ286. އ)އަޙްމަދު ބުން ސަލަމާ 

ށް އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެކަލޭގެފާނާއެކު، ތިމަން ޖަމާކޮ ޞަޙީޙު

.( ހ676. އ)ނަވަވީ އަންއިމާމް ." ފަނަރަ އަހަރު ހޭދަކުރީމެވެ

މުސްލިމް މިމަސައްކަތުގައި ސޯޅަ އަހަރު  މާމްވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި އި

ވިދާޅުވެފައިވާ ( .ހ806. އ)އަލްޙާފިޡުލް ޢިރާޤީ . ހޭދަކުރެއްވިއެވެ

މުސްލިމް ނިންމަވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން  ގޮތުގައި އިމާމް މުސްލިމް ޞަޙީޙު

 އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، އިމާމް މުސްލިމް ޞަޙީޙު. ވެވަނަ އަހަރުއެ 250

. ވަނަ އަހަރުއެވެ 235ކަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން ޖަމާކުރުމުގެ މަސައް

 .ވެތްގަނޑަކަށް ނަވާވީހަކަށް އަހަރެއޭރު އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ ގާ

ގައި ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީހު، هللاރަޙިމަހުމުސްލިމް  އިމާމް

. އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވީއެއް ނޫނެވެ

އެކަލޭގެފާނު ޖަމާކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިން 

އެކަލޭގެފާނުގެ . ޘްތަކެވެޞައްޙަކަމަށް އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހަދީ

ތިމަންގެ . "މިބާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ "باب التشهد ف الصلة"ގެ ޞަޙީޙު

. މިފޮތަކަށް ނުލައްވަމެވެކައިރީ ޞައްޙަ ކޮންމެ ޙަދީޘެއް ތިމަން 

( ޞައްޙަކަމަށް)ލައްވާފައިވަނީ  ކު ތިމަން މިފޮތަށްއެހެނެއްކަމަ

 ."އިޖުމާޢުވެފައިވާ ޙަދީޘެވެ
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މުސްލިމް މިތަނުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ އިޖުމާޢުގެ މުރާދަކީ  އިމާމް

އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ 

ނީ މިބަސްފުޅާ ބެހޭގޮތުން އަލްބުލްޤީމުސްލިމްގެ  މާމްއި .ވާހަކައެވެ

( މިތަނުގައި)އެހެނީ، . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.( ހ803. އهللا )ރަޙިމަހު

އިޖުމާޢުގެ މުރާދަކީ އިމާމް އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް އާއި ޔަޙްޔާ ބުން މަޢީން 

އާއި ޢުޘްމާން ބުން އަބީ ޝައިބާ އާއި ސަޢީދު ބުން މަންޞޫރު އަލް 

 ."ނީ ގެ އިޖުމާޢުއެވެޚުރާސާ

ލިޔެ ނިންމެވުމަށްފަހު، އެޒަމާނުގައި  ޞަޙީޙުهللا އިމާމް މުސްލިމް ރަޙިމަހު

. އ)ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި މަޝްހޫރު ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ އަބޫ ޒުރްޢަތުއް ރާޒީ 

އަބޫ ޒުރްޢާ ޢިއްލަތެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވި . އަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.( ހ264

. އުނިކުރައްވައި، ޢިއްލަތެއްނުވާ ޞައްޙަ ހަދީޘްތައް ބެހެއްޓެވިއެވެޙަދީޘްތައް 

ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި ޢިއްލަތަކީ ޙަދީޘުގެ ސަނަދާއި މަތަނުގެ ބޭރުފުށުން )

ޞައްޙަކަމަށް ހީވިނަމަވެސް، ޙަދީޘްގެ ޞައްޙަކަމަށް ބުރުއަރާފަދަ 

އެޙަދީޘަކާ ޙަދީޘެއްގެ ޢިއްލަތް އެނގޭހުށީ . ވަންހަނާވެގެންވާ ސަބަބުތަކެވެ

 .(ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ފުންކޮށް ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ
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( ފޮތްތަކެއްގެ :އެބަހީ)މުސްލިމް ޞަޙީޙު އަތުރުއްވާފައިވަނީ ކިތާބު  އިމާމް

އަދި ކޮންމެ ކިތާބެއްގައި ޙަދީޘްތައް އަތުރުއްވާފައިވަނީ . ތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ

 އިމާމްރީއާ ޚިލާފަށް ބުޚާ ނަމަވެސް އިމާމުލް. އްގެ މައްޗަށެވެބާބު ތަކެ

ވެރިން އޭގެސަބަބެއްކަމުގައި ޢިލްމު. މުސްލިމް ބާބުތަކަށް ނަމެއް ނުދެއްވައެވެ

ންދެއްވާފައިނުވަނީ ފޮތް މުސްލިމް ބާބުތަކަށް ނަ ދެކިލައްވާގޮތުގައި އިމާމް

މުގެ ގޮތުންނާއި، ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ޙަދީޘާ ގުޅުމެއްނުވާ ކުރުކުރެއްވު

 .މުގެ ގޮތުންނެވެވާހަކަތައް ނުގެންނެވު

ވި މުސްލިމްގެ ބާބުތަކަށް ނަންދެއްވާފައިވަނީ އެފޮތް ޝަރަޙަކުރެއް ޙީޙުޞަ

މުސްލިމްގެ މިހާރުގެ ގިނަ ޗާޕުތަކުގައިވާ  މިގޮތުން ޞަޙީހު. ބޭކަލުންނެވެ

ލިޔުއްވާފައިވާ ޞަޙީޙު هللا ނަވަވީ ރަޙިމަހުއަންބާބުތަކުގެ ނަންތަކަކީ އިމާމް 

ގައި ދެއްވަވާފައިވާ " އަލްމިންހާޖު' މުސްލިމްގެ ޝަރަޙަކަމުގައިވާ

 .ނަންތަކެވެ

ރާރުކުރައްވާފައިވާ ތަކުهللا ޞަޙީޙު މުސްލިމްގައި އިމާމް މުސްލިމް ރަޙިމަހު

އަދި . ހަދީޘްތަކާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް ބާރަހާސް ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވެއެވެ

 .ގެންނަވާފައިވެއެވެތަކުރާރުކުރުމެއްނެތި ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުހާސް ޙަދީޘް 
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 :ޞަޙީޙު މުސްލިމްގެ ޚާއްޞަކަންތައްތައް

މުސްލިމްގެ ޞަޙީޙަކީ އެފޮތުގައި އެހެން ބައެއް ފޮތްތަކާ ޚިލާފަށް  އިމާމް

 :އެގޮތުން ބައެއްކަންކަމަކީ. ޚާއްޞަކަންތައްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ފޮތެކެވެ

 

ބޮޑަށް ސަނަދުގެ ކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ވަރަށްމުސްލިމް، އެ އިމާމް. 1

މިގޮތުން ސަނަދުގައިވާ . ލަފްޡުތަކަށް އަމާނާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

ثحنحا" د    އާއި "حح
ح
نحا""أ ح  އިމާމް. ފާތު ކުރައްވާފައިވެއެވެމިދެލަފްޡުގެ މާނަ ތަْخَبح

ثحنحا"މުސްލިމް އާއި ނަސާއީ ފަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި  د  އޭ ބުނެވޭނީ  "حح

ގެ ކިބައިން ސީދާ ޝެއިޚު. ކިބައިން ސީދާ އަޑުއަހާފައިވާނަމައެވެ ގެޝެއިޚު

ثحنحا"އަޑުއަހާފައިނުވާނަމަ  د   އަދި . އޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ"حح
ح
نحا""أ ح އޭ ބުނެވޭނީ ْخَبح

އި އެހެންމީހަކު ކިޔުމުން ޝެއިޚު އެކަމަށް އިން މަޖުލީހެއްގަ ޝެއިޚު

ބުޚާރީ ފަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި  އިމާމުލް. އެއްބަސްވެފައިވާ ނަމައެވެ

ثحنحا"މިދެޙާލަތުގައިވެސް  د    އާއި "حح
ح
نحا""أ ح  .އޭ ބުނުން ހުއްދައެވެْخَبح

 

ސްލިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ޙަދީޘްތަކުގެ މަތަނުގެ ލަފްޡުތަކަށް އިމާމް މު. 2

ޙަދީޘްގެ މަތަނުގައި ވަރަށް ކުދި ތަފާތު . އިސްކަމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ

މުސްލިމް  މިއީ އިމާމް. ވެހުރިނަމަވެސް އެކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެ
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ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަމަށް އިސްކަންދެއްވާފައިވާ ކަމުގެ ލާމަސީލު 

 .ނަމޫނާއެކެވެ

 

ޙަދީޘެއްގެ ސަނަދު ތަފާތު މަގުތަކުން އައިސްފައިވާނަމަ، ވަރަށް . 3

ވަރަށް ގިނައިން ޞަޙީޙު . ފުރިހަމައަށް އެކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ

. މިރަމްޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާތަން ފެންނާނެއެވެ"ح"މުސްލިމް ގައި 

އޭގެމުރާދަކީ ޙަދީޘްގެ އެއްސަނަދު އަނެއް ސަނަދަށް ބަދަލުކޮށްލާކަމުގެ 

މުސްލިމް  ށް ފުރިހަމަކޮށް، ކުރުކޮށް އިމާމްމިގޮތުން ވަރަ. ރަމްޒެކެވެ

 .ސަނަދުތައް ގެންނަވާފައިވެއެވެ

 

މުސްލިމުގައި  ޙުމުސްލިމް ޞަޙީ ޙީޙުލް ބުޚާރީއާ ޚިލާފަށް އިމާމްޞަ. 4

ޙަދީޘްތައް ގެންނަވައި، ޙަދީޘްގެ ސަނަދުތަކާއި، މަތަނުގެ ލަފްޡުތަކުގެ 

މިއީ ފަސޭހަކަމާއެކު . ތަފާތުތައް ގެންނަވާފައިވަނީ އެއްތަނެއްގައެވެ

 .ޙަދީޘެއްގެ ޙާލަތު އެނގި، ކިޔާމީހާއަށް ފަސޭހަވާނޭ ކަމެކެވެ

 

ސަނަދުގައިވާ ރާވީންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް . 5

 .ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ
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 :ޘަނާ ކިޔުއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން އަށްޞަޙީހު މުސްލިމް

هللا އާ ބެހޭގޮތުން އިބްނުއް ޞަލާޙް ރަޙިމަހުބުޚާރީއާއި މުސްލިމްގެ ދެޞަޙީޙު

ގެ ދެފޮތަކީ، ޢަޒީޒްވަންތަ އެދެބޭކަލުން. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.( ހ643. އ)

. އޭގެފަހުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ." ގެ ފޮތަށްފަހު އެންމެ ޞައްޙަ ދެފޮތެވެهللا

އިމާމް ބުޚާރީގެ ފޮތަކީ ދެފޮތުންކުރެ އެންމެ ޞައްޙަ އަދި ފައިދާ ބޮޑު "

 ."ފޮތެވެ

هللا ގައި އިމާމް ނަވަވީ ރަޙިމަހުޞަޙީޙު މުސްލިމްގެ މުޤައްދިމާގެ ޝަރަޙާ

ޢިލްމުވެރިން . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.( ހ676. އ)

އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވާގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށްފަހު އެންމެ ޞައްޙަ 

 ."ފޮތަކީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމްގެ ދެޞަޙީޙުއެވެ

ހުރެ ބައެއް ގެ ތަރުތީބާއި ފުރިހަމަކަމާގެ ޞަޙީޙުهللا ރަޙިމަހުއިމާމް މުސްލިމް 

ވުރެ ޞަޙީޙު މުސްލިމް  ޢިލްމުވެރިން ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީއަށް

މިގޮތުން އިމާމް ޙާކިމްގެ ޝެއިޚް އަބޫ ޢަލީ . އެވެމަތިވެރިކުރައްވަ

 ޤުރުއާން. ")ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.( ހ349. އهللا )އައްނައިސާބޫރީ ރަޙިމަހު

މުސްލިމްއަށްވުރެ ޞައްޙަ ފޮތެއް  އުޑު ދަށުގައި ޞަޙީހު( ފިޔަވައި

 މަށް ބަލާއިރު ޞަޙީހުގެ ޞައްޙަކަނަމަވެސް ޙަދީޘްތަކު." ނުވެއެވެ
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އަދި . ބުޚާރީގެ ޙަދީޘްތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބޮޑެވެ ޙީޙުލްމުސްލިމްއަށްވުރެ ޞަ

ރެއްވުމުގެ ރިވެތިކަމުގައި ޞަޙީހުލް ފޮތުގެ ތަރުތީބާއި، ޙަދީޘްތައް ޖަމާކު

 .ވެބުޚާރީއަށްވުރެ ޞަޙީޙު މުސްލިމް ފުރިހަމައެ

 

 :މުސްލިމްގެ ބައެއް ޝަރަޙަތައް ޞަޙީޙު

ޢަބްދުލް ޣާފިރު ބުން އިސްމާޢީލް : އަލްމުފްހިމް ފީ ޝަރަޙި މުސްލިމް. 1

 .(.ހ529. އ)އަލްފާރިސީ 

މުޙައްމަދު ބުން هللا އަބޫ ޢަބްދު: ލިމް ފީ ޝަރަޙި މުސްލިމްއަލްމުޢު. 2

 .(.ހ536. އ)ޢަލީ އަލްމާޒިރީ 

އް ޞަލާޙް އަބޫ ޢަމްރު ބުން ޢުޘްމާން ބުނު: މުސްލިމް ޝަރްޙު ޞަޙީޙު. 3

 .(.ހ643. އ)

އަބޫ ޒަކަރިއްޔާ : މުސްލިމް އަލްމިންހާޖް ފީ ޝަރަޙި ޞަޙީޙި. 4

 .(.ހ676. އ)އަންނަވަވީ 
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 ސުނަން އަބީ ދާވޫދު 

 

 :ނަން ފޮތުގެ

ތަޢާލާ ލިޔުއްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ޙަދީޘްފޮތް هللا ދު ރަޙިމަހުއިމާމް އަބޫދާވޫ

. ގެ ނަމުންނެވެ" އައްސުނަން"ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ 

އެކަލޭގެފާނުގެ . ދެވެވާފައި ވަނީ ޚުދު އިމާމް އަބޫދާވޫމިނަން މިފޮތަށް ދެއް

މުގެ މިފޮތާ ބެހޭގޮތުން މައްކާގެ އަހުލުވެރިން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖާވާބުދެއްވު

ގެ ނަން "އައްސުނަން"ގޮތުން ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި މިފޮތަށް 

 .ދެއްވާފައިވެއެވެ

އަކީ ޙުކުމްތަކާ ބެހޭ " ސުނަން"ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި 

. ޙަދީޘްތައް، ފިޤުހީ ބާބުތަކަށް ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘް ފޮތްތަކެވެ

ނަވާފައިވާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިގޮތުން އާއްމުގޮތެއްގައި ކިތާބުތައް ގެން

ދެން ނަމާދު، ޒަކާތް، ރޯދަ، ޙައްޖު، އެއަށްފަހު . ޠަހާރަތާބެހޭ ކިތާބެވެ

މިފަދަ ފޮތްތަކުގައި މަޥްޤޫފު . ތަކެވެމުޢާމަލާތުތަކާ ބެހޭ ޙަދީޘް
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. ގެނެސްފައެއް ނުހުންނާނެއެވެ (3)ރިވާޔަތްތައް މުރުސަލު (2)ރިވާޔަތްތަކާއި

ދީޘަށް ސުންނަތޭ އަރިހުގައި މިދެވައްތަރުގެ ޙައެހެނީ މުޙައްދިޘުންގެ 

ދެވައްތަރުގެ ޙަދީޘް ގެނެސްފައިވީނަމަވެސް ގެނެސްފައިވާނީ މި. ނުކިޔާނެއެވެ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވާ هللا ސީދާ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

 .ގެ ގޮތުންނެވެޙަދީޘަކަށް ބާރުދިނުމު

: ތަކުގެ ތެރޭގައިމަޝްހޫރު ފޮތްޙަދީޘްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން " ސުނަން"

ސުނަން ތިރުމިޛީ، ސުނަން އަންނަސާއީ، ސުނަން ދު، ސުނަން އަބީދާވޫ

                                                           

. ޙަދީޘްތަކެވެ ހުއްޓިފައިވާ ސަނަދު ހަމައަށް ޞަޙާބީންނާ ޙަދީޘަކީ މަޥްޤޫފު (2)

هللا ޢަންހު ރަސޫލާ ޞައްލަهللا މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ

މިފަދަ  . ދާޅުނުވެ ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތަކެވެޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއޭ ވި

 .ޙަދީޘްތައް ބައެއް ޝަރުޠުތަކާއެކު މަރުފޫޢުގެ ޙުކުމަށް ދާނެއެވެ

އިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ޢަލަهللا ރަސޫލާ ޞައްލަ"މުރުސަލު ޙަދީޘަކީ ތާބިޢީއަކު  (3)

ގޮތުން މުޖާހިދު ބުން މިސާލެއްގެ . ވިދާޅުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކެވެ ކުރެއްވިއެވެ." މިފަދައިން

. މިފަދައިން ގެނެސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކެވެ. ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެهللا ޖަބުރު ރަޙިމަހު

هللا އެހެންކަމުން، މުޖާހިދު އާއި ރަސޫލާ ޞައްލަ. އެހެނީ، މުޖާހިދުއަކީ ތާބިޢީއެކެވެ

ޢީއެއް ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ދެމެދު އެންމެ މަދުވެގެން ޞަޙާބީއެއް ނުވަތަ އެހެން ތާބި

 .ވެއްޓިފައިވާނެއެވެ
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މާޖާ، ސުނަން އައްދާރަމީ، ސުނަން އަލްބައިހަޤީ، އަދި ސުނަން އިބްނި

ސުނަން ، هللاރަޙިމަހު ނަސާއީއަން .ދާރަޤުޠުނީ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

ސުނަން ޞުޣުރާއަކީ . އިވެއެވެޣުރާއަކާ ލިޔުއްވާފަޞުކުބުރާއަކާއި ސުނަން 

 ސުނަން މިގެންގުޅޭ ކޮށްމަޝްހޫރު އެއީ .ސުނަން ކުބުރާގެ ޚުލާޞާ ފޮތެވެ

މީގެ ތަފްޞީލު ސުނަން ނަސާއީގެ ތަޢުރީފުގައި  .އީއެވެއަންނަސާ

 ކުބުރާއަކާއި ސުނަން ބައިހަޤީވެސް ހަމައެފަދައިންބަޔާންއަންނަހުއްޓެވެ. 

 .ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ ޞުޣުރާއަކާ ސުނަން

 

 :މުއައްލިފު

ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ސުލައިމާން ބުނުލް އަޝްޢަޘް هللاދު ރަޙިމަހުއަބޫދާވޫ

. ބުން އިސްޙާޤު ބުން ބަޝީރު ބުން ޝައްދާދުލް އަޒްދީ އައްސިޖިސްތާނީއެވެ

އަދި . ވަނަ އަހަރުއެވެ 202ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

 .ވަނަ އަހަރުއެވެ 275އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން 

އޭ " ޛީބުތަހުޛީބުއް ތަހުهللا "ފިޡް އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުއަލްޙާ

ސުނަންގައާއި އެހެން ފޮތްތަކުގައި . "ކިޔުނުފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ންނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚުންގެ ޢަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް ތިންސަތޭކަ ޝެއިޚު
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ޤުތައިބާ ބުން ސަޢީދު : ތެރޭގައިއެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛުންގެ ." އަރައެވެ

، .(ހ238. އ)އިސްޙާޤް ބުން ރާހޫޔާ ، .(ހ240. އ)އަލްބަޣްލާނީ 

ޙައްމަދު ބުން އިސްމާޢިލް މު، .(ހ241. އ)އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް 

. އ)ސަޢީދު ބުން މަންޞޫރު އަލްޚުރާސާނީ ، .(ހ256. އ)އަލްބުޚާރީ 

ބުން މަދީނީ  ޢަލީ، .(ހ235. އ)އަބީ ޝައިބާ އަބޫބަކުރު ބުން ، .(ހ227

. ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ވެއެވެهللا ރަޙިމަހުމު.( ހ234. އ)

: ވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައިއެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއް

އިބްނު ، .(ހ303. އ)އީ އަންނަސާ ،.(ހ274. އ)އައްތިރުމިޛީ 

.( ހ316. އ)އަބޫ ޢަވާނާ  ،.(ހ381. އ) އަބިއްދުންޔާ 

 .ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ ފަދަ އެތައްބޭކަލުންނެއްهللاރަޙިމަހުމު

 

ސުނަންގެ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ هللا ދު ރަޙިމަހުއަބޫދާވޫ

