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  އިލްޑާމީ ޓަގުވާޔޭ އެދްމެ މަގީ މަޖިޑިލް

 ޔިވެހިޒާއްޖެ ،މާޑެ 

 

لو آاحلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على سيدان دمحم وعلى 
 وصحبو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

ލިބިގަނ ނަ މީހުނ   ތީނ ނާއި، ފަތުވާފޮތަކީ، މުފ  މިކުޑަކުޑަ 
ނޑުތަކާއި، ދުރުހެލިވާނ    ހިފަހައ ޓަނ ޖެހޭ ރީތި އަދަބުތަކާއި، އަޚ ލާޤީ މިނ ގަ

އިދާރާގެ ރައީސ   ބެހޭ ދާނުގެ ފަތުވާއާ ސޫޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކާ ބެހޭގޮތުނ  

  ގަޒުޖަމާއެކެވެ.ޑިޔުއްވާޓައިވާ ޓޮގެއްސެ ، فضيلة الدكتور عبد احلي يوسف

މިފޮތ  ދިވެހި ބަހަށ  ތަރުޖަމާކުރެއ ވީ އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެމަތީ 
 މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރު އަލ އުސ ތާޛ  މޫސާ އަނ ވަރު ޙަސަނެވެ. 

މިފޮތުގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުނ  އެއ ވެސ  ދިވެއ ސަކަށ  ފައިދާއެއ  
ހަމައެކަނި އަރަހުށި  ނާ ޙައ ޤުވެގެނ ވަނީ،ޘަކޮށ ފިނަމަ، އެކަމުގެ ޝުކުރާއި 
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ނޑުމެނ ކުރާ  هللا ވެ. މާތ ށެއަ هللا ހުސ ޠާހިރުވަނ ތަ މާތ   އަޅުގަ

މަގުނ   މަސައ ކަތުގައި ބަރަކާތ  ލައ ވައި، އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެނ ވާ 
  !ހިނގުމުގެ ތައުފީޤު ދެއ ވާށިއެވެ

 

 9049ޖުމާދަލ އާޚިރާ   40
  0498ފެބުރުވަރީ    04

                             
 

                
 މުޙައ މަދު ރަޝީދު އިބ ރާހީމ    

 އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސ 
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 ފަތުވާދޭ މީހުނ ނާއި ފަތުވާ ލިބިގަނ ނަ މީހުނ ގެ 

 ޚ ލާޤީ މިނ ގަނޑު އަ
 

ނަބީބޭކަލުނ ގެ ދު ކުރަމެވެ. އަދި އަށ  ޙަމ  هللاވެރި ގެ ޢާލަމ ތަކު 

އަށ  ޞަލަވާތާއި ސަލާމ    ތެރެއިނ  އެނ މެ ޝަރަފުވެރި ރަސޫލާ
ލެއ ވުނ  އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އަދި މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުނ ނާއި 

  އަޞ ޙާބުނ  ޝާމިލު ކުރަމެވެ. އެއަށ ފަހު ދަނ ނާށެވެ! 

 މީހަކަށ   ނެ ދޭއިއޮޅުނ  ފިލުވަ ތައ ދީނުގެ ކަނ ތައ  ނަށ މީސ ތަކުނ  
ބޭނުނ  ވެފައެވެ. އެމީހުނ ގެ ސުވާލުތަކަށާއި، ދިމާވާ  މިއަދު ވެސ  ވަނީ 

އެ ނެ މީހަކަށ  ބޭނުނ ވެފައެވެ. ޖަވާބު ދޭ  މައ ސަލަތައ  އޮޅުނ ފިލުވައިދީ
އުފުއ ލަވަމުނ  ގެނ ދަވަނީ އެހާރާއި މިހާރުވެސ  މާ އ ޒި މަތިވެރި މާތ 

 ޢިލ މުވެރި  ،އަރާފައިވާ މޮޅުކުރިޢިލ މުވެރިނ ގެ ތެރެއިނ  ޢިލ މީ ގޮތުނ  

އެަކލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތު  އަށ  ފަހު އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ ބޭކަލުނ ނެވެ. 
ވެ. ވެސ  މިކަނ  އޮތ ގޮތެ  ފެށިގެނ  ގެ ޒަމާނުނ  ހަތަރު ޚަލީފާއިނ  އުފުއ ލެވި 

މަތުގެ އ ފެށިގެނ  އު ގެ ޒަމާނުނ  އަދި އެއަށ  ފަހު ވަޑައިގެނ ނެވި ބޭކަލުނ 
އ ލެވި ބޭކަލުނ ނާ ހަމައަށެވެ. އުފު އިސ ލާމީ ރިސާލަތުއިމާމުނ  ކަމުގައިވާ 
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ނޑަށ  ފެނުނު ގޮތުގައި މީސ ތަކުނ ވަނީ ފަތުވާ އެހެނ  ކަމުނ  އަޅުގަ
 ވެ.ދަބު ތަކަކަށ  ބޭނުނ  ޖެހިފައެދިނުމާއި ފަތުވާ ލިބިގަތުމާއި ބެހޭ އަ

ރުތަކެއ ގެ ތަޖުރިބާ މީސ ތަކުނ ވަނީ ގިނަ އަހައެގޮތުނ  މިކަމުގައި 
ނަށ  މިކަމުގައި އެއީ މުފުތީނ ނާއި ފަތުވާ ލިބިގަނ ނަ މީހުނ  ކޮށ ފައެވެ. 

ފަތުވާދޭ މީހުނ ނާއި ފަތުވާލިބިގަނ ނަ ސަލާމަތ  ވުމަށެވެ. ހުރި ދަތިކަމުނ  
ށ  އަވަސ  އަރުވާލުމުގެ ސަބަބުނ  ބައެއ  ފަހަރަ ފަރާތުނ  މިކަމުގައި

ގެ  هللاމާތ  ދާތަނ  ފެނެއެވެ. ކުރެވިގެނ  މަނުބައި ކޮށ  ހާފަތުވާތައ  
ނޑަށ  ރައ  ގައި ޙަޟ ރަތުނ  މިކަމު  ކާތެރިކަމަށ  އެދެމެވެ. އަޅުގަ

ލިޔަނީ ކަރުދާސ  މި  ނ  މިކުކެރިކުޅަދާކަނ  ލިބިގެނ ވީ މިނ ވަރަ

  هللاވާސި އެޔެމުދްދެވެ. މާގް މިކަމުސައި ޙަޟްޒަގުދް ގެ  هللاއެއ ކައުވަނ ތަ 

 ސެ ގައުޓީޤާއި އެކު ޓަފައިސަދްދަމެވެ. 

 

  ސުޅުދް ހުޒި ބައިގައް:އި ޢާމައުޟޫ  :1

 ުޢީ އުޞޫޑީ އަޔި ސުޅުދް ދެގް އެގައް ބަޔަކު ޝަޒު ޢީ ޔާއިޒާ އާއިޝަޒ

 ޑަގަކުސެ ގެޒެއަފް ވަދުދް.އްލަޓަޒްޢީ މަ

 ުޢިޑްމު  ޔީދުސެ ޙަޒާމް ޙަޑާޑު ސެ ދަފްމަގުސެ ސިދަމީހުދްއްޢާދްމުދްދާއި އ

ބައެއްސެ ކިބައިދް ކަދް ވަކިކޮފް ޔެދެސަދްދަދް  އޮޅުދް ޓިޑުވަދްވީ ކޮދް

ދޭދސުދް. 
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  ެޓީވީ ޗެދަޑް ގަކާއި އިދްޓަޒދެޓުސެ ލައިޓްގައް ސިދަވެސެދް ޔިއުމުސ

އަޏު އަހަދް  އިލަބަބުދްކ އޭސެ ގެޒެއިދް ބައެއް ޗެދަޑްގަކަކީ ބަޑަ

އަޔި އެ  ،ވުދްކަމުސައި ދުޓަލޭހަ ޗެދަޑްގަކާއި ލައިޓްގަކެއް 

ވަދީ ޓާލިޔު އަޔި އެކުޑެވިސެދް  ޗެދަޑްގަކުދް ސެދެލްޔޭ މަޢްޑޫމާގު

 .ޓިކުޒުގަކަކަފްވުދްއޮޅުވާޑެވިޓައިވާ 
 

 މުކަމާއި ޝަޒްޢީ މައްލަޑަގަކާއި ބެހޭ ވާހަކަ:އްޓަގުވާސެ މުހި :0

 އައްޒަމަޚްޝަޒީ އަޑްކައްޝާޓުމިބަހުސެ ބަހަވީ މާދައަކީކ  :ىالفتو  

 ސުޅޭސޮގުދް ޖަވާބެއް ޔިދުމެވެ. ކަމަކާއިވާ ޓަޔައިދް ޔެއްވާޓަސެދެލް ސައި 

 މިބަހުދްދެވެ. އެއީ އިލްގިޢާޒާސެ ސޮގުސައެވެ.  (الفىت)މި ބަލް ދެސިޓައިވަދީ 

ޢީ މާދައަކީ ލުވާޑު ކުޒާ މީހާސެ މި ބަހުސެ ޝަޒު :ىالفتو 

 ލުވާޑުސެ ޖަވާބުސައި ޝަޒްޢީ ޙުކުމެއް ބަޔާދް ކޮފްޔިދުމެވެ. 

