އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް

ޑރ .ޔޫސުފް އަލްޤަރަޟާވީ
ތަރުޖަމާ :އިސްމާޢީލު ނާޖީ

ތަޢާރަފްތަކެއް
ޙަލާލް:

އެއީ

ދީނުގައި

މަނާކުރެވިފައި

ނުވާ،

އެކަން

ކުރުން

ޝަރުޢުގައި

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ކަންތަކެވެ.
ޙަރާމް :އެއީ ޝަރުޢުގައި އެކަން ކުރުން ކަނޑައެޅިގެން ނަހީކޮށްފައިވާ ކަންތަކެވެ .އަދި
މި ނަހީކުރުމާ ޚިލާފުވެ މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކަށް ،އާޚިރަތް ދުވަހު ﷲ ގެ ޢުޤޫބާތް
ލިބޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ދުނިޔޭގައި ދޭން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޢީ
ޢުޤޫބާތެއް ވެސް ފަހަރެއްގައި އޮވެދާނެއެވެ.
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މަކްރޫހަ :ޝަރުޢުގައި ކަމެއް މަނާކޮށްފައި ،ނަމަވެސް އެހާ ވަރުގަދައަށް އެކަމެއް މަނާ
ނުކުރާ ކަންތަކަށް ކިޔަނީ 'އަލްމަކްރޫހް' އެވެ .އަދި އެއީ ޙަރާމް ކަންތަކުގެ ދަރަޖައަށް
ނުދާ ކަންތަކެވެ .މިފަދަ ކަމެއް ކުރާ މީހާއަށް ،ޙަރާމްކަންތަކުން ލިބޭފަދަ ޢުޤޫބާތެއް
ނުލިބޭނެއެވެ .އެހެނެއްކަމަކު ،މިފަދަ ކަންތައް ކުރުމުގައި ދެމިހުރެ ،އެއީ އާދައިގެ
ކުޑަކަމެއް ކަމަށް ބަލައި އެކަން ދޫނުކޮށް ހުރެއްޖެނަމަ ،އެއީ އެމީހަކު ޙަރާމްކަންތައް
ކުރުމަށް ޖެހިލުންކަނޑުވައިދޭ ކަމެކެވެ.

އެއްވަނަ ބާބު
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ޙަލާލާއި ޙަރާމާއި މެދު އިސްލާމްދީނުގައި އޮތް އުޞޫލުތައް:
 ކަންކަމާއި އެއްޗެހީގައި އަސްލަކީ ހުއްދަވުން. ޙަލާލްކުރުމާއި ޙަރާމްކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ގެ ޙައްޤެއް. ޙަލާލްކަންތައް ޙަރާމްކޮށް އަދި ޙަރާމްކަންތައް ޙަލާލްކުރުމަކީ ،ﷲ އާ ޝިރުކުކުރުންފަދަ ކަމެއް.
 ޙަރާމްކުރުން ގުޅިފައިވަނީ ނުބައި އެއްޗެއްސާއި ގެއްލުމާ. ޙަރާމްކަންތައް ނުކޮށް ފުއްދޭނެ ޙަލާލްކަންތައް އެބަހުރި. ޙަރާމްކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމަކީވެސް ޙަރާމްކަމެއް. ޙަރާމްކަމެއް ކުރަން ޙީލަތް ހެދުމަކީވެސް ޙަރާމްކަމެއް. ނިޔަތް ރަނގަޅުވުމަކީ ޙަރާމްކަންތައް ކުރެވޭނެ އުޒުރެއް ނޫން. ޝުބުހާތަކާ ދުރުވެގަންނަންޖެހޭ. ޙަރާމް ހަމަ އެންމެންނަށްވެސް ޙަރާމް. -ޟަރޫރަތްތައް މަނާކަންތައް ހުއްދަކުރޭ.

3

ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤـٰﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﹺ
އެހެނިހެން ގިނަ ކަންތައްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ،ހަރާމް ހަލާލަކީ ވެސް ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނު
މީހުން ،އެކަމަކާމެދު ބޮޑު މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމެކެވެ.
އެގޮތްމިގޮތްވުން

އުފެދިފައިވާ

މިގޮތުން

ކަމެކެވެ.

އެމީހުންވަނީ

ނުބައިކަންބޮޑު

ޙަރާމްކަންތައް ޙަލާލްކޮށްފައެވެ .އަދި ރަނގަޅު ޙަލާލްކަންތައް ޙަރާމްކޮށްފައެވެ .އޭރުގެ
އަހުލުކިތާބީންގެ ކަންތައްވެސް ހުރީ ހަމަ މިފަދައިންނެވެ.
މި މަގުފުރެދުމުގެ އެއް ކޮޅަކީ ކަނާތުފިޔައިން ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމެވެ  .އަނެއް ކޮޅަކީ
ވާތުފިޔައިން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމެވެ.
ކަނާތުފިޔައިން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި ތިބީ  ،ދަތި އުނދަގުލުގައި އުޅެމުންދިޔަ ހިންދީ
ބުރަހުމަނުންނާއި ،ހަރުކަށިކަންމަތީ ތިބި މަސީޙީ ރާހިބުންނެވެ .އަދި މި ނޫންވެސް
ހަށިގަނޑަށް ވޭނާއި ޢަޒާބު ދިނުމާއި ،މީރު ރަނގަޅު ރިޒުޤު ޙަރާމްކޮށް ،ﷲ އެ
ކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތައް ޙަރާމްކުރުމުގެ މައްޗަށް
ބިނާވެފައިވާ ތަފާތު މަޛްހަބުތަކެވެ .މެދުތެރޭ ޤަރުނުތަކުގައި މަސީޙީ ރަހުބާނިއްޔަތުގެ
ހަރުކަށިކަން އޮތީ ކޮޅުންލާފައެވެ .ރާހިބުންގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުތަކެތި ޙަރާމްކުރުން
ގޮސްފައިވާ ވަރަކީ ،ފައި ދޮވުމަކީ އެއީ ފާފައެއް ކަމަށް ދުށުމެވެ! ފެންވެރުމަކީ އެއީ
ހިތާމަކޮށް ދެރަވާންޖެހޭފަދަ ނުބައި ކަމަކަށްވުމެވެ!
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އަނެއްކޮޅުން ވާތުފިޔައިން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވަނިކޮށް ފެންނަނީ ،ފާރިސްކަރައިން ފާޅުވި
'މަޒްދަކް' މަޛްހަބުގެ މީހުންނެވެ .އެ މީހުން ގާތު ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
ބޭނުން

ކަމެއްކުރަން ލަގަން އޮންނަނީ ދޫކޮށްލެވިފައެވެ.

މީސްތަކުންގެ ގާތުގައި

ފިޠުރީގޮތުން މާތްވެ ޙުރުމަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަކަށް އަރައިގަތުން ކަމުގައިވިޔަސް ވެހެވެ.
ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ޢަރަބިކަރަ ވެފައިވަނީ ،އެއްޗެއްސާއި ކަންކަން ޙަލާލްކުރުމާއި
ޙަރާމްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ހަމައިން ނެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ މިސާލަކަށެވެ .މިގޮތުން އެ
މީހުންވަނީ ،ރާބުއިމާއި ގުނަގުނައަށް ރިބާކެއުން ހުއްދަކޮށްފައެވެ .ގަދަކަމުން އަންހެނުން
ދެވައި އަދި އަނެއްބައިފަހަރު ކައިވެނިން މަޙްރޫމުކޮށް އުޅުނެވެ .މި ހުރިހާ ކަމަކަށް
ވުރެވެސް ނުބައިކަމަކީ ،އިންސީންގެ ތެރެއިންނާއި ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ވީ ޝައިޠާނުން
ޒީނަތްތެރިކޮށްދީގެން ،އަމިއްލަ އުފަން ދަރިން މެރުމެވެ .ހިތުގައިވާ ބަފާވަންތަކަމާ

ޚިލާފުވެ ،ދިރި ތިއްބާ ދަރިން ވަޅުލުމެވެ .މިގޮތުން ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻛﹶﺬﹶﻟﻚ
ﺯﻳﻦ ﻟﻜﹶﺜﲑﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﲔ ﻗﹶﺘﻞﹶ ﺃﹶﻭﻻﺩﻫﻢ ﺷﺮﻛﹶﺎﺅﻫﻢ ﻟﻴﺮﺩﻭﻫﻢ ﻭﻟﻴﻠﹾﺒﹺﺴﻮﺍ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺩﻳﻨﻬﻢ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ނަޢަމްސޫއްޕާއި ދަނޑުގޮވާމުގެ ބައެއް ،ﷲ އަށް އެޅުމަކީ އެއީ
ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ޝައިޠާނާ ދައްކައި ޒީނަތްތެރިކުރުވި ގޮތަށް ،ފަޤީރުކަމުގެ
ބިރަށްޓަކައި އަމިއްލަ ދަރިން މެރުމަކީވެސް ،ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ،މުޝްރިކުންގެ
ގިނަބަޔަކަށް،

ޝައިޠާނާ

ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ
ގެއްލެނިވިކުރުވައި

ދައްކައި

ޒީނަތްތެރިކުރުވިއެވެ.
ޤަތުލުކުރުވައިގެން،

ނަފްސުތައް

ހަލާކުކުރުވުމަށްޓަކައެވެ.
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އަދި

އެމީހުންގެ

އެއީ
އެ
ދީނުގެ

ﷲ

ބަފައިންތައް
ތެރެއަށް

ވަހުމްތަކާއި ބިދުޢަތައް ވައްދައި ،ޙައްޤަކީ ކޮބައިކަމެއް ނުވަތަ ބާޠިލަކީ ކޮބައިކަމެއް
ވަކިނުވާވަރަށް ދީން އޮޅުވާލައި މަގުފުރެއްދުމަށްޓަކައެވެ} ''.އަލްއަންޢާމް{137:
ޝައިޠާނުންނާއި ،އަޅުކަންކުރެވޭ ބުދުތަކުގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ މީހުން ،މިފަދައިން
ދަރިން މެރުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި ،އެތައް ގޮތަކުން ދައްކައި އެކަން
ޒީނަތްތެރިކުރުވިއެވެ .މިގޮތުން ބުނެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ ،ދިމާވެފައިވާ ނުވަތަ ވެދާނެ
ފަޤީރުކަމުން ސަލާމަތްވުމާއި ،އަންހެން ދަރިއެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލިބޭނެ ބަދުނާމުން
ދުރުވުމެވެ .އަދި ބައެއްފަހަރު އިލާހުންތަކަށްވެވޭ ޤުރުބާނެއް ކަމުގައިވެސް ދަރިން
ކަތިލެވުނެވެ.
އަޖާއިބުކުރުވަނިވި

ކަމަކީ،

ނުވަތަ

ވަޅުލައިގެން

ކަތިލައިގެން

ދަރިން

މެރުން

ޙަލާލްކަމަކަށް ހެދި މީހުން ،ގޮވާމާއި އެއްގަމުމަހުގެ ރަނގަޅު އެތަކެއް ބާވަތެއް އެ
މީހުން އަމިއްލައަށް ޙަރާމްކޮށްފައިވުމެވެ .އަދި މިއަށްވުރެވެސް އަޖާއިބުކަމަކީ ،އެއީ ﷲ
ކަނޑައެޅުއްވި ދީނީ ޙުކުމްތަކެއް ކަމަށް ހެދުމެވެ .އެމީހުންގެ މި ދޮގު ނިސްބަތްކުރުން

ރައްދުކުރައްވާ މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺃﹶﻧﻌﺎﻡ ﻭﺣ ﺮﺙﹲ ﺣﺠﺮ ﻻ ﻳﻄﹾﻌﻤﻬﺎ ﺇﹺﻻﱠ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎﺀُ ﺑﹺﺰﻋﻤﻬﹺﻢ ﻭﺃﹶﻧﻌﺎﻡ ﺣﺮﻣﺖ ﻇﹸﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭﺃﹶﻧﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮﻭﻥﹶ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺍﻓﹾﺘﺮﺍﺀً ﻋﻞﹶﻳﻪ ﺳﻴﺠﺰﹺﻳﻬﹺﻢ
ﺑﹺﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﹾﺘﺮﻭﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ :

''އަދި

މުޝްރިކުން

ބުނެއެވެ:

މިއީ

ބޭނުން

ކުރުން

މަނާކުރެވިފައިވާ ނަޢަމްސޫފިތަކާއި ދަނޑުގޮވާމެވެ .އެމީހުން ދަޢްވާކުރާގޮތުން ،އެމީހުން
ހުއްދަދޭ ވަކި ޚާއްޞަ ބަޔަކު މެނުވީ ،އެއިން ކައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ބައެއް
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ޖަމަލަކީ ،މިއީ ސަވާރުވުމާއި އެއްޗެހި އުފުލުން ހުއްދަނޫން ޖަމަލުކަމަށް ބުނެ،
ކަނޑައަޅައެވެ .އަދި މިއީ ކަތިލާހިނދު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަނެގެން ނުވާނެ،
ނަޢަމްސޫފިތަކެއްކަމަށް ބުނެ ވެސް ،ވަކި ބާވަތެއް ކަނޑައަޅައެވެ .މިކަންތައް އެމީހުން
ކުރަނީ ،އެއީ ﷲ ގެ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތްކަމަށް ބުނެ ދޮގުހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ .އެމީހުން
އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދައި އުޅުނު ދޮގޮތަކުގެ ސަބަބުން ،އެމީހުންނަށް
އެކަށީގެންވާ ސަޒާ ދެއްވާނެއެވެ} ''.އަލްއަންޢާމް{138 :
ޙަރާމްކުރަންޖެހޭ
މަގުފުރެދިފައިވާ

ތަކެތި

ޙަލާލްކޮށް،

މިންވަރު

ޙަލާލްކުރަންޖެހޭ

ޤުރުއާނުގައި

ތަކެތި

ޙަރާމްކުރާ

ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީހުން
މިގޮތުން

ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻗﹶﺪ ﺧﺴِﺮ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻗﹶﺘﻠﹸﻮﺍ ﺃﹶﻭﻻﺩﻫﻢ ﺳﻔﹶﻬﺎﹰ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﻋﻠﹾﻢﹴ ﻭﺣﺮﻣﻮﺍ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﹶﻬﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻓﹾﺘﺮﺍﺀً
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺪ ﺿﻠﱡﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ނެތި ،ޖާހިލުކަމުން ،އަމިއްލަ ދަރިން
ޤަތުލުކޮށް ،އަދި ﷲ އަށް ދޮގުހެދުމުގެ ގޮތުން ،އެކަލާނގެ ދެއްވާފައިވާ ޙަލާލުތަކެތި
ޙަރާމްކޮށް އުޅުނު މީހުން ،ގެއްލި ހަލާކުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ .މި މީހުންނަކީ،
މަގުފުރެދިފައިވާ ބައެއްކަން ކަށަވަރެވެ .އަދި މި މީހުންނަކީ ތެދުމަގުލިބިފައިވާ ހޭޖެހޭ
ބަޔަކު ކަމުގައި ވެސް ނުވެއެވެ} ''.އަލްއަންޢާމް{140 :
އިސްލާމްދީން އައި އިރު ،ޙަލާލްކުރުމާއި ޙަރާމްކުރުމުގައި ފެތުރިފައި އޮތް މިފަދަ
މަގުފުރެދުންތައް ނައްތާލާ ،ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިވާ ބޮޑު ގެއްލުން އިޞްލާޙުކުރަން
އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރިކަމަކީ ،ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމުގެ ވަކި އުޞޫލުތަކެއް
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އުފެއްދުމެވެ.

ޙަލާލާއި

ޙަރާމްގެ

ޤާއިމުވެފައިވާ

ކަންތައް

ތަނބުތަކެއް ނެގުމެވެ.