އަލްމަރާސީލު، އައްރުވާތު މިނަލް އުޚުއްވަތި ވަލް އަޚަވާތި، : ތެރޭގައި

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ . هللا އެތައް ފޮތެއް ހިމެނެއެވެކިތާބުއް ޒުހުދު ފަދަ 

 !މަތް ލައްވާށިއަބޫދާވޫދަށް ރަޙް
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 :ދު ލިޔުއްވަން މެދުވެރިވި ސަބަބުސުނަން އަބީދާވޫ

. ޘާއި ފިޤްހުގެ ރަންޒަމާނެވެއުޅުއްވި ޒަމާނައަކީ ޙަދީهللا ދު ރަޙިމަހުއަބޫދާވޫ

ހީ އެހެންކަމުން، ފިޤް. އި ޒަމާނެވެހީ މަޛްހަބުތައް އުފެދިގެން އަފިޤް

މައްސަލަތަކުގައި ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ޙަދީޘްތައް ފަސޭހައިން 

ތަޢާލާ هللا ދު ރަޙިމަހުމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެ، އަބޫދާވޫލިބެންހުރުމަކީ މުހިއް

ހު ޢިލްމުގެ ޚަޒާނާއަށް އިތުރުވި މިފޮތްވީ ޙަދީޘާއި، ފިޤް. ވިއެވެމިފޮތް ލިޔުއް

 .އް ކަމުގައެވެމުހިއްމު ފޮތެ

 

 :ނަޒަރެއް އަވަސް ދަށްއަބީދާވޫ ސުނަން

ސުނަން އެކުލަވާލައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނު هللا ދު ރަޙިމަހުއަބޫދާވޫ

 (4).ސްލައްކަ ޙަދީޘްގެ ތެރެއިންނެވެފަ އެއްކުރެއްވި

                                                           

 ރާވީއެއް އެންމެ ސަނަދުގައި ޙަދީޘެއްގެ އަރިހުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ޙަދީޘް (4)

މަތަނަކަށް . އެބޭކަލުން ބައްލަވަނީ ސަނަދަށެވެ. ޙަދީޘެކެވެ ވަކި އެއީ ބަދަލުވިނަމަވެސް

 .ނޫނެވެ



 dhisalafiyyah.net   ސުނަން އަބީ ދާވޫދު 

37 
 

މިފޮތް ލިޔުއްވުމަށްފަހު، އެކަލޭގެފާނުގެ هللا ދު ރަޙިމަހުއަބޫދާވޫ

އަށް .( ހ241. އهللا )ބުން ޙަންބަލް ރަޙިމަހުޝެއިޚެއްކަމުގައިވާ އަޙްމަދު 

ންފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވައިމާމް އަޙްމަދު އެފޮތަށް ގެންނަ. ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

هللا ދު ރަޙިމަހުމީގެން ދޭހަވާ ކަމަކީ، އަބޫދާވޫ. އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

. ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިންކަމެވެ 241ސުނަން ނިންމަވާފައިވާނީ ހިޖުރައިން 

. ނީ، އެތާރީޚަކީ އިމާމް އަޙްމަދު އަވަހާރަވި ތާރީޚެވެއެހެ

ދު ސުނަން ނިންމަވާފައިވަނީ އަވަހާރަވުމުގެ އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، އަބޫދާވޫ

އޭގެފަހުންވެސް، އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތަށް ކުދި . އަހަރު ކުރިންނެވެ 34

 .އުނިއިތުރު ގެންނަވާފައިވެއެވެ

ހުގެ މަޢުޟޫތަކަށް ވާފައިވަނީ ފިޤްސުނަން އަތުރުއްهللا ދު ރަޙިމަހުއަބޫދާވޫ

އަދި ކޮންމެ ކިތާބެއްގައި . މައްޗަށެވެ( ތަކެއްގެފޮތް :އެބަހީ)ކިތާބުތަކެއްގެ 

ހީ އެހެންކަމުން، ފިޤް. މައްޗަށެވެ ޙަދީޘްތައް އަތުރުއްވާފައިވަނީ ބާބު ތަކެއްގެ

 މަސްއަލައެއްގައި ޙަދީޘެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މިފޮތަކީ ވަރަށް

 .މުހިއްމު އަދި ފަސޭހަ ފޮތެކެވެ

ޙަދީޘް  4800ސުނަނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް هللا އަބޫދަވުދު ރަޙިމަހު

 .ގެންނަވާފައިވެއެވެ
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 :މިފޮތުގެ ޚާއްޞަކަންތައްތައް

ގެ ސުނަނަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ هللاދު ރަޙިމަހުއަބޫދާވޫ

 :އެގޮތުން ބައެއްކަންކަމަކީ. ފޮތެކެވެ

 

އާއްމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ ބާބެއްގައިވެސް ގެންނަވާފައިވަނީ އެއްޙަދީޘް . 1

 .ނުވަތަ ދެޙަދީޘެވެ

ބާބުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ހިމަނުއްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކަކީ، އެކަލޭގެފާނަށް . 2

 .އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ޞައްޙަކަން ބޮޑު ޙަދީޘްތަކެވެ

 .ކު ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެޙަދީޘްގެ ސަނަދުތައް ފަންނުވެރިކަމާއެ. 3

ހީ މައްސަލަ ހިމެނޭބަޔަށް ޙަދީޘް ޙަދީޘްތަކުން ނެގޭ ފިޤް. 4

 .ކުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ

 .ސުނަނުގައިވާ ގިނަ ޙަދީޘްތަކަކީ މަޝްހޫރު ޙަދީޘްތަކެވެ. 5

 .ޙަދީޘްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލަފްޡުތަކުގެ މާނަ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. 6
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 :ކިޔުއްވާފައިވާ ޘަނާދަށް ސުނަން އަބީދާވޫ

هللا ދުގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކުރައްވައި އަލްޚައްޠާބީ ރަޙިމަހުސުނަން އަބީދާވޫ

. ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" މަޢާލިމުއް ސުނަން.( "ހ388. އ)

މަތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙް. هللا ށެވެތިޔަބައިމީހުން ދެނެގަންނާ"

ގެ ސުނަނަކީ ދުހަމަކަށަވަރުންވެސް، އަބޫދާވޫ. ވެލައްވާނެތެ

ދީނުގެ ޢިލްމުގައި އެއާ އެއްފަދަ ފޮތެއް ލިޔުއްވިފައި . ޝަރަފުވެރިފޮތެކެވެ

 ."ނުވެއެވެ

 :ދުގެ ބައެއް ޝަރަޙަތައްސުނަން އަބީދާވޫ

އަބޫ ސުލައިމާން ޙަމްދު ބުން މުހައްމަދު : މަޢާލިމުއް ސުނަން. 1

 .(.ހ388. އ)އަލްޚައްޠާބީ  

ޖަލާލުއްދީން އައްސުޔޫޠީ : ދު އަބީދާވޫތުއް ޞުޢޫދު އިލާ ސުނަނި ޤާމިރު. 2

 .(.ހ911. އ)

ޝަރަފުލް ޙައްޤު : ދުޢަވްނުލް މަޢުބޫދު ޝަރަޙް ސުނަން އަބީދާވޫ. 3

 .(.ހ1326. އ)އަލްޢަޡީމް އާބާދީ 



 dhisalafiyyah.net   ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ

40 
 

 ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ 

 

 :ނަން ފޮތުގެ

ތެރެއިން މުހިއްމު، ފައިދާބޮޑު  ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ

ލިޔުއްވާފައިވާ هللا އެއްފޮތަކީ އިމާމް އަބޫ ޢީސާ އައްތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު

އޭގެ . މި ޙަދީޘްފޮތަށް ޢިލްމުވެރިން ތަފާތު ނަން ކިޔައެވެ. ޙަދީޘްފޮތެވެ

 :ތެރޭގައި

 

1  ." ع  މުޙައްދިޘުންގެ . މިއީ މިފޮތަށްކިޔޭ އެންމެ މަޝްހޫރުނަމެވެ"اجلحام 

" އަރިހުގައި ع  އޭ ކިޔެނީ އެފޮތެއްގައި ޙަދީޘްގެ އެންމެހާ ބައިތަކެއް "اجلحام 

" .ހިމެނިފައިވާތީއެވެ ع  ގެ ތަޢުރީފު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ ތަޢުރީފުގައި "اجلحام 

"ތިރުމިޛީގެ މިފޮތަށް  އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ. ع  އޭ ވިދާޅުވެފައިވާ "اجلحام 

. އ)އިބްނުލް އަޘީރު ، .(ހ562. އ)ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި، އައްސަމްޢާނީ 
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އިބްނު ، .(ހ774. އ)އިބްނު ކަޘީރު ، .(ހ748. އ)އައްޛަހަބީ ، .(ހ606

 .ފަދަ ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ.( ހ852. އ)ޙަޖަރު 

2 ." ب ري 
ع  الكح "اجلحام 

3." ع  ْسنحد  اجلحام  " މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި"الم  ْسنحد  އަކީ ކޮބައިކަން "الم 

 .ބުޚާރީގެ ތަޢުރީފުގައި އިސްވެހިނގައްޖެއެވެޞަޙީޙުލް 

4 ." يح  ح  يح  "އަދި"الص  ح  ع  الص   "اجلحام 

5. " َنح  " މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި"السُّ َنح  އަކީ ކޮބައިކަން ސުނަން "السُّ

هللا އިމާމް ތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު. ދުގެ ތަޢުރީފުގައި އިސްވެހިނގައްޖެއެވެއަބީދާވޫ

ނުގެ އިތުރަށް ޖާމިޢުއެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް ގެ މިފޮތުގައި ސުނަ

އެކުލެވިފައިވާތީ، މިފޮތަށް ސުނަން ކިޔުމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން 

 .އިންކާރުކުރައްވައެވެ

َنح  عح . 6 نح السُّ ْختحَصح  م  ع  الم  ل  اِل"اجلحام  ْول  اِل   صح ْعر   ْن رحس  مح ل مح وح لحيْه  وحسح فحة  عح
" ل  مح لحيْه  العح ا عح مح ْعل ول  وح الْمح يح  وح ح  މިނަމުން އިމާމް ތިރުމިޛީގެ ޙަދީޘްފޮތް الص 

މިފޮތުގެ ދެފަތްފުށުގައި ވަނީ މިނަމުން . އެއްކޮށް މަޢުރިފާކުރެވެއެވެ

". ނަންކިޔުއްވާފައެވެ ع  . ކިޔޭ ސަބަބު އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ"اجلحام 
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" ْختحَصح  މިފޮތް . އޭ ކިއިފައިވަނީ ކުރުކުރެވިފައިވާތީއެވެ"الم 

