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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلو وصحبو أجمعين ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :
من  :أحمد سمير بن إبراىيم حسين
إلى  :األخ محمد حسن
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
އަހުރެން މިސިޓީ މިލިޔަނީ ވަރަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މިކަމާމެދު ވިސްނުމަށްފަހު
މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެކަމަށް ދެކިގެންނެވެ .އެހެނީ ޢިލްމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ .އެއީ އެއްވެސް
މީހެއްގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ވީމާ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ވިޔަސް އަދި رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ގެ
ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއް ވިޔަސް އެއްވެސް މީހަކަށް އެމީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ނުވަތަ ހީވާ ގޮތަކަށް އޭގެ މާނައެއް
ބަޔާނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ކިއެއްތަ ،ކިޔަވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެން ވަނީ އުންމަތުގެ އިސްވެގޮސްފައިވާ
ސަލަފުއްޞާލިހުން އެ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްފުޅުތައް މާނަކުރައްވާފައިވާގޮތް ބެލުމެވެ.
އަދި ހަމައެފަދައިން އެއްވެސް އާޔަތަކުން ނުވަތަ ޙަދީޘް ބަސްފުޅަކުން އެއްވެސް ކަމެއް
ހުއްދަކަމަށް ނުވަތަ ޙަރާމްކަމަށް އިސްތިދުލާލު ކުރަންވާނީ ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
އަދި ހަމައެހެންމެ އުންމަތުގެ އެއްވެސް ޞަހާބީބޭކަލަކު ނުވަތަ ތާބިޢީ ބޭކަލަކު ނުވަތަ މުޙައްދިޘަކު ނުވަތަ
ފިޤުހުވެރި

ބޭކަލަކު

ވަކިގޮތަކަށް

ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އެހެނީ

ވިދާޅުވެފައި

ނުވާކަމަށް

ބުނަންވާނީ

އެވަރަށް

އެމައްސަލައެއް

أصول الفقو ގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ފަދައިން "އެއްޗެއް އޮތްކަން ނޭގުން އެއީ

އެ އެއްޗެއް ނެތްކަން އެގުމެއް ނޫނެވެ ".އެކަމާބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ތިމާއަށް އެނގިފައި ނެތަސް އެއީ އޮތް
އެއްޗެއްކަމުގައި ވެދާނެއެވެ .ތިމާއަށް އެނގިފައި ނުވާ އެއްޗެއް އަނެކާ ބުނުމުން އެއީ ނެތް އެއްޗެއްކަމުގައި ދެކުމަކީ
އުންމަތުގެ ސަލަފުންނާއި އަމާނާތްތެރި ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮތެއް ނޫނެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ

އވެސް
އެ ް

އ
ބެލުމެއްނެތި ތިމާގެ ދޫ ބޮޑުކޮށް ފަތުރާލާނަމަ އެއީ ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ހެދޭ ބޮޑު ދޮގެކެވެ .އަދި އެ ީ
އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަން ނެތްކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެއްކެކެވެ.
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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މިގޮތުން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚާއަށް ހެޔޮއެދޭ ،ޙައްޤަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން
ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚާ ޙައްޤުން އެއްކިބާވެފައިހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ .އެއީ
އަހަރުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކުށުން އެއްޗެހި ބުނޭވޭނެ މީހެއްކަމަށް ދެކޭ ޙާލުގައެވެ .ނަމަވެސް
މީގެތެރެއިން ބައެއްކަންކަމަކީ ކުށުން ބުނެވިފައިހުރި އެއްޗެއްސަށް ވުރެ އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ބެލުން
ކުޑަކަމާއި ،ޢިލްމުވެރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނުމުގައި ޖެހިލުން ކުޑަކަމާއި ،ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަން ނެތްކަމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭވަރަށް ވުރެ އަހުރެން މޮޅުކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ

ޖެހިފައިވާ

ވަބާއެއްކަމުގައެވެ.
އަޚާއެވެ! މާތް ﷲ ތިޔައަޚާއަށް ހެޔޮގޮތަށް މަގުދައްކަވާށިއެވެ!
 .1ދީންވެރި އަންހެނާއާއި ކައިވެނި ކުރަން އިރުޝާދު ދެއްވައި ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވި
ބަސްފުޅުން ކައިވެނީގެ ކަންކަމުގައި ނޫނީ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު މިޙަދީޘުން ދަލީލު ކުރައްވާފައި ނެތްކަމަށް ތިޔައަޚާ ބުނި
ބުނުން އެއީ މައްސަލައިގައި ދިރާސާނުކޮށް ބުނެފައިވާ ބަހެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .އަދި ކިއެއްތަ ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންނާއި،
އެބޭފުޅުން ލިޔުއްވި އެތައް ފޮތްތަކެއްގެ ނަން ލިސްޓު ގެންނެވިއިރު ،މިޙަދީޘްފުޅުގެ ޝަރަޙަ އެއިން އެއްވެސް ފޮތަކުން
ބަލާފައި ނެތްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޘާބިތުވެއެވެ .އަދި އެހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންގެ ނަންތަކާއި ،ފޮތްތައް ގެނެސްފައިއެވަނީ
ތިޔައަޚާގެ ޢިލްމުގެ ތަނަވަސްކަން މީސްތަކުންނަށް ދެއްކުމަށްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .އެފޮތްތަކުން ޝަރަޙަ ބަލާފައި އޮތްނަމަ
ބެލެވޭނީ އެއީ އެނގިހުރެ ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިގެން ހެދި ބޮޑު ދޮގެއްކަމަށެވެ.
(تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) މާނައީ
"ހަތަރުކަމަކާއި ލައިގެން މީހުން އަންހެނުންނާ ކައިވެނި ކުރެއެވެ .އެކަނބުލޭގެ މުދާވެރިކަމާއި ،އެކަނބުލޭގެ
ޙަސަބާއި ،އެކަނބުލޭގެ ރީތިކަމާއި ،އެކަނބުލޭގެ ދީންވެރިކަމެވެ .ފަހެ ތިބާ ދީންވެރި އަންހެނާ އިޚްތިޔާރުކުރާށެވެ!
އެހެން ނުހެދިނަމަ ތިބާގެ ދިރިއުޅުން ވެއްޔާއި މޮޑެވިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ( .އެބަހީ ތިބާގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި
ވާނީ ދީންވެރިޔަކު އިޚްތިޔާރު ކޮށްގެންނެވެ).
ހ
މި ޙަދީޘްފުޅުގެ ޝަރަޙައިގައި ޙަދީޘް ޝަރަޙަކުރެއްވި ސުންނަތުގެ އިމާމުން ހުރި ާ
ކަމެއްގައިވެސް އެކަންކަމަށް މީހުން އިޚްތިޔާރު ކުރާއިރު އެމީހެއްގެ ދީނީ ޢަދުލުވެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް
މިޙަދީޘުން ދަލީލު ނަންގަވާފައިވެއެވެ .އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް އެމީހަކާ އޮންނަ ގުޅުން ދެމިގެންދާ ކަންކަމުގައްޔާއި،
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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އެފަރާތެއް ނުބައިވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި

އެންމެ އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ

އެމީހެއްގެ ދީންވެރިކަމަށް ކަމުގައި ސުންނަތުގެ އިމާމުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން اإلمام النووي رحمو اهلل
މުސްލިމުގެ ޝަރަޙައިގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .މި ޙަދީޘްފުޅުގައި ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް ދީންވެރިޔާއާއި ގާތްވެ
އުޅުމަށް ބާރުއަޅާފައި ވެއެވެ .އެހެނީ އެމީހެއްގެ އަޚުލާޤުން ފައިދާލިބި ބަރަކާތް ޙާޞިލުވެ ،ކަންކަމުގައި ނިންމާ
ހެޔޮ ރަނގަޅުގޮތުން ފައިދާ ވާނީ ދީނުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިންނެވެ .އަދި އެފަދަ މީހުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް
ފަސާދައެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ނުރައްކަލެއް ނޯންނާނެއެވެ".
ބުޚާރީގެ
މިޙަދީޘްފުޅުގެ
ލާއިޤުވެގެންވަނީ

ޝަރަޙައިގައި

ޝަރަޙަކަމުގައިވާ
ވިދާޅުވެފައިވަނީ
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ފަތުޙުލްބާރީގައި

اإلمام ابن حجر العسقالني رحمو اهلل

"ދީންވެރިންނާއި،

އަހުލުވެރިންނަށް

މުރުއްވަތްތެރިކަމުގެ

ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް އެބައިމީހުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭކަމަކީ މީހާގެ ދީންވެރިކަން ކަމުގައި

ހެދުމެވެ .އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެކަމެއްގައި އެމީހަކާއެކު ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތަކީ ދިގުމުއްދަތަކަށްވެފައި ،އެފަރާތެއް
ނުބައިވުމުގެ ސަބަބުން އަތުވެދާނެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ ދީންވެރިކަމުގެ
ޞިފައަށްކަން މިޙަދީޘްފުޅުން އެނގެއެވެ".
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ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގެ ޝަރަޙައަށް ބަލައިލުމުން އެބޭކަލުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ބިނާވެފައިވަނީ
އިސްވެދިޔަ މާނައަށް ކަމުގައި ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚާއަށް ފެންނާނެއެވެ.
ސުންނަތުގެ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު މިޙަދީޘްފުޅު ކައިވެނީގެ ބާބުގައި ނޫނީ ،ބޭނުން
ނުކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފައެއްނެތެވެ .އަދި ކައިވެނިނޫން އެހެންކަމަކަށް މިޙަދީޘްފުޅުން
އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު އިސްތިދުލާލު ކުރައްފާއި ނެތްކަމަށް ބުނުން އެއީ ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި ތިމާގެ ޢިލްމުގެ
ހަނިކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ .އަދި އެއީ މަޢުލޫމާތު މުރާޖަޢާ ނުކޮށް ސުންނަތުގެ އިމާމުންގެ މައްޗަށްހެދި
ބޮޑުވެގެންވާ ބުހުތާނެކެވެ .ތިމާނޫން އެހެން މީހަކަށް އެއްޗެއް އެނގިފައި ނުވާނެކަމަށް ދެކި ،ޢިލްމުވެރިއަކީ
ހަމައެކަނި ތިމާމެންކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އަނެކުން ވާހަކައެއް ދެއްކުމުން އެއީ ކިހިނެއް ހޯދައިގެން ދައްކާ
ވާހަކައެއްތޯވެސް ނުބަލައި ،ޖެހުނުހާ އެއްޗެއް ގޮވަމުން މީސްތަކުންގެ ބޮލުގައި ދޮގު ތުހުމަތުތައް އަޅުވަމުން

 -1ادلنهاج يف شرح صحيح مسلم 51/10:

 -2فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ).168/9 .
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311

4

ދުވާނަމަ އެކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ

އެމީހެއްގެ ބޮޑާވެރިކަމާއި ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަން ނެތްކަމެވެ .އަދި އާޚިރު