އޮޅުންބޮޅުން އަރާފައިވާ ޙަލާލް ޙަރާމްގެ ކަންތައް ހަމައަކަށް އަޅުވައި ،ކަންކަން
ރަނގަޅަށް ކިރޭނެ ތިލަފަތް ޤާއިމުކުރުމެވެ .އަދި ޙަލާލް ކަންތަކާއި ޙަރާމް ކަންތަކުގައި
އޮންނަންޖެހޭ

ގެނައެވެ.

'ހަމަކަމާއި' ' ވަޒަންކަން'

މިގޮތުން

އިސްލާމީ

އުއްމަތް

ވެގެންދިޔައީ ،މާތް ﷲ މި އުއްމަތް ސިފަކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ،ކަނާތަށްވެސް އަދި
ވާތަށްވެސް ހައްދުފަހަނައެޅުމެއް އަދި މަގުފުރެދުމެއް

ނެތް ،މެދުމިން އުއްމަތަށެވެ.

މީސްތަކުންނަށް ފާޅުވި އެންމެ ރަނގަޅު އުއްމަތަށެވެ.

*

* *

*

 -1ކަންކަމާއި އެއްޗެހީގައި އަސްލަކީ ހުއްދަވުން
މިގޮތުން އިސްލާމްދީން ކަނޑައެޅި އެންމެ ފުރަތަމަ އުޞޫލަކީ :މާތް ﷲ އުފެއްދެވި
އެއްޗެއްސާއި މަންފާތަކުގެ އަސްލަކީ އެ ޙަލާލްވެ ހުއްދަވުމެވެ .އަދި ޙަރާމްކުރުމުގެ
ޞައްޙަ ޞަރީޙަ ނައްޞެއް ނެތިއްޔާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަދި ކަމެއްވެސް ޙަރާމެއް
ނުވާނެއެވެ .ވީމާ ފެންނަން އޮތް ނައްޞު ޞައްޙަ ނޫންނަމަ  -ޟަޢީފް ޙަދީޘް ފަދަ-
ނުވަތަ އޮތް ދަލީލު ،ޙަރާމްކަމުގެ މައްޗަށް ޞަރީޙަކޮށް ދަލީލުކޮށް ނުދޭނަމަ ،އެ ކަމެއް
އޮންނާނީ ހުއްދަކަމެއް ގޮތުގައެވެ.
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ކަންކަމާއި މަންފާތަކުގެ އަސްލަކީ ހުއްދަވުން ކަމަށް އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިން ދަލީލު

ނެންގެވީ ،ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު އާޔަތްތަކަކުންނެވެ .މިސާލަކަށް މި އާޔަތްތަކެވެ :ﻫﻮ
ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺧﻠﹶﻖ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﺟﻤﻴﻌﺎﹰ
އާޔަތުގެމާނަ:

''އެކަލާނގެއީ

ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި،

ބިމުގައިވާ

އެންމެހައިތަކެތި

ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ} '' .އަލްބަޤަރާ{29:

ﻭﺳﺨﺮ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﺟﻤﻴﻌﺎﹰ
އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީމާނަ:

''އަދި

އުޑުތަކާއި

ބިމުގައިވާހާ

ތަކެއްޗެއް،

އެކަލާނގެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތެރިކުރެއްވިއެވެ .އެހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ވަނީ އެކަލާނގެ
ހަޟްރަތުންނެވެ} ''.އަލްޖާޘިޔާ{13 :

ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﺮﻭﺍ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﺨﺮ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﺃﹶﺳﺒﻎﹶ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻧﹺﻌﻤﻪ ﻇﹶﺎﻫﺮﺓﹰ ﻭﺑﺎﻃﻨﺔﹰ
އާޔަތުގެމާނަ:

''ހަމަކަށަވަރުން،

އުޑުތަކާއި

ބިމުގައިވާހާ

ތަކެއްޗެއް،

ﷲ

ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތެރިކުރެއްވިކަން ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭހެއްޔެއްވެ؟
އަދި އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތައް ފާޅުވެގެންވާ ގޮތުގައްޔާއި ،ފޮރުވިގެންވާ ގޮތުގައި،
ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވިއެވެ} ''.ލުޤްމާން{(20 :
މާތް ﷲ ،ދުނިޔޭގައި މިވާހާ އެއްޗެއް ހައްދަވައި ،އިންސާނުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެ
ލައްވައި ،އެއީ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢްމަތެއްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށްފަހު އެ
ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ޙަރާމްކުރައްވައި އެއިން އެމީހުން މަޙްރޫމެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ.
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އެކަލާނގެ އެ ތަކެތި އުފައްދަވައި ،ޚިދުމަތްތެރިކުރައްވައި ،ނިޢްމަތެއްކަމުގައި ލެއްވީ
ހަމަ އިންސާނުންނަށްޓަކައެވެ.
ދީނުގައި މާތް ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވަނީ ،އެ ކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާ ވަކި ޙިކުމަތަކަށް
އަދި ވަކި ސަބަބަކަށްޓަކައި ،ވަރަށް މަދު އެއްޗެކެވެ .މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ތަންކޮޅެއް
ފަހުން ވާހަކަ ދައްކާނަމެވެ.
ވީމާ މިގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަނީ ،ޙަރާމް ދާއިރާ ނިކަން ހަނިކޮށް ،ޙަލާލު
ދާއިރާ ވަރަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ .އެހެނީ ޙަރާމްކުރުމަށް އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ޞަރީޙަ
ނައްޞުތައް ވަރަށް މަދެވެ .ޙަލާލުކަމަށް ނުވަތަ ޙަރާމްކަމަށް ނައްޞެއް އައިސްފައިނުވާ
ކޮންމެ ކަމަކީ އަދި ކޮންމެ އެއްޗަކީ ،އޭގެ އަސްލުކަމުގައިވާ ޙަލާލްކަންމަތީ އޮންނާނެ
ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެކެވެ .އެއީ އިލާހީ ޢަފޫކުރެއްވުމުގެ ދާއިރާތެރޭގައިވާ ކަމެކެވެ.

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﻣﺎ ﺃﹶﺣﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﹺﻪ ﻓﹶﻬﻮ ﺣﻠﹶﺎﻝﹲ،
ﻭﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻓﹶﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ ، ﻭﻣﺎ ﺳﻜﹶﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﹶﻬﻮ ﻋﻔﹾﻮ ، ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ، ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻢ
ﻳﻜﹸﻦ ﻟﻴﻨﺴﻰ ﺷﻴﺌﹰﺎ

1
F0

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :މާތް ﷲ ޤުރުއާނުގައި ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ޙަލާލުކުރައްވައިފިނަމަ އެ
ޙަލާލެވެ.

ޙަރާމްކުރައްވައިފިނަމަ

އެ

ޙަރާމެވެ.

އަދި

އެކަލާނގެ

އޭގެ

ޙުކުމް

ބަޔާންނުކުރައްވައި ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަކީ ނުވަތަ އެއްޗަކީ ޢަފޫކުރެވިފައިވާ ކަމެއް
1

ރިވާކުރެއްވީ އަލްޙާކިމް  .އަދި އަބުއްދަރްދާއުގެ ރިވާޔަތުން މި ޙަދީޘް ޞައްޙަކުރެއްވި  .އަލްބައްޒާރް ވިދާޅުވެފައި
ވަނީ ،ރަނގަޅު ސަނެދެއްކަމަށް.
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ނުވަތަ އެއްޗެކެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ﷲ ގެ ޢަފޫކުރެއްވުން ޤަބޫލުކުރާށެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދުމަނެތިވެ ވޮޑިނުގަންނަވައެވެ ''.މިހެން
ޙަދީޘްކުރެއްވުމަށް ފަހު ،ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺑﻚ ﻧﺴِﻴﺎﹰ މި އާޔަތް ކިޔަވާވިދާޅުވިއެވެ''.
''އަދި

އާޔަތުގެމާނަ:

ވެރިރަސްކަލާނގެއީ

ކަލޭގެފާނުންގެ

ހަނދުމަނެތިވެވޮޑިގެންވާ

ކަލަކުކަމުގައި ނުވެއެވެ} ''.މަރްޔަމް{64:
އަދި ސަލްމާނުލް ފާރިސީގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ :ބަޓަރާއި ޗީޒާއި ކެހެރިއާ
ބެހޭގޮތުން ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އަރިހު ސުވާލު ދެންނެވުމުން

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺍﳊﹶﻼﹶﻝﹸ ﻣﺎ ﺃﹶﺣﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﹺﻪ ، ﻭﺍﳊﹶﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﹺﻪ ، ﻭﻣﺎ
1
ﺳﻜﹶﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﹶﻬﻮ ﻣﻤﺎ ﻋﻔﹶﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢ
F1

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ޙަލާލަކީ
ޤުރުއާނުގައި

ﷲ

ބަޔާންނުކުރައްވާ

ޤުރުއާނުގައި

ﷲ ޙަލާލްކުރައްވާފައިވާ ކަމެވެ.

ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ
ދޫކުރައްވާފައިވާ

ކަމެވެ.

ކަމަކީ

އަދި

ނުވަތަ

އެކަލާނގެ
އެއްޗަކީ

އޭގެ

ޙަރާމަކީ
ޙުކުމް

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ޢަފޫކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެކެވެ''.
މި ޙަދީޘުން ފެންނަނީ ،ވަކިވަކި މައްސަލަތަކުގެ ވަކިވަކި ޖަވާބު ދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި،
ޙަލާލު ޙަރާމް ދެނެގަންނަން އެ މީހުން ރުޖޫޢަވާނެ ވަކި ޤަވާޢިދެއް ،އިތުރު އެކަލޭގެފާނު
ދެއްވިތަނެވެ .ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ކަންތައްތައް އެނގުމުން ،ދެން ބާކީ ހުރި ކަންތައްތައް
އެއީ ރަނގަޅު އަދި ޙަލާލް ކަންތައްތައް ކަން ދެނެގަންނަން ފުދޭކަމެވެ.

1

ރިވާކުރެއްވީ ތިރްމިޛީ ،އިބްނު މާޖާ ،އަދި އަލްޙާކިމް.
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އަދިވެސް އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻓﹶﺮﺽ ﻓﹶﺮﺍﺋﺾ ﻓﹶﻠﹶﺎ
ﺗﻀﻴﻌﻮﻫﺎ ،ﻭﺣﺪ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻌﺘﺪﻭﻫﺎ ،ﻭﺣﺮﻡ ﺃﹶﺷﻴﺎﺀَ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻨﺘﻬﹺﻜﹸﻮﻫﺎ ،ﻭﺳﻜﹶﺖ ﻋﻦ ﺃﹶﺷﻴﺎﺀَ
ﺭﺣﻤﺔﹰ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻏﹶﻴﺮ ﻧﹺﺴﻴﺎﻥ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﺒﺤﺜﹸﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ

1
F2

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ﷲ ވަނީ ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ކަންތައްތަކެއް ފަރުޟުކުރައްވާފައެވެ .ފަހެ
ތިޔަބައިމީހުން އެ ނަގާނުލާށެވެ .އަދި ޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ .ފަހެ
ތިޔަބައިމީހުން އެ ފަހަނައަޅައި ނުދާށެވެ .އަދި ބައެއް ކަންކަމާއި އެއްޗެހީގެ ޙުކުމް
ބަޔާންނުކުރައްވާ ދޫކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙްމަތަކަށްޓަކައެވެ.
ހަނދުމަފުޅުނެތިވޮޑިގެނެއް ނޫނެވެ .ވީމާ ތިޔަބައިމީހުން އެ ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު
ސުވާލުކޮށް ހޯދަން ނޫޅޭށެވެ''.
ދެން މިތާ ފާހަގަކޮށްލަން އަހަރެން ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ ،އަސްލަކީ ހުއްދަވުމޭ ބުނެވޭ
ބަހުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ .ކިއެއްތަ ،އޭގެތެރޭގައި ދީނުގެ
އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ،ޢަމަލުތަކާއި ކަންކަންވެސް ހިމެނެއެވެ .މިއަށް އަހަރެމެން
ކިޔައި މި އުޅެނީ ''އާދަތައް ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތައް'' އެވެ .މީގެ އަސްލަކީ ވެސް،
ޝަރުޢުގައި

ޙަރާމްކުރައްވާފައިނުވާ

އެއްވެސް

ކަމެއް

ޙަރާމް

ނުވުމެވެ.

އެހެނީ

އަލްއަންޢާމް ސޫރަތުގެ  119ވަނަ އާޔަތުގައިވާ :ﻭﻗﹶﺪ ﻓﹶﺼﻞﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ
އާޔަތުގެމާނަ'' :ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވި ތަކެތި ތަފްޞީލުކޮށް
ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ} ''.އަލްއަންޢާމް{119 :
1

ރިވާކުރެއްވީ އައްދާރުޤުޠްނީ ،އަދި ނަވަވީ ވަނީ 'ސަޅީސް ހަދީޘް' ގައި އެ ހަދީޘް ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި.
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ﷲގެ މި ބަސްފުޅުގައި ،ތަކެއްޗާއި ކަންކަންވެސް ހިމެނި ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ.
ނަމަވެސް އަޅުކަންތައް މިއާ މުޅިން ޚިލާފެވެ .އެހެނީ އަޅުކަންތަކަކީ ސީދާ ދީނުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ވަޙީގެ ޒަރީޢާއިން ނޫނީ ނުނެގޭނެ ކަންކަމެވެ .މިފަދަ ކަންކަމާ މެދު

އައިސްފައިވާ ޞަޙީޙް ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪﺙﹶ ﻓﻲ ﺃﹶﻣﺮﹺﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﹶﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻬﻮ ﺭﺩ

1
F3

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :އަހަރެމެންގެ މި ދީނުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދީނުގެ ތެރެއަށް ވައްދައި
އިތުރުކޮށްފިއްޔާ ،ފަހެ އެއީ ޤަބޫލުނުކުރެވި ރައްދުވެގެންވާ ކަމެކެވެ''.
އެހެނީ ،ދީން ހިމެނިގެންވަނީ ދެ ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ :ﷲ ފިޔަވާ އެހެން
ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމާއި ،ﷲ ޝަރުޢުކުރެއްވި ގޮތަކަށް ނޫނީ އެކަލާނގެއަށް
އަޅުކަން ނުކުރުމެވެ .ވީމާ އަމިއްލައަކަށް އަޅުކަމެއް ހަދައިފިއްޔާ ،ކޮންމެ މީހަކު
ކުރިކަމަކަށް ވިޔަސް ،އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމެކެވެ .ﷲ އާ ކުއްތަންވެވޭނެ
އަޅުކަންތައް އުފެއްދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެ ކަލާނގެއެވެ.
ނަމަވެސް އާދަތައް ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތައް އުފައްދަނީ ދީނެއް ނޫނެވެ .އެއީ މީހުން
އުފައްދާ އަދި ކުރާ މުޢާމަލާތުން އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ .ދީން އައިސްފައިވަނީ އެ
ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ،ބަދަލުކޮށް ،ފުރިހަމަކޮށްދޭށެވެ .އަދި އަނެއްބައި ފަހަރު
ގެއްލުމެއް ފަސާދައެއް ނުހިމެނޭ ކަމެއްވިއްޔާ ،އެކަން އޮތްގޮތަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

1

ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް.
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ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ'' :އަޅުތަކުންގެ ބަހާއި ޢަމަލު
ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ :އެއީ ދީނުގެ ކަންތައް އެއިން ފުރިހަމަވާ އަޅުކަންތަކާއި،
އަދި ދުނިޔަވީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އާދަތަކެވެ .ފަހެ ،ﷲ ވާޖިބުކުރައްވާފައިވާ ނުވަތަ
އެކަލާނގެ

ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ

އަޅުކަންތައް،

ބާވައިލެއްވި

ޝަރީޢަތުން

ނޫނީ

ނޭނގޭނެކަން ،ޝަރީޢަތުގެ އުޞޫލުތައް ބެލުމުން އަހަރެމެންނަށް އެނގެއެވެ.
ދެން ،އާދައަކީ ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގައި މީހުން ބޭނުންވާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އާދަވެފައިވާ
ކަންކަމެވެ .މީގެ އަސްލަކީ މަނާ ނުވުމެވެ .މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ﷲ -ސުބުޙާނަހޫ
ވަތަޢާލާ -މަނާ ނުކުރައްވާ ކަމެއް މަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އެހެނީ އަމުރުކުރުމާއި
ނަހީކުރުމަކީ ﷲ ގެ ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ .އަދި ކަމެއް އަޅުކަމަކަށް ވާނީ،
އެ ކަމަކީ ﷲ އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ނަމައެވެ .ވީމާ ފަހެ
އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅެއް ނެތި ،ކަމެއް

ސާބިތުވެފައިވާ

އެއީ މަނާކަމެއްކަމަށް ބުނެ ކަނޑައެޅޭނީ

ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
މިހެންވެ

އިމާމް

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:

އަޙްމަދާއި

އަދި

"އަޅުކަންތަކުގައި

ނޫންވެސް

އެ

އަސްލަކީ

އަހުލުލްޙަދީޘްގެ
ޝަރުޢީ

ނައްޞުގެ

ފިޤުހުވެރިން
މައްޗަށް

ހުއްޓިފައިވުމެވެ .ވީމާ ﷲ ޝަރުޢުކުރައްވާފައި ނުވާކަމެއް ޝަރުޢުނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެން ނޫނީ އަހަރެމެން ވާނީ ،ﷲ ގެ މި ބަސްފުޅުގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ .ﺃﹶﻡ ﻟﹶﻬﻢ
ﺷﺮﻛﹶﺎﺀُ ﺷﺮﻋﻮﺍ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﺫﹶﻥﹾ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ
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އާޔަތުގެ މާނަ'' :ނުވަތަ ﷲ އިޒުނަދެއްވާފައިނުވާ ދީނެއް ،އެއުރެންނަށް ޝަރުޢުކޮށް
ކަނޑައަޅައިދިން ޝަރީކުންތަކެއް އެ އުރެންނަށް ވޭހެއްޔެވެ؟'' }އައްޝޫރާ{21:
އާދަތަކުގެ އަސްލަކީ ޢަފޫކޮށް ދޫކޮށްލެވިފައިވުމެވެ .ވީމާ މާތް ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ
ކަމެއް ނޫނީ މަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އެހެން ނޫނީ އަހަރެމެން ވާނީ ،މާތްﷲ ގެ މި

ބަސްފުޅުގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ .ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺭﹺﺯﻕﹴ ﻓﹶﺠﻌﻠﹾﺘﻢ ﻣﻨﻪ

ﺣﺮﺍﻣﺎﹰ ﻭﺣﻼﻻﹰ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺫﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻔﹾﺘﺮﻭﻥﹶ
އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީމާނަ:

''ވަޙީއަށް

އިންކާރު

އެކުރާ

ކާފިރުންނަށް

ކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވާށެވެ .ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލައްވާފައިވާ ޖަނަވާރާއި ގޮވާމުގެ ރިޒުޤާމެދު،
ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ޚަބަރުދީބަލާށެވެ! ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން އޭގެ ބައެއް ތަކެތި ޙަރާމް
ތަކެއްޗަށް ،އަނެއްބައި ތަކެތި ޙަލާލް ތަކެއްޗަށް ހެދީމުއެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ :ﷲ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަމަށް އިޒުނަދެއްވީހެއްޔެވެ! ނުވަތަ ދޮގުވާހަކަތަކެއް އަމިއްލައަކަށް
ހަދައިގެން ﷲ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅެނީހެއްޔެވެ! ޝައްކެއްވެސް ނެތި އެއީ
ހަދައިގެން ،ﷲ އާ މެދު އެމީހުން ދައްކާ ބާޠިލު ދޮގުވާހަކަތަކެވެ} ''.ޔޫނުސް{59:
މިއީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ،ފައިދާބޮޑު ޤަވާޢިދެކެވެ .އަދި
މިއިން އަހަރެމެންނަށް އެނގެނީ:
ގަނެވިއްކުމާއި ހިބަކުރުމާއި ކުއްޔަށްދިނުމާއި އަދި މި ނޫންވެސް ،ކެއުމާއި ބުއިމާއި
ފޭރާންފަދަ ،ދިރިއުޅުމުގައި މީހުން ބޭނުންވާ އާދަތަކުގައި ،ޝަރީޢަތް ވަނީ ރިވެތި
އަދަބުތަކެއް ގެނެސްދީފައެވެ .މީގެތެރޭގައިވާ ފަސާދައާއި ގެއްލުން ހުންނަ ކަންތައް
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ޙަރާމްކުރިއެވެ .ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައް ވާޖިބުކުރިއެވެ .ކޮންމެހެން ބޭނުންނުވާ
ކަންތައް މަކްރޫހަކުރިއެވެ .އަދި އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި ލިބުން ގާތް މަޞްލަޙަތެއް
އޮތިއްޔާ ،އެ ކަމެއް މުޞްތަޙައްބުކުރިއެވެ.
މިހެން މިކަން އޮތުމުން ،ޝަރުޢުގައި ޙަރާމް ނުކުރާހާ ހިނދަކު ،މީހުން ބޭނުން
ގޮތަކަށް ގަނެވިއްކައި ކުއްޔަށްދީ ހެދިދާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ޝަރުޢުގައި ޙަރާމް
ނުކުރާހާ ހިނދަކު މީހުން ބޭނުން އެއްޗެއް ކައިބޮއިވެސް ހެދިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް
އާދަތަކަކީ ފަހަރެއްގައި މުސްތަޙައްބު ކަމަކަށް ނުވަތަ މަކްރޫހަ ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ.
އަދި ޝަރުޢުގައި ވަކި އިމެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކޮންމެ ކަމަކީ އޭގެ އަސްލާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ކަމެކެވެ".

1

F4

މި އަސްލަށް ދަލީލުކޮށްދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖާބިރު ބިން ޢަބްދުﷲ ގެ ކިބައިން
ރިވާކުރެވި ،ބުޚާރީގައިވާ މި ވިދާޅުވުން ހިމެނެއެވެ

'' :ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވެމުން

ދިޔަދުވަސްވަރު ،އަހަރެމެން ޢަޒުލުކޮށް އުޅުނީމެވެ .ފަހެ އެއީ މަނާކަމެއްނަމަ ޤުރުއާން
އެކަން މަނާކުރީހެވެ".

2

F5

1

އިބްނު ތައިމިއްޔާގެ އަލްޤަވާޢިދުއް ނޫރާނިއްޔަތިލް ފިޤްހިއްޔާ  .ޞ .311،211މި ޤަވާޢިދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،

އިބްނު ތައިމިއް ޔާއާއި އެނާގެ ދަރިވަރު އިބްނު

އަލްޤައްޔިމް އަދި ޙަންބަލީ ފިޤުހުވެރިން ވަނީ

 ،ޢަޤުދުތަކާއި

ޝަރުޠުތަކުގައި އަސްލަކީ ހުއްދަވުންކަމަށް ނިންމާފައެވެ  .ވީމާ ޙަރާމްކަމަށް ނައްޞެއް އައިސްފައި ނުވާ  ،އޭގައި
ޙަރާމް ކަމެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ،ކޮންމެ ޢަޤުދަކީ ހުއްދަ އެއްޗެކެވެ.
2

ޢަޒުލުކުރުމަކީ މާބަނޑުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި  ،މަނިބޭރުވުމުގެ ކުރިން ފިރިހެނާގެ ޛަކަރު ފަރުޖުން ބޭރުކުރުން .

)ތަރުޖަމާނު(
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ވީމާ މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ އެކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަޙީގެ ބަސްފުޅެއް ނާންނަ ކަންތަކަކީ،
އެއީ ކުރުން މަނާ ނުވަތަ ނަހީކުރެވިގެންވާ ކަންތަކެއް ނޫންކަމެވެ .ކިއެއްތަ ،މަނާކަމުގެ
ނުވަތަ ނަހީކުރުމުގެ ނައްޞެއް އަންނަންދެން އެއީ ހުއްދަކަމެއްކަމަށް ޞަޙާބީން
ދެކެވަޑައިގަތްކަމެވެ .ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި މިއީ ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޞަޙާބީންގެ
ފިޤުހުވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަކަން ދައްކައިދޭ ކަމެކެވެ.
ވީމާ

މިހިސާބުން

އަހަރެމެންނަށް

މަތިވެރި

ކަނޑައެޅޭ

ﷲ

އުޞޫލަކީ:

ޝަރުޢުކުރެއްވުމުން ނޫނީ އެއްވެސް އަޅުކަމެއް ޝަރުޢުނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ﷲ
ޙަރާމްކުރެއްވުމުން ނޫނީ އެއްވެސް އާދައެއް ޙަރާމް ނުވާނެއެވެ.

*

*

*

*

 -2ޙަލާލްކުރުމާއި ޙަރާމްކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ގެ ޙައްޤެއް
ދެވަނަ އުޞޫލަކީ :އިސްލާމްދީން ވަނީ ޙަލާލްކުރުމާއި ޙަރާމްކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ
ފަރާތް

ކަނޑައަޅާ

ނިންމާފައެވެ.

ދީނީގޮތުން

ނުވަތަ

ދުނިޔެވީ

ގޮތުން

ކޮންމެ

ދަރަޖައެއްގެ ބައެއް ކަމުގައިވިޔަސް ،އިންސާނުންނަށް މި ބާރު ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ .މި
ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށެވެ .މިހެންވެ ﷲ ގެ
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އަޅުތަކުންގެ

މައްޗަށް
އަދި

ޢިލްމުވެރިންނެއް

ދާއިމީކޮށް

އެއްޗެއް

ރާހިބުންނެއްވެސް

ޙަރާމްކުރުމުގެ

އިސްލާމްދީނަކު

ބާރުލިބިގެންވާ

ނުތިބެއެވެ.

އަދި

ރަސްކަލުންނެއް ނުވަތަ ވެރިންނެއްވެސް ނުތިބެއެވެ .އަމިއްލައަށް ކަމެއް ޙަލާލްކޮށް
ޙަރާމްކޮށްފިއްޔާ ،އެ ފަރާތެއް އެވަނީ ހައްދުން ބޭރުވެ ،ޚަލްޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ކަންކަން
ޝަރުޢުކުރެއްވުމަށް ހަމައެކަނި ﷲ އަށް ލިބިވޮޑިގަންނަވާ ޙައްޤަށް އަރައިގެންފައެވެ.
އަދި މިފަދަ ޢަމަލަކަށް ރުހި ޤަބޫލުވެ އެއަށް ތަބާވެއްޖެނަމަ ،އޭނާ އެ ފަރާތްތައް ﷲ އާ
ޝަރީކުކޮށްފިއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ތަބާވުމަކީ ޝިރުކުގެ ޢަމަލެކެވެ.

ﺃﹶﻡ ﻟﹶﻬﻢ ﺷﺮﻛﹶﺎﺀُ ﺷﺮﻋﻮﺍ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﺫﹶﻥﹾ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ
އާޔަތުގެ މާނަ'' :ނުވަތަ ﷲ އިޒުނަދެއްވާފައިނުވާ ދީނެއް ،އެއުރެންނަށް ޝަރުޢުކޮށް
ކަނޑައަޅައިދިން ޝަރީކުންތަކެއް އެ އުރެންނަށް ވޭހެއްޔެވެ؟'' }އައްޝޫރާ{21:
އަހުލުކިތާބީން އެމީހުންގެ
ޙަރާމްކުރުމުގެ

ބާރު

ރައްދުކުރައްވާފައެވެ.

ދީނީ
ދިނުމުން،
މިގޮތުން

ޢިލްމުވެރިންނާއި
ޤުރުއާނުގައިވަނީ
ތައުބާ

ރާހިބުންނަށް،
އެކަމަށް

ސޫރަތުގައި

ޙަލާލްކުރުމާއި
ޢައިބުގެ ބަސް

ކީރިތިވަންތަ

ﷲ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﺍﺗﺨﺬﹸﻭﺍ ﺃﹶﺣﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﺭﻫﺒﺎﻧﻬﻢ ﺃﹶﺭﺑﺎﺑﺎﹰ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴِﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻭﻣﺎ
ﺃﹸﻣﺮﻭﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻬﺎﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އެމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި
ރާހިބުންނަކީ ،ޙުކުމްތައް ކަނޑައަޅާ ،ޙަލާލްކަންތައް ޙަރާމްކޮށް ޙަރާމްކަންތައް ޙަލާލްކޮށް
ހަދާ ރައްބުން ކަމުގައި ހަދައި ﷲ ގެ ޝަރީޢަތް ދޫކުޅައެވެ .އަދި މަރްޔަމުގެފާނުގެ
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ދަރިކަލުން ޢީސާގެފާނަކީ އިލާހެއްކަމުގައި ނަޞާރާއިން ހެދިއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ
އެންމެންނަށް ﷲ އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ،ހަމައެކަނި އެއްކައުވަންތަ އެކަލާނގެއަށް
އަޅުކަންކުރުމަށެވެ .ފަހެ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤު އެހެން އިލާހެއް ނުވެއެވެ.
ޝިރުކާއި މަގުފުރެދިފައިތިބި މީހުން ،އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެއްހަމަކުރާ ހުރިހާ
އެއްޗަކުން އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ} ''.އައްތައުބާ{31 :
އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން ނަޞްރާނީއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިހުރި ޢަދިއްޔު ބިން ޙާތިމް،
އެއްފަހަރަކު ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -މި އާޔަތް ކިޔަވާ

ވިދާޅުވި އަޑު އައްސަވާފައި ދެންނެވިއެވެ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲ! ﺇﱠﻢ ﱂﹶ ﻳﻌﺒﺪﻭﻫﻢ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺑﻠﹶﻰ،
ﺇﹸﻢ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﹺﻢ ﺍﳊﹶﻠﹶﺎﻝ ،ﻭﺃﺣﻠﹸﻮﺍ ﳍﹶﻢ ﺍﳊﹶﺮﺍﻡ ﻓﹶﺎﺗﺒﻌﻮﻫﻢ ،ﻓﹶﺬﻟﻚ ﻋﺒﺎﺩﻢ ﺇﻳﺎﻫﻢ
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ! އެބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް އަޅުކަމެއް
ނުކުރެއެވެ''.

އެ

ހިނދު

ކީރިތި

ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" :އާއެކެވެ .އެކަމަކު އެފަރާތްތަކުން އެބައިމީހުންނަށް ޙަލާލްކަންތައް
ޙަރާމްކޮށް،

ޙަލާލްކަންތައް

އެކަމަށް

ޙަރާމްކުރީމާ

ތަބާވެ

ކިޔަމަންވީއެވެ.