އެކަލޭގެފާނުވަނީ ގައި " އަލްޢިލަލުއް ޞަޣީރު"ކުރުކުރައްވާފައިވާކަމަށް 

َنح  عح . ވިދާޅުވެފައެވެ ل  اِل"السُّ ْول  اِل   صح " ْن رحس  ل مح لحيْه  وحسح އެބަހީ މިފޮތުގައި عح

هللا ޞައްލަهللا އިވަނީ ރަސޫލުއިމާމް ތިރުމިޛީ ގެންނަވާފަ

ޤޫފު މަޥް. ވާ މުސްނަދު ޙަދީޘްތަކެވެޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ހަމައަށް ގުޅިފައި

ޘަކީ ޤޫފު ޙަދީމަޥް. ތެއް އެކުލަވާ ލައްވާފައެވެޙަދީޘްތަކަށް ވަނީ ވަކިފޮ

. ދުގެ ތަޢުރީފުގައި އިސްވެހިނގައްޖެއެވެކޮބައިކަން ސުނަން އަބީދާވޫ

يح   ح  فحة  الص  ْعر  مح ""وح ْعل ول  الْمح ތިރުމިޛީ  ޢިބާރާތުން އެނގޭގޮތުގައި އިމާމްމިوح

ޞައްޙަކަމުގައިވާނަމަ . ވަނީ ޙަދީޘްތަކުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ

ޞައްޙަކަން ނުވަތަ ޙަސަން ކަމުގައިވާނަމަ ޙަސަން ދަރަޖަކަން 

ގައި ޢިއްލަތެއް ވާނަމަ ހަމައެފަދައިން ޙަދީޘް. ވާފައެވެބަޔާންކުރައް

ޢިއްލަތަކީ ޙަދީޘްގެ ބޭރުފުށުން . އެކަންވެސް ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ

ޞައްޙަކަމަށް ފެނުނަމަވެސް، ވަންހަނާވެގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ޙަދީޘް 

ހަދީޘެއްގައި ޢިއްލަތެއް ހުރިކަން . ޞައްޙަކަމަށް ބުރުއަރާ ކަންކަމެވެ

ا . އެނގޭނީ އެޙަދީޘެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ مح ل  ""وح مح لحيْه  العح عح
އެބަހީ މިފޮތުގައި ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކަކީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން 

 .އެޙަދީޘްތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވާ ޙަދީޘްތަކެވެ
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 :މުއައްލިފު

ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މުޙައްމަދު ބުން ޢީސާ ބުން هللاތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު

. ސުލަމީ އައްތިރުމިޛީއެވެސަވްރަތަ ބުން މޫސާ ބުނުލް ޟައްޙާކުއް 

ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން . ކުންޏާއަކީ އަބޫ ޢީސާއެވެ

ވަނަ  279އަދި އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން . ވަނަ އަހަރުއެވެ 209

 .އަހަރުއެވެ

ޤުތައިބާ ބުން ސަޢީދު އަލްބަޣްލާނީ : ތެރޭގައިގެ އުސްތާޛުންގެ އެކަލޭގެފާނު

، .(ހ256. އ)މުޙައްމަދު ބުން އިސްމާޢިލް އަލްބުޚާރީ ، .(ހ240. އ)

ހަންނާދު ބުން ސަރިއްޔި ، .(ހ244. އ)ޢަލިއްޔު ބުން ޙުޖުރު އަލްމަރުވަޒީ 

. ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ވެއެވެهللا ރަޙިމަހުމު، .(ހ243. އ)

: އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި

، .(ހ346. އ)އަބުލްޢައްބާސް މުޙައްމަދު ބުން އަޙްމަދު އަލްމަޙްބޫބީ 

އަބޫޢަލީ މުޙައްމަދު ، .(ހ335. އ)އަލްހައިޘަމް ބުން ކުލައިބު އައްޝާޝީ 

ފަދަ އެތައް هللا ރަޙިމަހުމު.( ހ324. އ)ބުން މުޙައްމަދު އަލްޤައްރާބު 

 .ބޭކަލުންނެއް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ
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ސުނަންގެ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ هللا މަހުތިރުމިޛީ ރަޙި އިމާމް

ކަބީރު،  ބުލް ޢިލަލުއް ޞަޣީރު، ކިތާބުލް ޢިލަލުލްކިތާ: ތެރޭގައި

އަލްމުފްރަދު، އައްތާރީޚް، އައްޝަމާއިލުއް ނަބަވިއްޔާ ވަލް ފަޟާއިލުލް 

މުޞްޠަފަވިއްޔާ، އަލްއަސްމާއު ވަލްކުނާ، ކިތާބުއް ޒުހުދު ފަދަ ފޮތްތައް 

 !މަތް ލައްވާށިސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިމާމް ތިރުމިޛީއަށް ރަޙް. هللا ވެހިމެނެއެ

 

 :ސަބަބު މެދުވެރިވި ލިޔުއްވަން ތިރުމިޛީ ޖާމިޢުއް

ހުވެރި ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި، މަޛްހަބުތަކުގެ ބަހަކީ ކޮބައިކަމާއި، ފިޤް

ހަމައެއާއެކު ޙަދީޘްގެ ޢިއްލަތްތައް އެއްފޮތަކުން ފެންނަން ހުރުމަކީ 

 މާކޮށް އިމާމްމުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެ، ޙަދީޘްތަކާއެކު މިދެބައި ޖަ

ނަމަވެސް ތިރުމިޛީގެ ކުރިން . ތިރުމިޛީގެ ޙަދީޘްފޮތް އެކުލަވާލެއްވިއެވެ

. އ)އާއި ޔަޢުޤޫބު ބުން ޝައިބާ .( ހ234. އ)ޢަލިއްޔު ބުން މަދީނީ 

 (5)ނަދުތައްފަދަ ބޭކަލުން ވަނީ ޢިއްލަތާ ބޭހެ މުސްهللا ރަޙިމަހުމަ.( ހ262

                                                           

މިތަނުގައި މުސްނަދުގެ މާނައަކީ ޙަދީޘްތައް ފޮތުގައި އެތުރުމުގައި ޞަޙާބީންގެ  (5)

هللا މިސާލެއްގެގޮތުން އެފޮތްތަކުގައި އަނަސް ރަޟިޔަ. ނަންފުޅުން އަތުރާފައިވުމެވެ
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ހީ ބާބުތަކަށް އަތުރުއްވައި ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޤް. ޖަމާކުރައްވާފައެވެ

ތިރުމިޛީ ވަނީ އެކަން . ޢިއްލަތް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލަކީ ތިރުމިޛީ އެވެ

ހު ހަމައެއާއެކު ފިޤް. ރައްވާފައެވެގައި ބަޔާންކު" އަލްޢިލަލުއް ޞަޣީރު"

 .ބަސްފުޅުތައްވެސް ގެންނަވާފައިވެއެވެޢިލްމުވެރިންގެ 

 

 :ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް

މުސްލިމް ފަދަ ބޭކަލުންގެ ފޮތްތަކާ ޚިލާފަށް،  އިމާމުލް ބުޚާރީ އާއި އިމާމް

ތިރުމިޛީ މިފޮތުގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުން ޝަރުޠެއް 

ޝަރުޠުކުރައްވާފައިވަނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އެކަލޭގެފާނު . ނުކުރައްވައެވެ

. ތެރެއިން ބޭކަލަކު ނަމަވެސް ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ހަދީޘްތައް ގެންނެވުމެވެ

ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޟަޢީފު ރާވީންގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްތައް 

މިފަދަ ޙަދީޘެއް . ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ގެންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ

 .ސް އެކަންބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެގެންނެވިނަމަވެ

                                                           

އަބޫހުރައިރާ . ޢަންހުގެ ޙަދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގެ ދަށުންނެވެ

 .ދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގެ ދަށުންނެވެޢަންހުގެ ޙަهللا ރަޟިޔަ
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ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ ގައިވާ ޙަދީޘްތަކަށް ބަލާލާއިރު، މިފޮތުގައި ޞައްޙަ 

ޙަދީޘާއި، ވަރަށް މަދު  ސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘާއި، ޟަޢީފުޙަދީޘާއި، ޙަ

އާއްމުކޮށް މުންކަރު ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވަނީ . މުންކަރު ޙަދީޘްތައް ހިމެނެއެވެ

ޞަޙާބީންނާއި އެނޫން ބޭކަލުންނާއި ބައެއް ތަންތަނުގެ )ބު އަލްމަނާޤި

ނަމަވެސް ތިރުމިޛީ މިކަން . ގައެވެމިބާބު( ރިކަމާބެހޭ ޙަދީޘްތައްމަތިވެ

ޘުއް އަޙާދީ"މުޙައްމަދު ޝޫމާން އައްރަމްލީ . ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ

" ޟޫޢާ ބިޙުކުމިލް ޢައްލާމާ އަލްއަލްބާނީސުނަނުލް އަރްބަޢާ އަލްމަޥް

هللا ގޮތުން، ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީގައި ޝެއިޚު އަލްބާނީ ރަޙިމަހު މިފޮތުގައިވާ

ހަދީޘަކީ  ޢުޟޫމަޥް. ޘަކަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެޙަދީ 18ކަމަށް ޢުޟޫމަޥް

ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ނިސްބަތްކޮށް هللا މީސްމީހުން ރަސޫލާ ޞައްލަ

 .ހަދާފައިވާ ދޮގު ބަސްތަކެވެ

އިވާ ކިތާބުތަކަށް ނަންދެއްވާފައިވަނީ ތިރުމިޛީ ޙަދީޘްތައް އަތުރުވާފަ

އޭގެފަހުގައި . މިފަދައިންނެވެ" އަބްވާބުއް ޞަލާތު" "އަބްވާބުއް ޠަހާރާ"

ކޮންމެ ބާބެއްގައި . ޙަދީޘްތަކާގުޅޭގޮތުން ބާބުތައް ވަކިކުރައްވާފައިވެއެވެ

މިސަބަބާހުރެ، . އާއްމުކޮށް ގެންނަވާފައިވަނީ އެއްޙަދީޘް ނުވަތަ ދެޙަދީޘެވެ

ހީ އް ގިނަވުމަކީ ޙަދީޘުން ނެގޭ ފިޤްބާބުތަ. ބާބުތައް ގިނައެވެ ފޮތުގެ

ޙަދީޘްގެންނެވުމަށްފަހު، އެޙަދީޘަށް . މަސްއަލަ ބޮޑަށް އޮޅުން ފިލާނެކަމެކެވެ
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ދު ތުން ބާރުދޭ ޙަދީޘްތަކަށް އިރުޝާލަފްޡުގެގޮތުން ނުވަތަ މާނާއިގޮ