ބަޔާދް ކުޒައްވާ ސޮގުސައި القراىف މާޑިކީ މަޛުހަބުސެ ޢިޑްމުވެޒިއެއް ކަމުސައިވާ 

   1ސެ ޙަޟްޒަގުދްވާ ގަޒުޖަމާދެކެވެ." هللاމުޓުގީ އަކީ މާގް 

ސެ  هللاމާގް ކަމެއް އޮގްސޮގް ވިޔާޅުވާ ސޮގުސައި މުޓުގީ އަކީ  ابن القيم 

މީހާއެވެ. ވިޔާޅުވެޓައިވަދީ ޒަލްޒަލްކަޑުދްސެ  ދިދްމައިޔޭޙަޟްޒަގުދް 

                                                           

 الذخرية للقراىف 1



6   
 

   

މީހާއަކީކ އޭދާސެ މާގް ކަމާއި މެޔު އިދްކާޒު  ކަދްކަދް ދިދްމައިޔޭޓަޒާގުދް 

ޔާދް ދައްގާޑެވޭދެ ދކުޒެވޭދެ މީހެއް ދޫދެވެ. އަޔި ޤަޔަޒުވެޒިކަމަކީ ހަ

ކަމެއް ދޫދެވެ. އެއީ އެދްމެ މަގީ ޔަޒަޖައެވެ. އެހެދް ކަމުދް އެކަޑާދސެ 

 2ޙަޟްޒަގުދް ލޮއިކުޒާ މީހާސެ ޔަޒަޖަ ކިހާ މަގިވެޒި ވާދެ ހެއްޔެވެ؟"

ޓައުޅުވެސެދް ހުޒި ދުޒައްކާގެޒި ކަމެކެވެ. އަޔި  ޔިދުމަކީޓަގުވާ 

ހަމައެޓަޔައިދް ޔީދުސައި އެހާ މަގިވެޒި ސަޔަޒެއް ޔެވިޓައިވާ ކަމެކެވެ. މާގް 

ڭ  ۇ    ڭۓ  ڭ  ڭژ ވަޙީ ކުޒައްވާޓައިވަދީ  هللا

3 ژۇ   ۆ
ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުނ  ، އަނ ހެނުނ ނާމެދުމާދައީ:" 

 اّللَ އަށ  އެިދ ދަނ ނަވަތެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!  فتوىއެއުރެނ  
އަދިވެސ   ކޮށ  ދެއ ވަތެވެ." بيانތިޔަބައިމީހުނ ނަށ  އެކަނބަލުނ ނާމެދު 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ޙީ ކުރައ ވާފައި ވެއެވެ. ވަ

4 ژپ 
ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުނ ، އެއުރެނ   (އާމެދު كاللة) މާދައީ:" 

އާމެދު  كاللة އަށ  އެދި ދަނ ނަވަތެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! فتوى
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 727سورة النساء   3
 776سورة النساء   4



7   
 

   

 اّللَ  (އެއ  ނެތި މަރުވާމީހާގެ ތަރިކަޔާމެދު فرعއެއ   أصلއެބަހީ: )
ކީޒިގި  هللاޢާޑަމްގަކުސެ ވެޒި " ކޮށ  ދެއ ވަތެވެ. بيانތިޔަބައިމީހުނ ނަށ  

އިދް ޓަގުވާގައް ބަޔާދްކޮފް ޔެއްވާޓައި ވެއެވެ. ކީޒިގި  ޢާޒިޛަޤުޒްއާދުސެ 

ބުޒަ މަލްއޫޑިއްޔަގު ސެ ޙަޔާގްޕުޅުސައި ޓަގުވާ ޔެއްވުމުސެ    ޒަލޫޑާ

އެއީ އެކަޑޭސެޓާދުސެ ޒިލާޑަގުސެ  ވާޓައިވަދީ އެކަޑޭސެޓާދެވެ.އުޓުއްޑަ

ވެޒި ގެޒެއިދްދެވެ. އެކަޑޭސެޓާދާ އެކަދް ޙަވާޑު ކުޒެއްވީކ އެކަޑޭސެޓާދުސެ 

  ޓައިވެއެވެ. ވަޙީ ކުޒައްވާ އިޒަލްކަޑާދސެއެވެ. އެކަދް ބަޔާދް ކުޒައްވަ

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ 

 قرآنކަލޭގެފާނަށ   ،އަދި ތިމަނ ރަސ ކަލާނގެ" މާދައީ:   5 ژڦ

މީސ ތަކުނ ނަށ  ކަލޭގެފާނު  ،އެއުރެނ ނަށ  ބާވައިލެއ ވި ތަކެތި ،ބާވައިލެއ ވީ
 "  ޓަކައެވެ. އަދި އެއުރެނ  ފިކުރުކުރުމަށ ޓަކައެވެ. ބަޔާނ ކޮށ  ދެއ ވުމަށ 

އާއިކ  ކީޒިގި ޒަލޫޑާ އަދްދަދިވި ކަދްކަމާއި ބެހޭސޮގުދް  

ހިގްވަޒުސަޔަ ކަމާއެކު  ލުވާޑު ކުޒެވުދެވެ. އެއީ ބޯގަކެއްޗާއިކ މަހާއިކ

ހަދސުޒާމަ ކުޒާ މިހާ ދުވަގަ ގިމާސެ )ޤައުމާއިކ ޤަބީޑާސެ( ޓޯޒީސައި 

ޣަދީމާ މުޔަޑުސެ އެޔުމުސައި ހަދސުޒާމަ ކުޒާ  ހަދސުޒާމަ ކުޒާމީހާކ ދުވަގަ
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އެކަޑޭސެޓާދަފް ޓަހު ޞަޙާބީދްސެ ގެޒެއިދް އެދްމެ މާގް  މީހާކ އަޔި

   ؟އެވެބޭކަޑުދްދަކީ ކޮބައިގޯ 

 

 ވާ އާއި މެޔު ލަޑަޓުދްސެ ވަޒަޢަވެޒިކަދް:ޓަގު: 3

ޓަގުވާ " )ابب من ىاب الفتيا( ޔާޅުވެޓައިވެއެވެ.ވި اإلمام الدارمي -1

 ވިޔާޅުވެޓައި عبد الرمحن بن أيب ليلى ،"ޔިދުމަފް ބިޒު ހީވުމުސެ ބާބު

 ކަ ވިހި އަދްޞާޒުދްދާއި ބައްޔަޑުމިލްކިގުސައި ލަގޭ ވެއެވެ. "މި
ވާހަކަ އެއިދް ކޮދްމެ ބޭކަޑަކުވެލް ވިއެވެ. ޙަޔީޘަކާއި ބެހޭސޮގުދް 

 ޔައްކަވަދީ ގިމާސެ އަޚާ އެކަދް ކުޒާދެ ދަމަ ކިހާ ޒަދސަޅުހޭ ވިޔާޅު
އި ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑު ކާވުމަފްޓަހުއެވެ. އަޔި ހަމައެޓަޔައިދް ޔީދުސެ ކަމަ

އިދްދަ ކުޒެވިއްޖެދަމަ އެލުވާޑަފް ޖަވާބު ޔެއްވާ އިޒުވެލް ޖެހިސެދް 

މަ ކިހާ ޒަދސަޅުހޭ ދަގިމާސެ އަޚާ އެ ލުވާޑަފް ޖަވާބު ޔޭދެ

 6ވިޔާޅުވެއެވެ."

ޒިވާ ކުޒައްވާޓައިވެއެވެ.  الدارمي ސެ އަޒިހުދް الشعيب -2

ގިޔަބައި މީހުދްދާ ލުވާޑެއް އެކަޑޭސެޓާދާއި ލުވާޑު ކުޒެވުދެވެ. "

ވެ؟" ވިޔާޅުވިއެވެ. ޢަމަޑު ކުޒަދީ ކޮދް ސޮގަކަފް ހެއްޔެ ކުޒެވިއްޖެދަމަ
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މީހަކާ ކަމަކާ ބެހޭސޮގުދް ގަޖުޒިބާ ކާޒުދްދެވެ!  އެކަދް ކުޒާދީ އެކަމުސެ

ލުވާޑު ކުޒެވުމުދް އޭދާސެ އަޚާއަފް ވިޔާޅުވާދެއެވެ. ގިބާ އެލުވާޑަފް 

ޖަވާބު ޔެއްވާފެވެ! އެސޮގަފް ސޮލް އެދްމެ ޓުޒަގަމަ އެލުވާޑު ހުފަހެޅުދު 

 ވެ. މީހާ އަފް އެލުވާޑު އަދބުޒާ ޔާދެއެ

ސަދްޔެއްވައި  هللاވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ. "މާގް  ابن مسعود -3

އަކީ ހާވިޔާޅުވަމެވެ. މީލްގަކުދް ކުޒާހާ ލުވާޑަކަފް ޖަވާބު ޔޭ މީ

 މޮޔައެކެވެ."

އާއި ކަމަކާއި ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑު ކުޒެވުދެވެ.  القاسم بن دمحم  -4

ޒަދސަޅަކަފް ގިޔަކަމެއް އެކަޑޭސެޓާދު ވިޔާޅުވިއެވެ. ގިމަދްކަޑޭސެޓާދަފް 

ގިމަދް މިއައީ ދޭދސެއެވެ. ލުވާޑު ކުޒި މީހާ ޔެދްދެވިއެވެ. 

ކަޑޭސެޓާދުސެ އަޒިހަފެވެ. ގިމަދްދާއަފް ކަޑޭސެޓާދު ދޫދް މީހަކު 

ވިޔާޅުވިއެވެ. ގިމަދްކަޑޭސެޓާދު  القاسمދޭދސެއެވެ. އެމީހާ އަފް 

މީހުދްދަފް ގުދބުޅި އަފާއި ގިމަދްކަޑޭސެޓާދުސެ އަޒިހަފް ޖަމަޢަވެޓައިވާ 

ސަދްޔެއްވައި ވިޔާޅުވަމެވެ. ގިމަދްކަޑޭސެޓާދަފް  هللاމާގް  !ދުބަޑާފެވެ

ގިޔަކަދް ޒަދސަޅަކަފް ދޭދސެއެވެ. އެކަޑޭސެޓާދުސެ އަޒިހުސައި އިދް 

ވެ. އެއަކު ބުދްތެވެ. އޭ އަޚާސެ ޔަޒިޓުޅާ شيخ ވަދްހައިސެ ޤުޒައިޝު

 އެކުވާށެވެ.()އޭނާ އާއި ދުވަގަ  !އެކަދް އޭދާއަފް ބަޔާދްކޮފް ޔޭފެވެ
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ސަދްޔީ ބުދަމެވެ. މި މަޖިިޑިލްސައި ކަޑޭސެޓާދަފް ވުޒެ ވަކި  هللاމާގް 

 القاسمމާގް މީހަކު މިއަޔަކު ދެގެވެ. އެމީހާ އާއި މުޚާޠަބު ކުޒައްވައި 

ވިޔާޅުވިއެވެ. އެކަމަކާއި ބެހޭސޮގުދް ގިމަދްކަޑޭސެޓާދަފް އެދސުމެއް 

ޒެކ ގިމަދްސެ ޔޫ ދުވާކަމަކާއިކ ބެހޭސޮގުދް ވާހަކަ ޔެއްކެވުމަފްވު

  ބުޒިކޮފްޑުދް ވެލް ގިމަދްސެ ސާގުސައި ޑޮބުވެގިކަދް ބޮޏުވެސެދް ވެއެވެ."