ފަހެ

އެބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް ކުރި އަޅުކަމަކީ އެއީއެވެ''.
އަދި މި އާޔަތުގެ ތަފްސީރެއްގެ ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިކަމަށް އެހެން
ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ'' :އެބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް ސީދާ އަޅުކަމެއް ނުކުރެއެވެ.
އެކަމަކު އެ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންނަށް ކަމެއް ޙަލާލްކޮށްފިނަމަ އެއީ ޙަލާލްކަމެއް
1

ރިވާކުރެއްވީ އައްތިރްމިޛީ ،އަދި ޙަދީޘް ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވި.
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ކަމުގައި ބެލިއެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކުން އެ މީހުންނަށް ކަމެއް ޙަރާމްކޮށްފިނަމަ އެއީ
ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ބެލިއެވެ''.
މިއަދާ ޖެހެންދެންވެސް ނަޞާރާއިން ހީކުރަނީ ،ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންތައް ޙަރާމްކޮށް
ޙަލާލްކުރުމުގެ ބާރު ،ޢީސާގެފާނު އުޑަށް އުފުއްލެވުނު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނު ވަނީ،
ދަރިވަރުންނަށް ދެއްވާފައެވެ .މި ބީދައިން އިންޖީލު މައްތާގެ އަށާރަވަނަ ބާބުގެ
އަށާރަވަނަ އާޔަތު ގައި އައިސްފައިވެއެވެ'' :އަހަރެން މި ބުނަނީ ޙައްޤު ބަހެވެ .ކަލޭމެން
ބިމުގައި ޙަރާމްކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އުޑުގައި ޙަރާމްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ކަލޭމެން ބިމުގައި
ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އުޑުގައި ހުއްދަކުރެވޭނެއެވެ''.
ﷲ ގެ އިޒުނަފުޅަކާ ނުލާ އަމިއްލައަކަށް ޙަރާމް ޙަލާލްކޮށް އުޅުނު މުޝްރިކުންނަށް
ވެސް ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ޢައިބުގެބަސް ރައްދުކުރައްވާފައެވެ  .ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ:

ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺭﹺﺯﻕﹴ ﻓﹶﺠﻌﻠﹾﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎﹰ ﻭﺣﻼﻻﹰ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺫﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺗﻔﹾﺘﺮﻭﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ވަޙީއަށް އިންކާރުއެކުރާ ކާފިރުންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ:
ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލައްވާފައިވާ ޖަނަވާރާއި ގޮވާމުގެ ރިޒުޤާމެދު ،ތިޔަބައިމީހުން
ނިކަން ޚަބަރުދީބަލާށެވެ! ފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން އޭގެ ބައެއް ތަކެތި ޙަރާމް ތަކެއްޗަށް،
އަނެއްބައި ތަކެތި ޙަލާލް ތަކެއްޗަށް ހެދީމުއެވެ .އައްސަވާބައްލަވާށެވެ :އެފަދައިން
ކަންތައް

ކުރުމަށް،

ﷲ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

އިޒުނަފުޅު

ދެއްވީހެއްޔެވެ؟

ނުވަތަ

ދޮގުވާހަކަތަކެއް އަމިއްލައަކަށް ހަދައިގެން ﷲ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅެނީހެޔެވެ!
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ޝައެއްކެއްވެސް

ނެތި

ހަދައިގެން،

އެއީ

އާ

ﷲ

މެދު

ދޮގުބުނަނީނެއެވެ''.

}ޔޫނުސް{59:

އަދިވެސް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ :ﻭﻻ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﺼﻒ ﺃﹶﻟﹾﺴِﻨﺘﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﺏ ﻫﺬﹶﺍ ﺣﻼﻝﹲ ﻭﻫﺬﹶﺍ ﺣﺮﺍﻡ
ﻟﺘﻔﹾﺘﺮﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﺏ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻔﹾﺘﺮﻭﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﺏ ﻻ ﻳﻔﹾﻠﺤﻮﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :އަމިއްލައަށް ޙަރާމް ޙަލާލް ކަނޑައަޅާފައި އެއީ ﷲ
ބާވައިލެއްވި ގޮތޭ ބުނެ ދޮގުހެދުމަށްޓަކައި ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ދޫތަކުން ދޮގުތައް ހަދައި
ޙަލާލު ޙަރާމް ކަނޑައަޅާ ސިފަކޮށް އުޅޭ ކަންތަކަށް ،މިއީ ޙަލާލް ކަމެކޭ އަދި މިއީ
ޙަރާމް ކަމެކޭ ނުބުނާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އާމެދު ދޮގުހަދާ މީހުން ދުނިޔެއަކުވެސް
އަދި އާޚިރަތަކުވެސް ނުދިންނަވާހުއްޓެވެ} ''.އައްނަޙްލު{116 :
ޙަލާލްކުރުމާއި ޙަރާމްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ﷲ ކަމާއި ،އަދި
އެކަލާނގެ ފޮތުގައި ނުވަތަ އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި
ބަޔާންކުރައްވާނެކަމާއި،
މީސްތަކުންނަށް

އަދި

ތިމާމެންގެ

ބަޔާންކޮށްދިނުން

ރަސޫލެއްގެ

ވަޒީފާއަކީ

އެކަނިކަން،

ޙަލާލް

އިސްވެދިޔަ

ދޫފުޅުން

އެކަން

ޙަރާމްކަމުގެ

ޙުކުމް

ބަޔާންކަން

ބޮޑު

އާޔަތްތަކުންނާއި ފާޅުކަން ބޮޑު ޙަދީޘްތަކުން ،އިސްލާމްދީނުގެ ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިންވަނީ

ވަރަށް ޔަޤީންކަން ބޮޑުކޮށް ދެނެގެންފައެވެ .ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻭﻗﹶﺪ ﻓﹶﺼﻞﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﺎ
ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ
އާޔަތުގެމާނަ'' :ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވި ތަކެތި ތަފްޞީލުކޮށް
ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ} ''.އަލްއަންޢާމް{119 :
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ފަހަރެއްގައިވެސް ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ،މީހުންނަށް ހުއްދަކަމާއި ހުއްދަނޫންކަމަކީ
ކޮބައިކަން އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅާ ތަޝްރީޢުކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ .އިސްލާމްދީނުގައި
ކުރިން ތިއްބެވި ޢިލްމުވެރިންގެ ފުންނާބު އުސްކަމާއި ،އިޖްތިހާދުކުރެވޭ ދަރަޖައިގެ
މަތިކަމާއެކުވެސް ،ފަތުވާއެއް ދޭންޖެހިވަޑައިގެންފިނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހިވަޑައިގަތެވެ.
ޙަރާމްކަމެއް

ޙަލާލްކުރެވިދާނެކަމަށް

ނުވަތަ

ޙަލާލްކަމެއް

ޙަރާމްކުރެވިދާނެކަމަށް

ބިރުފުޅުން ،ފަތުވާއަކަށް އެދި އެބޭފުޅުންނަށް ހުށައެޅޭ ސުވާލުތައް ،މާ މޮޅުކަމަށް
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެހެން

ޢިލްމުވެރިއްގެ

އަރިހުގައި

ދަންނަވާށޭ

ވިދާޅުވެ

ފޮނުވާލައްވައެވެ.
އިމާމް ޝާފިޢީ އެކަލޭގޭފާނުގެ ފޮތް 'އަލްއުއްމު' ގައި އަބޫ ޙަނީފާގެ ދަރިވަރު އަލްޤާޟީ
އަބޫ

ޔޫސުފް

ވިދާޅުވިކަމަށް

ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ:

''އިތުރު

ތަފްސީރުކުރުންތަކަކާއި

ތައުވީލުކުރުންތަކަކާ ނުލައި އެނގޭ ވަރަށް ޤުރުއާނުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންވެފައި ނެތް
މައްސަލަތަކުގައި މެނުވީ ،މިއީ ޙަލާލްކަމެކޭ އެއީ ޙަރާމްކަމެކޭ ބުނެ ފަތުވާދޭން،
އަހަރެމެންގެ އެދުރުންނެއް ނުރުހެއެވެ .ތާބިޢީންކުރެ އެންމެ ހެޔޮކަންބޮޑު އެކަކު
ކަމުގައިވާ އައްރަބީޢް ބިން ޚައިޘަމް ވިދާޅުވިކަމަށް އިބްނު އައްސާއިބު އަހަރެން ގާތު
ވިދާޅުވިއެވެ :އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" :މިވެނި ކަމެއް ނުވަތަ އެވެނި އެއްޗެއް ﷲ
ޙަލާލްކުރައްވައިފިޔޭ ނުވަތަ ރުހިވޮޑިގެންފިޔޭ ،ނަމަނަމަ ކަލޭމެން ނުބުނާށެވެ .އެހެނީ
އެއީ ޙަލާލް އަދި ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ކަމެއް ނޫނިއްޔާ އޭނާއަށް ރައްދުދެއްވާ ،ތިއީ
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަލާލްކުރެއްވި އަދި ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ކަމެއްވެސް ނޫނޭ ،ﷲ
ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ .އަދި މިވެނި ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ﷲ ޙަރާމްކުރައްވައިފިޔޭ
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ކަލޭމެން އަމިއްލައަށް ނުބުނާށެވެ .އެހެނީ އެއީ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ނޫންނަމަ،
އޭނާއަށް ރައްދުދެއްވާ ،ތިހެދީ ދޮގޭ އެއީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވި އަދި
މަނާކުރެއްވި ކަމެއްވެސް ނޫނޭ ،ﷲ ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ .އަދި އިބްރާހީމް އައްނަޚްޢީ -
ކޫފާގެ ތާބިޢީ ބޮޑެތި ފިޤުހުވެރިންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް -އެކަލޭގެފާނުގެ މަޛްހަބުގެ
ބޭފުޅުންނާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވިކަމަށް ،އަހަރެންގެ އެކުވެރި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ:
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ :އެބޭފުޅުން ކަމަކާމެދު ފަތުވާއެއް ދެއްވާ ނުވަތަ ކަމެއް
ނަހީކުރައްވަންޏާ ވިދާޅުވަނީ ،ތިޔައީ ކުރުން އެދެވިގެންނުވާ ކަމެކޭ ނުވަތަ ތިޔައީ އެންމެ
ރަނގަޅު ކަމެކޭ ،މިފަދައަކުންނެވެ .ވީމާ އަހަރެމެން ހިތަށް އަރާހާއިރަށް ،ތިއީ
ޙަލާލްކަމެކޭ ނުވަތަ ތިއީ ޙަރާމްކަމެކޭ ،މިހެން ބުނުމަކީ ހާދަހާވާ ބޮޑު ކަމެކެވެ''!!.

1
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މިއީ އުއްމަތުގެ ކުރީގެ ބޮޑެތި ދަންނަބޭކަލުންގެ އަރިހުން ،އިމާމް އަބޫ ޔޫސުފް
ރިވާކުރެއްވީމާ ،އިމާމް ޝާފިޢީ އެވާހަކަ ގެންނަވާފައި ،އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ
ބަސްފުޅުތަކެކެވެ .ހަމަ މިފަދައިން އިބްނު މުފްލިޙް ވެސް ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު
ތައިމިއްޔާ އަރިހުން ގެންނަވާފައިވެއެވެ .ވިދާޅުވިއެވެ'' :އުއްމަތުގެ ކުރީގެ ބޮޑެތި
ދަންނަބޭކަލުން ،ޙަރާމްކަމެއްކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ ކަމަކަށް ނޫނީ ،ޙަރާމް ކަމެކޭ
ވިދާޅުނުވެއެވެ''.

2
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1

އަލްއުއްމު317/7 :

2

މިކަން އެނގޭ އެއްކަމަކީ ،ރަލާއި ބެހޭގޮތުން ބާވައިލެއްވުނު ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  912ވަނަ އާޔަތް ބާވައިލެއްވުމުން

ވެސް ،ޞަޙާބީން މުޅިން އެއްކޮށް ރާބުއިން ހުއްޓާނުލައްވައެވެ  .އެއީ އެވަގުތު އެ އާޔަތުން  ،ކަނޑައެޅިގެން ރާ
ޙަރާމްކަން ނޭނގޭތީއެވެ .ނަމަވެސް ،ފަހުން ބާވައިލެއްވުނު އާޔަތްތަކުން އެއްކޮށް ރާ ޙަރާމް ކުރެވުނެވެ.
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އިމާމް އަޙްމަދު ބިން ޙަންބަލްގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ވެސް މިކަމަށް މިސާލު ފެންނަން
އެބަހުއްޓެވެ .ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލެއް ދެންނެވިއްޖެއްޔާ ،ތިއީ އަހަރެން ނުރުހޭ
ކަމެކޭ ނުވަތަ ތިއީ އަހަރެން ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫނޭ ނުވަތަ ލޯބިކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ ނުވަތަ
ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ކަމެއް ނޫނޭ ،މިފަދައަކުން ވިދާޅުވެ ޖަވާބު ދެއްވައެވެ.
މިއާ އެއްފަދަ ބަސްފުޅުތަކެއް ،އިމާމް މާލިކާއި އިމާމް އަބޫޙަނީފާ އަދި އެ ނޫންވެސް
އިމާމުންގެ ކިބައިން ގެނެވިފައި އެބަހުއްޓެވެ .އެ އެންމެހާ ބޭކަލުންނަށް ﷲ ރަޙްމަތް
ލައްވާށިއެވެ.
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 -3ޙަލާލްކަންތައް ޙަރާމްކޮށް އަދި ޙަރާމްކަންތައް ޙަލާލް
ކުރުމަކީ ،ﷲ އާ ޝިރުކުކުރުންފަދަ ކަމެއް
ޝަރުޢީ ޞައްޙަ ދަލީލެއް ނެތި އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނުވަތަ އެއްޗެހި
ޙަރާމްކުރާ މީހުންނާއި ،ޙަލާލްކުރާ މީހުންނަކީ ،އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދީނުގައި

1

ވީމާ ދަލީލެއް އަދި ފަޅި ދަލީލެއް ވެސް ނެތީސް  ،ކަންކަން ޙަރާމްކުރާ މީހުން  ،އެމީހުންގެ އިމާމުން ކަންތައް

ކުރެއްވި ގޮތް ދަންނާށެވެ.
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ޢައިބުކިއިފައިވާ

ބައެކެވެ.

ޙަރާމްކުރާ

ހިތުހުރިގޮތަކަށް

އަދި

މީހުންނަކީ

ވަކިން

ނުބައިކަން ބޮޑު ބައެއް ކަމުގައި އިސްލާމްދީން ދެކެއެވެ .މިހެންވެ ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ
މީހުންގެ މައްޗަށް ދީނުގައި ދީފައިވާ ހަމަލާ ވަރުގަދައެވެ .ސަބަބަކީ ،މިގޮތަށް ހުރިހާ
ކަމެއް ޙަރާމްކުރުމަކީ އެއީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ،މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް
ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާފައިވާ

ކަންތައްތައް

ކަމަކާނުލާ

ހަނިކުރުމެވެ.

ދެއްވާފައިވާ

ދޫ

ކަންތައްތަކުގައި ބާރުކުރުމެވެ .އަދި މިގޮތަށް ފަސޭހަކޮށް ކަންކަން ނުވަތަ އެއްޗެހި
ޙަރާމްކުރުމަކީ،

ދީނުގައި

ގޮތްބޮޑުކުރާ

ބައެއް

ދީންވެރިންގެ

އެއްގޮތްވާ

އެދުމާ

ކަމަކަށްވެފައި ،ނިކަން ފަސޭހައިން މިފަދަ ދީންވެރިން މި މަގުން ހިނގައިދާނެތީއެވެ.
ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ގޮތްބޮޑުކުރުމާއި ހަރުކަށިވުމާ ދެކޮޅަށް ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ވަނީ އެތައް ގޮތަކުން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ ،އެކަމުން ދުރުވެ
ތިބުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ .އެފަދައިން ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަކީ ،ހަލާކުވެ ގެއްލިގެންދާނެ

ބައެއްކަން އެންގެވިއެވެ .މިބީދައިން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻫﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﻤﺘﻨﻄﱢﻌﻮﻥﹶ

1

F10

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ދަންނައެވެ .ކަންކަމުގައި މިނަށްވުރެ ގޮތްބޮޑުކުރާ މީހުން )ކުދިކުދި
ކަންތަކުގައި

ހިފާ،

ގެއްލެނިވެހިނގައްޖެއެވެ''.

ވީހާވެސް

އުނދަގޫ
ވިދިވިދިގެން

މިފަދައިން

ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ".