ނަތީޖާއަކީ މުސްލިމު އަޚާ ނިކަމެތިކޮށްލުމަށް ދޮގުފަތުރަމުންދާ މީހުން ބޭޒާރުވުމެވެ.
މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ސުންނަތުގެ ފޮތްތައް ބައްލަވާ!
( .1ބުޚާރީގެ ޝަރަޙަ ) فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني ).168/9 .
( .2މުސްލިމުގެ ޝަރަޙަ) المنهاج في شرح صحيح مسلم لإلمام النووي 51/11
( .3ބުޚާރީގެ ޝަރަޙަ ބަދްރުއްދީން ކުރައްވާފައިވާ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .بدر الدين العيني الحنفي 29/221
( .4ސުނަނު އަބީ ދާވޫދުގެ ޝަރަޙަ) عون المعبود شرح سنن أبي داود  .أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي عون
المعبود (.)31 / 6
( .5ޢުމްދަތުލް އަޙްކާމްގެ ޝަރަޙަ) إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  .تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وىب بن
مطيع القشيري  ،المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى 712 :ىـ)
( .6ތިރުމިޛީގެ ޝަރަޙަ) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف  :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو
العال
އިސްވެދިޔަ ސުންނަތުގެ ހުރިހާ އިމާމުންވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެޙަދީޘްފުޅުގެ ޙުކުމް
ޢާންމުވެގެންވާ ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ކަމަކަށް މީހަކު އިސްކުރާއިރު އެމީހާގެ ދީންވެރިކަމަށް ބެލުމަށް މިޙަދީޘްފުޅުން
ދަލީލުލިބޭ ކަމަށެވެ .މީގެމާނައަކީ ދީންވެރިއެކޭ ކިޔާފައި ފަހަރެއްގައިވެސް ކަމެއް ޙަވާލުކުރާއިރު އެކަންކުރަން
ނޭނގޭމީހަކާ ހަވާލުކުރާށެކޭ ނޫނެވެ .އެގޮތަށް މާނަކުރާނަމަ އެކަންވާނީ ޙަދީޘްތަކުގެމާނަ އޭގެޝަރުޢީ މަޤުޞަދުން
ބޭރުކުރެވެނީ ކަމުގައެވެ .މީގެ މާނައަކީ އެކަންކުރަން ދަންނަ ދީންވެރިޔަކާ ޙަވާލުކުރާށެވެ! އެއިރުން އެކަމުގައި
އަމާނާތްތެރިވާނެއެވެ .ދީންވެރި ނޫންނަމަ އޭނާއަކީ ކިތަންމެ މޮޅުމީހެއްކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް
އަމާންކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ .އަދި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ ހެޔޮގޮތުގައި އަދާނުކުރާނެއެވެ .އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް
މުސްލިމުންގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތުތަކާ ގުޅޭ ،އެމީހަކު ނުބައި ވެއްޖެނަމަ އޭގޭ ނުބައިކަން މުޅި މުޖުތަމަޢަށް އަންނަ،
ދިގުމުއްތަކަށް އެކަންކަން ދެމިގެންދާ މުހިއްމު ކަންކަން ޙަވާލުކުރަން ޖެހޭނީ ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ދީންވެރިންނާއެވެ.
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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މިސާލަކަށް މުސްލިމުންގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭ ކަމަކަށް ދެމީހުން ކުރިމަތިލީއިރު ދެމީހުންނަކީވެސް އެކަން
ކުރެވޭފަދަ ދެމީހުންނަށް ވެފައި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ ދީންވެރިއެއްނަމަ އެކަމަށް އިސްކުރަން ވާނީ ދީންވެރިޔާއެވެ.
ދެމީހުންނަކީވެސް ދީންވެރިން ކަމުގައިވާނަމަ ،އިސްކަން ދޭންވާނީ އޭގެތެރެއިން ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ބޮޑު މީހަކަށެވެ.
އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ހުރިހާބޭކަލުންނަކީވެސް ދީންވެރިންނެވެ .އެބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމުގައި
ތަފާތު ދަރަޖައިގެ ބޭކަލުން ތިއްބެވިއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭކަލަކާ ވަކިކަމެއް ޙަވާލު ނުކުރެއްވީ
ދީންވެރިއަކަށް ނުވާތީއެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން بالل رضي اهلل عنو އަށް ބަންގިގޮވަން ޙަވާލުކުރެއްވީ
ދީންވެރިއަކަށްވެ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާތީއެވެ .ދީންވެރިއަކަށް ނުވިނަމަ ކިތަންމެ އަޑުރީތި ނަމަވިޔަސް
ބަންގިގޮވުން ޙަވާލު ނުކުރެއްވީހެވެ.
އަނބިމީހާ

ނުބައިވުމުން

ޢާއިލާއަށް

އަތުވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން

ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި

ދީންވެރި އަންހެނާ އިޚްތިޔާރުކުރަން އަމުރުކުރައްވާފައިވާއިރު ،އެމީހަކު ނުބައިވުމުން އޭގެ ނުރައްކާ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް
އަންނަ ކަންކަމުގައި އެނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ދީންވެރިޔާ ޚިޔާރުކުރުމަކީވެސް މިޙަދީޘްފުޅުން ދަލީލު
ލިބޭ ކަމެކެވެ.
( .2ތިޔައަޚާ ދިން ދަރުސް  :ޢިލްމުނަގާނެ މަޞްދަރު  47)2ވަނަ މިނެޓުން ފަށައިގެން ....
އަންހެނުން ޖަނާޒާގެ ފަހަތުން ދިޔުން ހުއްދަ ނޫންކަމަށް ދަލީލު ދެއްކުމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ
އަންނަނިވި ރިވާޔަތެވެ.
َت نُِهينَا َعن اتِّب ِاع ال ِ
( َعن أ ُِّم َع ِطيَّةَ ر ِ
َم يُ ْع َزْم َعلَْي نَا)
ض َي اللَّوُ َع ْن َها قَال ْ
ْ َ َ
ْ
ْجنَائ ِز َول ْ
َ
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 .1ތިޔައަޚާ މިޙަދީޘްފުޅު ނިސްބަތް ކޮށްފައިވަނީ أم ىانئ رضي اهلل عنها އަށެވެ .ނަމަވެސް ޙަދީޘްފުޅަކީ أ ُِّم َع ِطيَّةَ
رِ
ض َي اللَّوُ َع ْن َها ގެ ރިވާޔަތެކެވެ.
َ
 .2أم ىانئ رضي اهلل عنها އެއީ علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو ގެ ދަރިކަނބަލެއްކަމުގައި ބުނި ބުނުން އެއީ ވަރަށް
ބޮޑު އޮޅުމެކެވެ .އަދި އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم ގެ

ބޮޑު ދައިތައެއްކަމަށް ބުނި ބުނުމަކީ

ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެކެވެ .ދެވަނަ ފަހަރަށް އަބޫޠާލިބުގެ ދަރިކަނބަލެއްކަމަށް ބުނި ބުނުން ރަނގަޅެވެ .ނަމަވެސް
 -3متفق عليو
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311

6

ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم ގެ ބޮޑުބޭބެގެ ދަރިކަނބަލަކު އެކަލޭގެފާނުންގެ ބޮޑުދައިތައަކަށް ވާނެ އެއްވެސް
ގޮތެއް އަހުރެންނަކަށް ނުވިސްނެއެވެ .ނަމަވެސް ތިޔަ އަޚާ ތަކުރާރުކޮށް ކީރިތިރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم ގެ
ބޮޑުދައިތާފުޅެކޭ ބުނެފައި އެވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިގެންނެވެ .ނުވަތަ ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗަކާމެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް
ސަމާލު ނުވާތީކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
 .3ޙަދީޘްފުޅުގެ މާނަ ކޮށްފައިވަނީ މުޅިން ނުބައިކޮށްނެވެ .އަދި މިހާތަނަށް ދުވަހަކުވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު
ކޮށްފައިނުވާ މާނައެއްގައެވެ .ޙަދީޘްފުޅުގެ ރަނގަޅު މާނައަކީ " :އަހުރެމެން ޖަނާޒާގެ ފަހަތުން ދިޔުން
ނަހީކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް އެނަހީ އެހާ ބޮޑަށް އެކަލޭގެފާނު ވަރުގަދައެއް ނުކުރައްވައެވެ".
 .4ތިޔަ އަޚާ ޙަދީޘްފުޅުގެ ފަހުކަލިމަ މާނަކޮށްފައިވަނީ "އަހުރެމެންގެމައްޗަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم ތަޢުޒިޔާއެއް ނުކިޔައެވެ( ".ތިޔައަޚާ ދެއްވި ދަރުސް  :ޢިލްމު ނަގާނެ މަޞްދަރު 48 .ވަނަ މިނިޓް)
يعزم މިކަލިމައާއި ތަޢުޒިޔާއާއި ބަހުގެ ގޮތުންހުރީ ކޮންގުޅުމެއްހެއްޔެވެ؟ މިއީ މިހާތަނަށް ރައްބާނީ (ކީއްކުރަން ؛
އާދައިގެ ޢަރަބިދަންނަ މީހަކުވެސް) އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު މިކަލިމައިގެ މާނަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތެއްނޫނެވެ .އަދި
އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު އަންހެނުން ތަޢުޒިޔާ ކިޔަން ދިޔުން މަނާކުރާ ދަލީލަކަށް މިޙަދީޘުން ދަލީލު ކުރައްވާފައެއް
ނުވެއެވެ .އިސްވެ ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކަށް ކުރަން ނޭނގުނު މާނައެއް ހަމައެކަނި ތިޔަ އަޚާއަށް ކުރަން
އެނގުނީތީ އަހުރެން ހަމަ ހައިރާން ވެއެވެ .އަދި އަމުދުން ތަޢުޒިޔާ ކިޔުމާއި ،ޖަނާޒާގެ ފަހަތުން ދިޔުމާއި އެއީ މުޅިން
ދެކަމެކެވެ .يُ ْع َزْم ގެ ލަފްޒު ފެނުމުން އެއީ ތަޢުޒިޔާއާ ގުޅުން ހުރި ކަލިމައެއް ކަމަށް ހީވެ ،އެއްވެސް ބެލުމެއް
ބިރުވެތިކަމެއް ނެތި ހީވާގޮތަށް ނުބައިކޮށް ބުނެ ،އެނުބައިގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އޮޅުވައިލީއެވެ .ޢަރަބި ބަހުގެ
ޤަވާޢިދާއި އުސްލޫބުތަކަށް ރަނގަޅަށް ލޯހުޅުވިފައި ނުވާ ،ޢިލްމުވެރިންގެ ޝަރަޙައަށް ރުޖޫޢަނުވާ މީހަކު ޙަދީޘްތައް
އަމިއްލައަށް މާނަކުރާނަމަ އެހެން އެކަން ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ .ޙަދީޘް ގެޝަރަޙަ ބައްލަވާ :
َم يُ َؤِّكد َعلَْي نَا فِي ال َْم ْنع َك َما
َم يَ ْع ِزم َعلَْي نَا) أ ْ
َي َول ْ
(ول ْ
ބުޚާރީގެ ޝަރަޙައިގައި އިބްނު ޙަޖަރު رحمو اهلل ވިދާޅުވިއެވެ .قَ ْولو َ :

أ َّ
َك َد َعلَْي نَا فِي غَْيره ِم ْن ال َْم ْن ِهيَّات .فكأنها قالت :كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم" މީގެ މާނައަކީ އެހެނިހެން ކަންކަން
ނަހީކުރެއްވުމުގައި ނަހީ ވަރުގަދަ ކުރައްވާފަދައިން އެކަން ނަހީކުރެއްވުމުގައި އަހުރެމެންގެ މައްޗަށް އެނަހީ