އާއި ލުވާޑު ކުޒެވުދެވެ.  الشعيبމައްލަޑަ އަކާއި ބެހޭސޮގުދް  -5

އަކަފް ގިޔަކަމެއް ދޭދސެއެވެ. އެކަޑޭސެޓާދަފް  ދަވިޔާޅުވިއެެވ. ގިމަދް

ބުދަދް ކަޑޭޓާދު ޑަޔުޓުޅެއް  ސެއޭޔެދްދެވުދެވެ. "ގިމަދްދާއަފް ދޭ

އެހެދް ގިބާއަކީ ޢިޒާޤުސެ ޓަޤީހެވެ. ވިޔާޅުވިއެވެ. ؟ ދުސަދޭގޯއެވެ

  7ژڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ ދަމަވެލް މިޓަޔައިދް 

 طاىر ދް ޔެދްދެވޫއެވެ. އިބަޒަލްކަޑާދސެ ހުލް مالئكةއެ މާދައީ: "

ވަދްގަކަމާއެވެ! އިބަޒަލްކަޑާދސެ އަޅަމެދްދަފް އުދސަދްދަވައިޔެއްވި 

 އެއްޗެއް މެދުވީކ އަޅަމެދްދަކަފް އެދސުމެއް ދުވެއެވެ." މިޓަޔައިދް 

 "ގުދް ވެލް ޑަޔުޓުޅެއް ދުސަދެވެ.ވިޔާޅުވި ހިދޔު މަޑާއިކަ

ސެ އަޒިހުދް  يوسفأبو އެކަޑޭސެޓާދުސެ ލަދަޔުދް  داديغاخلطيب الب -6

ޒިވާ ކުޒައްވާޓައިވެއެވެ. ވިޔާޅުވިއެެވެ. "އަބޫ ޙަދީޓާ ވިޔާޅުވަދިކޮފް 
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ސެ ޢިޑްމު ސެއްޑިސެދް ޔިއުދް  هللاމާގް  "އަޏު އެއްލެވީމެވެ. 

ކަދޏައަޅުއްވާޓައި ދުވާދަމަކ އެއްވެލް މީހަކަފް ގިމަދްކަޑޭސެޓާދު ޓަގުވާ 

ހަ ކަމެވެ. އެއް ދުޔެއްވީ މުހެވެ. އެމީހާ އަފް އޮގީ ޑުއިޓަލޭ

 އޮގީ ޓާޓައެވެ."  ދަފްގިމަދްކަޑޭސެޓާ

ޓެދިސެދް މީހަކަފް ކީޒިގި ކުޒައްވަދިކޮފް  ربيعة بن أيب عبد الرمحن -7

. "ކަޑޭސެޓާދު ކީޒިގި ކުޒައްވަދީ ކޮދްކަމަކާގޯއެވެ؟ ޔެދްދެވިއެެވެ

ގިމަދްދާ އަފް އެދސުމެއް ދުވާ އެކަޑޭސެޓާދު ވިޔާޅުވިއެވެ. 

އެކަމުސެ ލަބަބުދް އިލްޑާމުދްސެ  ،ހެޔުމުދްކަދްގައްގަކުސައި ޓަގުވާޔީ 

ޓައުޅުވެސެދް ހިދސައިޔާދެގީއެވެ. ވަސުދް ޖަޑަފް ގެޒެއިދް ބޮޏުކަމެއް 

ޑުމަފްވުޒެ އެގަދް މިގަދުދް ޓަގުވާ ޔެމުދްޔާ މީހުދް ޖަޑަފް ޑުދް 

 މާއައުޑާކަދް ބޮޏުވެސެދް ވެއެވެ. 

އާއި هللا ތިމާއަށ  ލިބިފައި ނެތ  ޢިލ މެއ ގެ މައ ޗަށ  މާތ  : 4
  މެދު ބަސ ބުނުނ  ޙަރާމ ވުނ :

  އެވެ.ވަޙީ ކުޒައްވާޓައިވެ هللاމާގް  -1

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ژ 

ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
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 ވިޔާޅުވާފެވެ! ގިމަދްކަޑޭސެޓާދު  " މާދައީ: 8ژڳ ڱ ڱ ڱ

 فاحشކުޒެއްވިކަދް ކަފަވަޒީކ  حرامޒަލްކަޑާދސެ  ކަޑޭސެޓާދުސެ ވެޒި

ކަދްގައްގަކެވެ. އޭސެގެޒެއިދް ޓާޅުވެސެދްވާ ކަދްގަކާއި ވަދްހަދާ 

އަކާ ދުޑައި  حق ވެސެދްވާ ކަދްގަކެވެ. އަޔި ޓާޓަކުޒުމާއިކ

ވުމެވެ. އަޔި އެ އެއްޗަކަފް އެއްވެލް  އަދިޔާވެޒި )މީސ ތަކުނ ނަށ (

 شريكއަފް  اّللَ  އެއް ޔެއްވާޓައި ދުވާ އެއްޗެއްކ ގިޔަބައިމީހުދްކ حّجة

އާމެޔު  اّللَ  މީހުދްދަފް އެދސިސެދްދުވާ އެއްޗެއްކ ކުޒުމެވެ. އަޔި ގިޔަބައި

  ".ގިޔަބައިމީހުދް ބުދުމެވެ

ک  ڑ  ڑ    ک  ک  ژ  އެވެ.ވަޙީ ކުޒައްވާޓައިވެ هللاމާގް  -2

  9ژ       ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ      گ  گ        گ

އާމެޔު ހަޔައިސެދް ޔޮސުބުދި މީހަކަފްވުޒެދް ދުވަގަކ  ّللَ ا މާދައީ: "

ގައް ޔޮސުކުޅަ މީހަކަފްވުޒެދްކ އަދިޔާވެޒިކަދްބޮޏީ  آية އެކަޑާދސެ

  ".ކާކުހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަފަވަޒުދްކ އަދިޔާވެޒިދްދެއް ދުޔިދޭދެގެވެ

                                                           
 22سورة األعراف   8
 27سورة األنعام   9
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ھ  ھ  ھ    ژ  ވަޙީ ކުޒައްވާޓައިވަދީ هللاމާގް އަޔި ވެލް  -3

ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  

 އާމެޔުކ ގިޔަބައިމީހުދް ޔޮސު ّللَ ا މާދައީ: " 10ژ﮹﮷  ﮸

ހަޔައިކ ލިޓަކޮފް  ހެޔުމަފްޓަކައިކ ގިޔަބައިމީހުދްސެ ޔޫގަކުދް ޔޮސުގައް

 ގިޔަބައި ކަމެކޭ حرامކަމެކޭކ އަޔި މިއީ  حاللއުޅޭކަދްގަކަފްކ މިއީ 

 އާމެޔުކ ޔޮސުހަޔާމީހުދް ދުޔިދޭ اّللَ މީހުދް ދުބުދާފެވެ! ހަމަކަފަވަޒުދްކ 

 ".ހުފްޓެވެ

َمْن قَاَل ِف "ޙަޔީޘް ކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ.  ކީޒިގި ޒަލޫޑާ  -4
11 "اْلُقْرآِن ِبَرْأِيِو فََأَصاَب فَ َقْد َأْخطَأَ 

މާދައީ: "ގިމާސެ ޒައުޔާއި  

އެއްސޮގަފް ކީޒިގި ޤުޒްއާދާއި ބެހޭސޮގުދް ވާހަކަ ޔައްކާ މީހާސެ ވާހަކަ 

 ޔިމާވި ކަމުސައި ވިޔަލް އޭދާ އެކުޒީ ކުފެކެވެ." 

ََت ِبفُ "َمْن أُ  ޙަޔީޘް ކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ. ކީޒިގި ޒަލޫޑާ  -5 َيا ف ْ ت ْ
َتاُه"َغْْيِ ثَ َبٍت فَِإََّنَا ِإْْثُو َعَلى َمْن  ޘާބިދުވާ  މާދައީ: " 12 َأف ْ

                                                           
 776سورة النحل   10
 رواه الرتمذي من حديث جندب بن عبد هللا رضى هللا عنو   11
 رواه اإلمام أمحد وابن ماجو  12
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ބޮޑުއަޅަދް  ވަހަކަގަކެއްސެ މައްޗަފް ބިދާކޮފް ޓަގުވާ ޔޭ މީހާސެ ޓާޓަ

 ޖެހޭދީ އެ ޓަގުވާ ޔިދް މީހެކެވެ." 

"ޢިޑްމެއްދެގި ޓަގުވާޔޭ ވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ.  ابن القيم رمحو هللا -6

ވެޒިދްސެ އަޔި އުޒެޔިޓައިވާ މީހެކެވެ. މީހާ އަކީ ޓާޓަވެޒިއެކެވެ. 

 ގެޒެއިދް އޭދާސެ ޓަގުވާގަކަފް އިޤްޒާޒުވާ ވެޒިއަކީ ވެލް ޓާޓަވެޒި
 އެކެވެ." 