ކުރައްވައި، އަދި ދެން އެއަށްފަހު، ޙަދީޘްގެ ދަރަޖަ ބަޔާން. ދެއްވާފައިވެއެވެ

ޙަދީޘްގައިވާ ރާވީންގެ ތެރެއިން، އެކަހެރިކޮށް ޙަދީޘްރިވާކުރައްވާފައިވާ 

އަދި ޙަދީޘްގައި ޢިއްލަތެއްވާނަމަ . ރާވީންނާގުޅޭ ވާހަކަތައް ގެންނަވައެވެ

އަދި އޭގެފަހުގައި، ޞަޙާބީންނާއި، . އެކަން ބަޔާން ކުރައްވައެވެ

ކޮށް ހު ކުރުންނެވި ބޭކަލުންގެ ފިޤްވަޑައިގެ ތާބިޢީންނާއި، އަދި އޭގެފަހުން

އްމުގޮތެއްގައި ތިރުމިޛީ މިފޮތް އަތުރުއްވާފައިވާ މިއީ ޢާ. ބަޔާންކުރައްވައެވެ

 .ބައެއްފަހަރަށް މިތަރުތީބު އިސްފަސްކުރައްވައެވެ. ގޮތެވެ

 

 :މިފޮތުގެ ޚާއްޞަކަންތައްތައް

. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފޮތެކެވެގެ ޖާމިޢުއަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން هللاތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު

 :އެގޮތުން ބައެއްކަންކަމަކީ

އްމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ ބާބެއްގައިވެސް ގެންނަވާފައިވަނީ އެއްޙަދީޘް ޢާ. 1

 .ނުވަތަ ދެޙަދީޘެވެ

ބާބުތައް އަތުރުއްވާފައިވާ ރިވެތިކަމާއި، ޙަދީޘްތައް ތަކުރާރު . 2

 .ނުކުރެއްވުން
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އެބޭކަލުން އެޙަދީޘަކުން ދަލީލު ހުވެރި ބޭކަލުންގެ މަޛްހަބާއި، ފިޤް. 3

 .ނަންގަވާގޮތް ބަޔާންކުރެއްވުން

 .ޙަދީޘުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކޮށްދީފައި ވުން. 4

ޙަދީޘްގެ ސަނަދުގައިވާ ރާވީންގެ ނަންފުޅާއި، ލަޤަބާއި، ކުންޏާ ފަދަ . 5

 .މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ގެންނަވާފައިވުން

 

 :ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީއަށް ކިޔުއްވާފައިވާ ޘަނާ

ބުން هللا ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީގެ މުހިއްމުކަމާބެހޭގޮތުން އަބޫ އިސްމާޢީލް ޢަބްދު

. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.( ހ481. އهللا )މުޙައްމަދު އަލްއަންޞާރީ ރަޙިމަހު

ބުޚާރީއާއި މުސްލިމްގެ ( އެބަހީ، ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ)ތިމަންގެ ކައިރީ އެފޮތް "

މުސްލިމްގެ ދެފޮތުން  އެހެނީ، ބުޚާރީއާއި. ފޮތަށް ވުރެ ފައިދާބޮޑެވެ

. ފައިދާއެއް ޙާޞިލުކުރެވޭނީ ޢިލްމުގައި ފުންނާބުއުސް ޢިލްމުވެރިޔަކަށެވެ

ނަމަވެސް އަބޫ ޢީސާގެ ފޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފައިދާއާ ހަމައަށް 

 ."ވާޞިލުވެވިދާނެއެވެ
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 މިޞަޙީހު. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.( ހ606. އهللا )އިބްނުލް އަޘީރު ރަޙިމަހު

މެ މަތިވެރި އަދި އެންމެ ފައިދާބޮޑު، ތަރުތީބުގައި އެންމެރިވެތި، ފޮތަކީ އެން

 ..."ތަކުރާރު ކުރުން އެންމެމަދު ފޮތެވެ

 

 :ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީގައި ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު ލަފްޡުތައް

މިފޮތް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި މުހިއްމު ލަފްޡުތަކެއް هللا ތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު

 :މިގޮތުން. ކުރައްވާފައިވެއެވެބޭނުން 

1 ." ي ة  اه  رح ة  وح الكح اهح رح ރޫހުގެ މާނައާއި މިލަފްޡުގެ މުރާދުގައި މަކް"الكح

ބައެއްފަހަރު މިލަފްޡު ޙަރާމްގެ މާނާގައި . ޙަރާމްގެ މާނަ ޝާމިލުވެއެވެ

އަނެއްބައިފަހަރަށް މަކްރޫހަގެ މާނާގައި ގެންނަވާފައި . ގެންނަވާފައިހުރެއެވެ

 .ހުރެއެވެ

ّي". 2
ح
أ ْهل  الر 

ح
 .މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ ޙަނަފީ މަޛްހަބެވެ"أ

اب نحا". 3 ْصحح
ح
 .މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ އަހުލުލް ޙަދީޘެވެ"أ
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4 ." اء  هح قح މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ ސުފްޔާނުއް ޘަވްރީ، މާލިކް، އައްޝާފިޢީ، "الف 

ހުވެރި ތެރެއިންވާ ފިޤް ދިޘުންގެއަޙްމަދު، އިސްޙާޤު ބުން ރާހޫޔާ ފަދަ މުޙައް

 .ބޭކަލުންނެވެ

ٌن". 5 سح يٌْث حح د  އަލްޢިލަލުއް " ގެތިރުމިޛީމިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ، "حح

. ތިން ޝަރުޠެއް ހަމަވާ ޙަދީޘެވެ މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީގައިވާގޮތުން، " ޞަޣީރު

އެޙަދީޘެއްގެ ސަނަދުގައި ދޮގުހެދިކަމަށް ތުހުމަތުނުކުރެވޭ : ފުރަތަމައީ

ޝާޛު ޙަދީޘަކީ އިތުބާރު . ޝާޛު ޙަދީޘަކަށް ނުވުން: ދެވަނައީ. ންރާވީއެއްވު

ބޮޑު ރާވީއެއް ރިވާކުރާ ޙަދީޘަކާ ޚިލާފަށް އެއަށްވުރެ އިތުބާރުކުޑަ ރާވީއެއް 

: ތިންވަނައީ. މިފަދަ ޙަދީޘަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ރިވާކޮށްފައިވާ ޙަދީޘެވެ

هللا އެއްގޮތަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލައެހެން އިސްނާދަކުން ހަމައެޙަދީޘްގެ މާނައާ 

މިތިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ . ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ކިބައިން ރިވާވެފައިވުމެވެ

 .ޙަދީޘަކީ މިލަފްޡަށް ފެތޭ ޙަދީޘެވެ

يٌب". 6 ر 
يٌْث غح د  މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ، އެޙަދީޘަކީ އެންމެ ސަނަދަކުން "حح

ތަކަކުން އައިސްފައިވާ ނުވަތަ ގިނަ ސަނަދު. ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘަކަށް ވުމެވެ

ޙަދީޘެއްގައި، ތިރުމިޛީ ގެންނަވާފައިވާ ސަނަދުގެ މަތަނުގައި ލަފްޡެއް 

މިލަފްޡު އެހެން ލަފްޡަކާ ނުގުޅި ވަކިން ބައެއްފަހަރަށް . އިތުރުވުމެވެ
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ގެންނަވާފައިވާނަމަ، ޢާއްމުގޮތެއްގައި ތިރުމިޛީ މިލަފްޡު 

 .ބޭނުންކުރައްވާފައިވާނީ ޟަޢީފް ޙަދީޘަށެވެ

يٌب". 7 ر 
ٌن غح سح يٌْث حح د  އިމާމް ތިރުމިޛީ މިލަފްޡުގެންނަވާފައިވަނީ ކޮން "حح

ޙަސަން . މުރާދެއްގައިތޯ މިއީ ޢިލްމުވެރިން ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ކަމެކެވެ

ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ވިދާޅުވުމާއެކު ޟަޢީފްކަމަށް ވިދާޅުވާ ސަބަބަކީ 

މުރާދަކީ ކޮބައިކަން  ތިރުމިޛީ މިލަފްޡުގެ. ކޮބައިތޯއާމެދުއެވެ

މް އިބްނު ތައިމިއްޔާ، އަދި އިޚުލް އިސްލާޝެ. ޔާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެބަ

ފަދަ ބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ، ޙަސަން އިބްނު ރަޖަބު 

ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘުން ބޭރުނުވާ، އެހެން ސަނަދަކުން ނުވަތަ އެޙަދީޘަކަށް 

ލިޣައިރިހީ ޙަސަން  އެބަހީ:. ޙަދީޘެވެވާވެފައިވާ ބާރުދޭނެ ޙަދީޘެއް ރި

ކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ޝެއިޚް އަލްބާނީ ފަދަ ބޭ އަލްބަޤާޢީއާއި. ޙަދީޘެވެ

ގެ މުރާދަކީ އެންމެ ސަނަދަކުން މެނުވީ ރިވާވެފައިނުވާ ޙަސަން މިލަފްޡު

 (6).ލިޛާތިހީ ޙަދީޘެވެ

                                                           

ހަސަން . ޙަދީޘެވެ ދެމެދުގެ އާޟަޢީފު އާއި ޞަޙީހު ޙަދީޘަކީ ލިޛާތިހީ ޙަސަން (6)

ލިޣައިރިހީ ޙަދީޘަކީ ޟަޢީފް ޙަދީޘެއް، އެހެންނަމަވެސް އެކި ސަނަދުތަކުން ރިވާވެފައިވާ 

ސަނަދުގައި  އެޙަދީޘް ޟަޢީފްވީ ސަބަބަކީމީގެ ޝަރުޠަކީ ނަމަވެސް . ޙަދީޘެވެ
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يٌح". 7 ح  ٌن صح سح يٌْث حح د  މިލަފްޡުގެންނަވާފައިވަނީ ކޮން ތިރުމިޛީ "حح

. ޢިލްމުވެރިން ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ކަމެކެވެ ވެސްމުރާދެއްގައިތޯ މިއީ

ޝަރަޙް ޢިލަލުއް .( "ހ795. އهللا )މިގޮތުން އިބްނު ރަޖަބު ރަޙިމަހު

ގައި ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން، އިމާމް ތިރުމިޛީ މިލަފްޡު ގިނައިން " ތިރުމިޛީ

ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް  އިމާމުލް ންނަވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކަކީގެ

 .އިއްތިފާޤުވެފައިވާ، އަދި އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ ރާވީން ހިމެނޭ ޙަދީޘްތަކެވެ

يٌب". 8 ر 
يٌح غح ح  ٌن صح سح يٌْث حح د  . އهللا )ޖަބު ރަޙިމަހުއިބްނު ރަ"حح

އި ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން، މިލަފްޡު ގަ" ޢިލަލުއް ތިރުމިޛީ ޝަރްޙު.( "ހ795

ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް އިއްތިފާޤުވެފައިވާ،  ގެންނަވާފައިވަނީ އިމާމުލްތިރުމިޛީ 

އަދި އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ ރާވީން ހިމެނޭ، އަދި ސަނަދުގެ ކޮންމެވެސް 

ا މިގޮތުން . އެއްބައެއްގައި އެންމެ ރާވީއެއް ހިމެނިފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށެވެ "إ ن مح
 ب ال ي ات"

ال  ْعمح
ح
ނާ ހަމައިން ޔަޙްޔާ ބުން ސަޢީދުލް ޢުމަރުގެފާ ،މިޙަދީޘް ال

. އަންޞާރީއާ ހަމައަށް ރިވާވެފައިވަނީ އެއްރާވީ، އެއްރާވީގެ ކިބައިންނެވެ

                                                           

ފާސިޤުކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދޮގުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ޟައީފް ރާވީއެއް 

 .ހިމެނިފައިވުން ކަމުގައި ނުވުމެވެ
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ޔަޙްޔާ ބުން ޞަޢީދުލް އަންޞާރީގެ އަރިހުން ވަރަށް ގިނަ ބޭކަލުން މިޙަދީޘް 

 .ރިވާކުރެއްވިއެވެ

 

 :ޝަރަޙަތައް ބައެއް ތިރުމިޛީގެ ޖާމިޢުއް

. އ)އަބޫބަކުރު ބުނުލް ޢަރަބީ އަލްމާލިކީ  : ޢާރިޟަތުލް އަޙްވަޛީ. 1

 .(.ހ543

 .(.ހ795. އ)އިބްނު ރަޖަބް އަލްހަންބަލީ :  އައްތިރުމިޛީ ޝަރްޙު. 2

. އ)ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްމުބާރަކްޕޫރީ : ތުޙުފަތުލް އަޙްވަޛީ. 3

 .(.ހ1352
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 ސުނަން އަންނަސާއީ 

 

 :ނަން ފޮތުގެ

ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލްއިމާމް އަންނަސާއީ 

. ލިޔުއްވާފައިވާ ޙަދީޘްފޮތަށް ޢިލްމުވެރިން ތަފާތު ނަން ކިޔައެވެهللا ރަޙިމަހު

 :އޭގެ ތެރޭގައި

1  ." ْجتحَبح ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ބޭކަލުން މިފަދައިން "الْم 

މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާ ބޭކަލުންގެ  .ވާފައިވެއެވެމިފޮތަށް ނަންދެއް

ތެރޭގައި، ނަސާއީ ކިބައިން މިފޮތް ރިވާކުރެއްވި މުޙައްމަދު ބުން މުޢާވިޔަތުލް 

. އ)އަބޫ ޢަލީ އަލްޣައްސާނީ، އިބްނުލް އަޘީރު ، .(ހ365. އ)އަޙްމަރު 

ފަދަ ، .(ހ902. އ)އައްސަޚާވީ ، .(ހ748. އ)އައްޛަހަބީ ، .(ހ606

މިފަދައިން ނަންދެއްވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި . ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ

އީގެ ސުނަނުލް އަކީ އިމާމް ނަސާ" އަލްމުޖުތަބާ" ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ،

އަދި . ކުބުރާއިން އިޚްތިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޚާއްޞަ ޙަދީޘްތަކަކަށް ވުމެވެ
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ސިޔަރުއަޢުލާމުއް "އާއި އިމާމް އައްޛަހަބީ ގެ .( ހ794. އ)އައްޒަރުކަޝީ 

"ގައި " ނުބަލާ ْجتحَنح  .މިފަދައިން ކިޔުއްވާފައިވެއެވެ( އަލްމުޖުތަނާ)"الْم 

2 ." َنح  ގެ ސަނަދުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ هللاއިބްނުލް އަޘީރު ރަޙިމަހު"السُّ

ގޮތުގައި، އަންނަސާއީ ކިބައިން މިފޮތް ރިވާކުރެއްވި އިބްނު ސުންނީ 

. އ) އިބްނު ޠާހިރު އަލްމަޤްދިސީއާއި .( ހ364. އ) هللاރަޙިމަހު

. މިފަދައިން ނަންދެއްވާފައިވެއެވެ.( ހ902. އ)އާއި އައްސަޚާވީ .( ހ507

" މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި َنح  ދުގެ އަކީ ކޮބައިކަން ސުނަން އަބީދާވޫ"السُّ

 .ތަޢުރީފުގައި އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ

ْغرحى".3 َنح   الصُّ މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އައްޒައިލަޢީ " السُّ

. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.( ހ911. އ)އާއި އައްސުޔޫޠީ .( ހ762. އ)

އާ މިފޮތާ " ސުނަން އަލްކުބުރާ"މިނަމުގެ އަސްލު ބޭނުމަކީ އަންނަސާއީގެ 

ސުނަން . "އެހެންކަމުން، ނަމަކަށްވުރެ މިއީ ޞިފައެކެވެ. ފަރަޤުކުރުމެވެ

ގެ " ސުނަން އައްޞުޣުރާ. "ގެ މާނައަކީ ސުނަނުގެ ބޮޑުފޮތެވެ" ކުބުރާއަލް

 .މާނައީ ސުނަނުގެ ކުޑަފޮތެވެ

4 ." اِئ  َنح  الن سح މިއީ މިފޮތުގެ ޗާޕުތައް ނުކުތުމަށްފަހު މަޝްހޫރުވެފައިވާ "س 

". ނަމެކެވެ اِئ  َنح  الن سح " އޭ ބުނެވިއްޖެނަމަ އެއީ"س  ْجتحَبح  .އެވެ"الْم 
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5. " يح  ح  އޭ ކިޔުނު " އަލްކާޝިފުهللا "އަލްއިމާމް އައްޛަހަބީ ރަޙިމަހު"الص 

އަދި މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާ . ފޮތުގައި މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. އ)އާއި، އަލްޙާކިމް .( ހ385. އ)ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އައްދާރަޤުޠުނީ 

ޚަޠީބު އާއި، އަލް.( ހ365. އ)އާއި، އިބްނު ޢަދިއްޔު .( ހ405

ނަމަވެސް . ފަދަ ބޭކަލުން ވެއެވެ.( ހ463. އ)އަލްބަޣްދާދީ 

އީގެ އަންނަސާއޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ " ޞަޙީޙް"ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިބޭކަލުން 

 .އަށެވެ" ސުނަނު އަލްކުބުރާ"

 

 :މުއައްލިފު

ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ އަޙްމަދު ބުން ޝުޢައިބު هللاއީ ރަޙިމަހުއަންނަސާ

. ސިނާން ބުން ބަޙުރު އަލްޚުރާސާނީ އަންނަސާއީއެވެބުން ޢަލީ ބުން 

ދުނިޔޭގެ هللا އަންނަސާއީ ރަޙިމަހު. ކުންޏާއަކީ އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ

ވަނަ އަހަރު ޚުރާސާނުގެ  215އަލިކަންދެކެވަޑައިގެންފައިވަނީ ހިޖުރައިން 

ކިއިފައިވަނީ " އީއަންނަސާ"އެކަލޭގެފާނަށް . ކަށެވެއޭ ކިޔުނު ރަށަ" ނަސާ"

އޭ " ނަސާ"ބުނެވިފައިވާގޮތުގައި، އެރަށަށް . މިރަށަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ

ކިއިފައިވަނީ މުސްލިމުން އެރަށް ފަތަޙަކުރުމަށްޓަކައި ދިޔަހިނދު، އެރަށުގެ 
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ފިރިހެނުންތައް ފިލައި، ހަނގުރާމަކުރަން ތައްޔާރުވެގެން ތިބީ 

ހެނުންތައް މިސަބަބާހުރެ، މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ފިރި. އަންހެނުންނެވެ

އަދިވެސް . އައުމުން ހަނގުރާމަކުރުމަށްޓަކައި ފަސްކުރީއެވެ

ބުނެވިފައިވާގޮތުގައި، އެރަށުގައި ހަނގުރާމަތަކަށް ނިކުންނަނީ ފިރިހެނުންގެ 

އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން . ބަދަލުގައި އަންހެނުންނެވެ

ގެ ނަމުން ' އްތާކުތުބުއްސި. 'ވަނަ އަހަރު ފަލަސްޠީނުގައެވެ 303

ން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮތްތައް ލިޔުއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު

ގެ ނަމުން ' ކުތުބުއްސިއްތާ. 'އީއެވެއަވަހާރަވި ބޭކަލަކީ އަންނަސާ

ހޫރުވެފައިވާ ފޮތްތަކަކީ، ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ އާއި، ޞަޙީޙު މުސްލިމް މަޝް

ޛީ އާއި، ސުނަން ދާއި، ޖާމިޢުއް ތިރުމިއާއި، ސުނަން އަބޫދާވޫ

 .އަންނަސާއީއާއި، ސުނަން އިބްނުމާޖާ އެވެ

ޤުތައިބާ ބުން ސަޢީދު އަލްބަޣްލާނީ : ތެރޭގައިގެ އުސްތާޛުންގެ އެކަލޭގެފާނު

މުޙައްމަދު ، .(ހ252. އ)މުޙައްމަދު ބުން ބައްޝާރު ، .(ހ240. އ)

. ފަދަ ބޭކަލުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ، .(ހ252. އ)ބުނުލް މުޘައްނާ 

އިމާމް އަންނަސާއީ ( އަލްމުޖުތަބާގައި: އެބަހީ)ހަމައެކަނި މިފޮތުގައިވެސް 

އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން . ބޭކަލުން ވެއެވެ 337ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި 

އަބޫ ޢަވާނާ އަލްއިސްފަރާޔީނީ : ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި
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ން އިބްނު ޙިއްބާ، .(ހ321. އ)އަބޫޖަޢުފަރު އައްޠަޙާވީ ، .(ހ316. އ)

. އ)އިބްނުއްސުންނީ ، .(ހ360. އ)އައްޠަބަރާނީ ، .(ހ354. އ)