ވަރުގަދައެއް ނުކުރައްވައެވެ .އެބަހީ އެކަމަނާ ވިދާޅުވާފަދައެވެ .ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ
َم يَ ْع ِزم
އަހުރެމެން ޖަނާޒާގެ ފަހަތުން ދިޔުން ޙަރާމްކުރެއްވުމެއްނެތި މަކްރޫހަކަމެއްކަމުގައި ލެއްވިއެވެ( .އެބަހީ َ :ول ْ

َعلَْي نَا މިބަސްފުޅުން) ދޭހަކޮށްދެނީ ޖަނާޒާގެ ފަހަތުން ދިޔުން އެއީ މަކުރޫހަކަމެއްކަމެވެ .اإلمام القرطبي رحمو اهلل
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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ވިދާޅުވިއެވެ" .ظاىر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيو ،އުއްމު ޢަޠިއްޔާގެ ބަސްފުޅުން ފާޅުވާގޮތަކީ އެއީ މަކްރޫހަ
ދަރަޖައިގެ ނަހީއެއް ކަމެވެ 4".އަދި މިނޫނަސް އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް މީގެ މާނަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ
މިފަދައިންނެވެ.
އަހުރެން މިތަނުގައި އިޢުތިރާޟު މިކުރަނީ ޖަނާޒާގެ ފަހަތުން ދިޔުން އަންހެނުންނަށް ޙަރާމްކަމަށް ތިޔައަޚާ
ބުނުމަކުން ނޫނެވެ .ނަމަވެސް މިޙަދީޘުފުޅުން ތަޢުޒިޔާ ކިޔުން މަނާކުރާކަމަށް އިސްތިދުލާލު ކުރީމައެވެ .އެހެނީ
ތަޢުޒިޔާގެ މާނައަކީ މައްޔިތާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކެތްތެރިކަމަށް ވަޞިއްޔަތްކޮށް މައްޔިތާއަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރުމެވެ.
އަދި ތިމާގެ މުސްލިމު އަޚާގެ ހިތާމައިގައި ހިތްވަރު ދިނުމެވެ .މިކަމަކީ ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން
އަންހެނުންނަށްވެސް ހުއްދަކަމެއްކަމަށް ސަޢުދީގެ ފަތުވާ ކޮމިޓީއާއި ،އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ބާޒް رحمو اهلل

އާއި ،އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙު އަލް ޢުޘައިމީން رحمو اهلل ވަނީ ފަތުވާ ދެއްވާފައެވެ .އެބޭފުޅުން އިރުޝާދު
ދެއްވާފައިވަނީ އަންހެން ބޭކަނބަލުން ޝަރުޢީ ޙިޖާބުން ނިވާވެގެން ދިޔުމަށެވެ.
ރަނގަޅެވެ .ތަޢުޒިޔާގެ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ޙަފުލާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމާއި ،ތަޢުޒިޔާ ފޮތް ހަދައިގެން
ކަންބޮޑުކުރުން އެއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.
އަޚާއެވެ! އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުން އުންމަތުގެ ރައްބާނީ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު ކުރައްވާފައިނެތް މާނައެއް
އަމިއްލައަށް ތިޔަކުރީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މިބަހަކީ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ތިޔައަޚާއަށް އިވުނު އަޑަކަށްވެފައި
މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ތިޔައަޚާއަށް އެނގޭނަމަ ،އެމީހަކާ ދިމާއަށް ތިޔައަޚާ ކިޔާނެ ހަޑިއެއްޗިއްސާއި ،ކުރާނެ ތުހުމަތު
އަމިއްލައަށް އިޙުސާސް ކުރާށެވެ! ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެމީހަކީ ޙަދީޘްތައް އެމީހުން ބޭނުންހައިގޮތަކަށް ފުރޮޅައި،
ބޭނުން ތަންކޮޅުކޮޅު ނަގައިގެން އިސްލާމްދީން އޮޅުވައި ،މީސްތަކުން މަގުފުރައްދައި ،އިސްލާމް ދީން ހަލާކުކުރަން
މަސައްކަތް ކުރާމީހެއް ކަމުގައި ތިޔައަޚާ އެމީހަކު ޞިފަކުރާނެކަން ކަށަވަރެވެ .އަދި އެމީހެއްގެ ކައިރިން ޢިލްމު
ނުހޯދުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރާނެއެވެ .ﷲ އަށް ޓަކައި އެމީހަކާ ގުޅުން ކަނޑަން އަންގާނެކަން ކަށަވަރެވެ .އަދި
އެމީހަކީ ޔަހޫދީންނާއި ،ނަޞާރާއިންނަށް ވުރެވެސް އިސްލާމްދީނަށް އެމީހެއްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހެއްކަމުގައި
ބުނާކަށްވެސް ފަހެއްނުޖެހޭނެތެވެ.

 -4فتح الباري  ،أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين  144/3احملقق  :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وزلب الدين اخلطيب دار
الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية )
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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ޢިތްޒަތްތެރި އަޚާއެވެ! މިއަދު އަހުރެން ތިޔައާޚާއާއި ދެތެރޭ މިމައްސަލައިގައި ބުނާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ޢަރަބިބަސް
ރަނގަޅަށް ނުދަންނަ ޙަދީޘް ފޮތްތަކަށް ބީރައްޓެހި؛ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ ޝަރަޙަ ހަދީޘް ފޮތްތަކުން ބެލުމަށް ރައްބާނީ
ޢިލްމުވެރިންގެ ފޮތްތައް މުރާޖަޢާ ނުކުރާ؛ ޢިލްމީ ކަންކަމުގައި ބެލުންކުޑަ؛ ތިމާ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ދީނީ ޙުކުމްތައް
އޮޅުވާ މީހެކޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިޔައަޚާގެ ކިބައިން ޢިލްމު ހޯދުން ހުއްދަ ނުވާނެކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ އަޚާގެ މީޒާނުން
ކިރާނަމަ މިއަދު އަހުރެންނަށް ބުނަން މަޖުބޫރުވަނީ ތިޔައަޚާގެ ދަރުސްތަކުގައި އިތުބާރެއްނެތް ކަމެވެ .އަދި
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އުޞޫލޭ ،ސަލަފުންގެ މަންހަޖޭ ކިޔައިގެން އެބޭކަލުންގެ ބޮލުގައި ދޮގު ތުހުމަތުތައް އަޅުވަނީ
ކަމުގައިއެވެ.
 .5އަންހެނަކަށް މީހަކު ހިނަވާތަނަށް ދިޔުންވެސް ހުއްދަ

ނުވާނެކަމަށް ބުނިބުނުންވެސް އެއީ މުޅިން

އޮޅުވާލުމެކެވެ .އެހެނީ އަންހެން ބޭކަނބަލުން އަވަހާރަވުމުން ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم ގެ ޒަމާނުގައިވެސް
އެކަނބަލުން ހިނަވާ ކަފުންކޮށްފައިވަނީ ހަމަ އަންހެން ބޭކަބަނލުންނެވެ( .ތިޔައަޚާ ދެއްވި ދަރުސް  :ޢިލްމުނަގާނެ
މަޞްދަރު 51 .މިނިޓް  17ސިކުންތު)
 .3فَ ِ
اط َمة بِْنت قَ ْي ٍ
س رضي اهلل عنها އާ ކައިވެނިކުރުމަށް އެދި ހުށައެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެއް ބޭފުޅަކީ جهم އޭ ބުނުން

ت لَوُ أ َّ
َن ُم َعا ِويَةَ بْ َن
އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެކެވެ .އެހެނީ އެއީ جهم އެއް ނޫނެވެ .އެއީ أبوجهم އެވެ .... .قَال ْ
ْت ذَ َك ْر ُ
َت فَ لَ َّما َحلَل ُ
ال َر ُس ُ
أَبِى ُس ْفيَا َن َوأَبَا َج ْه ٍم َخطَبَانِى .فَ َق َ
صاهُ َع ْن َعاتَِق ِو َوأ ََّما ُم َعا ِويَةُ
ول اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلم « -أ ََّما أَبُو َج ْه ٍم فَالَ يَ َ
ض ُع َع َ
ِِ
ُس َامةَ بْ َن َزيْ ٍد ».
وك الَ َم َ
ص ْعلُ ٌ
فَ ُ
ال لَوُ انْكحى أ َ
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 .4ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަނެއްގައި ( )3:13ތިޔަ އަޚާ އަންނަނިވި ރިވާޔަތް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމަށް ނިސްބަތް ކޮށްފައި
ވެއެވެ « .صالة الليل والنهار مثنى مثنى » 6މާނައީ "ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ނަމާދުވަނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުންނެވެ.
"ނަމަވެސް والنهار (ދުވާލު) މި لفظ އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތަކީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތެއް ނޫނެވެ .އަދި ކިއެއްތަ
"والنهار މި لفظ ޞައްޙަތޯ ނުވަތަ ޞައްޙަނޫންތޯ މިއީ ޢިލްމުވެރިން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ވާހަދައްކާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .ބައެއް
ޢިލްމުވެރިން އެ لفظ އަކީ ޝާޛު لفظ އެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި އެބަހުއްޓެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް އައިސްފައިވާ
 -5رواه مسلم  ,باب الْ ُمطَلَّ َقةُ ثَالَثًا الَ نـَ َف َقةَ َذلَا.

 -6أخرجو أمحد  ،55 ،26 / 2وأبو داود  65 / 2برقم ( ،)5295والنسائي 227 / 3برقم ( ،)5666والرتمذي  495 / 2برقم ( )597وابن ماجو / 5

459برقم ( ،)5322والبيهقي  ،487 / 2والدارقطين  ،457 / 5وابن خزمية  254 / 2برقم ( ،)5251وابن حبان  ،245 ،232 ،235 / 6برقم
( ،)2494 ،،2483 ،2482والطحاوي يف شرح معاين اآلثار . 334 / 5
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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لفظ އެއް އެއީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމު އިއްތިފާޤުވާ لفظ އެއްކަމަށް ބުނުން އެއީ ވަރަށްބޮޑު ނުބައެކެވެ .ބުޚާރީއާއި
މުސްލިމުގައި ވަނީ «صالة الليل مثنى مثنى » 7މާނައީ "ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުކުރުން ވަނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުންނެވެ".
އ
ރަނގަޅެވެ .މި لفظ އާއެކުވެސް ޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙައޭ ބުނެވުނު ނަމަވެސް އެއީ ބުޚާރީއާ ި
މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތެއް ނޫނެވެ .ވީމާ މިގޮތަށް ހުންނަ ރިވާޔަތްތައް އޮޅުވައިގެން ގެނައުން އެއީ ޢިލްމީ
އަމާނާތްތެރިކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ކިއެއްތަ މިފަދަ މައްސަލައަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު މި لفظ ޞައްޙަވަނީ
ކޮންމަގަކުންކަންވެސް އެނގެން ޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ.
 .5އިސްވެދިޔަ ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަންގައި  3ވަނަ މިނިޓް ގައި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم ދަމުނަމާދުކުރެއްވި
ގޮތުގެ ޞިފަ ބަޔާންކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ރިވާޔަތް ގެނެސްފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ބުނަމެވެ.
 -1އެއީ عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما ގެރިވާޔަތެއްކަމަށް ބުނުން އެއީ ނުބައެކެވެ .ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެއީ حذيفة
اليمان رضي اهلل عنو ގެ ރިވާޔަތެކެވެ.
 -2ތިޔައަޚާ ޙަދީޘްފުޅު ކިޔާފައިވަނީ މިފަދައިން " بدأ النبي صلى اهلل عليو وسلم من سورة البقرة  .....ތިމަންނަ
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހީކުރީމޭ ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليو وسلم ގާތް ގަނޑަކަށް  211އާޔަތް ކިޔާފައި ރުކޫޢަށް ދާނޭ
 .....فتجاوز
 211 -3އާޔަތޭ ބުނުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ .ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތިމަން ހީކުރީމޭ  111އާޔަތް ވިދާޅުވެފައި ރުކޫޢަށް
ވަޑައިގަންނަވާނޭ...
 -4ދިވެހިންގެ ބަހުރުވައިގައި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم އަށް ބޭނުން ނުކުރާފަދަ އަދަބު ކުޑަ ޢިބާރާތުން
ބޭނުން ކުރުން" .ކިޔަވާފައި ރުކޫޢަށް ދާނޭ"...
ضى މިތަނުގައި އެރިވާޔަތް ތިޔަ އަޚާ
 -5ތިޔަ އަޚާ ކިޔާފައިވަނީ "فتجاوز" :ރިވާޔަތުގައި އައިސްފައިވަނީ ثُ َّم َم َ
ގެނެސްފައި އެވަނީ ސީދާ ޢިބާރާތަކުން ނޫން ،އަދި ކިއެއްތަ އަމިއްލަ މާނައިންނެވެ .