"ބަދޫ އުމައްޔަގުސެ މީހުދް  ވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ. رمحو هللا ابن اجلوزي -7

ޢަމަޑު ކުޒިޓަޔައިދް ވަޑިއްޔުޑް އަމްޒަފް އޮގީ އެކަދް މަދާ ކުޒުމެވެ. 

މަސުދޭސޭ ލަވާޒުވެސެދް އިދްދަ މީހަކަފް  ،މިލާޑަކީ މިޓަޔަ މީހުދްސެ

މަސުޔެއްކުދް ކަހަޑަ ކަމެކެވެ. އަޔި ޑޯޓަދް މީހަކު މީހަކު 

މީހުދްދަފް މީލްގަކުދްދަފް ޤިބުޑަ ކިޔާޔިދުދް ކަހަޑަ ކަމެކެވެ. 

މީހެއްސެ މިލާޑެވެ. އަޔި ބޭލްވެޒިކަދް ދުޔަދްދަ ބޭލްކޮފްޔޭ 

ވުޒެ މީދާސެ ޙާޑު މާ ބޮޏެވެ.  މިހުޒިހާ އެދްމެދްދަފް !ކީއްގޯއެވެ

ކޮފްޓިދަމަކ ބޭލް ކުޒަދް  އެމީހުދްސެ ގެޒެއަފް ވެޒިއަކު ޢައްޔަދް

ކީޒިގި  ،ހެދްކަމަފް ވާދަމަދުޔަދްދަ މީހާއަފް އެކަދް މަދާ ކުޒާދެވެ. އެ

ސެ ލުދްދަގާއި ޔީދުސެ ޓިޤުހު ދުޔަދްދަ   ޤުޒްއާދާއި ކީޒިގި ޒަލޫޑާ

  މީހާސެ ޙާޑަކީ ކޮބައިގޯއެވެ؟ 
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ޢިޑްމެއް ޑިބިޓައިދެގި ވާހަކަ ޔެއްކުމުސެ  މެޔުއާއި هللا: މާގް 5

 ބައެއް މިލާޑު: 

ޔެ ކަމަފް ޤާބިޑު ދޫދް މީހުދް ޝަޒުޢީ މައްލަޑަގަކުސެ ގެޒެއަފް ވަ -1

އެ މައްލަޑަގަކާއި ބެހޭސޮގުދް ވާހަކަ ޔައްކައެވެ. އެމީހުދް އެ ވާހަކަ 

ގައް ޔެއްކުމުސައި ޙުއްޖަގެއް ކަމުސައި ބުދީ އިލްޑާމްޔީދުސައި ޔީދީ 

 އެއް ދުވެއެވެ. كهنوتދުވަގަ  ޢިޑްމުވެޒިދް

އިޖުގިހާޔުސެ ޔަޢްވާ ކުޒަމުދްދެވެ. އަޔި އެއީ ހުޅުވިޓައިވާކ އަޔި  -2

 ސައި އޮގް ހިޑައެއް ދޫދް ކަމަފް ބުދަމުދްދެވެ. ލިކުދޏީސެ މަގީ

ބައެއް މައްލަޑަގަކަކީ ޑުއިޓަލޭހަ މައްލަޑަގައް ކަމަފް  -3

 ބުދެ އެކަމުސެ ގެޒެއަފް ވަދްދަމުދްދެވެ.

. މީސެ ވެޚިޑާޓަކީ އޭސެ ޒާގުސައި ޙުއްޖަގެއް ކަމަފް ޤަބޫޑު ކުޒަމެ -4

ޚިޑާޓުގައް ގެޒޭސައި ޝާއްޛު އަޔި އެއްވެލް އޮފްޓަޒެއް ދެގް 

 أبو) މަޣްޒިބުސައި ހުޒި ސަދޏުވަޒަކާ މެޔު މިލާޑަކަފް  އެބަހުއްޓެވެ.
އާއި އޭދާސެ ބޮޏު  ޚިޑާޓުކ އަދްހެދާ ދުއުޓެޔު  اخلطاب بن دحية

އުުޓެޔުދު އާއި މެޔު  عثمان البَتޔައިގަ ޖަމަޢަ ކުޒުމާއި ބެހޭސޮގުދް 

سحاق إأبو އިޖުމާޢު ވެޓައިވާ މައްލަޑަގައް ވަޒަފް ސިދައެވެ.  (ޚިޑާޓު
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ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ. އިޖުމާޢު ވެޓައިވާ ވިހި ހާހަފްވުޒެ  يييناسفر إلا

އަހަޒެމެދްދަފް އެދސެއެވެ. ޚިޑާޓަކީ ހުޒިކަދް  ސިދަ މައްލަޑަ

ދާއި ޔަޑު ބޭޒުދް ޖެހޭ ދްމުއްޢިޑްމުވެޒިދްސެ މައްލަޑައެކެވެ. އެކަމާ ޢާ

 މީހުދްދާ އެއްވެލް ސުޅުމެއް ދެގެވެ. 

ޑުއިޓަލޭހަ ކަދް ހޯޔުމަފް މަލައްކަގް ކުޒުދްކ ޢިޑްމުވެޒިދް  -5

ބަޔާދް ކުޒައްވާޓައިވާ ޑުއިޓަލޭހަ ގައް ހޯޔުމުސެ ޙަޒާމް ކަމާއި 

)އެކަމުސައި ޢިޑްމުވެޒިދްސެ  ވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ. ابن عبد الرب ބެހޭސޮގުދް

އި ޚިޑާޓެއް އޮގްކަދް އެދސިޓައެއް ދެެގެވެ.( އަޔި ހަމައެޓަޔައިދް މެޔުސަ

ވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ.   ابن الصالحއާއި  الباجىއާއި  اإلمام ابن حزم

ޢިޑްމުވެޒިދް )ވިޔާޅުވެޓައިވެެއެވެ.  األوزاعيޝާމު ކަޒައިސެ އިމާމު 

 ވިޔާޅުވެޓައިވާ އާޔަޔާ ޚިޑާޓު ބަލްޓުޅުގަކުސައި ހިޓާ މީހާ ޔީދުދް

މީހަކު ކޫޓާސެ ) ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ. اإلمام أمحد (ބޭޒުވެއްޖެއެވެ.

ހުއްޔަކޮފްކ މަޔީދާސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ  ޛުއަހުޑުވެޒިދްސެ ބަހަފް ދަބީ

 މައްކާސެ އަހުޑުވެޒިދްސެ ބަހަފް މުގުޢާ، ބަހަފް އަޏުއެހުދްގައް ދަސައި

 حزماإلمام ابن  (ދަސާދަމަ އެމީހާ އަކީ ޓާލިޤެވެ. ހުއްޔަކަމަފް
ޔު ހަވާދަޓުލް ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ. ބައެއް މީހުދް ޔީދުސެ ޑުއިކަމާއިކ މެ

އެވެ. އަޔި ޢިޑްމުވެޒިދްސެ ގެޒެއިދް ކޮދްމެ ޔެ ޓަގުވާ އެޔޭސޮގަފް
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ޢިޑްމުވެޒިއަކު ވެލް ވިޔާޅުވެޓައިވާ ޑުއިޓަލޭހަ ކަމުސައި ހިޓާދަމަކ 

ދުމެއް ސެ ލުދްދަގުސެ ދައްޞުގަކުސެ ބޭ  ކީޒިގި ޤުޒްއާދާއި ޒަލޫޑާ

  އެމީހުދްދަކަފް ދެގެވެ. 

ޙާޑަގު ބަޔަޑުވަމުދްޔާގީ އެއާ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑު ކުޒުމަކީ ކޮދްމެހެދް  -6

)މުސ ލިމުނ ގެ މައ ޗަށ  މިލާޑަކަފް މެވެ. ފުބޭދުދް ކަމެއްކަމުސައި ޔު
ފަލަސ ޠީނުގެ މަސ ހުނިވުނ ، ޔަހޫދީނ  ދެޖިނ ސު ކާފިރެއ ގެ ވިލާޔަތު، 

 ބިނ  އެއީ އެމީހުނ ގެ ބިނ ކަމަށ  އެއ ބަސ  ވުނ  އަތުލާފައިވާ ބިމުނ  
 ފަދަ ކަނ ކަމެވެ.(

 

 : މުޓުގީސެ ޝަޒުޠު:6

 أىليةއިވާ މީހުދްސެ މުލްޑިމަކަފްވުދްކ ކާޓިޒުދްދާއި މުޒުގައްޔުވެޓަ -1

 ވަދީ ސެއްޑިޓައެވެ.

 (ސަލާމަތުނ  ހުރުނ   ބުއ ދި )ބާލިޣުވުނ ، ގެނ ވުނ  ބި ލިގަކްޑީޓުކ  -2

ޓާލިޤުދްސެ ޓަގުވާ އާ އެމީހުދް ޔައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫޑެއް ދްކ ކަޢަޔުޑުވެޒި -3

 ދުކުޒެވޭދެއެވެ.
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އެމީހެއްސެ ކިބައިސައި ޓަލް ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ.  أمحد اإلمام 

 މަޤާމަފް އިލްވެސެދް ދުވާދެއެވެ.  މުސެލިޓައެއް ހުޒެސެދް ދޫދީ ޓަގުވާ ޔިދު

  ެދިޔަގެއް އެކަމުސެ ދިޔަގެއް އޮގުދްކ އެމީހާސެ ކިބައިސައި އެކަމުސ

 ދެގްދަމަކ އެމީހާ ޔައްކާ ވާހަކާސައި އަޑިކަމެއް ދުވެއެވެ.
 ްމައިގިޒި މީހަކަފްވުދް. ވެޒި ޙިޑްމު ހުޒި މަޏުމުޢިޑ 
  ަމީހަކަފްވުދް. )ޔަޤީނ (އޭދާ އެ ޔަދްދަ ކަދްކަމުސައި އޭދާއަކީ ވަޒުސަޔ 