1

ރިވާކުރެއްވީ ،މުސްލިމް ،އަޙްމަދު ،އަބޫދާއޫދު.
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ގޮތެއް

އޮތްތޯބަލާމީހުން(
ތިންފަހަރު

ރަސޫލާ

އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތަކީ ކޮބައިކަން އަންގަވައިދެއްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވީ :ﺑﻌﺜﹾﺖ
ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻨﹺﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻟﺴّﻤﺤﺔ

1

F1

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ ،ބާޠިލުމަގުން އެއްކިބާވެ ޙައްޤުމަގަށް
ތަބާވެގެންވާ ،ލުއިފަސޭހަކަމުގެ ދީނާއިގެންނެވެ''.
ވީމާ މި ދީނަކީ ޢަޤީދާއާއި ތައުޙީދުގައި ،ބާޠިލުމަގުން އެއްކިބާވެ ޙައްޤުމަގަށް ތަބާވާ
ދ އަޅުކަމާއި ޝަރީޢަތުގައި ލުއިފަސޭހަކަން ހިމެނިގެންވާ ދީނެވެ .މި
އ ި
ދީނެވެަ .
ދެގޮތުގެ އިދިކޮޅަކީ ޝިރުކުރުމާއި ޙަލާލްކަންތައް ޙަރާމްކުރުމެވެ .ﷲ ގެ ކިބަފުޅުން،
އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ރިވާކުރެއްވި ޤުދުސީ ޙަދީޘެއްގައި އިޝާރާތްކުރަނީ މިކަމަށެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺇﹺﻧﻲ ﺧﻠﹶﻘﹾﺖ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺣﻨﻔﹶﺎﺀَ ﻛﹸﻠﱠﻬﻢ ﻭﺇﹺﻧﻬﻢ ﺃﹶﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ
ﻓﹶﺎﺟﺘﺎﻟﹶﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﹺﻬﹺﻢ ﻭﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻣﺎ ﺃﹶﺣﻠﹶﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬﻢ ﻭﺃﹶﻣﺮﺗﻬﻢ ﺃﹶﻥﹾ
ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹾ ﺑﹺﻪ ﺳﻠﹾﻄﹶﺎﻧﺎ

ﻳﺸﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﻲ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ

2

F12

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ :ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުން އުފެއްދެވީ،
އެއްކައުވަންތަ ކުރުމުގެ ފިޠުރަތުގެ މަތީގައެވެ .ނަމަވެސް ޝައިޠާނުން ،އެމީހުން
މަގުފުރައްދާ ހެއްލުންތެރިކޮށްގެން ،ޙައްޤު ދީނާ އެކަހެރިކޮށްގެން ގެންދަނީއެވެ .އަދި
ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ޙަލާލްކުރައްވާފައިވާ ތަކެތި ،އެއީ ޙަރާމްތަކެތި
ކަމުގައި

ޝައިޠާނުން

1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު.

2

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމު.

ހަދައެވެ.

އަދި
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އެއްވެސްކަހަލަ

ބާރެއް،

އިޒުނަފުޅެއް،

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ދެއްވާފައިނުވަނީސް،

ތިމަންރަސްކަލާނގެއާ

ޝަރީކުކުރުމަށް،

ޝައިޠާނުން އެމީނުންނަށް އަމުރުކުރެއެވެ''.
ވީމާ ،ޙަލާލްތަކެތި ނުވަތަ ކަންތައް ޙަރާމްކުރުމަކީ އެއީ ޝިރުކުކުރުމާއި ގުޅިފައިވާ
ކަމެކެވެ.

މިހެންވެ،

ޢަރަބިންގެ

މުޝްރިކުން،

ﷲ

އަށް

ޝިރުކުކޮށް،

ބުދަށް

އަޅުކަންކޮށް ،އަދި ﷲ ގެ އިޒުނަފުޅަކާ ނުލާ ،އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ދަނޑުގޮވާމުގެ
ބާވަތްތަކާއި ނަޢަމްސޫފީގެ ބާވަތްތައް ޙަރާމްކޮށް އުޅުނު އުޅުން ،ޤުރުއާނުގައިވަނީ
ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ކުށްވެރިކޮށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ .ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މީހުން ވަނީ
'ބަޙީރާ' އާއި 'ސާއިބާ' އާއި 'ވަޞީލާ' އާއި 'ޙާމީ' ފަދަ ނަންތައް ދީ ،ނަޢަމްސޫފީގެ
ތެރެއިން މި ނަންތައް ދެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެއިން މަންފާލިބިގަތުން ޙަރާމްކޮށްފައެވެ.
އެމީހުން އެކަން ކުރާ ގޮތަކީ ،އަންހެން ޖަމަލެއް ފަސްފަހަރު ވިހާފައި ފަހު ފަހަރު
ފިރިހެން ޖަމަލެއް ވިހެއިމާ ،އޭގެ ކަންފަތް ފަޅާފައި ،ސަވާރުވުން ޙަރާމްކޮށް ،ބުދުތަކަށް
ޚާއްޞަކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލަނީއެވެ .ބަޙީރާ އޭ ކިޔަނީ އޭގެ ކަންފަތް
ފަޅާލެވޭތީއެވެ .އަދި ދަތުރަކުން އެނބުރި އާދެވި ނުވަތަ ބައްޔަކުން ފަސޭހަވެއްޖެނަމަ،
ޖަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ،އޭގެ މަންފާ ނުހިފާ ބަޙީރާއެކޭ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލައެވެ.
ސާއިބާއޭ ކިޔެނީ އޭތި ދޫކޮށްލެވޭތީ އެވެ .އަދި ޖެހިޖެހިގެން ފަސް އަންހެން ޖަމަލު
ވިހައިފިއްޔާ އެއީ ވަޞީލާ އެކޭ ކިޔައި ،އިލާހުންތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް މާތް ކުރެއެވެ .އަދި
ފިރިހެން ޖަމަލަށް ލިބޭ ފިރިހެން ދަރިއަށް އެހެން ފިރިހެން ޖަމަލެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އެއީ
ޙާމީ އެކޭ ކިޔައި ،އެވެސް މާތްކޮށް ،އިލާހުންތަކަށް ޚާއްޞަކުރެއެވެ .މި ނޫންވެސް މިއާ
ގާތް ގޮތްގޮތަށް މި ތަކެތީގެ ތަފްސީރުކުރެވެއެވެ.
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މިފަދައަކުން

ޙަލާލްތަކެތި

ޙަރާމްކޮށް

އުޅުން،

ޤުރުއާން

އިންކާރުކުރިއެވެ.

މި

މަގުފުރެދުމުގައި ،ކާބަފައިން ނަކަލުކޮށް ،އެމީހުންނަށް ތަބާވާނެ އެއްވެސްކަހަލަ އުޒުރެއް

ޤުރުއާން އެމީހުންނަކަށް ނުދިނެވެ .ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻣﺎ ﺟﻌﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺑﺤﲑﺓ ﻭﻻ
ﺳﺎﺋﺒﺔ ﻭﻻ ﻭﺻﻴﻠﹶﺔ ﻭﻻ ﺣﺎﻡﹴ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﻳﻔﹾﺘﺮﻭﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﺏ ﻭﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻖﹺ ﻟﹸﻮﻥﹶ *
ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﻴﻞﹶ ﻟﹶﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﹶﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺁﺑﺎﺀَﻧﺎ ﺃﹶﻭﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ
ﺁﺑﺎﺅﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻭﻻ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ބަޙީރާއާއި ،ސާއިބާއާއި ،ވަޞީލާއާއި ޙާމީއާއި ،މިތަކެއްޗަކީ
ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އަދި އަމިއްލައަށް އޭގެ މަންފާ ހިފަންނުޖެހޭ ތަކެތި ކަމުގައި ،ﷲ
ލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ .އެކަމަކު ،އެމީހުން އަމިއްލައަކަށް އެތަކެތި ޙަރާމްކޮށް ،އޭގެ
މަންފާ ނުހިފާ ،އެއީ ﷲ ކަނޑައެޅުއްވި ކަމެއްކަމަށް ބުނެ ،ކާފިރުވި މީހުން
ދޮގުހަދަނީއެވެ .ގިނަކާފިރުންނަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިނުވާ ނުވިސްނޭ ބައެކެވެ * .އަދި
ﷲ ޙަލާލްކުރައްވާފައިވާ ތަކެތި ޙަރާމްކޮށް އުޅޭ މީހުން ގާތު ،ޙަލާލާއި ޙަރާމް
ކަނޑައެޅުމުގައި ،ﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ރުޖޫޢަވާން އަންނާށޭ
ބުނެވޭހިނދު ،ތިމަންމެންގެ ކާބަފައިން އުޅުނުގޮތަކީ ތިމަންމެންނަށް ފުދޭ އަދި ރަނގަޅު
ގޮތެއްކަމުގައި ބުނެއެވެ .ފަހެ އެމީހުންގެ ކާބަފައިންނަކީ ،ރަނގަޅު ޙައްޤު ގޮތް ނޭނގޭ،
ޙައްޤަށް ތެދުމަގުލިބިގެންނުވާ ބައެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހެއްޔެވެ! އެފަދަ ޖާހިލު ނޭނގޭ
ބަޔަކަށް އެމީހުން ތަބާވަނީހެއްޔެވެ؟'' }އަލްމާއިދާ{104 -103 :
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ޖަމަލާއި ގެރިއާއި ބަކަރިއާއި ކަންބަޅީގެ ތެރެއިން ،ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ އެއީ ޙަރާމްތަކެތި
ކަމުގައި ޖާހިލިއްޔަ މީހުން ބެލިބެލުމަށް ،އަންޢާމް ސޫރަތުގައިވަނީ މަލާމާތުގެ ރައްދެއް
ދެއްވާފައެވެ .އަދި އެއީ އެމީހުންގެ އަނގަ ބެދޭފަދަ ރައްދެކެވެ.

ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔﹶ ﺃﹶﺯﻭﺍﺝﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﹾﻥ ﺍ ﺛﹾﻨﻴﻦﹺ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻌﺰﹺ ﺍﺛﹾﻨﻴﻦﹺ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﻳﻦﹺ ﺣﺮﻡ ﺃﹶﻡ ﺍﻷُﻧﺜﹶﻴﻴﻦﹺ ﺃﹶﻣﺎ ﺍﺷﺘﻤﻠﹶﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﺃﹶﺭﺣﺎﻡ ﺍﻷُﻧﺜﹶﻴﻴﻦﹺ ﻧﺒﺌﹸﻮﻧﹺﻲ ﺑﹺﻌﻠﹾﻢﹴ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﲔ * ﻭﻣﻦ ﺍﻹِﺑﹺﻞﹺ ﺍﺛﹾﻨﻴﻦﹺ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﻘﹶﺮﹺ ﺍﺛﹾﻨﻴﻦﹺ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﻳﻦﹺ ﺣﺮﻡ
ﺃﹶﻡ ﺍﻷُﻧﺜﹶﻴﻴﻦﹺ ﺃﹶﻣﺎ ﺍﺷﺘﻤﻠﹶﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺃﹶﺭﺣﺎﻡ ﺍﻷُﻧﺜﹶﻴﻴﻦﹺ ﺃﹶﻡ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺷﻬﺪﺍﺀَ ﺇﹺﺫﹾ ﻭﺻﺎﻛﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻬﺬﹶﺍ ﻓﹶﻤﻦ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻢ ﻣﻤﻦ
ﺍﻓﹾﺘﺮﻯ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺬﺑﺎﹰ ﻟﻴﻀﻞﱠ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﻋﻠﹾﻢﹴ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ކައިބޮއި އުޅުމަށާއި ތަކެތި އުފުއްލަން ،ﷲ އެކަލާނގެ
އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާފައިވާ މި ނަޢަމްސޫފީގެ އަށް ބާވަތެއްވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން
ހަތަރެއްޗަކީ ބަކަރީގެ ބާވަތްތަކެވެ  .އެއީ އަންހެން ކަންބަޅިއާއި ފިރިހެން ކަންބަޅިއެވެ.
އަދި

އަންހެން

ބަކައްޓާއި

ފިރިހެން

ބަކައްޓެވެ.

ކަލޭގެފާނު

އެ

މުޝްރިކުންނާ

ސުވާލުކުރައްވާބައްލަވާށެވެ .ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވަނީ ބަކަރީގެ ބާވަތްތަކުން ފިރިހެން
ދޭތިހެއްޔެވެ؟ އާނއެކޭ ޖަވާބު ދީފިނަމަ އެއީ ބޮޑު ދޮގެކެވެ .އެހެނީ ކަންބަޅިއާއި
ބަކަރީގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް އެމީހުން ޙަރާމެއް ނުކުރެއެވެ .އަދިވެސް
ސުވާލުކުރައްވާބައްލަވާށެވެ .ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވަނީ ބަކަރީގެ ބާވަތްތަކުން އަންހެން
ދޭތިހެއްޔެވެ؟ އާނއެކޭ ޖަވާބު ދީފިނަމަ އެއީ ބޮޑު ދޮގެކެވެ .އެހެނީ ކަންބަޅިއާއި
ބަކަރީގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން އަންހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް އެމީހުން ޙަރާމެއް ނުކުރެއެވެ.
އަދިވެސް އެމީހުންނާ ސުވާލުކުރައްވާބައްލަވާށެވެ .ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވީ ،ކަންބަޅިއާއި
ބަކަރީގެ

ތެރެއިން

އަންހެން

ބަނޑުގައިވާ

އެތީގެ

29

ދަރިންހެއްޔެވެ؟

އާނއެކޭ

ޖަވާބުދީފިނަމަ އެއީވެސް ދޮގެކެވެ .އެހެނީ އެފަދަ ކޮންމެ ދަރިއެއް އެމީހުން ޙަރާމެއް
ނުކުރެއެވެ .ޙަރާމްކުރުމުގައި ކަލޭމެން ތިބަލާ ގޮތަކީ ،އެއީ ﷲ ބާވައިލެއްވި ގޮތެއްކަން
އެނގޭނެ އެއްވެސް ކަހަލަ ދަލީލެއް ،ޢިލްމެއް އޮތިއްޔާ ނިކަން ޚަބަރުދީބަލާށެވެ.
ކަލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިންކަމުގައިވާނަމައެވެ  * .އަނެއް ހަތަރު ބާވަތަކީ އެއީ ،އަންހެން
އަދި

ފިރިހެން

ޖަމަލާއި،

އަންހެން

އަދި

ގެރިއެވެ.

ފިރިހެން

ކަލޭގެފާނު

އެ

މުޝްރިކުންނާ ސުވާލުކުރައްވާބައްލަވާށެވެ .ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވީ އޭގެ ތެރެއިން ފިރިހެން
ދޭތި ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އަންހެން ދޭތިހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ޙަރާމްކުރެއްވީ ،އަންހެން ޖަމަލާއި
އަންހެން ގެރީގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިންހެއްޔެވެ؟ އަދި ،ނަޢަމްސޫފީގެ ތެރެއިން ،ﷲ،
ކަލޭމެންނަށް މިތަކެތި ޙަރާމްކުރެއްވި އިރު އެކަމަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި މުޝްރިކުން
ޙާޟިރުވެތިބިންތޯ،

ސުވާލުކުރައްވާބައްލަވާށެވެ.