 -7رواه البخاري  :باب كيف كان صالة النيب صلى اهلل عليو و سلم وكم كان النيب صلى اهلل عليو و سلم يصلي من الليل
ورواه مسلم  :باب صالَةُ اللَّي ِل مثْـن مثْـن والْ ِوتْـر رْكعةٌ ِمن ِ
آخ ِر اللَّْي ِل)128( .
َ
ْ ََ ََ َ ََُ ْ
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311

10

 -6ބަޤަރާ ސޫރަތް ނިންމާފައި ދެން ފެއްޓެވީ އާލު ޢިމްރާންކަމަށް ބުނުން އެއީވެސް ނުބައެކެވެ .ޞައްޙަގޮތަކީ
ބަޤަރާ ސޫރަތް ނިންމަވާފައި ދެން ފެއްޓެވީ ނިސާ ސޫރަތެވެ .اإلمام المحدث األلباني رحمو اهلل މި ރިވާޔަތާ
ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ" .އަޙުމަދުގެ ރިވާޔަތް ފިޔަވާ ހުރިހާ ރިވާޔަތެއްގައިވެސް
އައިސްފައިވަނީ ޢުޘްމާނީ މުޞްޙަފުގައިވާ ތަރުތީބާ ޚިލާފަށް އާލު ޢިމްރާނުގެ ކުރިން ނިސާގެ ވާހަކައެވެ .އަޙްމަދުގެ
ރިވާޔަތުގައި ފުރަތަމަ ވަނީ އާލު ޢިމްރާނެވެ .ދެން ނިސާއެވެ .އެއަށް ފަހުގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން
ވިދާޅުވިއެވެ .މިދެގޮތުން أصح ރިވާޔަތަކީ ބަޤަރާއަށް ފަހު ނިސާ ސޫރަތް ކިޔަވާވިދާޅުވިކަމަށް އޮންނަ ރިވާޔަތެވެ.

8

ِِ
 .6މަންހަޖު  ،3މިދަރުސްގެ  6ވަނަ މިނެޓު  17ވަނަ ސިކުންތު ގައި َويَتَّبِ ْع غَْي َر َسبِ ِ
ين (النساء  )115މިތަނުގައި
يل ال ُْم ْؤمن َ

غير) ނަމަވެސް ތިޔަ އަޚާ ކިޔާފައިވަނީ ގައި ر ގައި އިބިފި
ރަނގަޅު ގޮތަކީ ر ގައި އަބަފިލި ޖަހައިގެން ކިޔުމެވެَ ( .
ގއި މިކުށް އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފައި ވެއެވެ .މިކަމުން
ޖަހައިގެންނެވެ( .غي ِر) އަދި  7ވަނަ މިނެޓު ަ
ދޭހަކޮށްދެނީ އެ އާޔަތް ދަސްވެފައި އެވަނީ ނުބައިކޮށްކަމެވެ.
ِ
َّ ِ
ِ
 .7މަންހަޖު ދަރުސްގެ  9ވަނަ މިނެޓުގެ  24ވަނަ ސިކުންތުގައި " و َّ ِ
وى ْم
ين اتَّبَ ُع ُ
ين َو ْاألَنْ َ
صا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن ْاأل ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
َ
ِ
ِِ
ٍ
ان ر ِ
بِِإح ٍ
يم ( التوبة )111 :
ين فِ َيها أَبَ ًدا ذَلِ َ
ض َي اللَّوُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنوُ َوأ َ
ار َخالد َ
َع َّد ل َُه ْم َجنَّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها ْاألَنْ َه ُ
س َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
َْ
َّات ) އޮއްވައި (ي ْد ِخلْوُ جن ٍ
މި އާޔަތުގައި ( وأَعَ َّد لَهم جن ٍ
َّات) މި ގޮތަށް ކިޔާފައި އެވަނީ ނުބައިކޮށްނެވެ.
َ
ُ
ُْ َ
َ
الو َد َعة (މައުޢިޡަތުލް ވަދަޢާ) މިގޮތަށް
 .8މަންހަޖު ދަރުސް  3ގެ  11ވަނަ މިނެޓު  59ވަނަ ސިކުންތުގައި كأنها موعظة َ

އ
الو َد َعة ގެ لفظ އެތަނުގައި ބޭނުން ކޮށްގެން އެޙަދީޘްފުޅުގެ ޙަޤީޤީ މާނައެ ް
ކިޔާފައި އެވަނީ ނުބައިކޮށެވެ .ޢަރަބި ބަހުގައި َ
ނުނެރެވޭނެއެވެ .އެހެނީ الودعة އަކީ އެސްފީނާއާއި ،އެނޫންވެސް ބަލާވެރިކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ،ޚާއްޞަކޮށް
ކުޑަކުދީންނާއި އަދި ބޮޑެތިމީހުންގެ ކަރުގައި ނުވަތަ އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި އަޅުވާފައިހުންނަ ކަނޑުން ނަގާ ބޮލީގެ

8
ِّساء } على ِ { :آل ِع ْمَران } ؛ خالفاً للرتتيب العثماين عند مجيع من أخرج احلديث  ،إال رواية ألمحد ؛
 قال األلباين رمحو اهلل  :ىكذا الرواية ؛ تقدمي  { :الن َِ ِ
ِّساء }  .وىي من رواية أيب معاوية عن األعمش  ،والرواية األوىل من رواية عبد اهلل ابن ُنَُري وجرير ؛ كالمها عن األعمش .
فذكر  { :آل ع ْمَران }  ،مث  { :الن َ
على أن مسلماً قرن هبما رواية أيب معاوية – وكذا البيهقي  ، -ومل يذكر خالفاً بينو وبينهما يف ىذه الكلمة  .واهلل أعلم  .وأميا كان ؛ فالرواية األوىل أصح ؛ التفاق

ثقتني عليها عن األعمش  ،وجمليئها كذلك من وجو آخر عند أمحد  -كما سبق  . -وقد وىم احلافظ يف " الفتح " ( ، )55/3وتبعو الشيخ القاري وغريه يف "

عزوا احلديث باللفظ الثاين إىل " صحيح مسلم " ! وليس ىو فيو ؛ بل وال عند أحد من سلرجيو  ،حاشا أمحد يف رواية  -كما
شرح الشمائل " ( )95/2؛ حيث َ
ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم  ،وما استقر عند الصحابة
ذكرنا  . -وقد رجح ىذه الرواية الشيخ القاري ؛ فقال  " :إهنا الصواب ؛ على ما ىو ادلعروف ادلستقر من أحوالو َ
من اإلمجاع على ترتيب السور  ،على خالف يف أنو توقيفي  ،خبالف ترتيب اآلي ؛ فإنو قطعي "  .ا ىـ  .أصل صفة صالة النيب صلى اهلل عليو 499/
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311

11

ބާވަތެކެވެ .އެއީ ޝިރުކުގެ ޢަމަލެކެވެ .ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم ވަދީ އެކަން ނަހީކުރައްވާފައެވެ.

9

ރަނގަޅު

ގޮތަކީ ( َكأَنَّ َها َم ْو ِعظَةُ ُم َود ٍِّع ) ُم َودِّع ގެ މާދައަކީ  :ވަދާޢުކުރާމީހާއެވެ.ޙަދީޘްފުޅު މާދަކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ދިމާވާދީ މިގޮތަފް

ކިޔައިގެދްދެވެ.

 .9މަންހަޖު ދަރުސްގެ  28ވަނަ މިނެޓުގެ  45ވަނަ ސިކުންތުގައި ތިޔަ އަޚާ ޙަދީޘްފުޅު ކިޔާފައިވަނީ އަބޫދާވޫދަށް
ނިސްބަތްކޮށް މިޢިބާރާތުންނެވެ" .إن اهلل يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد سنتو" ނަމަވެސް އަބޫދާވޫދުގެ ރިވާޔަތުގައި

ވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެَ .ع ْن أَبِى ُىريْ رةَ فِيما أَ ْعلَم َع ْن ر ُس ِ
ث لِ َه ِذهِ األ َُّم ِة َعلَى
ول اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلم -قَ َ
ال « إِ َّن اللَّوَ يَ ْب َع ُ
ُ َ
ََ َ
ِ
َرأ ِ
ِّد ل ََها ِدينَ َها » - 10لهذه األمة މިލަފްޒު ވެއްޓިފައި ވުން އަދި من يجدد سنتو މި ޢިބާރާތުގެ ބަދަލުގައި
ْس ُك ِّل مائَ ِة َسنَ ٍة َم ْن يُ َجد ُ
ِّد ل ََها ِدينَ َها)
ރަނގަޅު ގޮތަކީ ( َم ْن يُ َجد ُ
.11ޢިލްމު ނަގާނެ މަޞްދަރުތައް މިދަރުސްގެ  37ވަނަ މިނެޓުގައި އާޔަތް ކިޔުމުގައި "ومن يتعد الحدود فقد ظلم نفسو"
މިހެން ކިޔާފައި އެވަނީ ނުބައިކޮށެވެ .އާޔަތުގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ومن ي ت ع َّد ح ُد َ َّ ِ
سوُ (الطالق )1 :
َ َ ْ ََ َ ُ
ود اللو فَ َق ْد ظَلَ َم نَ ْف َ