  މީހުދްސެ  އެހެދް ވާދަމަ އޭދާޓުޔިސެދް ދުޓުޔިސެދްވާ މީހަކަފް ވުދްކ

 ޔާދެއެވެ.ހިދސައި  ފް ވެސެދްކައަޝިކާޒަ
  ިގްގައް އެދސޭ ޙީޑަމީހުދް ޔަދްދަ އަޔި އެމީހުދްސެ ޢައިބުގަކާއ

 މީހަކަފްވުދް. 
މުޓުގީދްކ ދުވަގަ ޓަޤީހުދްދަކީ ކީޒިގި ޒަލޫޑާސެ ޤާއިމު މަޤާމު ސައި 

 هللاމާގް  އެލިއްކަ ޖަހަދީވެ؟ އެމީހުދް އެ ގޯއެގިބޭ މީހުދްދެވެ. އަޔި ކީއް
އެހެދް ކަމުދް އެޓަޔަ މީހެއްސެ ކިބައިސައި އިލްޑާމީ  ޙަޟްޒަގުދްދެވެ.ސެ 

ޢިޑްމުގައް ވަޒަފް ބޮޏަފް ހުދްދަދް ޖެހެއެވެ. އަޔި ހަމައެޓަޔައިދް 

ޙުކުމްގަކުސެ ޔަޑީޑުގައް އެސެދް ޖެހެއެވެ. އަޔި ޢަޒަބި ބަލް އެދސުމާއިކ 

ޤުހީ ޙުކުމްގައް ޓިސެ އިގުުދްކ ޔިޒިއުޅުމުސެ ކަދްގައްގަކަފް ޑޯހުޅުވިޓައިވުމު

ދަސަދް އެދސެދް ޖެހެއެވެ. ޔީދީ ކަދްގައްގަކާއި ބެހޭ ސޮގުދް ވާހަކަ ޔައްކާ 

އިލްޑާމްޔީދުސެ އަލާލީ ޔެ މަޞްޔަޒު ކަމުސައިވާ ކީޒިގި  ކަފްމީހަ
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މީލްގަކުދްދަފް ޔީދީ ސެ ލުދްދަގް ދޭދސޭދަމަ   ޒަލޫޑާ ޤުޒްއާދާއި

އޭދާ ޙުކުމްގައް ބަޔާދްކޮަފް ޔިދުދް ހެޔޮދުވާ ހުއްޓެވެ. އަޔި ހަމައެޓަޔައިދް 

މީލްގަކުދްދަފް ޓަގުވާ  ދަމަވެލްލް ޒަދސަޅަފް ދޭދސޭ ބަ ޢަޒަބިއަފް 

އެދސުމުސެ އިގުޒުދް  . ޢަޒަބި ބަހުސެ ޢިޑްމާއި އަޔަބުޔީސެދް ދުވާދެއެވެ

ޤުހު ޖެހޭދެއެވެ. އަޔި ހަމައެޓަޔައިދް ޓި ޤުޒްއާދާއި ލުދްދަގް ޓަހުމުވާދް

ދުކުޒާ މީހާ އާއި އެބަލްޓުޅުގައް ޢިޑްމުވެޒިދްސެ ބަލްޓުޅުގަކަފް ޢަމަޑު

މުސައި ޓަޤީހުދް ޙުކުމް ދެސުއެބަލްޓުޅުގަކުދް ބަޔާދް ކުޒުމުސައި ދުވަގަ 

ބޭދުދް ކުޒައްވާޓައިވާ އުޞޫޑުގައް ދޭދސޭ މީހާ ވެލް މީލްގަކުދްދަފް 

 ޢިޑްމުވެޒިދް އިޚްގިޑާޓު އިގުޒުދްއަޔި މީސެ ވާދެއެވެ. ޓަގުވާ ޔީސެދް ދު
އިވާ މައްލަޑަގައްވެލް އެދސެދް ޓަވެ ވެޓައިވާ ކަދްގަކާއި އެއްބަލް

ޖެހޭދެއެވެ. ޓިޤުހީ ޙާޑަގްގަކުސެ ބޭދުދް ދުހިޓާ މީހުދްވެލް ޓަގުވާ ޔީސެދް 

 ޑަގް އެދސުމާއިކ ޤިޔާލް ބޭދުދްއްދުވާދެއެވެ. މީސެ ގެޒޭސައި ޤިޔާލާއި ޢި

 ،ޙާޑަގެއްސައި ކަދް ކުޒަދްޖެހެދީ ކޮދް ޙާޑެއްސައި ކަދްކ ހުއްޔަދުވާދީ ކޮދް

ވެލް މީލްގަކުދްދަފް ޓަގުވާ ޔީސެދް ދުވާދެއެވެ.  ދޭދސޭ މީހާ

 ދްސެ ޓޮގްގަކާއި ބަލްޓުޅުކަޑުހަމައެޓަޔައިދް ޓިޤުހު ޢިޑްމުވެޒިދްދާއި އެބޭ
ޓަގުވާޔީސެދް ގަކާއިކ އަޔި އިޚްގިޑާޓުގައް އެދސިޓައި ދުވާ މީހާކ ވެލް 

ޓިޤުހު ދުވާދެއެވެ. އެހެދްކަމުދް އެބޭކަޑުދް ވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ. 

ޓިޤުހުސެ ވަލްވެލް  ،ޢިޑްމުވެޒިދްސެ އިޚްގިޑާޓުގައް އެދސިޓައިދުވާ މީހާ
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ދަވީ ސޮގުދް ގިމާ އަޅުކަދް ކުޒާ ބަޑާޓައެއް ދެގެވެ. ޙިއްލީ ސޮގުދްދާއި މަޢު

ގަދުސައި ބަދޔެވިޓައި އިދްދަ މީހާ މީލްގަކުދްދަފް ޓަގުވާ ޔީސެދް 

ދުވާދެއެވެ. މީސެ މާދައަކީ މީލްގަކުދްސެ ޔިޒިއުޅުމުސެ ކަދްގަކާއިކ 

އެމީހުދްސެ އުދޔަސޫގައް އެޓަޔަ މީހަކަފް އިޙްލާލް ދުވާދެ ވާހަކައެވެ. 

اإلمام ސައި  الفقيو وادلتفقوގް އޭދާސެ ޓޮ اخلطيب البغدادي ظاحلاف
 ސެ ބަލްޓުޅު ޒިވާ ކުޒައްވަމުދް ބަޔާދް ކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ. الشافعي

އަދްދަދިވި މީލްމީހުދް ޓިޔަވައި އެހެދް މީހުދް ޓަގުވާ ޔިދުދް ހެޔޮދުވާ 

ޚު އަޔި ލިއެޓޮގުސެ ދާ ،ސެ ޓޮގް ޔަދްދަ هللاހުއްޓެވެ. އެއީ މާގް 

 ގައުވީޑް ގަދްޒީޑްކ މައްކީ މަޔަދީކމަދްލޫޚުކ މުޙުކަމް މުގަޝާބިހުކ 

ބާވައިޑެއްވީ ކީއްކުޒަދްކަދްކ އެޓޮގް އަޔި އެޔިވޮޏިސަދްދަވާ ކަދްގައްގަކާއިކ 

 ޒިގި ޒަލޫޑާޓަގުވާ ޔޭ މީހަކަފް އެދސެދް ޖެހޭދެއެވެ. މީސެ އިގުޒުދްކ ކީ
ބަލްޓުޅުގަކުސެ ދާލިޚް މަދްލޫޚުކ ޙަޔީޘްޓުޅުގަކުސެ ސެ ބަލްޓުޅުގައްކ އެ 

ޒިގި ޤުޒްއާދް ބަޔާދްކޮފްޔީޓައިވާ ޙަޔީޘްޓުޅުގަކެވެ. އަޔި ގެޒެއިދް ކީ

ހަމައެޓަޔައިދް ޢަޒަބި ބަހާއި ޢަޒަބި ބަހުސެ ޅެދްވެޒިކަމާއިކ ކީޒިގި 

ޤުޒްއާދާއިކ ޢިޑްމުސައި ބޭދުދް ޖެހޭބައިގައް އެދސެދް ޖެހެއެވެ. މި އާއި 

ހުދްސެ އެކު އެޓަޔަ މީހަކީ ބަލްމަޔުކ އިދްޞާޓުވެޒިކ ގަޓާގު ޓިކުޒުގަކުސެ މީ

ކެޒިކުޅަޔާދަކަދް  އެހެދްކަމުދް އެ މީހަކަފް ވާދްޖެހެއެވެ. ކަދްގައް ޔަދްދަ

އެމީހެއްސެ ކިބައިސައި ހުޒެއްޖެ މީހާ ޙަޒާމް ޙަޑާޑާއި ބެހޭސޮގުދް ވާހަކަ 
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ޔައްކާދީއެވެ. ދުވަގަ އެމީހަކީ އެކަމުސެ ޤާބިޑިއްޔަގު ދެގް މީހެއް ދަމަކ 

އާ  إمام أمحدޔައްކާދީއެވެ. ދުޓަގުވާ ދުޔީ ޢިޑްމާއި ބެހޭ ސޮގުދް ވާހަކަ 

ލުވާޑަފް ޙަޔީޘްސައިވާ ސޮގަފް  "މީހަކުކ އޭދަޔާ ކުޒި ލުވާޑު ކުޒެވުދެވެ.

އެއްވެލް ޢިޑްމެއް  ޖަވާބު ޔިދެވެ. އެމީހާއަފް ޓަގުވާ އާއި ބެހޭސޮގުދް

ޑިބިޓައެއް ދެގެވެ!" ވިޔާޅުވިއެވެ. "ޓަގުވާ ޔިދުމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އުޓުޑާ 

ޒިގި ޤުޒްއާދް ކީ ލުދްދަގް ޔަދްދަ މީހަކަފް ވާދް ޖެހެއެވެ. ކީމީހަ

ޔަދްދަދް ޖެހެއެވެ. ޞަޙީޙު އަލާދީޔުގައް އެމީހަކަފް އެދސެދް ޖެހެއެވެ. 