ފަހެ

ޢިލްމަކާ

ނުލާ،

މީސްތަކުން

މަގުފުރެއްދުމަށްޓަކައި ،ﷲ އާމެދު ،ހަދައިގެން ދޮގުބުނިމީހަކަށްވުރެ ،އަނިޔާވެރިކަންބޮޑު
މީހަކީ ފަހެކާކުހެއްޔެވެ؟'' }އަލްއަންޢާމް{144 -143 :
އަދި އަމިއްލައަށް ތަކެތި ޙަރާމްކުރާ މީހުންނަށް ރައްދުދެއްވާ ،އަދި އެއްޗެއް ނުވަތަ
ކަމެއް ޙަރާމްކުރެވޭނެ އުޞޫލު ކަނޑައަޅުއްވަމުން ،އަލްއަޢްރާފް ސޫރަތުގައި ﷲ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻗﹸﻞﹾ ﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﺯﹺﻳﻨﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃﹶﺧﺮﺝ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻭﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺯﻕﹺ ﻗﹸﻞﹾ ﻫﻲ
ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺔﹰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ
އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީމާނަ:

''އެ

ޖާހިލު

މުޝްރިކުންނަށް

ކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވާށެވެ:

ޒީނަތެއްގެ ގޮތުން ﷲ ކަލޭމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ރީތި ފޭރާން ،ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް
ޙަރާމްކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ރިޒުޤުން ،ޙަލާލު
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ރަނގަޅު ތަކެތި ކެއުން ޙަރާމްކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އެ މުޝްރިކުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ:
ފޭރާމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ތެރއިން ،ﷲ ޙަލާލްކުރައްވާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ،ދުންޔަވީ ޙަޔާތުގައި
އޭގެ ބޭނުން ހިފުން މުއުމިނުންނަށް ޙައްޤު ތަކެއްޗެކެވެ .މުއުމިނުން ނޫން މީހުންވެސް
އޭގައި ބައިވެރިވާގޮތުގައެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ނިޢުމަތް ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނީ ހަމައެކަނި
މުއުމިނުންނަށެވެ} ''.އަލްއަޢްރާފް{32 :

އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﹾﻔﹶﻮﺍﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﹶﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻄﹶﻦ ﻭﺍﻹِﺛﹾﻢ
ﻭﺍﻟﹾﺒﻐﻲ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺍﻟﹾﺤﻖ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﺸﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﺸﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﻝﻟﱠﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻨﺰﻝﹾ ﺑﹺﻪ ﺳﻠﹾﻄﹶﺎﻧﺎﹰ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ
އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީމާނަ:

''އެ

މުޝްރިކުންނަށް

ވިދާޅުވާށެވެ:

ކަލޭގެފާނު

ހަމަކަށަވަރުންވެސް ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވަނީ ،ހުތުރު ކަންތައްތަކެވެ .އޭގެތެރެއިން
ފާޅުވެގެންވާ

ކަންތައްތަކާއި

ވަންހަނާވެގެންވާ

ކަންތައްތަކެވެ.

އަދި

އެއްވެސް

ފާފައެއްކުރުން ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ .ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ މީހުންގެ
ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެ ،އަނިޔާވެރިވުމެވެ .އަދި ބާވައިލައްވާފައިވާ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް
ދަލީލެއް ނެތްއިރު ،ތިޔަބައިމީހުން ،ﷲ އާ ޝަރީކުރުން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި
ﷲ ޝަރުޢުކުރައްވާފައި ނެތް ކަމެއް ،ތިޔަބައިމީހުން އަމިއްލައަކަށް ދޮގުހަދައިގެން ،އެއީ
ﷲ ގެ ޝަރީޢަތް ކަމަށް ބުނެ ނިސްބަތްކުރުމަކީ ވެސް ،ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.
}އަލްއަޢްރާފް{33 :
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ޢަޤީދާއާއި ތައުޙީދުގެ ޙުކުމްތަކަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިޔަތެއް ދީފައިވާ ،މިފަދަ މައްކީ
ސޫރަތްތަކުގައި ،ޙަލާލް ޙަރާމްގެ މައްސަލަ އައިސްފައި އޮތުމުން އެނގޭ އެއްޗަކީ،
ޤުރުއާނުގެ

ނަޒަރުގައި

ޙަލާލް

ޙަރާމަކީ

އެއީ

ފަހަރެއްގައިވެސް

ދީނުގެ

ފަރުޢީކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ .ކިއެއްތަ ،އެއީ ދީނުގެ އަސްލު
މައިގަނޑުގެ ތެރޭގެއި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމެވެ.
މަދީނާގެ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ،ކަންކަމުގައި ހަރުކަށިވެ ،ދީނުގައި ގޮތްބޮޑުކޮށް ،އަދި
ޙަލާލްތަކެތި އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކޮށް އުޅުނު ބަޔަކު ފާޅުވިއެވެ.
ނަމަވެސް،

ﷲ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

އިމުގެ

ތެރޭގައި

ބާތިއްބައި،

އެމީހުން

އިސްލާމްދީނުގެ ސީދާ މަގަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި ،ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ނިކަން ހާމަކަންބޮޑު
އާޔަތްތަކެއް ބާވައިލައްވާފައެވެ.

ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺤﺮﻣﻮﺍ ﻃﹶﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﹶﺣﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺪﻭﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﹾﻤﻌﺘﺪﻳﻦ* 
ﻭﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻤﺎ ﺭﺯﻗﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﻼﻻﹰ ﻃﹶﻴﺒﺎﹰ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﺑﹺﻪ ﻣ ﺆﻣﻨﻮﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަށް
ޙަލާލްކުރައްވާފައިވާ،

ކާބޯތަކެއްޗާއި،

ކާވެނިކުރުމާއި،

ޙަރާމްނުކުރާށެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންގެ

މައްޗަށް،

ނިދުންފަދަ
ﷲ

ކަންތައް،

ފަސޭހަކުރައްވާ

ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހަނިކޮށް ދަތިނުކުރާށެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ﷲ
ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންތަކަށް އަރައިގަނެ ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙައްދު ފަހަނައަޅާ
ނުދާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ މީހުންދެކެ ،ﷲ ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ.
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* އަދި ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ޙަލާލު ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި ،ޙަލާލު
ރަނގަޅު ތަކެތިން ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ .ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވެ ،އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް
ކިޔަމަންވެ ،ނަހީކުރެއްވިކަންތައްތަކުން ދުރުވެގަންނާށެވެ .އެހެނީ ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް
އީމާންވުން ވާޖިބުކުރަނީ ،ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް ތަޤުވާވެރިވުމެވެ} ''.އަލްމާއިދާ:
{88-87

*

*

*

*

 -4ޙަރާމް ކުރުން ގުޅިފައި ވަނީ ނުބައި އެއްޗެއްސާއި ގެއްލުމާ
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަކީ އެންމެހާ މީސްތަކުން ހައްދަވާ ،ގުނާއަދަދު ނުކުރެވޭހާ
ނިޢުމަތް

އެމީހުންނަށް

ދެއްވާ

ވެރިރަސްކަލާނގެ

ކަމަށް

ވާހިނދު،

އެކަލާނގެ

ބޭނުންފުޅުވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމެއް ޙަލާލުކުރައްވާ ،ޙަރާމްކުރެއްވުމަކީ ،އެއީ އެކަލާނގެއަށް
ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އެކަލާނގެ ބޭނުންފުޅުވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމެއް ،އެއީ
އަޅުކަމެއްކަމުގައި ލައްވައި ،އެކަން ކުރުމަށް އަޅުތަކުންނަށް އަމުރުކުރުމަކީ ވެސް،
އެކަލާނގެއަށް ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވެ .މިއިން ކަމަކަށް އިޢްތިރާޟްކޮށް ނުވަތަ
ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ޙައްޤެއް ،އަޅުތަކުންނަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ .އެއީ އަޅުތަކުންގެ
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މައްޗަށްވާ ﷲ ގެ ރުބޫބިއްޔަތުކަމުގެ ޙައްޤެކެވެ .އަދި އެބައިމީހުން ﷲ އަށް
އަޅުވެތިވުން ނިޔާކުރާގޮތެވެ.
ނަމަވެސް ،އެކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ،ޙަލާލް ޙަރާމް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ،އޭގެ
ސަބަބު އަހަރެމެންގެ ބުއްދިއަށް ވިސްނޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ .އިންސާނުންގެ މަޞްލަޙަތާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ،ރަނގަޅު ތަކެތި މެނުވީ ،އެކަލާނގެ ޙަލާލު
ނުކުރައްވައެވެ .އަދި ނުބައި ތަކެތި މެނުވީ ޙަރާމް ނުކުރައްވައެވެ.
ތެދެކެވެ .ރަނގަޅު މީރު ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި ،ޔަހޫދީންގެ މައްޗަށް،
އެކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް އެއީ ޔަހޫދީން ،ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ
ކަންތައްތަކަށް އަރައިގަނެ ،އެމީހުންގެ ހުރި އަނިޔާވެރިކަމާ ހެދި ،ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން

ކަނޑައެޅުއްވި ކަމެކެވެ .ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވަނީ :ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﺫﻱ
ﻇﹸﻔﹸﺮﹴ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﻘﹶﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﻐﻨﻢﹺ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺷﺤﻮﻣﻬﻤﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﹶﺖ ﻇﹸﻬﻮﺭﻫﻤﺎ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﺤﻮﺍﻳﺎ ﺃﹶﻭ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﹶﻂﹶ
ﺑﹺﻌﻈﹾﻢﹴ ﺫﹶﻟﻚ ﺟﺰﻳﻨﺎﻫﻢ ﺑﹺﺒﻐﻴﹺﻬﹺﻢ ﻭﺇﹺﻧﺎ ﻟﹶﺼﺎﺩﻗﹸﻮﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ" :ޔަހޫދީންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވި ޖަނަވާރާއި
ދޫނިފަދަ ތަކެތިވެސް ކަލޭގެފާނު ކިޔައިދެއްވާށެވެ .ޖަމަލާއި ނާމަދޫނި ފަދަ ،އިނގިލިތައް
ވަކިވެފައިނުވާ
ޙަރާމްކުރެއްވީމެވެ.

ކޮންމެ
އަދި

ސޫތްޕެއް،

އެމީހުންގެ

މައްޗަށް

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ގެރިބަކަރީގެ

ސަރުބީގެ

ތެރެއިން،

ބުރަކަށީގައިވާ

އޭގެ

ސަރުބީއާއި ،އޭގެ ގޮހޮރުގައިވާ ސަރުބީއާއި ،ނުވަތަ ކައްޓާ އެކުވެފައިވާ ސަރުބީ
ފިޔަވައި ،އެހެން ހުރިހާ ސަރުބީއެއް އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކުރެއްވީމެވެ.
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އެގޮތަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޔަހޫދީންނަށް ޖަޒާދެއްވީ ،އެމީހުންގެ ނުބައި ޢަމަލުތަކާއި
އަނިޔާވެރިކަމުގެ

ސަބަބުންނެވެ.

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ހަމަކަށަވަރުން

މި

ދެއްވާ

ޚަބަރުތަކަކީ ތެދު ވަޙީކަން ކަށަވަރެވެ} ''.އަލްއަންޢާމް{146:
އެމީހުންގެ މި ނުބައި ޢަމަލުތަކާއި އަނިޔާވެރިކަން އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން،

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻓﹶﺒﹺﻈﹸﻠﹾﻢﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻃﹶﻴﺒﺎﺕ ﺃﹸﺣﻠﱠﺖ ﻟﹶﻬﻢ ﻭﺑﹺﺼﺪﻫﻢ ﻋﻦ
ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺜﲑﺍﹰ * ﻭﺃﹶﺧﺬﻫﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﻧﻬﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﹶﻛﹾﻠﻬﹺﻢ ﺃﹶﻣﻮﺍﻝﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺎﻃﻞﹺ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ" :ޔަހޫދީން ފާފަތަކަށް އަރައިގަނެ ،އަނިޔާވެރިވުމުގެ ސަބަބުން،
ކުރިން އެމީހުންނަށް ޙަލާލްކުރައްވާފައިވާ ރަނގަޅު ތަކެތި ،އެމީހުންގެ މައްޗަށް
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވީމެވެ .އަދި އެއީ ،އެބައިމީހުން ﷲ ގެ މަގުގައި
ގިނަގިނައިން ހުރަސްއަޅައި އުޅުމުގެ ސަބަބުންވެސް މެއެވެ * .އަދި ނަހީކުރައްވާފައިވާ
ޙާލުގައި ،އެބައިމީހުން ރިބާ ހިފިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ .އަދި ،މީސްތަކުންގެ މުދާތައް
ބާޠިލު ގޮތުގައި އެއުރެން ކެއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ} ''.އައްނިސާ{161 -160 :
ދެން އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ފުރާފުރިހަމަވެ ،ބޮޑުވާ ޢުމުރަށް ދިއުމުން ،އަބަދަށް
ދެމިއޮންނާނެ އެންމެ ފަހުގެ ޢާއްމު ދީންކަމުގައި އިސްލާމްދީން ކަނޑައަޅުއްވާ ،ނަބީކަން
ސިއްކަޖައްސަވާ ނަބިއްޔާ ފޮނުއްވިއެވެ .އަދި ކުރީގެ ބޯހަރު ،އަނިޔާވެރި ބަޔަކު
އަދަބުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި
ރަޙްމަތްފުޅުން

ނަންގަވައި

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ
ލުއިކުރެއްވިއެވެ.

ބުރަތަކާއި
އެ

ނަބިއްޔާ

ކަސްތޮޅުތައް،

ވަޑައިގެންނެވިއިރު،

އެކަލޭގެފާނުންގެ ސިފަފުޅަކީ ކޮބައިކަން ،އަހުލުކިތާބީންނަށް އެނގެން އޮތެވެ.
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ﷲގެ

ﻳﺠﹺﺪﻭﻧﻪ ﻣﻜﹾﺘﻮﺑﺎﹰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹِﳒﻴﻞﹺ ﻳﺄﹾﻣﺮﻫﻢ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺮﹺ ﻭﻳﺤﻞﱡ ﻟﹶﻬﻢ
ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﺨﺒﺎﺋﺚﹶ ﻭﻳﻀﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺇﹺﺻﺮﻫﻢ ﻭﺍﻷَﻏﹾﻼﻝﹶ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ
އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީ

މާނަ:

''އެ

ރަސޫލާއީ،

އެމީހުންގެ

އަތުގައިވާ

ތައުރާތާއި

އިންޖީލުގައި ،ރަސޫލާގެ ސިފަފުޅުތައް ލިޔެވިގެންވާތީ ،އެމީހުން ދެކޭ ރަސޫލާއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ،އެބައިމީހުންނަށް ،ﷲ އެއްކައުވަންތަކުރުމާއި ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އަދި
ހުރިހާ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ .އަދި ޝިރުކުކުރުމާއި އުރެދުމާއި އަދި ހުރިހާ
ނުބައިކަންތައް ނަހީކުރައްވައެވެ .އަދި ރަނގަޅު ތަކެތި އެމީހުންނަށް ޙަލާލް ކުރައްވައެވެ.
އަދި ނުބައިވެގެންވާ ތަކެތި އެމީހުންނަށް ޙަރާމްކުރައްވައެވެ .އަދި ނަޖިސްޖެހޭ ތަންކޮޅު
ހެދުމުން ކަނޑަން ޖެހުމާއި ،ޣަނީމާ އަންދާލަންޖެހުމާއި ގަސްތަކާނުލާވެސް މީހަކު
މަރުވެއްޖެނަމަ

ޤިޞާޞްހިފަންޖެހުންފަދަ،

އެމީހުންގެ

މައްޗަށް

ހުރި

ބުރަތަކާއި،

އެމީހުންގައި އެޅިފައިވާ ކަސްތަޅުތައް ނެތިކުރައްވާ ލުއިކުރައްވައެވެ} ''.އަލްއަޢްރާފް:
{157
ކުރެވޭ ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއަކަށް މީރު ރަނގަޅު ތަކެތި ޙަރާމްކުރެއްވުން ނޫން އެހެން
ގޮތްތައް ،މި އުއްމަތުގެ މީހުންނަށް ،މާތް ﷲ މިންވަރުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން،
ފެނުން

ހަޑި

ދޮވެވިގެންދާފަދައިން،

ހެޔޮ

ތައުބާއަކުން

ތައުބާވުމުން

ފާފަ

ފޮހެވިގެންދެއެވެ .އަދި ހެޔޮކަންތައް ކުރުމުން ،ނުބައިކަންތައް ނެތިވެ ފޮހެވިގެންދެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ޞަދަޤާތް ދިނުމަކީ ،ފެނުން އަލިފާން ނިވޭފަދައިން ،ފާފަތައް 'ނިއްވައިދޭ'
ކަމެކެވެ .އަދި ،މުސްލިމުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މުޞީބާތްތަކުގެ ސަބަބުން ،ޚަރީފް
މޫސުމެއްގައި ގަހުގެ ހިކިފަތްތައް ވިހިގެންދާފަދައިން ފާފަތައް ވިހިގެންދެއެވެ.
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ވީމާ