ފަދަ ޢިލްމުވެރިކަމުގައި ފުންނާބުއުސް ބޭކަލުން .( ހ364

 .ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ

ގެ އިތުރަށް އަލްއިމާމް އަންނަސާއީ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ " އަލްމުޖުތަބާ"

އަލްކުބުރާ، ތަފްސީރުލް ޤުރުއާން، ޚަޞާއިޞް ޢަލީ އައްސުނަނު : ތެރޭގައި

ޢަންހު، ޢަމަލުލް ޔަވްމު ވަލްލައިލާ، ފަޟާއިލުލް ޤުރުއާން، هللا ރަޟިޔަ

ސުބުޙާނަހޫ . هللا އަލްޟުޢަފާއު ވަލްމަތުރޫކީން ފަދަ އެތައް ފޮތެއް ހިމެނެއެވެ

 !މަތް ލައްވާށިއަންނަސާއީއަށް ރަޙްވަތަޢާލާ 

 

 :ނަޒަރެއް އީއަށް އަވަސްސުނަން އަންނަސާ

 هللاން އިމާމް އަންނަސާއީ ރަޙިމަހުފަދައިهللا ދު ރަޙިމަހުއިމާމް އަބޫދާވޫ

ޝަރުޠުކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުނަނުގައި ފިޤުހާގުޅޭ ޙަދީޘްތައް 

ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ޝަރުޠެއް . ގެންނެވުމަށެވެ
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ތަފާތު ރިވާޔަތްތަކާއި، ޟަޢީފް ބައެއްފަހަރަށް ޙަދީޘްތަކުގެ . ނުކުރައްވައެވެ

 .ޙަދީޘެއްކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަވާފައިވެއެވެ

ލްކުބުރާ އަތުރުއްވާފައިވަނީ ސުނަން އާއި ސުނަނު هللاއަންނަސާއީ ރަޙިމަހު

މިހާރު ސުނަން އަންނަސާއީގެ ނަމުން . ހީ ބާބުތަކުގެ މައްޗަށެވެފިޤް

ގެ ސުނަނުލްކުބުރާއިން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮތަކީ، އިމާމް އަންނަސާއީ

ފޮތް ފައްޓަވާފައިވަނީ . އެކަލޭގެފާނު ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކެކެވެ

. އަދި ނިންމަވާފައިވަނީ ކިތާބުލް އަޝްރިބާ އަށެވެ. ކިތާބުއްޠަހާރާއިންނެވެ

 .މިގޮތުން މުޅި ޖުމްލަ ފަންސާސް ތިން ކިތާބު ގެންނަވާފައިވެއެވެ

ހީ މުގައި، އެޙަދީޘްތަކުން ނެގޭ ފިޤްއެތުރުއްވު އިމާމް އަންނަސާއީ ޙަދީޘްތައް

މިގޮތުން ބައެއްފަހަރަށް . ޙުކުމުގެ މައްޗަށް ބާބުތަކަށް ނަންދެއްވާފައިވެއެވެ

އެއްޙަދީޘެއް ތަފާތު ލަފްޒުތަކުން ވާރިދުވެފައިވާތީ، ބާބުގެ ނަން 

 ބާބުތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންނަވާފައިވާނީ. ތަފާތުކުރައްވާފައިވެއެވެ

އެއަށްފަހު، ދުރު . އެކަލޭގެފާނާ އެންމެ ކައިރި ސަނަދެއްގެ ޙަދީޘެވެ

އަދި ބައެއްފަހަރަށް ސަނަދުގައި ވާ ރާވީންނަކީ . ސަނަދުގެ ރިވާޔަތްތަކެވެ

ކޮންބައެއްކަން އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރައްވައި، ޙަދީޘާމެދު ވާހަކަފުޅު 

 .ދައްކަވާފައިވެއެވެ
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އަންނަސާއީގެ ފޮތުގައި ޞައްޙަ  ކުރިން ދެންނެވުނު ފަދައިން، އިމާމް

އެފޮތުގައި ޞައްޙަ . ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ޝަރުޠުނުކުރައްވައެވެ

ހަމައެފަދައިން، ޟަޢީފް ޙަދީޘާއި، . ޙަދީޘާއި، ޙަސަން ހަދީޘްތައް ވެއެވެ

ނަމަވެސް މިޙަދީޘްތައް އެކަލޭގެފާނު . މުންކަރު ޙަދީޘްވެއެވެ

އެފަދަ ޙަދީޘްތައް ގެންނަވާފައިވަނީ އެ  ނުވަތަ. ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ

ސުވާލަކީ ސުނަން . މަށެވެޙަދީޘްތަކުގެ ޟަޢީފުކަން ބަޔާންކުރެއްވު

ޢަލައިހި هللا ސައްލަ އެބަހީ، ރަސޫލާ)އީގައި މަޢުޟޫ ޙަދީޘެއް އަންނަސާ

 ވޭ ހެއްޔެވެ؟( ގެ މައްޗަށް ދޮގުހަދާފައިވާ ހަދީޘެއްވަސައްލަމަ

އޭ ކިޔުނުފޮތުގައި، ސުނަން ' ޟޫޢާތުއަލްމަޥްهللا 'ބްނުލްޖަޥްޒީ ރަޙިމަހުއި

އެއީ . އަންނަސާއީގެ އެންމެ ޙަދީޘެއް މަޢުޟޫކަމަށް ގެންނަވާފައިވެއެވެ

" ރާބޯމީހާގެ ޖަޒާ"ޢަންހުމާގެ ކިބައިން هللا ބުން ޢަމްރު ރަޟިޔަهللا ޢަބްދު

ނަމަވެސް މިޙަދީޘަށް ބާރުދޭ  (7).އާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެވެ

ޙަދީޘަކަށް ވުމަށްވުރެ  ޢުޟޫއިވުމާއެކު، މިއީ މަޥްދުވެފަޙަދީޘްތައް ވާރި

ގައި ޝެއިޚް " ޟަޢީފުއް ނަސާއީ"މިފަދައިން . ޟަޢީފް ޙަދީޘެކެވެ

                                                           

 ވަނަ ޙަދީޘެވެ. 5669އެއީ  (7)
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ކީ ސުނަން އެހެންކަމުން، ޚުލާޞާއަ. އަލްއަލްބާނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވެއެވެ

 .ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެފައެއް ނުވެއެވެ އަންނަސާއީގައި މަޥްޟޫޢު

ދާއި، އެބަހީ، ސުނަން އަބޫދާވޫ)ލާއިރު އެހެން ފޮތްތަކާއަޅާ ބަސުނަނުގެ 

ސުނަން އަންނަސާއީއަކީ، ( ތިރުމިޛީއާއި، އިބްނު މާޖާ އާ އަޅާ ބަލާއިރު

އަދި . އެންމެ ގިނައިން ޞައްޙަކަންބޮޑު ޙަދީޘްތައް ވާރިދުވެފައިވާ ފޮތެވެ

. ފޮތެވެއެންމެ ޟަޢީފް ޙަދީޘްތައް މަދު، ބަލި ރާވީން އެންމެ މަދު ޙަދީޘް

ދު ންނަސައީއަށްވުރެ ސުނަން އަބީދާވޫނަމަވެސް، ސުނަން އަ

އެހެނީ، ސުނަން . ރެއެވެޚާއްޞަވެފައިވަނީ ބާބުތަކުގައި ޙަދީޘްތައް ގިނަކަމާހު

އި އީގެ ޙަދީޘްތައް ގިނަނަމަވެސް، ތަކުރާރުވެފައިވާ ޙަދީޘްތައް ނުލައަންނަސާ

 .ގިނައެވެދުގައި ޙަދީޘްތައް ބަލައިފިނަމަ ސުނަން އަބޫދާވޫ

 

 :ސުނަން އަންނަސާއީގެ ބައެއް ޝަރަޙަތައް

 .(.ހ911. އ)ޖަލާލުއްދީން އައްސުޔޫޠީ  : ޒަހުރުއްރުބާ ޢަލަލްމުޖުތަބާ. 1

އައްޝައިޚް  :ސިންދީ ޢަލާ ސުނަން އަންނަސައީ ޙާޝިޔަތުއް. 2

 .(.ހ1138. އ)އަބުލްޙަސަން އައްސިންދީ 
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ޢަލީ އާދަމް  މުޙައްމަދު ބުން: ޛަޚީރަތުލް ޢުޤުބާ ފީ ޝަރަޙިލްމުޖުތަބާ. 3

މިއީ ވަރަށް ފަހުން ޗާޕްކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިގު . ޘްޔޫބީއަލްއަ

 .ޝަރަޙައެކެވެ
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 ސުނަން އިބްނިމާޖާ 

 

 :ނަން ފޮތުގެ

އަކީ " އްސުނަންއަ"ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް هللا އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު

މުޙައްމަދު ބުން ޠާހިރު އަލްމަޤްދިސީ، . އެންމެ ފަހު ފޮތެވެކުތުބުއްސިއްތާގެ 

އާހަމައަށް .( ހ507. އ( )މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ އިބްނުލް ޤައިސަރާނީ)

هللا މިހަފޮތުގެ ތެރޭގައި ބެލެވެމުން އައިސްފައިވަނީ އިމާމް މާލިކު ރަޙިމަހު

ނަމަވެސް އިބްނު . ވެއެ" އަލްމުވައްޠާ"ލިޔުއްވާފައިވާ .( ހ179. އ)

" ސިއްތާ މަތިއްންޝުރޫޠު އައި"ޠާހިރު އަލްމަޤްދިސީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް 

ގެ ބަދަލުގައި، " އަލްމުވައްޠާ"ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިމާމް މާލިކްގެ 

މިއަށްފަހު، ވަޑައިގެންނެވި ޢަބްދުލް . ލެއްވިއެވެ" އައްސުނަން"އިބްނުމާޖާގެ 

އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް .( ހ600. އهللا )މަހުޣަނިއްޔި އަލްމަޤްދިސީ ރަޙި

ގައި އިބްނު ޠާހިރުއަށް ތަބާވެވަޑައިގެން " އަލްކަމާލު ފީ އަސްމާއިއްރިޖާލި"

އެއަށްފަހު އެފޮތްތަކާ . ސުނަން އިބްނުމާޖާ ހަވަނަފޮތެއްކަމުގައި ލެއްވިއެވެ

 ބެހޭގޮތުން ފޮތްތައް ލިޔުއްވި އެންމެހާ ބޭކަލުންވެސް ހަވަނަ ފޮތެއްކަމުގައި
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މިގޮތަށް ބަދަލުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއްކަމުގައި . މިފޮތް ލައްވާފައިވެއެވެ