މީހުދްސެ ޚިޑާޓުގައް އަދްދަދީ ކީޒިގި ދަބިއްޔާސެ އަޔި ކީއްހެއްޔެވެ؟ ޚިޑާޓުވާ 

ވެ. އަޔި ގެޒެއިދްދެމީހުދްސެ  ދަދުޔަދް ގައްއަޒިހުދް އައިލްޓައިވާ ކަދްގައް

. އިދްދެވެޒަދސަޅީ ކޮބައިކަދް ދުބަޔަކީ ކޮބައިކަދް ދުޔަދްދަ މީހުދްސެ ގެޒެ

ސެ ޓުއްޔަވާޑީ އެއް ދޫދެވެ. މީ އެދސުމުދްހަމައެކަދި ލުދްދަގް   إمام أمحد

އިގުޒުދް ޓިޤުހު ޢިޑްމުވެޒިދްދާއި މުޖުގަހިޔުދްސެ ބަލްޓުޅުގައްކ ޓަގުވާ ޔޭ 

މީހާ ޔަގުދް ޝަޒުޠު ކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ. ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ. " ޓަގުވާ ޔޭ 

އެދސުމަކީ ވަޒަފް ގައް  أثر ބަލްގައް ދުވަގަ މީހަކަފް ކުޒީސެ މީހުދްސެ

ދަމަ އެމީހާ ޓަގުވާ ދުޔޭދީއެވެ." އަޔި ދޫދްމު ކަމެކެވެ. އެހެދް އްމުހި

މީލްގަކުދް ވާހަކަ ޔައްކާ ހުޒިހާ ކަމެއް ވެލް ވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ. 

ގިމަދްކަޑޭސެޓާދު ޑޯބި ކުޒައްވަމެވެ." ބައެއް  ޓަގުވާޔޭ މީހާ ޔެދެސަގުމަފް

ލަގޭކަ ހާލް ޙަޔީޘް ހިގު މީހުދް އެކަޑޭސެޓާދާއި ލުވާޑު ކުޒިއެވެ." މީހަކު 
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ދެކެވެ. އެމީހާ ވިޔާޅުވިއެވެ. ދޫޓަޤީހަކަފް ވާދެގޯއެވެ؟"  ދައޭޔަލްދަމަކ 

އޭދަ ޔުއިލައްގަ ހާލް ޙަޔީޘް ޔަލްދަމަ  ކުއެމީހަޔެދްދެވިއެވެ. "

ޔެދްދެވިއެވެ.  ދާޓަޤީހަކަފް ވާދެގޯއެވެ؟" ވިޔާޅުވިއެވެ. ދޫދެކެވެ. އޭ

ޓަޤީހަކަފް ވާދެގޯއެވެ؟" ވިޔާޅުވިއެވެ.  ގިދްލަގޭކަ ހާލް ޙަޔީޘް ޔަލްދަމަ

ޔެދްދެވިއެވެ. ހަގަޒު ލަގޭކަ ހާލް ޙަޔީޘް ހިގު ޔަލްދަމަ  ދާދޫދެކެވެ. އޭ

ވިޔާޅުވެ ވައިސެ ގެޒޭސައި ދޫދެކޭ "  އެވެ؟ޓަޤީހަކަފް ވާދެގޯ ޓަޔަ މީހަކުއެ

 އަގުދް ޙަޒަކާގް ކޮފްޑެއްވިއެވެ. 

އެ ބޭކަޑުދްސެ ޒަމާދާއި އެއަފްޓަހު ޢިޑްމުޑް އުޞޫޑުސެ އަހުޑުވެޒިދް 

އެބޭކަޑުދް ޑުއިކުޒައްވާޓައެވެ. ވަދީ މިކަދް  މަފް ޓަހުއަފް ބެއްޑެވު حالة 

ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ. ޙުކުމްގަކާ ސުޅޭ ޙަޔީޘްގައް އެދސެދް ޖެހޭދެއެވެ. އަޔި 

ގެޒިވާ  އެވެ. އަޔި އެމީހާ އަކީ އެކަމުސައި ޙަޒަކާގްދެޖެހޭހިގުދް ޔަލްވާދް 

ސުޅިޓައިވާ  ދާމީހެއް ކަމުސައި ވާދް ޖެހޭދެއެވެ. އެ ޙަޔީޘްގަކުސެ މަގު

ސުޅުދްގަކާއިކ ޝަޒަޙަ ގަކާއި ދަޤުޔުސެ ޚަބީޒަކަފް އެމީހާ ވާދްޖެހެއެވެ. އަޔި 

ޓަގުވާ ޔޭ އިޒު އެ ޙަޔީޘްގައް ޝަޒަޙަކޮފްކ މުޒާޖަޢާ ކުޒުމުސެ ޤާބިޑިއްޔަގު 

އެމީހާސެ ކިބައިސައި ހުދްދަދް ޖެހޭދެއެވެ. އެއީ އެ ޙަޔީޘްގަކުސެ ގަޓާގުގަކާއި 

ސެދް ޖެހެއެވެ. އަޔި ދޢްޑޫޑު އަޔި ޞައްޙަކަދް އެމަޤްބޫޑާއި މަޒުޔޫޔު  މަ

ކޮފް ގަޒުޖީޙު ކުޒަދް އެދސެދް ޖެހެއެވެ.  استنباطޙުކުމެއް ހަމައެޓަޔައިދް 

 ދުވަގަ އެއް ދައްޞާއި އަދެއް ދައްޞު ސުޅުވަދް އެދސެދް ޖެހޭދެއެވެ. 
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ޢަގުސެ މަޤްޞަޔާއި ޤަވާޢިޔުޑް ކުއްޑިއްޔާ އަޔި އެކަމާއި ސުޅިޓައިވާ ޝަޒީ

"މީހާ ޓަގުވާ  އަފް ޔެދްދެވުދެވެ. اإلمام عبد هللا بن مباركއެސެދް ޖެހެއެވެ. 

އަޘަޒު ޔަދްދަ މާދައަކީކ ޔޭދް ޓައްޓާދީ ކޮދް އިޒަކުގޯއެވެ؟" ވިޔާޅުވިއެވެ. 

 މީހަކަފް ވުމުދްދެވެ. ޒައުޔުގައް ޔަދްދަ މީހަކަފް ވުމުދްދެވެ. އަޔި އަޘަޒު

އެދސި ޒައުޔު ދޭދސޭދަމަ ވެލް އެމީހަކަފް ޓަގުވާ އެއް ދުޔެވޭދެއެވެ. އަޔި 

ޒައުޔު އެދސި އަޘަޒު ދޭދސޭ ދަމަވެލް ޓަގުވާ އެއް ދުޔެވޭދެއެވެ. 

މުޓުގީއަކަފް ޢާދްމު ޘަޤާޓަގް އެދސެދް ޖެހޭދެއެވެ. އަޔި މީލްގަކުދްސެ 

ޖެހޭދެއެވެ.  ޙަޔާގާއި ޔުދިޔެ އާއި ސުޅިޓައިވާ ކަދްގައްގައް ވެލް އެދސެދް

ލީޒަގާއި ގާޒީޚު އެދސެދް ޖެހޭދެއެވެ. އިޖުގިމާޢީ ސޮގުދް ޔިޒިއުޅުމުސެ 

ޙަޔާގުސެ ލުދްދަގުސެ ގެޒޭސައި ޑައްވާޓައިވާ ކަދްގައް އެމީހަކަފް އެދސެދް 

 ދޭސޭގަދްޔޮޒު  ވެޖެހޭދެއެވެ. އެއީ އެމީހާ އެޓަޔަ ކަދްގަކާއި ބީޒައްޓެހި

އޭދާސެ  اخلطيب البغدادي ظاحلافމީހެއްސެ ސޮގުސައި ދުއުޅުމަފްޓަކައެވެ. 

ސައި ބަޔާދް ކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ. "ޔަދްދާފެވެ.  الفقيو وادلتفقوޓޮގް 

ހުޒިހާ ޢިޑްމެއް ވެލް ސުޅިޓައިވަދީ ޓިޤުހާއެވެ. ޓިޤުހު ޢިޑްމާއި ދުޑައި 

ޙުކުމްގަކެއް ބުދެއެއް  ޓިޤުހީ ބޭދުދްވާއޭދާސެ އެކުވެޒިޔާ އަފް ޓިޤުހުވެޒިޔާ 

ޓިޤުހު ޢިޑްވެޒިޔާ އަފް ޔުދިޔެ އާއި ޢާޚިޒަގާ  ،މީސެ އިގުޒުދް ދުޔެވޭދެއެވެ.

ސުޅޭ ހުޒިހާ ކަމެއް އެދސެދް ޖެހެއެވެ. ޒަދސަޅާއި ދުބަޔެވެ. ޚިޑާޓާއި 

އެކަމުސެ އިޔިކޮޅެވެ. ޓައިޔާ އާއި ސެއްޑުމެވެ. މީލްގަކުދްސެ ގެޒޭސައި 
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. އަޔި އެމީހުދްސެ ގެޒޭސައި އާޔަކާޔަ އޮދްދަ ކަދްހިދސަމުދް އަދްދަ ސޮގެވެ

ސޮގެވެ. އެހެދް ކަމުދް މުޓުގީއެއްސެ ޝަޒުޠުގަކުސެ ގެޒޭސައި ކުޒިދް 

މިއިޝާޒަގް ކުޒި ހުޒިހާ ކަމެއް އެދސުދް ހިމެދެއެވެ. އެކަދްގައް ގައް 

އެދސޭދީ މީލްގަކުދްދާއި ސުޅިސެދް އުޅުމުދްދެވެ. ގަޓާގު ވައްގަޒު 

މުޛާކަޒާ ކިޔައިސެދްދެވެ.  ކާއި ޑިޔުދްގައްގްގަޓޮމީހުދްދާއިކ ގަޓާގު 

 ވެ.ސެ ޓޮގެއް ކިޔުމުސައި ޔެމިހުޒެސެދްދެކުޒުމާއިކ ހުޒިހާ ވައްގަޒެއް

 

     މުޓުގީސެ އަޚްޑާޤު :7

މުޓުގީސެ ގަޤްވާވެޒިކަމާއި އަމާދަގްގެޒިކަމުސެ ގެޒޭސައި މީލްގަކުދް 

ޔީދުސެ ކަދްކަދް އޮޅުދް ޓިޑުވަދް އައުމުދް ގިމާއަފްވުޒެ ބޮޏަފް ޔަދްދަ 

އަޔި އެކަމަކީ އޭދާ މީހުދްދާ ހަމަޔަފް އެކަދްގައް ސެދްޔިއުދް ހިމެދެއެވެ. 