ގުޅިފައިވަނީ

ޙަރާމްވުން

އެއްޗެއްސާއި

ނުބައި

ގެއްލުމާއިކަން،

މިއީ

އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ ކަމެކެވެ .ހުސް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ
ކަމެއް ވިއްޔާ އެއީ ޙަރާމެވެ .އަނެއްކޮޅުން ،ހުސް މަންފާ ހުންނަ އެއްޗެއް ނުވަތަ
ކަމެއް ވިއްޔާ އެއީ ޙަލާލެވެ .އަދި މަންފާއަށް ވުރެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއްޗެއްސާއި
ކަންތައް ޙަރާމެވެ .އަދި ގެއްލުމަށް ވުރެ މަންފާ ބޮޑު އެއްޗެއްސާއި ކަންތައް ޙަލާލެވެ.
ރަލާއި ޖުވާއާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނުގައިވަނީ މިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

ﻳﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺨﻤﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﻴﺴِﺮﹺ ﻗﹸﻞﹾ ﻓﻴﻬﹺﻤﺎ ﺇﹺﺛﹾﻢ ﻛﹶﺒﹺﲑ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ ﻭﺇﹺﺛﹾﻤﻬﻤﺎ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﹾﻌﻬﹺﻤﺎ
ގަނެވިއްކުމާއި ،ޖުވާކުޅުމާ ބެހޭގޮތުން،

އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ރާބުއިމާއި އެ

މުސްލިމުން ކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެއެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! މީހުންގެ މުދަލަށާއި
ބުއްދިއަށާއި އަދި ދިރިއުޅުމަށާއި ދީނަށް ،ބޮޑުވެގެންވާ ގެއްލުމާއި ފަސާދަވުން ،އެ
ދެކަމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ .އަދި އާމްދަނީގެ ގޮތުން ،މީސްތަކުންނަށް ހިސާބަކަށް
މަންފާ ލިބެނިވި ގޮތްތަކެއްވެސް އެ ދެކަމުގައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ދެކަމުގެ
މަންފާއަށްވުރެ،

އެ

ސަބަބުން،

ދެކަމުގެ

ﷲ

ޛިކުރުކުރުން

ހަނދާންނެތުމާއި

ނަމާދުއެޅުމާއި ،މީހުންގެ މެދުގައި ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދުމާއި ،ފައިސާ
ބޭކާރުވުމާއި ،ބުއްދި ބޭކާރުވުމާއި މިހިރަ މިހިރަ ކަންތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމާއި ފަސާދަ
މާބޮޑެވެ).މިއީ

ރާއާއި

ޖުވާ

އެއްކޮށް

ޙަރާމްކުރެއްވުމުގެ

އާޔަތެކެވެ} ''(.އަލްބަޤަރާ{219 :
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ކުރިން

ބާވައިލެއްވުނު

އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ސުވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އޭގެ ކުރު ޖަވާބަކަށް
ވެފައި އޮންނަނީ އެއީ 'ރަނގަޅުތަކެއްޗާއި ކަންތައް' ކަމުގައެވެ .ރަނގަޅުތަކެއްޗޭ ބުނެވޭ
ބަހުގެ މާނައަކީ ،އިންސާނީ ޠަބީޢަތުން އެއީ ރަނގަޅު ތަކެތިކަމުގައި ބެލެވޭތަކެއްޗެވެ.
އަދި އެއީ އެއަށް އާދަވެފައި ތިބީތީ ،ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ދެކުމުގެ ބަދަލުގައި ،ޢާއްމުކޮށް ގިނަ މީހުން ރަނގަޅުތަކެތި ކަމުގައި ދެކޭ އެއްޗެއްސެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻳﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﻚ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻬﻢ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ
އާޔަތުގެމާނަ'' :ކެއުން ޙަލާލުވެގެންވަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ،ޞަޙާބީން ކަލޭގެފާނާ
ސުވާލުކުރެތެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ރަނގަޅު ތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙަލާލް
ކުރެއްވިގެންވެއެވެ} ".އަލްމާއިދާ{4:

ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ
އާޔަތުގެމާނަ'' :މިއަދު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަނގަޅު ތަކެތި ޙަލާލް ކުރައްވައިފިއެވެ''.
}އަލްމާއިދާ{5:
މާތް ﷲ ،އެއްޗެއް ޙަރާމްކުރެއްވީ މިވެނި ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހަޑިކަމެއް އޭގައި
ހިމެނޭތީކަން ތަފްޞީލުކޮށް އެނގުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން މުސްލިމުންނަށް ބޭނުންކަމެއް
ނޫނެވެ .އެހެނީ ،އެކަކަށް އެނގޭ ކަމެއް އަނެކަކަކަށް ނޭނގިވެސް އޮވެދާނެއެވެ .އަދި
ޒަމާނެއްގައި ގެއްލުން ނޭނގި އޮތް އެއްޗެއް އެހެން ޒަމާނެއްގައި އެނގިވެސްދާނެއެވެ.
މުއުމިނުންގެ ގޮތަކީ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅެއް އަންނަހިނދު ،އަހައިފީމޭ ކިޔަމަންވެއްޖައީމޭ،
ބުނުމެވެ.
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މިސާލަކަށް ،އޫރުމަސް ކެއުން ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވަނީ ކީއްވެގެންކަން ،ކުރީގެ
މުސްލިމުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ .އެނގޭހާވެސް ކަމަކީ އެއީ މުޑުދާރު އެއްޗެއްކަމެވެ .ދެން،
ޢިލްމީ ގޮތުން ދުނިޔެ ކުރިއެރުމުން ،އެއްކަލަ އޫރުމަހުގައި ގެއްލުންދެނިވި ޖަރާސީމާއި
ފަނިތައް ހުންނަކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އޫރުމަހުގައި ގެއްލުމެއް
ހުންނަކަން ޢިލްމީ ގޮތުން ނޭނގުނަސް ،އަދި މިހާރު އެނގިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ
އިތުރު އެއްޗެހިތަކެއް އެނގުނަސް ،މުސްލިމުން ތިބޭނީ އެއީ ޙަރާމް އެއްޗެއްކަން ހިތުގެ
އަޑިން ޤަބޫލުކޮށްގެނެވެ .އެއީ ކައިގެން ނުވާނެ ނަޖިހެއްކަން ޤަބޫލުކޮށްގެނެވެ.
މާތްﷲ ގެ ލަ ޢްނަތާއި އަދި ޢާއްމުންގެ ލަޢްނަތް ވެސް ލިބޭ ތިންކަމަކުން ދުރުހެލިވާށޭ،
ކީރިތި

ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެ

ތިންކަމަކީ މީހުން ފެން ހޯދަން ގޮސް އުޅޭ ތަންތަނަށާއި ،މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ
މަގަށާއި ،މީހުން ހިޔާހޯދަން ތިބޭ ތަންތަނަށް ،ބޮޑުކަމުދިއުމެވެ.
ކުރީގެ މުސްލިމުންނަށް މި ޙަދީޘުން އެނގޭހާވެސް ކަމަކީ އެއީ ހިއްސު ރަނގަޅު މީހުން
އެކަން ކުރުމުން ދުރުވެގަންނަ ،ފަކުރު ކަމެއްކަމެވެ .އަދި ޢާއްމު އަދަބާ ޚިލާފު
ކަމެއްކަމެވެ .ނަމަވެސް ޢިލްމީގޮތުން ދުނިޔެ ކުރިއެރީމާ ،މި ތިންކަމަކީ ޢާއްމު
ޞިއްޙަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއްކަން އެނގުނެވެ .ބަލްހާރިސިއާ އާއި އެންކިލޮސްޓޯމާ
ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުގެ ޖަރާސީމު ފެތުރޭ މައިގަނޑު ވަސީލަތަކީ މިއީކަން
އެނގުނެވެ.
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ވީމާ ޢިލްމީ ދޯދީގެ އަލި ގަދަވާވަރަކަށް ،ހޯދުންތައް އިތުރުވާވަރަކަށް ،އިސްލާމްދީނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޙަލާލް

ޙަރާމާއި،

ޖުމްލަކޮށް

އަދި

އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތުގައިވާ

ސިއްރުތަކާއި އޭގައިވާ މޮޅުކަން ހާމަވާނެއެވެ .އެހެން ނުވާންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތަކީ

ހުރިހާ

ކަމެއް

ދެނެވޮޑިގަންނަވާ،

މޮޅަށް

ޙިކުމަތްވަންތަ،

އަޅުތަކުންނަށް ރަޙްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތެވެ.

ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﺍﻟﹾﻤﻔﹾﺴِﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺼﻠﺢﹺ ﻭﻟﹶﻮ ﺷﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻷَﻋﻨﺘﻜﹸﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰﹺﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ
އާޔަތުގެމާނަ:

''އަދި

އިޞްލާޙުކުރާ

މީހުންނާއި

ފަސާދަކުރާ

މީހުން،

ﷲ

ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ .ﷲ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދަތިކުރައްވައިފީހެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ ،ގަދަފަދަވަންތައް ޙިކްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ} ''.އަލްބަޤަރާ:
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*

 -5ޙަރާމްކަންތައް ނުކޮށް ފުއްދޭނެ ޙަލާލްކަންތައް އެބަހުރި
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ފުރިހަމަކަން

އިސްލާމްދީނުގެ

ހާމަކޮށްދޭ

އެއްކަމަކީ،

އަދި

މީސްތަކުންނަށް

ލުއިފަސޭހަކޮށްދީފައިވާ މިންވަރަކީ ،ދީނުގައި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ޙަރާމްކޮށްފިއްޔާ
އެއަށްވުރެ ހެޔޮ ރަނގަޅު ،އޭގެ މަޤާމުފުރައިދޭ ޙަލާލު އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް
ގެނެސްދީފައިވެއެވެ' .ރައުޟަތުލް މުޙިއްބީނަ' އަދި 'އިޢްލާމުލް މުވައްޤިޢީނަ' މި
ދެފޮތުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް -ރަޙިމަހުއްﷲ -މިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:
''ނަސީބު ބެލުން ޙަރާމް ކުރައްވައި ،އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން

އިސްތިޚާރާ ދުޢާ

ޝަރުޢުކުރެއްވިއެވެ .ރިބާ ޙަރާމް ކުރައްވައި ،އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ފައިދާ ލިބެނިވި
ވިޔަފާރި ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ .ޖުވާ ޙަރާމް ކުރައްވައި ،އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން

އަހާއި

ޖަމަލު ދުއްވުމާއި ދުނިޖެހުން ފަދަ ދީނުގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށް ފައިދާހުރި
ކަންކަމުގައި

މުބާރާތް

ބާއްވައި

އެއިން

ފައިސާ

ހޯދުން

ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ.

ފިރިހެނުންނަށް ފަށުއި ޙަރާމް ކުރައްވައި ،އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ،މޮޅެތި ބާވަތްބާވަތުގެ
ކެހެރިއާއި އުޔާއި ކިއްތާނު ފަދަ ފޭރާން ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ .ޒިނޭއާއި ލިވާޠު ފަދަ
ކަންތައް ޙަރާމް ކުރައްވައި ،އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ޙަލާލް ކައިވެނި ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ.
މަސްތުވާތަކެތި ބުއިން ޙަރާމް ކުރައްވައި ،އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން

ހަށިގަނޑަށް

ފައިދާލިއްބައިދޭ އަދި ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ އެތައް ވައްތަރެއްގެ މީރު ބުއިންތައް
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ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކާތަކެތީގެ ތެރެއިން ނުބައިވެގެންވާ ތަކެތި ޙަރާމް ކުރައްވައި،
އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރަނގަޅު އެންމެހާ ކާނާއެއް ޙަލާލްކުރެއްވިއެވެ''.

1

F13

މިގޮތަށް ދީނުގެ ހުރިހާ ޙުކުމްތަކަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ފެންނާނީ ،މާތް ﷲ އެކަލާނގެ
އަޅުތަކުންނަށް ކަމެއް މަނާކުރައްވާ ދަތިކުރެއްވިއްޔާ ،އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެފަދަ
އެހެން އެއްޗެއް ހުއްދަކުރައްވާ ތަނަވަސްކޮށް ދެއްވާފައިވާތަނެވެ .ފަހެ އެކަލާނގެ
އަޅުތަކުންނަށް

ތުރާކަމެއް،

ވަރުބަލިކުރުމެއް،

ދަތިކަމެއް،

އެކަލާނގެ

އިރާދައެއް

ނުކުރައްވައެވެ .ކިއެއްތަ ،އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް އިރާދަކުރައްވަނީ ،ފަސޭހަކަމާއި

ހެޔޮގޮތެވެ .ހިދާޔަތާއި ރަޙްމަތެވެ .މިގޮތުން ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻟﹶﻜﹸﻢ
ﻭﻳﻬﺪﻳﻜﹸﻢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻜﹸﻢ ﻭﻳﺘﻮﺏ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ * ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﻮﺏ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ
ﻭﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﹺﻌﻮﻥﹶ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻤﻴﻠﹸﻮﺍ ﻣﻴﻼﹰ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ * ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺨﻔﱢﻒ ﻋﻨﻜﹸﻢ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻹِﻧﺴﺎﻥﹸ
ﺿﻌﻴﻔﺎﹰ
އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރީމާނަ :މި ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރެއްވުމުގައި ،ﷲ އިރާދަކުރައްވަނީ،
ސީދާވެގެންވާ ދީނުގެ މަގު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދައްކަވައި ،އެކަލާނގެ ޙިކުމަތްތެރި
ޝަރީޢަތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައި ،ތިޔަބައިމީހުންގެ މަޞްލަޙަތުހުރި ގޮތް
ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިން އުޅުނު މާތް ނަބީބޭކަލުންނާއި
ޞާލިޙު ރަނގަޅު ބޭކަލުންގެ މަގުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް މަގުދެއްކެވުމަށެވެ .އަދި،
ހެޔޮކަމުގެ މަގަށް ތިޔަބައިމީހުން ގެންނަވާ ،ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތައުބާލެއްވުމަށެވެ.
ﷲ އީ ،އަޅުތަކުންގެ ކަންތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ،ޝަރުޢުކުރައްވާ ކަންތަކުގައި
1

ރައުޟަތުލް މުޙިއްބީނަ ޞ  ، 10އަޢްލާމުލް މުވައްޤިޢީނަ 111/2
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ޙިކުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ* .

އަދި ﷲ އިރާދަކުރައްވަނީ ،ތިޔަބައިމީހުންގެ

މައްޗަށް ތައުބާލައްވާ ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުރެވިފައިވާ ކުށްފާފަތަށް ޢަފޫކުރެއްވުމަށެވެ.
ނަމަވެސް އަމިއްލަ އެދުންތަކާއި އުފާތަކަށް ތަބާވެ އޭގެ ފަހަތުން ދާ މީހުން އެދެނީ،
ޙައްޤު

މަގު

ފިޔަވާ

ބާޠިލު

މަގަށް

ބޮޑުވެގެންވާ

ލެނބުމަކުން

ތިޔަބައިމީހުން

ލެނބިގަތުމަށެވެ * .ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތުން އިރާދަކުރައްވަނީ ،ތިޔަބައިމިހުންނަށް
ލުއިކޮށްދެއްވާ

ފަސޭހަކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

އެހެނީ،

އިންސާނާއަކީ

ބަލިކަށިމީހެކެވެ''.