ވެފައިވަނީ، އިމާމް މާލިކަކީ މިހަފޮތް ލިޔުއްވި ބޭކަލުންނަށްވުރެ ކުރީގެ 

ބޭކަލަކަށް ވެފައި، އެކަލޭގެފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ ހަދީޘްތައް ރިވާކުރެއްވި، އަދި 

އެހެންކަމުން، އެކަލޭގެފާނު . މަޝްހޫރުބޭކަލެކެވެޙަދީޘް ޢިލްމުގައި 

ބުޚާރީ  ފައިވާ ގިނަ ޙަދީޘްތަކަކީ ޞަޙީޙުލްގައި ގެންނަވާ" އަލްމުވައްޠާ"

ޢުއްތިރުމިޛީ ދު އާއި، ޖާމިމުސްލިމް އާއި، ސުނަން އަބީދާވޫ އާއި، ޞަޙީޙް

އީގައި ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށްވުމާއެކު، މިގޮތުން އާއި، ސުނަން އަންސާ

ފައިދާ  ގެ"މާޖާސުނަން އިބްނި"އަށްވުރެ " ވައްޠާއަލްމު"ލާއިރު ބަ

 .ބޮޑުވުމެވެ

ންކުރައްވާގޮތް މިނަން ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ބޭނު" އައްސުނަން"

 .ގެ ތަޢްރީފުގައި އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ" ދުސުނަން އަބީދާވޫ"

 

 :މުއައްލިފު

ނަންފުޅަކީ މުޙައްމަދު ބުން ޔަޒީދު ބުން ގެ ފުރިހަމަ هللاއިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު

. އެވެهللا ބްދުކުންޏާއަކީ އަބޫ ޢަ. ޒްވީނީ އެވެބުން މާޖާ އަލްޤަهللا ޢަބްދު
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އަދި . ވަނަ އަހަރުއެވެ 209ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

 .ވަނަ އަހަރުއެވެ 273އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން 

ނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު ވަރަށް ގިهللا އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު

ޢަލީ ބުން : ތެރޭގައި އުސްތާޛުންގެ ގެއެކަލޭގެފާނު. ޙާޞިލުކުރެއްވިއެވެ

. އ)މުޙައްމަދު ބުން ރުމްޙު ، .(ހ235. އ)މުޙައްމަދު އައްޠަނާފުސީ 

ޢުޘްމާން ބުން ، .(ހ235. އ)އަބޫބަކުރު ބުން އަބީ ޝައިބާ ، .(ހ241

ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް هللا ރަޙިމަހުމު.( ހ239. އ)އަބީ ޝައިބާ 

އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ . ހިމެނެއެވެ

އަބުލް ، .(ހ307. އ)މުހައްމަދު ބިން ޢީސާ އައްޞައްފާރު : ތެރޭގައި

، .(ހ345. އ)ހަސަން ޢަލީ ބިން އިބްރާހީމް އަލްޤަޒްވީނީ އަލްޤައްޠާން 

ފަދަ هللا ރަޙިމަހުމު .(ހ339. އ)ޒީދު އަލްޤަޒްވީނީ ސުލައިމާން ބުން ޔަ

 .އެތައް ބޭކަލުންނެއް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ

ސުނަންގެ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ هللا އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު

ހޫ ވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަ. هللا އައްތަފްސީރު، އައްތާރީޚް ހިމެނެއެވެ: ތެރޭގައި

 !ލައްވާށިމަތް އިބްނުމާޖާއަށް ރަޙް
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 :ސުނަން އިބްނިމާޖާއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް

ވަނީ هللا އެހެންވެސް ސުނަން ފޮތްތަކޭ އެއްގޮތަށް އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު

ފިޤްހީ ބާބުތަކަށް ޙަދީޘްތައް ގައި "އައްސުނަން"ކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް އެ

މިގޮތުން މިފޮތް ދިރާސާކުރެއްވި މުޙައްމަދު ފުއާދު . އަތުރުއްވާފައެވެ

ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ސުނަން هللا ރަޙިމަހު.( ހ1388. އ)ޤީ ޢަބްދުލްބާ

ކިތާބުގެ  37އަދި އެކުލެވިގެންވަނީ . ޙަދީޘްވެއެވެ 4341އިބްނިމާޖާ ގައި 

 1339ރިވާވެގެންނުވާ  ކުތުބުއްސިއްތާގެ ފަސްފޮތުގައި އަދި. މައްޗަށެވެ

 .ޙަދީޘް މިފޮތުގައިވެއެވެ

 

هللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު ސުނަން އިބްނިމާޖާގައި، އިބްނުމާޖާ އާ

. ރާވީން އެކުލެވިގެންވާ ފަސް ޙަދީޘްވެއެވެ 3ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ދެމެދު 

ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ދެމެދު هللا ފޮތް ލިޔުއްވި މުޞަނިއްފާއި ރަސޫލާ ޞައްލަ

ޙަދީޘް . ރާވީން މަދުވުމަކީ ޙަދީޘަށް ލިބޭ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެކެވެ

ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރެއްވި  ޢިލްމުވެރިން ގިނަރަށްރަށަށް ޙަދީޘް

. ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބޭނުމަކީ މިފަދަ ޙަދީޘްތައް ހޯއްދެވުމެވެ

ގެންނަވާފައިވާ މިފަސް ހަދީޘްވެސް ގެންނަވާފައިވަނީ هللا އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު
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 ސުލައިމްއެވެ. ކަޘީރު ބުން ސުލައިމެްގެ އަނަސްގެފާނު ކިބައިން، ކަޘީރު ބުން

އިބްނުމާޖާ ރިވާކުރައްވާފައި ވަނީ  ބާރަތު ބުނުލް މުޣައްލިސްއެވެ.އިން ޖުކިބަ

އެހެންކަމުން، އިބްނުމާޖާއާ . ޖުބާރަތު ބުނުލް މުޣައްލިސްގެ ކިބައިންނެވެ

އާ ދެމެދުގައި ވަނީ ޖުބާރަތު ބުނުލް ޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا ސައްލަ ރަސޫލާ

 .ވެނެމުޣައްލިސް އާއި ކަޘީރު ބުން ސުލައިމް އާއި އަނަސްގެފާ

، (3479)، (3357)، (3356)، (3310) މިފަސްޙަދީޘްގެ ނަންބަރުތަކަކީ

ތު ޖުބާރަ. ނަދު ޟަޢީފެވެނަމަވެސް މިފަސް ޙަދީޘުގެ ސަ އެވެ.( 4292)

. ބުން މުޣައްލިސް އާއި ކަޘީރު ބުން ސުލައިމް އަކީ ޟަޢީފް ދެރާވީންނެވެ

އެކުލެވިގެންވާ ޞައްޙަ ރާވީން  3އެހެންކަމުން، ސުނަން އިބްނިމާޖާގައި 

 .އެއްވެސް ސަނަދެއް ނުވެއެވެ

 

 :ގެ ބައެއް ޝަރަޙަތައްއިބްނިމާޖާސުނަން 

 .(.ހ762. އ)ލަޠާޔީ  ޣުމުއަލްއްދީން ޢަލާއު: ޝަރްޙު އިބްނިމާޖާ. 1

. އ)އިބްނު ރަޖަބް އަލްޙަންބަލީ : ޝަރްޙު އިބްނި ރަޖަބް އަލްޙަންބަލީ. 2

 .(.ހ795
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. އ)އަބުލްޙަސަން އައްސިންދީ : އިބްނިމާޖާޝަރްޙު ސުނަން . 3

 .(.ހ1138

 

 

 

ْْ  ف  وح    ام  تح  ا
ح
 سْ أ

ح
  ل  جح وح  ز  عح  اِل ح  ل  أ

ح
 وح  ،اه  ضح ر   يه  ا ف  مح ا ل  عً يْ ا جح  نح قح ف  وح ي   نْ أ

ح
ا نح قح ف  وح ي   نْ أ

ح   ِل ال  صح وح  ،مٌ يْ ر  كح  ادٌ وح جح  الح عح تح وح  ه  انح حح بْ س   ه  ن  إ   ،ه  ب   ل  مح عح الْ وح  ع  اف  ال   م  لْ ع  الْ  يل  ص  حْ ل 
ح ار  بح وح  مح ل  سح وح  ح  ل   وْ س  رح وح  ه  د  بْ  عح ك َعح ح وح  ،د  م  م    ه  ب  حْ صح وح   آل   َعح

ح
 .نْي ع  ْجح أ

 

 

 



 dhisalafiyyah.net   މަރުޖިޢުތައް

69 
 

 މަރުޖިޢުތައް

. املنهاج شح صحيح ُسلم ين الّجاج: ميح الين الووي، حتقيق: الشيخ 1
 ـه1427خليل مأُون شيحا، دار املعرفة، بريوت، بلنان، الطبعة اثلانية عرش، 

. 

. هدي الساري مقدمة فتح ابلاري: أمحد بن عيل بن حجر العسقلين، دار 2
  ـه.1421السلم، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة الوىل، 

يق: سيويط، حتق. تدريب الراوي ف شح تقريب الواوي: جلل الين ال3
أبو معاذ طارق بن عوض اِل، دار العاصمة، الرياض، اململكة العربية 

  ـه.1424السعودية، الطبعة الوىل، 

. ُصطلح الديث: ممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي،  الرياض، 4
  ـه.1430اململكة العربية السعودية، طبعة العام اهلجري 

مد بن مطر الزهراين، ُكتبة دار املنهاج، الرياض، . تدوين السنة البوية: م5
  ـه.1428اململكة العربية السعودية، الطبعة اثلانية، 
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. عرشون حديثا من صحيح ابلخاري دراسة أسانيدها وشح متونها: كتب 6
ورسائل عبداملحسن بن محد العباد ابلدر: عبداملحسن بن محد العباد ابلدر، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة اثلانية،  دار الوحيد للنرش، الرياض،
  ـه.1428

. كيف نستفيد من الكتب الديثية الستة: كتب ورسائل عبداملحسن بن 7
محد العباد ابلدر: عبداملحسن بن محد العباد ابلدر، دار الوحيد للنرش، 

  ـه.1428الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة اثلانية، 

 حدثني ومآثرهم العلمية:. العلم امل8

. معجم ُصطلحات الديث ولطائف السانيد: ممد ضياء الرمحن 9
العظيم، أضواء السلف، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة 

  ـه.1425اثلانية، 
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 ފިހުރިސްތު 
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