 .11ޢާންމުކޮށް ދަރުސްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު އެއްކަމަކީ މާތް ﷲ އާއި ،އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم އަށް
އ
ނިސްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރުން ދިވެހިބަހުގައި އަދި މިމުޖުތަމަޢުގެ ޢުރުފުގައި އެއީ ބޭއަދަބީ ގޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ބަސްތަ ް
ބޭނުން ކޮށްފައިހުރުން .މިސާލަކަށް  :ޢިލްމު ނަގާނެ މަޞްދަރު ،މިދަރުސްގެ  48ވަނަ މިނެޓުގައި " މާތް ﷲ ބޭނުންވާ ގޮތަށް
އަދި ނަބިއްޔު صلى اهلل عليو وسلم ބޭނުންވާ ގޮތަށް" މިހެން ބުނެފައިވުން ،އެހެން މަޤާމެއްގައި "މާތް ﷲ އެކަލާނގެ ނަފްސާ
ބެހޭގޮތުން" ،އެހެން މަޤާމެއްގައި "އެކަލާނގެ އެޙާލުގައި ދަންނަވާނެ" އަހުރެން ފަހަރެއްގައިވެސް ތިޔައަޚާގެ ނިޔަތަކަށް
ތުހުމަތެއް ނުކުރަމެވެ.
.12ޢިލްމު ނަގާނެ މަޞްދަރު  3ދަރުސްގެ  42ވަނަ މިނެޓުގައި "فَال تبالغ إال أن تكون صائما" މިގޮތަށް ޙަދީޘްފުޅު ކިޔާފައި
އެވަނީ މުޅިން އޭގެ މާނަ ފުށުއަރާ ގޮތަށެވެ .އެހެނީ މި ގޮތަށް ޙަދީޘްފުޅުގެ ޢިބާރާތް ކިޔުމުން މާނައަކަށް ވެގެން ދާނީ "ތިބާ
ރޯދައަށް ހުންނަ ޙާލެއްގައި މެނުވީ އަނގަޔާއި ނޭފަތަށް ފެން ލުމުގައި މުބާލަޣާ ނުކުރާށެވެ ".ޙަދީޘްފުޅުގެ ޢިބާރާތް އެގޮތަށް
 -9ބައްލަވާ  :لسان العرب  380/8 :باب و د ع زلمد بن مكرم بن منظور األفريقي ادلصري ,دار صادر – بريوت الطبعة األوىل އަދި ބައްލަވާ  :شرح
عدة متون يف العقيدة للشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ133/21 .موافق دلكبتة الشاملة
 -10رواه أبو داود (رقم )3926/وصححو السخاوي يف "ادلقاصد احلسنة" ( ،)632واأللباين يف "السلسلة الصحيحة" (رقم)922/
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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ކިޔުމުން ޙަދީޘްފުޅުގެ މާނަ މުޅިން ބަދަލުވެ ،ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليو وسلم ގެ ޙަދީޘްފުޅުގެ މުރާދާއި ސީދާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް
މުރާދު ނިކުމެ އެކަލޭގެފާނު މަނާކުރެއްވިކަންތައް މުސްތަޙައްބު ކަމަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޢަޞްލު ޙަދީޘްފުޅުގެ
اال ْستِْن َ ِ
ޢިބާރާތަކީ "وبالِ ْغ فِى ِ
صائِ ًما"
شاق إِالَّ أَ ْن تَ ُكو َن َ
ََ
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"ތިބާ ރޯދައަށް ހުންނަ ޙާލަތުގައި މެނުވީ އަނގަޔާއި ނޭފަތަށް

ފެންލުމުގައި މުބާލަޣާ ކުރާށެވެ!" ރޯދާވެރިޔާ މުބާލަޣާކުރުން އެއީ ސުންނަތާ ޚިލާފުގޮތްކަން ތިޔަ އަޚާގެ ވާހަކައިންވެސް
އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް ޙަދީޘްފުޅު ކިޔާފައި އެވަނީ މުޅިން ނުބައިކޮށް ސީދާ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ.
.13ޢިލްމު ނަގާނެ މަޞްދަރު  3ދަރުސްގެ  48ވަނަ މިނެޓުގައި "ފެންކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ޖޫސްކަމުގައިވިޔަސް
އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޮއެގެން ހާރަކަށް ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليو وسلم ގެ
ޙަދީޘްފުޅާ ޚިލާފަށެވެ .އަދި މިއީ މިމައްސަލައިގައި ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިން ފަތުވާދެއްވާފައިގޮތެއްވެސް ނޫނެވެ .ކީރިތި
ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ( .عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو ،عن النبي صلى اهلل
عليو وسلم« :السحور أكلو بركة  ،فال تدعوه و لو أن يجرع أحدكم جرعة ماء  ،فإن اهلل و مالئكتو يصلون على المتسحرين)
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މާނައީ "މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި أبو سعيد الخدري ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليو وسلم
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ހާރުކެއުމަކީ ބަރަކާތް ހުރިކަމެކެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ހާރުގެ ގޮތުގައި ފެން ކޯވަރެއް
ބޮއެގެންކަމުގައިވީނަމަވެސް ހާރުކެއުން ދޫނުކުރާށެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އާއި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުން ހާރުކާމީހުންނަށް
ޞަލަވާތް ލައްވަތެވެ ".ހާރު ކެއުމޭ ބުނާބަހުގެ މާނައަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް ކާއެއްޗެއް ނޫނީ ކަމުނުދާނެ ވާހަކައެއް
ނޫނެވެ.
.14ހަމަ އިސްވެދިޔަ ދަރުސްގެ  1ގަޑި  6ވަނަ މިނެޓްގައި ޤަބުރުސްތާނަށް ފައިވާނާއިއެކު ވަނުމުގެ މައްސަލައިގައި ތިޔައަޚާ
ބުނެފައިވަނީ މިހެންނެވެ" .رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި "أن يمشي بالنعال بالمقبرة " (ޤަބުރުސްތާނުގައި
ފައިވާނުގައި ހިނގުން)" މިހެން ކިޔުމުން އޭގެ މާނައަށް އަންނާނެ ބަދަލު ތިޔަ އަޚާ އަމިއްލައަށް އިޙްސާސް ކޮށްލަބަލާށެވެ!
މިހާރު އެއޮތީ ނަހީކުރެއްވި ކަންތައް އަމުރުކުރެއްވި ކަމަކަށް ވެފައެވެ .ޙަދީޘްފުޅުގެ ޢިބާރާތް ދޫކޮށް ،ޙަދީޘްފުޅާއި ފުށުއަރާ
އަމިއްލަ ޢިބާރާތްތައް ޙަދީޘްފުޅުގެ ނަމުގައި މިހެން ހެދުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެކެވެ .މި ޢިބާރާތުން އޮންނަ ޙަދީޘްފުޅެއް
صاصية قال:
އޮތްކަމެއް އަހުރެންނަކަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ .ޙަދީޘްފުޅުގެ ޢިބާރާތުގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ .عن بشير بن ال َخ َ
الس ْبتِيِّتين ألق ِس ْبتِيَّتيك؛
بينا أنا أماشي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا رجل يمشي في القبور ،عليو نعالن ،فقال :يا صاحب ِّ
 -11سنن أيب داود .قال الشيخ األلباين  :صحيح
 -12رواه ابن حبان وحسنو األلباين ] انظر حديث رقم  3683 :يف صحيح اجلامع ).
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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فنظر الرجل ،فلما عرف رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم خلعهما فرمى بهما.

13

صاصية رضي اهلل عنو
މާނައީ بشير بن ال َخ َ

އ
ވިދާޅުވިއެވެ" .ތިމަން ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم އާއެކު ހިނގާފައިދަނިކޮށް މީހަކު ޤަބުރުސްތާނު ތެރޭގަ ި
ފައިވާނާއެކު ހިނގަނިކޮށް ފެނިވަޑައިގެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ .އޭ سبتية
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ގެ ފައިވާނަށް އަރާފައިވާ މީހާއެވެ .ކަލޭގެ سبتية ގެ

ފައިވާން ބާލާށެވެ! ދެން އެމީހަކު ބަލައިލުމުން އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم ކަން އެނގިވަޑައިގެން ފައިވާން ބާލައި
އެއްލިއެވެ ".އެހެންވީމާ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެން އަވަސް އަރައި ނުގަންނާށެވެ! ރަނގަޅެވެ .ޤަބުރުސްތާނުގައި މީހުން
ވަޅުލާފައިވާ ހިސާބުގައި ފައިވާނާއެކު ހިނގުން ރަނގަޅުކަމުގައި އަހުރެންވެސް ނުދެކެމެވެ.
.15

ސުވާލާ ޖަވާބު ސެޝަނެއްގެ  17ވަނަ މިނެޓުގައި :ސުންނަތް ނަމާދުގައި ބަލައިގެން ޤުރްއާން ކިޔެވުން ހުއްދަކަމުގެ

ދަލީލަކަށް عائشة رضي اهلل عنها އެކަމަނާގެ އަޅު އަންހެނަކަށް ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އަމުރުކުރެއްވިކަމަށް ބުނުން
އެއީ މުޅިން ދޮގެކެވެ .ރަނގަޅުގޮތަކީ އެއީ އެކަމަނާ މިނިވަންކުޅަ ذكوان ކިޔާ ފިރިހެން ބޭފުޅެކެވެ.
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ރިވާޔަތުގައިވަނީ

މިފަދައިންނެވެ( .أنها أمرت موالىا ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف) .މާނައީ އެކަމަނާ އެކަނާގެ މައުލާ
އެބަހީ (މިނިވަންކުޅަ) ޛަކްވާނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭ އަޅުކަމުގައި އެކަމަނާގެ އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި ނަމާދުކުރެއްވުމަށް
އަމުރުކުރެއްވިއެވެ .އެބޭފުޅާ ކިޔަވާ ވިދާޅުވަނީ މުޞްޙަފުންނެވެ ".ރިވާޔަތުގެ ޢިބާރާތް އޮތް ގޮތުދް އެއީ ފިރިހެދް
ބޭކަލެއްކަދް ޢަރަބިބަސް ކުޑަކޮފް ދަދްދަ މީހަކަފްވެސް އެދގޭދެއެވެ .يؤمها  ،وكان  ،يقرأ މިއީ ޢަރަބި ބަހުގައި
ފިރިހެދުދްދަފް އިސްތިޢުމާލު ކުރެވޭ ގޮތެވެ .އެއީ އަދްހެދް ބޭކަދބަލެއްދަމަ އިސްވެދިޔަ ކަލިމަތައް ހުރީހީ تؤمها ،
وكانت  ،تقرأ މިހެދްދެވެ.
.16އިސްވެދިޔަ ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަންގެ  17ވަނަ މިނެޓުގައި ޙަދީޘްފުޅު ކިޔަންވެގެން "إذا مر بآية فيو الجانة" މިހެން
ކިޔާފައި އެވަނީވެސް ނުބައިކޮށެވެ .ޢަރަބި ބަހުގެ ހަމައިންވެސް އެވަނީ ނައްޓާފައިކަން ކުޑަކޮށް ޢަރަބި ދަންނަ މީހަކަށްވެސް
އެނގޭނެއެވެ .އަނެއްކޮޅުން އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ތިޔައަޚާ ކިޔަން އުޅެފައި އެވަނީ "الجنة"އެވެ .އޭގެ މާނައަކަށް ވާނީ
"ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ އޮތް އާޔަތެއް ކިޔަވައިވިދާޅުވެއްޖެނަމަ" .ނަމަވެސް އަހުރެން ހައިރާންވި އަނެއްކަމަކީ އެހެން ކިޔާފައި
 -13رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و أمحد وقال اإلمام أمحد  :إسناده جيِّ ٌد  .ادلغين " البن قدامة  - 554/3( :ادلسألة رقم . )394 :قال اإللباين رمحو
اهلل صحيح ـ ((أحكام اجلنائز )) (,)137-136
 -14سبتية ގެ މާދައަކީ ޖަދަވާރުގެ ހަމުދް ހަދާފައިވާ ފައިވާދުގެ ތެރެއިދްކެހެރި ފިލާގޮސްފައިވާ ހަމައެކަދި ހަމުގެ ފައިވާދެއެވެ .ابن