. ޚުއްޓުސައި ޓެދް ޔުވެގި ވާދް ޖެހޭ ކަމެއްކަމުސައި ޔެކެސެދް ދުވާދެއެވެޑަ

އާއި ލުވާޑު  أم ادلؤمنني السيدة عائشة رضى هللا عنها ޓުހުމާއި ބެހޭސޮގުދް

ސެޓާދާ علي ކުޒެވުދެވެ. ލުވާޑު ކުޒި މީހާއަފް އެކަމަދާ ވިޔާޅުވިއެވެ. ގިބާ

ކަމުސެ މަޢްޑޫމާގު ޔަގިމަދް ކަމަދާއަފްވުޒެ ބޮޏަފް ގި !ކުޒާފެވެގިޔަ ލުވާޑު 

ސަދްދަވާދެއެވެ. އޭޒު އެކަމަދާ ކީޒިގި  އެދސިވަޏައިއެކަޑޭސެޓާދަފް 

 ސެ އަޒިހުސައި ޔަގުޒަކަފް އަޒާވަޏައިސަދްދަވަދީއެެވެ.   ޒަލޫޑާ
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 ގިބާސެ އިގުބާޒާ ޔަޤީދް ކަދް އިގުޒުކުޒުމަފްޓަކައިކ ގިމާސެ އަޚުދް 

ކަމުސައިވާ ޢިޑްމުވެޒިދްދާ މަޝްވަޒާ ކުުޒުދް ހިމެދެއެވެ. އެއީ ޢުމަޒުސެޓާދު 

ކަދްގައް ކުޒައްވާ ޓަޔައިދްދެވެ. އެކަޑޭސެޓާދު ޞަޙާބިދް ޖަމަޢަ 

ޞަޙާބީދް މިލަޑާކަފް ސު ޞަޙާބީދްސެ ގެޒޭސައި ޢުމުޒުދް ހަކުޒައްވައެވެ. އެ 

 އެވެ. ވިޓަޔަ ބޭކަޑުދް ގިއްބެ ابن عباس رضى هللا عنهما

 ސިދަވިޒުޅި އަދްދަ މީހުދް ކިގަދްމެ ގިމާޔެކެ ޔުދިޔެ މަގީސައި 

ސޮގް ކަދް އެދސޭ އަޔި  حقގިމާއަފް ޓަގުވާ ޔޭދްވާދީ ކަމުސައި ވިޔަލް 

 ވެ.ޔަޤީދްވާ ސޮގަފެ

ވުދްކ  رجوعދުބައިކޮފް ޓަގުވާ ޔެވުދުކަދް އެދސުމުދް ޙައްޤަފް 

ޒުޖޫޢަވުދް ހެޔޮކަދް  އެއީ ބާޠިޑް ސޮގުސައި ޔެމިހުޒުމަފްވުޒެ ހައްޤަފް

  ވެއެވެ. ބޮޏުވެސެދް

. އަޔި ދް ޖެހެއެވެއަފް ގަޤްވާވެޒި ވާ هللاޓަގުވާ ޔިދުމުސައި މާގް 

ލުވާޑު ކުޒާ މީހާސެ މޫދަފް ބެޑުމެއް ދެގި ގިމާއަފް އެކަމުސައި އެދްމެ 

. ގިމާއަފް ކުޒެވޭ ދް ޖެހެއެވެޒަދސަޅު ކަމަފް ޓެދްދަ ސޮގަފް ޖަވާބު ޔޭ

ސައި  قَ ْولُ އަޔި އެ ، މައްލަޑާސައި ޔެ ބަހެއް ވާދަމަލުވާޑާ ސުޅޭ 

އެކަމުސެ އުދޔަސޫ ދްދަފް މުއުދޔަސޫ ސޮގެއް ހިމެދޭދަމަކ ޢާއް ޑުއިސޮގަކާއި

ސޮގް ބަޔާދް ކޮފްޔިދުމާއިއެކުކ އެކަމުސެ ޑުއިޓަލޭހަ ސޮގް އޮޅުދް ޓިޑުވައި 

 ގެޒިގްޚިޔާދާޔީދަފް ޢަމަޑު ކުޒެވިއްޖެދަމަ ސޮގަކަފް އެދޫދް  .ދް ޖެހެއެވެޔޭ



26   
 

   

ވުމާއިކ ޓާލިޤުކަމާއިކ މުލްޑިމުދްދަކީ ކުޅިވަޒެއް ކަމުސައި ޔުފުދް 

ހިގުދް ސެ މަގިވެޒިކަމާއި މާގްކަދް  هللاޔާދެގީއެވެ. އަޔި މާގް  ހިމެދިސެދް

ޔަޓައި މަޚްޑޫޤުދްދާއި ޓި هللاވަދްގަ ޓިޑައިސެދް ޔާދެގީއެވެ. އަޔި ޚާޑިޤު

 هللاގީއެވެ. ޣާޓިޑުދްސެ ލިޓަގަކުދް މާގް ދެސާގްވުމަފް މަލައްކަގް ކުޒެވޭ
  އަޅަމެދް ޒައްކާގެޒި ކުޒައްވާފިއެވެ. 

 

  ޓަގުވާ ޑިބިސަދްދަ މީހާސެ އަޔަބުގައް :8

މިސޮގުދް ގިމަދްސެ ޓައިޔާ ހުޒި ކަމަކާ ބެހޭ ސޮގުދް ލުވާޑު ކުޒުދްކ  -1 

ބައްޕަ އަކީ ކާކުހޭ ލުވާޑު ކުޒިމީހާ ސެ އެ ލުވާޑުސެ ލަަބަބުދް ކީޒިގި 

ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑު ކުޒި އާއި  متشتابوޒަލޫޑާ ކޯޓާ އިލްކުޒެއްވިއެވެ. 

 ىتو سْ إِ މީހާއަފް ޢުމަޒުސެޓާދު އަޔަބު ޔެއްވިއެވެ. އަޔި ހަމައެޓަޔައިދް 
ލުވާޑު ކުޒުމުދް އެކަޑޭސެޓާދުސެ  ކު މާޑިކުސެޓާދާވުމާއި ބެހޭސޮގުދް މީހަ

 އަމުޒު ކުޒެއްވިއެވެ. އެމީހާ އަފް މަޖިޑިލް ޔޫކޮފް ޔިއުމަފް 

ވިޔާޅުވިކަމަފް އަޑް މަޒުވަޒީ ވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ. "އެއް  أبو عبد هللا

އާއި ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑު  أيجوج مأجوجމަދްދާ އާ މީހަކު ޓަހަޒަކު ގި

    މުލްޑިމުދްގޯ އެމީހާ އެއްލެވެ.ކުޒިއެވެ. އަޔި އެމީހުދްދަކީ 
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ބުދީމެވެ. އެކަދްގައްގަކާ ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑު ކުޒުމަފް  އަފް ގިމަދް އެމީހާ

 ގިބާ ޢިޑްމަފް ޙުކުމް ކުޒީ ހެއްޔެވެ؟" 

 أمحد إمامބެހޭސޮގުދް  ޑިޢާދު ކުޒުމާއިކ ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ. أمحد بن أصرم

މީހާއަފް އެކަޑޭސެޓާދު ލުވާޑު ކުޒެވުދެވެ. ލުވާޑު ކުޒި އާއި 

 ވިޔާޅުވިއެވެ. ގިބާއަފް ޖެހިޓައިވާ ކަމަކާއި ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑު ކުޒާފެވެ.

ވެޓައިވާ  ޒޯޔަމަހު ޒޯޔަ ހިޓުމަފް ދުކުޅެޔުދްގެޒިވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ. مهنا  

އާއި ލުވާޑު ކުޒީމެވެ.   أمحد إمامބަޑި މީހަކާއި ބެހޭސޮގުދް 

ޔޫކޮފްޑާދީއެވެ. ގިމަދް ޔެދްދެވީމެވެ. ވިޔާޅުވިއެވެ. އެމީހާ ޒޯޔަ 

ވިޔާޅުވިއެވެ. އާދއެކެވެ. ޔެދްދެވީމެވެ. އަދބިމީހާ އާއި  ކެވޭދެގޯއެވެ.

އެވެ. ގިމަދް ދސެއެކު އެއްޔާދް ކުޒެވޭދެގޯއެވެ؟ ވިޔާޅުވިއެވެ. ދޭ

އެލުވާޑު ގަކުޒާޒުކޮފް ކުޒީމެވެ. އެކަޑޭސެޓާދު މޫދުޓުޅު އަދެއް ޓަޒާގަފް 

 އަދބުޒާ ޑެއްވިއެވެ. 

އެކަޑޭސެޓާދުސެ އަޒިހުދް ޑައިޘު  طاوسސެ އަޒިހުދް ابن عمر 

އެކަޑޭސެޓާދުސެ އަޒިހުދް އަޙްމަޔު ޒިވާ ކުޒެއްވިކަމަފް ބަޔާދް ކޮފްޓައި 

ދުހިދސާ ދުވަގަ ދެގް ވެއެވެ. "އިބުދު ޢުމަޒު ވިޔާޅުވިއެވެ. 