حزم رمحو اهلل ފަދަ ބައެއް ޢިލްމުވެރިދް އެއީ ހަމައެކަދި މިބާވަތުގެ ފައިވާދަފް ޚާއްޞަކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވީދަމަވެސް އަހުރެދް
އެބަސްފުޅަފް ތާއީދުކުރަދީކީ ދޫދެވެ.
 -15ذكره البخاري يف صحيحو معلقا رلزوما بو  "453/2" .كتاب األذان ،باب إمامة العبد وادلوىل.
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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ތަރުޖަމާ ކީއިރު ސުވަރުގޭގެ ބަދަލުގައި ނަރަކައިގެ ވާހަކަ އައިމައެވެ .ވީމާ މިރިވާޔަތުގެ ޢިބާރާތާއި ،ރިވާކުރެއްވި
ޞަހާބީވެސް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ .ރިވާޔަތުގެ އަޞްލުވަދީ މިފަދައިދްދެވެ.
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.17ހަމަ މިސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަންގެ  23ވަނަ މިނެޓުގައި ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ދުޢާގެ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވޭ
ބައެއްކަންކަން :
َِّ ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
ت .......މި ދުޢާ އެއީ إمام مسلم ގެ
يم ْن تَ َولَّْي َ
يم ْن َعافَ ْي َ
يم ْن َى َديْ َ
ت َ ،وتَ َولني ف َ
ت َ ،و َعافني ف َ
 -1اللَّ ُه َّم ْاىدني ف َ
ރިވާޔަތެއްކަމަށް ބުނުން އެއީ ނުބައެކެވެ .ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެއީ މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތެއް ނޫނެވެ .ޙަދީޘްފުޅުގެ
ތަޚުރީޖު ބައްލަވާ!
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 -2ހަމަ މިސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަންގެ  25ވަނަ މިނެޓުގައި ވިތުރީގައި ޤުނޫތު ކިޔުން ސުންނަތް ގޮތަކީ
ބައެއްފަހަރު ދޫކޮށްލާފައި ކިޔުންކަމުގެ ދަލީލަކަށް أنس بن مالك رضي اهلل عنو ގެ ކިބައިދް ރިވާވެގެންވާ
ޟަޢީފު ރިވާޔަތެއް ގެނައުން .އަމުދުން މިރިވާޔަތަކީ ފަތިސް ނަމާދުގައި ދާއިމަށް ޤުނޫތު ކިޔުން
ސުންނަތެއްކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ދަލީލެވެ .އެރިވާޔަތަކީ ޟަޢީފު ރިވާޔަތެއްކަން މިޤައުމުގެ
ނުކިޔަވާމީހުންނަށްވެސް މިހާރު އެނގޭނެކަމުގައި ފެނެއެވެ .ވީމާ ތިޔަ އަޚާއަށް ވެސް އެއީ ޞައްޙަ
ރިވާޔަތެއް ނޫންކަން އެނގޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ .الشيخ األلباني رحمو اهلل صفة صالة النبي  966/3ގައި
މިރިވާޔަކީ ޟަޢީފު ރިވާޔަތެއްކަން ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ .ނަމަވެސް އެކަން އެނގިހުރެ އެރިވާޔަތުން
އިސްތިދުލާލުކުރީ ތިޔަ އަޚާއަކީ ބުނާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ޙަދީޘް ގެންނަމީހެކޭ މީސްތަކުން ލައްވައި
ބުނުވަންހެއްޔެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުގެ ތަޚުރީޖުބައްލަވާ!
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16
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ت
 َع ْن ُح َذيْـ َفةَ قَ َصلِّى هبَا ِف َرْك َعة فَ َم َ
ت يـَْرَك ُع عْن َد الْ ِمائَةُ .مثَّ َم َ
ت َم َع النِ ِّ
َّب -صلى اهلل عليو وسلمَ -ذ َ
ضى فَـ ُق ْل ُ
ضى فَـ ُقلْ ُ
ات لَْيـلَة فَافْـتَتَ َح الْبَـ َقَرَة فَـ ُقلْ ُ
صلَّْي ُ
ت يُ َ
ال َ
ِ ٍِ
يـرَكع ِهباُ .مثَّ افْـتتح النِّساء فَـ َقرأَىا ُمثَّ افْـتتح َ ِ
ِ
ول
يح َسبَّ َح َوإِذَا َمَّر بِ ُس َؤ ٍال َسأ ََل َوإِذَا َمَّر بِتَـ َع ُّوٍذ تَـ َع َّوذَ ُمثَّ َرَك َع فَ َج َع َل يـَ ُق ُ
ََ َ َ َ َ َ
َْ ُ َ
آل ع ْمَرا َن فَـ َقَرأ ََىا يـَ ْقَرأُ ُمتَـَر ِّسالً إذَا َمَّر بآيَة ف َيها تَ ْسبِ ٌ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
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ْ
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َ
« ُسْب َ َ َ َِّ َ
َ َ ُُ ُ ُ ْ ً ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ً َ ً ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َِّ
ِ ِ
سجوده قَ ِريبا ِمن قِي ِام ِو ".رواه مسلِم ِف َّ ِ
يح َعن أ َِّب ب ْك ِر بْ ِن أ َِّب َشْيبةَ باب ْ ِ ِ
صالَةِ اللَّْي ِل.
است ْحبَاب تَطْ ِو ِيل الْقَراءَة ِف َ
َ
الصح ِ ْ َ
ُ ُ ُُ ً ْ َ
ََ ُ ُ ْ ٌ

 -17رواه الرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجو والدارمي  ،حتقيق األلباين صحيح  ،اإلرواء (  ، ) 429ادلشكاة (  ، ) 1273التعليق على ابن خزمية (
 ، ) 1095صحيح أيب داود ( ) 1281
 -18أخرجو عبد الرزاق يف " ادلصنف " (  ) 4964/110/3وابن أيب شيبة (  - ) 312/2سلتصرا  -والطحاوي يف " شرح ادلعاين " (  ) 143/1والدارقطين (
ص  ) 178واحلاكم يف " األربعني " وعنو البيهقي (  ) 201/2وكذا البغوي يف " شرح السنة " (  ) 639/123/3وابن اجلوزي يف " الواىية " ( - 444/1
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو
 ) 445وأمحد (  " ) 162/3قال األلباين رمحو اهلل يف أصل صفة صالة النيب صلى اهلل عليو وسلم (تنبيو)  :وأما حديث أنس  :ما زال رسول اهلل َ
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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 -3ތިޔައަޚާ ރިވާޔަތް ކިޔާފައިވަނީ ނުބައިކޮށެވެ .އެއީ ތިޔަ އަޚާގެ އަމިއްލަ ޢިބާރާތެކެވެ .ތިޔަ އަޚާގެ ޢިބާރާތް:

صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم މިދުނިޔެ
كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقنت حتى ترك الدنيا " ނަބިއްޔާ َ
ދޫކޮށްފުމަށް ދާންދެން ޤުނޫތު ކިޔުއްވިއެވެ".

صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يقنت في الفجر حتى
އަޞްލު ރިވާޔަތުގެ ޢިބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ( :ما زال رسول اهلل َ

صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ދުނިޔެ ދޫކުރައްވަންދެން ފަތިސް ނަމާދުގައި ޤުނޫތު
فارق الدنيا)" رسول اهلل َ
ކިޔުއްވިއެވެ.

 -4ޙަސަން

رضي اهلل عنو

ގެ

ކިބައިން

ވާރިދުވެފައިވާ

ދުޢާ

ނޫން

އެހެންދުޢާއެއް

ކިޔުން

ހުއްދަނުވާނެކަމަށް ތިޔައަޚާ ބުނިއިރު އެމައްސަލައިގައި الشيخ عبد العزيز بن بازرحمو اهلل އާއި،
الشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل އަދި ސަޢުދީ ފަތުވާ ކޮމިޓީގެ ފަތުވާއަކީވެސް އެދުޢާގެ އިތުރުން
އެހެން ދުޢާއެއް ކިޔުންވެސް އެއީ ހުއްދަކަމެއްކަމެވެ .ވީމާ މިއީވެސް ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ
ފަތުވާކަމުގައި ވީއިރު ތިޔައަޚާ ބުރަވާ ޢިލްމުވެރިޔާގެ ބަސްފުޅާއެކު ،އިސްވެ ދެންނެވި ބޭފުޅުންގެ
ރައުޔުވެސް ގެނައުން އެއީ ޢިލްމީ ޢަމާނާތްތެރިކަންކަމުގައި ދެކެމެވެ .ބައްލާ! ފަތުވާ ނަމްބަރު:
()18169
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 .18ވުޟޫކުރުމުގެ ކުރިންވެސް ފާޚާނާގައި بسم اهلل ކިޔުން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހުއްދަ ނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި ހިތުން
ކުރާ ޛިކުރެއް ޛިކުރަކަށް ނުވާނެކަމަށް ބުނި އިރު ބައްލަވާ الشيخ عبد العزيز بن بازرحمو اهلل ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
" ِّ
الحمام ونحوه  :ذكر اهلل باللسان تعظيماً هلل
الحمام وغيره  ،وإنما المكروه في َّ
الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان  ،في َّ
الحمام ؛ ألنها واجبة عند بعض أىل العلم  ،وسنة مؤكدة
سبحانو إال التسمية عند الوضوء فإنو يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج َّ
عند الجمهور  .فتاوى الشيخ ابن باز " (  ) 418 / 5މާނައީ "ހިތުން ކުރާ ޛިކުރަކީ ކޮންމެތަނަކާއި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް
ހުއްދަކަމެކެވެ .ފާޚާނާގައިވެސް އަދި އެނޫންތަނެއްގައިވެސް މެއެވެ .އެހެނަސް ފާޚާނާއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނުގައި
އ
ﷲ އަށް ޛިކުރުކުރުން މަކުރޫހަވެގެންވަނީ ދުލުންނެވެ .އެއީ މާތް ﷲ އަށް މަތިވެރިކޮށް ހިތުމަށްޓަކައެވެ .ނަމަވެސް އެ ީ
ވުޟޫކުރުމުގެ ކުރިން بسم اهلل ކިޔަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީއެވެ.ފާޚާނާއިން ބޭރުގައި ވުޟޫ ކުރެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި
َو َسلَّ َم يقنت يف الفجر حىت فارق الدنيا  .فحديث ضعيف  ،ال يصح  .وإن صححو احلاكم والنووي ! فهو ضعيف من قبل أيب جعفر الرازي  -راويو  -عن الربيع
عن أنس  .وقد بسط الكالم عليو ابن القيم يف " الزاد " ( ، )511 - 99/5واحلافظ يف " التلخيص " ( )458 -457/3وغريمها 966/3.
 -19رلموع فتاوى ورسائل الشيخ زلمد صاحل العثيمني –  41ވަދަ ވޮލިޔުމް  -باب صالة التطوع

އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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ދުލުން ނަމަވެސް بسم اهلل ކިޔަންޖެހޭނެއެވެ .އެހެނީ އެއީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ ގާތުގައި ވާޖިބެކެވެ .އަދި ޖުމްހޫރުންގެ
ގާތުގައި މުއައްކަދު ސުންނަތެކެވެ".

20

ފާޚާނާގައި ވުޟޫކުރާނަމަ بسم اهلل

ކިޔާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން الشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل

ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ" .التسمية إذا كان اإلنسان في الحمام تكون بقلبو وال ينطق بها بلسانو ...".
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މާނައީ

"އިންސާނާ ފާޚާނާގައިވާ ޙާލުގައި بسم اهلل ކިޔާނީ ހިތުންނެވެ .ދުލަކުން ނޫނެވެ".
ވީމާ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވި ދިޔަ ރައްބާނީ ދެޢިލްމުވެރިން ކުރެ އެއްބޭފުޅަކު އެވިދާޅުވަނީ
އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި بسم اهلل ދުލުން ކިޔުމަށެވެ .އަނެއްބޭފުޅަކު އެވިދާޅުވަނީ بسم اهلل ހިތުން ކިޔުމަށެވެ .ނަމަވެސް
ތިޔައަޚާ ގަދަބަހުގައި ތިޔަބުނަނީ ދުލުން ވިޔަސް ހިތުންވިޔަސް ކިޔައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ .އަދި ހިތުންކިޔާ އެއްޗެއް
މާތް ﷲ ނުބައްލަވާނެކަމަށެވެ .އަދި އަޚާބުނާ ކޮންމެ ބަހަކީ ސަލަފުއްޞާލިހުންގެ ބަސްކަމުގައްޔާއި ،އެބަހާއި
ޚިލާފުވާ މީހުންނަކީ ބިދްޢަވެރިން ކަމުގައި ހަދަމުންނެވެ .فال حول وال قوة إال باهلل
 .19ހަމަ މިސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަންގެ  58ވަނަ މިނެޓުގައި "ޙައިޟުވެރިންނާއި ނިފާސްވެރިން ޤުރްއާން ކިޔެވުން
ހުއްދަވުމުގައި ޢިލްމުވެރިން ޚިލާފުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި މުޞްޙަފުގައި ބީހިގެން ކިޔަވާކަމުގައިވާނަމައޭ" ބުނެފައި އެވަނީ
މައްސަލައިގައި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ފަތުވާތަކަށް ނުބަލާކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .އެހެނީ މުޞްޙަފުގައި ނުބީހި ހިތުން
ކިޔެވިޔަސް އެއީ ސަލަފުންގެ ޒަމާނުއްސުރެ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު ފެންނަ މައްސަލައެކެވެ.
 .21އަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ދެއަންބަށް ކައިވެނިކުރަން ނުރުހުމަކީ އޭނާ މާތް ﷲ ބާވައިލެއްވި ޙުކުމަށް އިންކާރު ކުރުމާ
އެއްފަދަ ކަމެއްކަމުގައްޔާއި  ،އޭގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލުވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވާހަކަދައްކައި ،އެ ވާހަކަ الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمو اهلل އަށް ނިސްބަތް ކޮށްފައިވާއިރު ،ޝެއިޚް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކައަކީ މާތް ﷲ އެޙުކުމް އެގޮތަށް
ބާވައިލައްވާފައި ވާތީ އެއަށް ނުރުހުންތެރިވެ ،އެޙުކުމަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ ވާހަކައެވެ.
މިމައްސަލައިގައި الشيخ عبد العزيز بن بازرحمو اهلل އާ ކުރެވުނު ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބު :

 -20قال الشيخ عبد العزيز بن بازرمحو اهلل  " :فتاوى الشيخ ابن باز " ( . ) 804 / 5
 -21فتاوى إسالمية ج 1/ص212/
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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ސުވާލު  :ބައެއް އަންހެނުން ޔޫރަޕުގައި ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ހުޅަނގުގައި ނުވަތަ އިސްލާމީ
ޤައުމުތައްނޫން ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ އިޖުތިމާޢީ އާދަތައް ރީތިކަމުގައި ދެކެއެވެ .އަދި އެކަނބަލުން ބުނެއެވެ .އެކަކަށްވުރެ
ގިނަ އަނބިންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިކަމުގައި މިޘާލަކަށް ޝަރުޢީ ޙުކުމަކީ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ އަންހެނުންނާއި
ކައިވެނިކުރުން ހުއްދަވުމެވެ .ވީމާ މިފަދަ ތުހުމަތެއް އިސްލާމްދީނަށް ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ޖަވާބު  :އެކަކަށްވުރެ ގިނައިން ކައިވެނިކުރެވޭގޮތަށް އޮންނާތީ ނުރުހުންތެރިވެ ،އެގޮތަށްވުރެ
އެކަކާއި ކައިވެނި ކުރެވޭގޮތަށް އޮތުން މާރަނގަޅުކަމުގައި ދެކެފި މީހާ އެއީ އިސްލާމްދީނުން މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހެކެވެ.
އެހެނީ އެފަދަ މީހަކީ މާތްﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅަށް އިންކާރުކުރާމީހެކެވެ .އަދި މާތް ﷲ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވި ގޮތާއިމެދު
ނުރުހޭ މީހެކެވެ...
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މިފަދަ އުސްލޫބަކުން الشيخ عبد العزيز بن باز  -رحمو اهلل ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކައެއް އެންމެހާ
މުސްލިމު އަޚަވާތުންނަށް ޢާންމުކޮށް އެކަނބަކުންގެ ބޮލުގައި އެފަދަ ނުބައި ނުރައްކާތެރި އިލްޒާމެއް އަޅުވަން
ހެޔޮވާނެހެއްޔެވެ؟ ފަހަރެއްގައި ތިބާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައިދޭ މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންކަމުގައިވާތީ އެމީހުންނަށް ދެއަންބަށް
ކައިވެނިކުރަން ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް އަންހެން އުޚްތުން ބިރުގެންނެވުމަށް ދެއްކި ވާހަކައެއް ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ދަންނާށެވެ! ފަހަރެއްގައިވެސް އަންހެނާގެ ނަފްސުގައި ފިޠުރީގޮތުން ލެއްވިފައިވާ ޣީރަތުގެ ސަބަބުން އަންހެނާ
އޭނާގެ ފިރިމީހާ ދެއަތްބަށް ކައިވެނިކުރަން ނޭދުމަކީ މާތް ﷲ އެކަން ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވުމުން ،އެޝަރީޢަތަށް ކުރާ
އިންކާރެއްނޫނެވެ.
މިމައްސަލައިގައި الشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل އާ ކުރެވުނު ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބު :
ސުވާލު  :ޣީރަތްތެރިކަމަކީ ފިޠުރީކަމަކަށްވީހިނދު ޣީތަރްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ގެ
އެހެންމީހަކާ އިނުމަށް ނުރުހޭ އަންހެނާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ عائشة رضي اهلل عنها  ،رسول اهلل َ
މައްޗަށް ހުންނަ ޣީރަތްތެރިކަމުގެ ވާހަކަ އަހަރުމެން ބައެއްފޮތްތަކުން ކިޔައި އުޅެމެވެ .ޝަރީޢަތުގައި އައިސްފައިވާ

މިފަދަކަމެއް ކުރާހިތް ނުވުން އެއީ މީހާ ކާފަރުވާނެކަމެއްހެއްޔެވެ؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/18069 -22
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ޖަވާބު  :އަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް އޮންނަ ޣީރައްތެރިކަމަކީ އެގޮތުގެމައްޗަށް އޭނާ އުފެދިފައިވާ
ފިޠުރީކަމެކެވެ .ވީމާ އަނބިމީހާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ޣީރަތްތެރި ނުވާށެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ .ދީނުގައި ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ކަމެއް
އިންސާނާ ކުރާހިތް ނުވުން އެއީ އެކަން އެގޮތަށް ޝަރީޢަތުގައި އޮތުމުން ނުރުހޭ ނުރުހުމެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެއީ އެކަމުން
އޭނާއަށް ގެއްލުމެއްވާނެކަމެއް ނޫނެވެ( .އެބަހީ އެކަމުގެ މަޝްރޫޢިއްޔަތަށް އިންކާރު ނުކުރާނަމަ) މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.
ِ
سى أَ ْن تُ ِحبُّوا َش ْيئًا َو ُى َو َشر لَ ُك ْم ( البقرة )216:
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
ُكت َ
سى أَ ْن تَ ْك َرُىوا َش ْيئًا َو ُى َو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم َو َع َ
ال َو ُى َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َع َ

މާނައީ "ހަނގުރާމަކުރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް فرضކުރައްވައިފިއެވެ .އެއީ( ،އެކަމަކީ) ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ނުރުހެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވަނިކޮށެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ނުރުހޭކަމެއް އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ލާބަހުރި ކަމަކަށް
ވެދާނެތެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ރުހޭ ކަމެއް ،އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެއްލުންހުރި ކަމަކަށް ވެދާނެތެވެ".
ފިރިމީހާއާމެދު ޣީރަތްތެރިކަން އޮންނަ އަންހެނާ ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް މާތް
ﷲ އެކަން ހުއްދަކުރައްވާފައިވާތީ އެހުއްދަކުރެއްވުމަށް ނުރުހެނީކީ ނޫނެވެ .ނަމަވެސް އޭނައާއި އެކީ އެހެން
އަންހެނަކާ އިންނަން ބޭނުން ނުވަނީއެވެ .މި ދެކަމުގައި ފާޅުވެގެންވާ ތަފާތެއް ވެއެވެ .ވީމާ މި ސުވާލުކުރި އަޚާގެ
ކިބައިން އެދެނީ ކަންކަމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަށެވެ .އަދި ކަންކަމުގެ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގައި
އަވަސްއަރައި ނުގަތުމަށެވެ .އަދި އެކަންކަމުގެ ޙުކުމް ތަފާތުވެގެންދާ ފަދަ ކަވި އަދި ކުދި ތަފާތުތަކަށް
ސަމާލުވުމަށެވެ.
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ޢިއްޒަތްތެރި އަޚާއެވެ .އަހުރެން އަޑު އެހީ ތިޔަ އަޚާގެ  5ދަރުސެވެ .އެއީ "މަންހަޖު ،"3
"ޢިލްމު ނަގާނެ މަޞްދަރު"" ،ޢިލްމުނަގާނެ މަޞްދަރު  2އަދި  "3އާއި "ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަން"އެކެވެ .މި 5
އ ދޭތެރޭގައި ހީކުރިވަރަށްވުރެ
ހރެން ހައިރާންވިއެވެ .އެއީ އަހުރެން ތިޔަ އަޚާ ާ
ދަރުސް އަޑުއަހާފައި އަ ު
ކަންކަންހުރިލެއް ގޯސްކަމުންނެވެ.
އަޚާއެވެ! މިއީ ފަހަރެއްގައިވެސް ރައްދުގެ ސިލްސިލާއެއްގެ ފެށުމެއް ނޫނެވެ .އަހަރެންގެ
މަޤުޞަދަކީ މިއަދު މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީން ކިޔަވައިގެން އައިސް ތިބި ކިޔަވާކުދިންގެ ބޮލުގައި ތިޔައަޚާ ނުބައި
ތުހުމަތުތައް

އަޅުވައި،

އޭގެތެރެއިން

ބައެއް

މީހުންނަކީ

ޖާހިލުންކަމުގައި

ހަދައި،

އެމީހުންގެ

ޢައިބުތައް

މިސްކިތްތަކުގައްޔާއި ،ގުދަންތަކުގައްޔާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ފާޅުކޮށް އެމީހުންގެ އަގު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް
 -23من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمني جمللة الدعوة .
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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ކުރަމުން ދާއިރު ކުށަކީ ހަމަ ތިޔައަޚާއަށް ވެސް ކިޔޭ އެއްޗެއްކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމެވެ .އެއީ އެކުށްތަކުން ތިޔަ
އަޚާ ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައެވެ .އަދި އަނެކުންގެ އަގުވައްޓާލަން ތިކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރި
ވުމަށްޓަކައެވެ.
އަޚާއެވެ!