ކީޒިގި ޒަލޫޑާ އެޓަޔަ  !ކަދްގައްގަކާ ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑު ދުކުޒާފެވެ

     ގިމަދް އެއްލެވީމެވެ." ލުވާޑުގައް ކުޒުދް ދަހީ ކުޒެއްވި އަޏު
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ސެ އަޒިހުދް ޒަދސަޅު ލަދަޔަކުދް  ابن عباس رضى هللا عنو

ސެ އަޞްޙާބުދް ޓަޔަ ޒަދސަޅު   ޒަލޫޑާއައިލްޓައިވެއެވެ. "ކީޒިގި 

ބަޔަކު ގިމަދް ކަޑޭސެޓާދު ޔެކެވަޏައެއް ދުސަދްދަވަމެވެ. ކީޒިގި 

ލުވަޒުސެ ވަޏައިސަގުމާ ހަމަޔަފް އެކަޑޭސެޓާދުސެ ޞަޙާބީދް   ޒަލޫޑާ

ލުވާޑު ކޮފްޓައިވަދީ އެކަޑޭސެޓާދާ ކޮފްޓައިވަދީ ގޭޒަ ލުވާޑެވެ. ދުވަގަ 

ވެލް އޮޅުދް އެހުޒިހާ ކަމެއް މައްލަޑައަކާއި ބެހޭސޮގުދްދެވެ.  ޒަގޭ

ޓިޑުވާޓައިވަދީ ކީޒިގި ޤުޒްއާދާއި ބެހޭސޮގުދްދެވެ. ޓައިޔާ ހުޒި ކަމަކާއި 

ސައި  صحيحنيބެހޭސޮގުދް ދޫދީ އެބޭކަޑުދް ލުވާޑެއް ދުކުޒައްވައެވެ. 

  ކީޒިގި ޒަލޫޑާ ސެ އަޒިހުދް ޒިވާވެސެދް ވެއެވެ.  ادلغْية بن ُشعبة

 .ެَهى َعْن ) ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވ ِقيَل َوقَاَل ، َوِإَضاَعِة َكاَن يَ ن ْ
َؤاِل، وَ ِف َلْفظ ِإَن هللا َكرَِه َلُكْم َذِلكَ  اْلَمال،  (وََكثْ َرِة السُّ

އަޔި  !ބުދެވުދެވެ !ވެޒައްވާޓައިވަދީ ބުދްތެއެކަޑޭސެޓާދު މަދާ ކުމާދައި:"

މުޔަޑުދް އިލްޒާޓު ކުޒުމާއިކ ސިދަސިދައިދް ލުވާޑު ކުޒުމާއިކ އެހެދް 

ގިޔަބައި މީހުދްދަފް އެކަދް ޒުހިވޮޏިއެއް  هللاޒިވާޔަގެއްސައިކ މާގް 

    (متفق عليو)ދުސަދްދަވައެވެ." 

އަޒިހުދް ޒިވާވެސެދް އައިލްޓައި ވެއެވެ. އެކަޑޭސެޓާދު  ޓާދުލަޢްޔުސެ

َم رِ ْم َفحُّ رَ الَناَس ُجْرًما َمْن َسَأَل َعْن َشْيٍء َلَْ يَُ َأْعَظُم )ވިޔާޅުވިއެވެ. 
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އެދްމެ ދުބައި މީލްގަކުދްސެ ގެޒެއިދް " މާދައި: (وِمْن َأْجِل َمْسأَلَتِ 

މީހަކީ ހުއްޔަ ކަމަކާ ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑު ކުޒުމުދް ގިމާސެ 

މުލްޑިމުސައި  ޙުކުޒާ މީހާއެވެ." ޝަޒް حرامމަލްޑަޙަގަފްޓަކައި އެކަދް 

މި ޚައްޠާބީ އާއި އެދޫދް ވެލް ބޭކަޑުދް ޒިވާ ކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ. "

ޙަޔީޘް ސައި ބަޔާދް ކުޒައްވާޓައި އެވަދީ ބޭދުމެއް ދެގް ސޮގުސައި ލުވާޑު 

އެހެދް ދަމަވެލް ކޮދްމެހެދް ގިމާއަފް  ކުޒާ މީހުދްސެ ވާހަކައެވެ.

ޓިޑުވުމަކީ ޅުދް ކަމަކަމާއި ބެހޭސޮގުދް ލުވާޑުކޮފް އޮ ވިމެޔުވެޒި

ވަޙީ هللا މައްލަޑައެއް ދޫދެވެ. އަޔި އެކަމުސައި ބުޒަކަމެއް ދެގެވެ. މާގް 

ޓަހެކ ގިޔަބައިމީހުދް " މާދައި: ﴾فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكرِ  ﴿ކުޒައްވާޓައިވަދީ 

ވެޒިދްދާ  أىلސެ  علمދުޔަދްދަ ކަމުސައި ވާދަމަކ ގިޔަބައިމީހުދް 

 "!ކުޒާފެވެ سؤال

ވިއެވެ.  ވިޔާޅުވިއެވެ. އިބުދު ޢައްބާލް ގިމަދްކަޑޭސެޓާދަފް ވިޔާޅު عكرمة

މީލްގަކުދްސެ ސާގަފް ސޮލް އެމީހުދް ކުޒާ ލުވާޑުގަކުސެ ގެޒެއިދް 

އެމީހުދްދަފް ޓައިޔާ ހުޒި ކަދްގަކާއި ބެހޭސޮގުދް ކުޒާ ލުވާޑުގަކަފް 

ދެގްކަދްގައްގަކާއި ބެހޭސޮގުދް ކުޒާ އެއް ޖަވާބު ޔޭފެވެ. ޓައިޔާ 

ގިބާ މީލްގަކުދްދަފް ޔިމާވާ އުދޔަސޫ  !ލުވާޑުގަކަފް ޖަވާބު ދުޔޭފެވެ
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ގަކުސެ ގެޒެއިދް ގިދްބައިކުޅަ އެއްބައި ކަދްގަކުދް އެމީހުދް ޔުޒުހެޑި ކޮފް 

 ޔެމުއެވެ. 

ޖަވާބު ގިމާސެ ހިގުސެ އަޏިދް މީލްގަކުދް ކުޒާ ލުވާޑުގަކަފް   -0

އަފް ގަޤްވާވެޒިވެކ ގިމާ ޔޭ ޓަގުވާއަފް  هللاޔިދުދްކ މާދައަކީ މާގް 

ބައްޑަވާ ވޮޏިސެދްވާކަމާއިކ އަޔި ގިމާ ޔޭ ޓަގުވާއަކީ އެހެދް މީހުދްސެ 

ހިގުސެ ހަމަޖެހުމެއް ކަމުސައި ދުހެޔުމެވެ. އެކަމަކީ ޝަޒުޢީ ސޮގުދް 

ހުއްޔަވެސެދްވާދެކަމެއް ދޫދެވެ. ޙަޔީޘް ސައި ބަޔާދް ކުޒައްވާޓައިވަދީ 

 ކަމާއިސެދް ޔެކޮޅުވެޒި"ގިޔަބައިމީހުދް  މާދައި: ...( وَن ِإلَ ِإَنُكْم ََتَْتِصمُ )

 ގިމަދްކަޑޭސެޓާދުސެ އަޒިހަފް އަދްދަމުއެވެ."

ގާކުދް އެއްޗެއް ދަސާހެދް ޓަގުވާ ޔިދުމުސެ ބަޔަޑުސައިކ ޓަގުވާ  ހަމަ  -4

 އިޔުގަކާއި ޝަޒުޠުގަކަފް ބަޑަވާޢިއެއް ޔިދުމުސެ ކުޒިދް އެކަމުސެ ޤަ

  ޓަގުވާ ޔިދުމެވެ.

ޔީދްވެޒިކަމާއި ޢިޑްމީ ސޮގުދް އިގުބާޒު ހިޓެވޭ މީހުދްދާ ލުވާޑު   -0

ވާ ކުޒުދްކ އަޔި ގިބާ ބޭދުދްވާ ސޮގަފް ދުވަގަ ހުލްއެކަދި ގިމާ ގަބަޢަ

 ސައިވާ ސޮގަފް ޓަގުވާ ދުޔިދުމެވެ.مذىب 

ލުވާޑަފް މުދާލިބު ވަސުގެއް ކަދޏައެޅުދްކ އަޔި ޖަވާބު ޔިދުމުސައި  -5

 ދުޑުމެވެ.އަވަލްއަޒުވާ 
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ކުޔިކުޔި ކަދްގައްގަކުދް  فرعيމީލްގަކުދް ލަމާޑުކަދް ދުޔޭ   -6

 ޔުޒުހެޑި ވުމެވެ. 

ޒީ ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ. "މީލްގަކުދްސެ ގެޒެއިދް ޙަލަދުޑް ބަޞް -7

ސެ އަޅުގަކުދް ދުބައި މައްލަޑަގުސެ  هللاއެދްމެ ދުބައި މީހުދް މާގް 

 ގެޒެއަފް ވައްޓާޑައެވެ."

ވިޔާޅުވިއެވެ. މީހަކު ޝަޢްބީ އަފް ޔެދްދެވިއެވެ.  ސެޓާދުމާޑިކު -8

ގިމަދްދާ ގިބާއަފް މައްލަޑަގަކެއް ވަދްހަދާ ކުޒީމެވެ. ޝަޢްބީ 

އެކަދްގައް ޝައިޠާދާ އާ ބައްޔަަޑުވެ އޭދާ އާއި  ބާވިޔާޅުވިއެވެ. ގި

 ލުވާޑު ކުޒެވެދްޔެދް ޒައްކާކޮފްޓައި ބަހައްޓާފެވެ." 

. ބައެއް މީހުދް ބުދެޓައި ވެއެވެ. މާޑިކުސެޓާދު ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ  -9

އަހަޒެދް ޢިޑްމު އުދސެދުދީ އަހަޒެދްސެ ދަޓުލުސެ ބޭދުމަފެވެ. 

   މީލްގަކުދް އަހަޒެދްދަފް ބޭދުދް ވުމަފްޓަކައި ޢިޑްމެއް ދުހޯޔަމެވެ. 
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