ތިޔައަޚާ

އެހެންމީހުންގެ

ކުށްތައް

ހޯދައި،

އެމީހުންނަކީ މަގުފުރެދިފައިވާ

ބައެއްކަން ބަޔާންކުރުމަށް ތިޔަކުރާ މަސައްކަތް އެހެންމީހުން ކުރަންފަށައިފިނަމަ ދެންވާނެގޮތް ވިސްނާލަބަލާށެވެ!
އެހެންމީހުންވެސް ދައްކާނެ ވާހަކަ މާގިނަވާނެކަން މި  5ދަރުސްއަށް ބަލައިލިއަސް މިހާރު ތިޔައަޚާއަށް
ވިސްނޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ .ނަމަވެސް އެއީ އެމަޤްޞަދަކަށްޓަކައި އަހުރެމެން ކިޔެވި މަޤްޞަދެއް ނޫނެވެ .އަދި
އެކިއެކި ޤައުމުތަކުން ކުދީން ގެނެސް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ކިޔަވާކުދީންނަށް ޚަރަދުކުރަނީވެސް އެކުދިން ކިޔަވައި
ނިމިގެން ޤައުމަށް ގޮސް ،އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ފުރައްސާރަކުރާކަށް ނޫނެވެ .އަދި އެފަދައަކުން ޢަމަލުކުރާނަމަ
އަހުރެމެންނީ މާތް ﷲ ދެއްވި ނިޢުމަތަށް ކުފުރުވީ ބަޔަކުކަމުގައި ނުވާނެހެއްޔެވެ؟ އެއިރުން މިޤައުމުގެ މުސްލިމުން
ދާނީ ކޮންބައެއްގެ ފަހަތަށްހެއްޔެވެ؟ އަހާނީ ކާކުދޭ ފަތުވާއެއްހެއްޔެވެ؟
ރަނގަޅެވެ .ކުށަކީ ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ .ނަމަވެސް އެކަމަށްވެސް ގޮތެއް
އޮންނާނެއެވެ .ބިދުޢަވެރިންނަށް ރައްދުދީ އެމީހުންނާ ގުޅުންކަނޑަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ އިމުގެ ތެރެއިން
އެކަންވެސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .އަމިއްލަ ހަވާ ނަފްސާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ.
ނަމަވެސް ތިމާ ހިތައިނުވާހާ މީހަކު ނުވަތަ ފިޤުހީ ފަރުޢީ ޚިލާފީ މައްސަލައެއްގައި ތިމާ ބުނާގޮތާއި ޚިލާފަށް ބުނާ
ކޮންމެމީހަކު އެއީ ބިދުޢަވެރިއެއްކަމަށް ބުނުމަކީ ވަރަށްބޮޑު އަނިޔާއެކެވެ .އެއީ ސަލަފުއްޞާލިޙުދްގެ މަދްހަޖާއި
އުޞޫލެއް ދޫދެވެ .އަދި ކިއެއްތަ މީސްތަކުންނަށް ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އަންގައިދޭންތިބި މީހުންނާމެދު އިތުބާރު
ގެއްލުވާލަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަގުފޭރުންފަދަކަމެކެވެ .ވީމާ އަހުރެމެން މިއަދު ތައުޙީދާއި ސުންނަތުގެ މައްޗަށް
މިޤައުމު ބިނާކުރުމަށް އެންމެން އަތުގުޅާލަންވީއެވެ .ޛާތީކަންކަން އެއްފަރާތްކޮށްފައެވެ.
އަޚާއެވެ!

ބިދުޢަވެރިންނާ

ގުޅުން

ކެ ނޑުމަށް

ތިޔައަޚާގެ

ދަރިވަރުންނަށް

ދީފައިވާ

ނަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިއަދު އަހުރެންނަކީ އެކަމުގެ އަނިޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ
މީހަކީމެވެ .واهلل المستعان على ما تصفون
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ދަންނާށެވެ! މިތަނުގައި މިތިބީ ހައްތާވެސް ކިޔަވާކުދިންނެވެ .ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންނެއް
ނޫނެވެ .އެއްވެސް މީހަކު ޢިލްމުވެރިއަކީ ހަމައެކަނި ތިމަންނަކަން ދައްކަން އުޅެފިނަމަ އެކަމުގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް
ވެގެންދާނީ މީހާ ފަޟީޙަތްވުމެވެ.
ޢިލްމު
ނަޞޭހަތްތެރިވަމެވެ.

އަދި

އުނގެނުމުގައި
ސަލަފުއްޞާލިޙުން

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

ގަދައަޅައި

ގެންގުޅުއްވާފައިވާ

ރިވެތިވެގެންވާ

މަސައްކަތް
ޢިލްމީ

ކުރުމަށް
އާދާބުތަކުން

ޞިފަލިބިގަތުމަށާއި ،ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމުގައި ސަލަފުއްޞާލިހުންގެ މަންހަޖަށް ތަބާވުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ
ވަޞިއްޔަތް

ކުރަމެވެ.

ތަވާޟުޢުވެރިކަމާއި،

މަޑުމައިތިރިކަމާއި،

ވަރަޢަވެރިކަމާއި،

ޢިއްފަތްތެރި

ކަމަކީ

ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން އެންމެ މުހިންމު ޞިފަތަކެވެ.
އަހުރެން މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިހުރި އެއްޗެހީގެ އިތުރުންވެސް ލިޔާނެ ވަރަށްގިނަ ވާހަކަ
އެ ދަރުސްތަކުގައި އެބަހުއްޓެވެ .ނަމަވެސް އަހުރެން މިކަން އިތުރަށް ކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ .މިއަށްވުރެ މުހިންމު
އެތައް މަސައްކަތެއް ހުރުމާއެކު މިވަރުން ފުއްދާލަމެވެ.
ނަމަވެސް ޢާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ލިޔެލުން މުހިންމުކަމުގައި ދެކެމެވެ.
 -1ޢިލްމު އުނގެނޭ ދަރިވަރުންގައި ހުންނަންޖެހޭ ވަރަޢަވެރިކަން ކުޑަވުން.
 -2ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުން.
 -3ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ ޢިބާރާތާއި ދުރުކޮށް އަދި ބައެއްފަހަރު ފުށުއަރާގޮތަށް އަމިއްލަ ޢިބާރާތްތައްކިޔުން.
 -4ބައެއް ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ ރާވީ ނުބައިކޮށްކިޔުން.
 -5ޙަދީޘްފުޅާއި ޙަވާލާދޭއިރު އެ ޙަދީޘްފުޅު ނެރުއްވި އިމާމުންގެ ފޮތްތައް ނޫން އެހެން ފޮތްކަށް ޙަވާލާ ދިނުން.
 -6ޙަދީޘްފުޅު ނަޤުލުކުރާއިރު ޝާޛު ރިވާޔަތްތަކާއި އެނޫން ރިވާޔަތްތައް އެއްކޮށް މަސްހުނިކުރުން.
 -7ޢަރަބި ބަހުގެ ހަމަތަކާއި އުސްލޫބުތަކަށް ބީރައްޓެހިވުން.
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 -8ތިމާ ޤަބޫލުކުރާ ވަކިގޮތެއް އެއީ ހަމައެކަނި އެމައްސަލައިގައި އޮންނަގޮތް ކަމާއި ،އެނޫންގޮތަކަށް ބުނެފައިވާ
ކޮންމެ މީހަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގުންކަހާލާފައިވާ މީހެއްކަމަށް ދެކުމާއި ،ތިމާއަކީ ހުރިހާ ޚިލާފީ
މައްސަލަތަކެއް ޚަތުމުކޮށް ނިންމުމަށް އައިސްހުރި މީހެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުން.
 -9މަޤާމާއި ނުގުޅޭ ގޮތުން ޢާންމުކޮށް އެއް ވާހަކައެއް ވަރަށް ގިނައިން ތަކުރާރުކުރުން.
 -11އަވަސް އަރައިގަތުން.
 -11މާތް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ صلى اهلل عليو وسلم އަދި މަތިވެރި ޞަޙާބީންނާއިމެދު މުޚާޠަބު ކުރުމަށް
ދިވެހި ބަހުގައި އަދި މިތަނުގެ ޢުރުފުގައި ރީތިބަސްތައް ހުއްޓައި އެބަސްތައް ދޫކޮށް އާދައިގެ ޢިބާރާތްތަކުން
މުޚާޠަބު ކުރުން.
 -12އިސްލާމީ ފިޤުހާއި ،ފިޤުހުގެ އުޞޫލުތަކާއި ،ޝަރީޢަތުގެ މަޤުޞަދުތަކާމެދު ބެލުންކުޑަވުން.
 -13ބިދުޢަވެރިންނާއި ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިހުރި ވާހަކަތައް ފައްތާނެ ބަޔަކު ދެނެގަތުމުގައި
ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެއް އަރާފައިފައިވާކަމުގައި ފެނެއެވެ .މިކަން މާތް ﷲ ޤިޔާމަތްދުވަހު ފައިޞަލާ ކުރައްވާނެތެވެ.
ޅެންވެރިޔާ ވިދާޅުވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

ظامل ން އަނިޔާކުރާއިރު ބައްލަވަން مرصاد ގައި
خالق الكونين ވާކަން ނޭނގެނީތަ ޢަޖައިބެކޭ!

ފާހަގަކުރެވޭ ރަނގަޅުކަންކަންވެސް އެބަހުއްޓެވެ .ނަމަވެސް ތިޔައަޚާ ބުނެފައިވަނީ މީހެއްގެ
ޢިލްމީ ކުށަކަށް ރައްދުދޭއިރު އޭނާގެ ރަނގަޅު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބަޔާންކުރުމަކީ އޮތްކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ .ވީމާ
އަހުރެން އެކަންކުރާކަށް ނެތީމެވެ .މިސީޓި ތިޔަ އަޚާއަށް ލިބުނުކަން އަހުރެންނަށް އަންގާލުން އެދެމެވެ .މިތަނުގައި
ތިޔައަޚާ ޙައްޤުގެ މަގުން އެއްކިބާވެފައިވާ އެންމެހާ މައްސަލަތައް އަލުން އޭގެ ރަނގަޅުގޮތަށް ބަޔާންކުރަން
އަޙްމަދު ސަމީރު ބިދް އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުދް އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޙަސަދަފް ފޮދުވި ދަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުގެ ސިޓީ  61 :ޞަފަރު 6311
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ޖޭހޭނެކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ .މިސިޓީގައި އަހުރެދް ފާހަގަކޮފްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ދުބައިދަމަ އެކަދް
އަހުރެދްދަފް އަދްގައިދިދުދް އެދެމެވެ .އަދި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާމެދު ކުރިމަގުގައި ސަމާލުކަންދިނުމަށް
ނަޞޭޙަތްތެރިވަމުން ކުރުކޮށްލަމެވެ.
وأسأل اهلل رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم اإلخالص في جميع أعمالنا وأن يوفقنا وإياكم لما فيو
صالح العباد والبالد وأن يجنبنا وإياكم من الفتن ماظهر منها ومابطن  .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وآلو وصحبو وسلم
 .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو .
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أخوكم في اهلل
أحمد سمير بن إبراىيم حسين
ކަރަންކާގެ ށ .ފޯކައިދޫ
sameer9300@hotmail.com
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