}އައްނިސާ{28-26 :

* * *

*

 -6ޙަރާމްކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމަކީވެސް ޙަރާމްކަމެއް
އިސްލާމްދީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަނެއްކަމަކީ ،އެއްޗެއް
ނުވަތަ ކަމެއް ޙަރާމްކޮށްފިއްޔާ ،އެ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އެކަމަށް
ހުށައަޅައިދޭ ކަމަކީވެސް ،އެއީ ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ބެލުމެވެ .ކަމެއް ޙަރާމް ކުރިއްޔާ،
އެ ޙަރާމްކަމަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަގުތައްވެސް ބަންދުކުރުމެވެ.
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މިސާލަކަށް ،ޒިނޭ ޙަރާމްކުރުމަށްފަހު ،ޒިނޭއާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭ އޭގެ ފެއްޓުންތަކާއި
އޭގެ ސަބަބުތައް ވެސް ޙަރާމްކުރިއެވެ .ޖާހިލިއްޔާ ޒަމާނުގެ އަންހެނުން ކަންތައްކޮށް
އުޅުނު އުސޫލަށް ޒީނަތްތެރިވުމާއި ދެއްކުންތެރިވުން މަނާކުރިއެވެ .ދެޖިންސުގެ މީހުން
އެކަނި

އެކަހެރިވުން

ދެޖިންސުގެ

މަނާކުރިއެވެ.

ނެތް

ބޭނުމެއް

މަސްހުނިވުން

މަނާކުރިއެވެ .އޮރިޔާންކާޑާއި ލަދުކުޑަ އަދަބީ އުފެއްދުންތަކާއި ،ފާޙިޝް ލަވައާއި މިހެން
ގޮސް މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ޙަރާމްކުރިއެވެ.
މިކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި ،ފިޤުހުވެރިންވަނީ ''ޙަރާމްކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމަކީވެސް
ޙަރާމްކަމެއް'' މި ފިޤުހީ ޤަވާޢިދު އެކަށައަޅާފައެވެ.
ހަމަ މިފަދައިން ،އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ގޮތުން ،ޙަރާމްކަމެއް ކުރުމުން އޭގެ ފާފަ
ލިބެނީ ،ސީދާ އެކަން ކުރާ މީހާއަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .ކިއެއްތަ ،ފާފަވެރިވާ ދާއިރާ
އެއަށް

ފުޅަލެވެ.

ވުރެ

ވީމާ،

ޙަރާމްކަމެއް

ކުރުމަށް،

މާއްދީގޮތުން

ނުވަތަ

މަޢްނަވީގޮތުންވެސް އެހީތެރިވެ ބައިވެރިވި މީހާވެސް ފާފަވެރިވާނެއެވެ .ކޮންމެ މީހަކަށް
ވެސް އެމީހަކު ހިއްސާވި މިންވަރަކަށެވެ .މިގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ-

ވަނީ،

ގެނެސްދޭމީހާއާއި،

ރާ
އޭގެ

ބޯމީހާއާއި،
އަގު

ރާ

ހަދާމީހާއާއި،

ނަގާމީހާއީވެސް

ލަޢްނަތް

އެ

އުފުލާމީހާއާއި،

ލިބިގެންވާ

އެ

ބައެއްކަން

އަންގަވާފައެވެ.
ރިބާވެސް ކާ މީހާއާއި ،ރިބާ ދޭ މީހާއާއި ،އެ ލިޔެދޭ މީހާއާއި ،ޢަޤުދަށް ހެކިވެރިވާ
މީހުންނާއި ،މި އެންމެނަކީ ލަޢްނަތް ލެއްވިގެންވާ ބައެކެވެ.
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ވީމާ ،ޙަރާމްކަމަކަށް އެހީލިބޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ .އަދި ޙަރާމްކަމެއް ކުރަން
މީހަކަށް އެހީތެރިވާ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ،އެއީ ފާފައިގައި ބައިވެރިއެކެވެ.
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 -7ޙަރާމްކަމެއް ކުރަން ހީލަތް ހެދުމަކީ ވެސް ޙަރާމްކަމެއް
ޙަރާމްކަންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ،ބޭރުފުށުން ފެންނަ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ޙަރާމްކޮށް އޭގެ
މަގު ބަންދުކުރި ގޮތަށް ،އިސްލާމްދީން ވަނީ ،ބޭރުފުށަށް ނުފެންނަ ވަސީލަތްތަކާއި
ޝައިޠާނީ އުކުޅުތަކުގެ އެހީގައި ހީލަތް ހަދައިގެން ޙަރާމްކަންތަކަށް އަރައިގަތުން ވެސް
ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ .ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ،ހީލަތުން ހުއްދަކޮށްގެން،
ކޮށް އުޅުނުކަމަށްޓަކައި ،އިސްލާމްދީން ވަނީ ޔަހޫދީންނަށް ޢައިބު ކިޔާފައެވެ .އަދި
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ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﻻ ﺗﺮﺗﻜﺒﻮﺍ ﻣﺎ
ﺍﺭﺗﻜﹶﺐ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺗﺴﺘﺤﻠﱡﻮﺍ ﳏﺎﺭﹺﻡ ﺍﷲِ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﺍﳊﻴﻞ

1

F14

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ކިތަންމެ ކުޑަ ހީލަތެއް ހެދެން އޮތަސް ހީލަތް ހަދައިގެން ،ﷲ
ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންތައް ޔަހޫދީން ހުއްދަކޮށްގަތެވެ .ފަހެ ކަލޭމެން އެމީހުން
އަރައިގަތް ފާފައަށް އަރައިނުގަންނާށެވެ''.
އެހެނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަސްހިފުން ޔާހޫދީންނަށް ،މާތް ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވުމުން ،ޙީލަތް
ހަދައިގެން އެމީހުން ވަނީ ،ހުކުރު ދުވަހު މޫދުގައި ކޯރޮ ކަނޑައިގެން ،ހޮނިހިރު ދުވަހު
މަސްތައް އައިސްވަދެ އެތަންތާ ބެދުނީމާ ،އާދީއްތަ ދުވަހު ފައިބާ އެ މަސްތައް
ހުއްދަކަމެކެވެ .ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގެ

ހިފާފައެވެ .މިއީ ހީލަތްތެރިން ދެކޭގޮތުން

ފިޤުހުވެރިން އަރިހުގައި ޙަރާމްކަމެކެވެ .އެހެނީ ސީދާކޮށްވެސް ނުސީދާކޮށްވެސް ހޮނިހިރު
ދުވަހު މަސްހިފުން އޮތީ މަނާވެފައެވެ.
ނުބައިކަން ބޮޑު ހީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަނެއް ކަމަކީ ،ޙަރާމްކަންކަމުގެ ނަން
ބަދަލުކުރުމެވެ .ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮތްގޮތަށް އޮއްވާ ،އޭގެ ބޭރުފުށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،އާ
ނަމެއް

ކިޔައިގެން،

ޙަރާމް

ކަމެއް

ކުރުމަކީ،

ކަނޑައެޅިގެން

ޙަރާމްކަމެކެވެ.

ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ،ނަންކިޔޭ އެތި އޮތްގޮތަށް އޮއްވާ ،އޭގެ ނަން

1

އިޣާޘަތުއް ލަހްފާނުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް މި ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވޭ  ،348 /1 .އަދި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  ،އަބޫ

ޢަބްދުﷲ ބިން ބައްޠާ މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ ރަނގަޅު ސަނަދަކުން ކަމަށާއި ،އެއީ ތިރްމިޛީ ޞައްޙަ ކަމަށް ބައްލަވާ
ސަނަދެއްކަމުގައި.
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ބަދަލުކުރިއަސް ،ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮތްގޮތަށް އޮއްވާ އޭގެ ސޫރަ ބަދަލުކުރިއަސް،
ޙަރާމްކަމެއް ވިއްޔާ އޮންނާނީ ޙަރާމްކަމެއްގޮތުގައެވެ.
ވީމާ ރިބާ ކެއުމަށްޓަކައި އާ ނަންނަމުގައި އާ ގޮތްތަކެއް އީޖާދުކުރިއަސް ،އަދި ރާ
ބުއިމަށްޓަކައި އެއަށް އާ ނަންތަކެއް ކިޔަސް ،އޭގެ ޙަޤީޤަތް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ރަލުގެ

ރިބާއާއި

ޙަރާމްކަން

ހަމަ

އޮތް

ގޮތަށް

މިކަމަށް

އޮންނާނެއެވެ.

އިޝާރާތްކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﻟﹶﻴﺴﺘﺤﻠﱠﻦ ﻃﹶﺎﺋﻔﹶﺔﹲ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﺍﻟﹾﺨﻤﺮ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ
ﺍﺳﻤﻬﺎ

1
F15

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އުއްމަތުގެ ބަޔަކު މީހުން ،ރަލަށް
އޭގެ ނަން ނޫން އެހެން ނަންތައް ކިޔައި ،އެ ޙަލާލުކޮށް އުޅޭނެއެވެ''.

އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺯﻣﺎﻥﹲ ﻳﺴﺘﺤﻠﱡﻮﻥﹶ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﹺﺎﺳﻢﹺ ﺍﻟﹾﺒﻴﻊﹺ

2
F16

''ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ރިބާ ޙަލާލުކޮށް އުޅޭ ޒަމާނެއް އަންނާނެއެވެ''.
މިޒަމާނަކަށް އައިސް ވެފައި މި އޮތްގޮތުން ،ގޮތްކުޑަ ނެށުންތަކަކީ އެއީ 'ފަންނެވެ'.
ރަލަކީ 'އާވި ބުއިމެކެވެ '.ރިބާ އަކީ 'ފާއިދާ' އެކެވެ .މިއީ މި ޒަމާނުގެ އަޖާއިބުތަކުގެ
ތެރެއިން ކަމެކެވެ.

1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު.

2

އިޣާޘަތުއް ލަހްފާނުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް މި ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވޭ352 /1 .
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 -8ނިޔަތް ރަނގަޅުވުމަކީ ޙަރާމްކަންތައް ކުރެވޭނެ އުޒުރެއް
ނޫން
ރަނގަޅު ބޭނުމާއި ،މާތް މަޤްޞަދާއި ،ހެޔޮ ނިޔަތަކީ ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ
ކަމެއްގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ އެއްޗެކެވެ .މިގޮތުން ކީރިތި -ރަސޫލު ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރައްވަނީ :ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻤﺎﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺍﻣﺮﹺﺉﹴ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ

1
F17

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ހަމަކަށަވަރުން ޢަމަލުތައް ބިނާވަނީ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި ކޮންމެ
މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ ނިޔަތާ އެއްގޮތް ޖަޒާ ލިބޭނެއެވެ''.
ހުއްދަކަންތައްތަކާއި އާދަތައް ،ހެޔޮ ނިޔަތަކާއެކު ކޮށްފިއްޔާ ،ޘަވާބު ލިބޭ ހެޔޮކަމަކަށް
ބަދަލުވެއެވެ .މާތް ﷲ އަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި އުއްމަތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ
ވާޖިބުތައް

އަދާކުރަން،

ވަރުޖެއްސުމުގެ

ހަށިގަނޑުގައި

ބޭނުމުގައި

ކައިފިއްޔާ،

ޝައްކެއްވެސް ނެތި އޭނާގެ ކެއުމާއި ބުއިން ވާނީ އަޅުކަމަކަށެވެ .ހެޔޮކަމަކަށެވެ.

1

ޞަޙީޙް ބުޚާރީ.
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ޞާލިޙު ދަރިއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ ،ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއި އަނބިމީހާ
ޢިއްފަތްތެރިކޮށް،

ޙަރާމް

ގޮތްތަކާ

ދުރުވެ

ހުރުމުގެ

ބޭނުމުގައި،

އަނބިމީހާއާ

އެއްދާންކުރުމަކީ ،އެއީ ވެސް ޘަވާބު ލިބޭ ހެޔޮކަމެކެވެ .މިގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލު -

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރައްވަނީ :ﻭﻓﻲ ﺑﻀﻊﹺ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻳﺄﺗﻲ ﺃﹶﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﹶﺟﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺘﻢ ﻟﹶﻮ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﻡﹴ ﺃﹶﻛﹶﺎﻥﹶ
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﹺﺯﺭ ﻓﹶﻜﹶﺬﹶﻟﻚ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺤﻠﹶﺎﻝﹺ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﺟﺮﺍ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

''ކަލޭމެންގެ

ހެޔޮކަމެކެވެ''.

ޞަހާބީން

ތެރެއިން

މީހަކު

ދެންނެވިއެވެ:

1
18F

އަނބިމީހާއާ

ޖިމާޢުވުމަކީ

ވެސް

''އަޅުގަނޑުމެން

މީހަކު،

އޭނާގެ

ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުއްދުމުން ،އޭނާއަށް އެކަމުން ހެޔޮ އަޖުރުވެސް ލިބޭތޯއެވެ؟!''
ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ .އޭނާ ޙަރާމް ގޮތުގައި އެދުންވެރިކަން ފުއްދައިފިއްޔާ ،އޭނާގެ
މައްޗަށް ފާފަ އޮންނާނެ ކަމަށް ނުދެކެން ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އެހެން ޙަލާލް ގޮތުގައި އެދުން
ފުއްދައިފިއްޔާ ހެޔޮ އަޖުރުވެސް ލިބޭނެއެވެ''.

އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﻭﻣﻦ ﻃﹶﻠﹶﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻼﹶﻻﹰ ﺗﻌﻔﻔﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﹶﺔ ،ﻭﺳﻌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ
ﻋﻴﺎﻟﻪ ،ﻭﺗﻌﻄﱡﻔﺎﹰ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﺎﺭﹺﻩ ﻟﻘﹶِﻲ ﺍﷲ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻛﺎﻟﻘﹶﻤﺮﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭ

2
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''މީހުންނަށް ސަލާން ނުޖަހަން ،ނުވަތަ ދަރިންނަށް ރިޒުޤު ހޯދައިދޭން ،ނުވަތަ
އަވަށްޓެރިއާއަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ،ހަލާލު ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަން ހޯދާމީހާ،
1

ޞަޙީޙް ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމް.

2

އައްޠަބަރާނީ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ ނައްޞު
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ޤިޔާމަތްދުވަހުން އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ބައްދަލުކުރާނީ ،ސާދަވިލޭރޭ ހަނދެއްފަދަ
މޫނަކާއިގެންނެވެ''.
މިގޮތަށް މުއުމިނަކު ކުރާ ހުއްދަ ކޮންމެ ޢަމަލަކީ ވެސް ،އޭގައި ރަނގަޅު ނިޔަތެއް
އޮވެއްޖެނަމަ ،އަޅުކަމަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމެކެވެ.
އެހެނެއްކަމަކު ،ކިތަންމެ ނިޔަތް ރަނގަޅުވިޔަސް ،ކިތަންމެ މާތް މަޤްޞަދަކު ކުރިއަސް،
އަދި ކިތަންމެ މަތިވެރި ލަނޑުދަޑިއެއްގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށްވިޔަސް ،ޙަރާމްކަންތައް
އޮންނާނީ ޙަރާމް ކަމެއް ގޮތުގައެވެ .ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރުމުގެ ވަސީލަތަކަށް ޙާރާމްކަމެއް
ބޭނުންކުރުމަކީ ،އެއީ އިސްލާމްދީން ފަހަރެއްގައިވެސް ހުއްދަކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ .ކުރާ
ކަމާއި،

އެކަން

ކުރާ

ރަނގަޅުވެފައި

ވަސީލަތްވެސް

މާތްވާން،

އިސްލާމްދީން

ބާރުއަޅައެވެ.
އެހެނީ ލަނޑުދަނޑި މާތްވުން އެއީ ވަސީލަތް ހުއްދަ ކޮށްދޭ ކަމެކޭ ،ބުނާ އުޞޫލަކީ
އެއީ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ޙައްޤާ ހަމައަށް
ދެވޭނީ ،އެތަކެއް ބާޠިލަކާއި މެކިގެން ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީވެސް ،މި ދީން ޤަބޫލު ކުރާ
ހަމައެއް ނޫނެވެ .އިސްލާމްދީން ގޮވާލަނީ ،ޙައްޤު މަގުން ،ޙައްޤަށް ވާޞިލުވުމަށެވެ.
ރިބާއާއި

ޖުވާކުޅުމާއި،

މަކަރުހަދައިގެންނާއި،

ވިޔަފާރީގައި

ނޫން

ހުއްދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮށްގެން ،ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ދީނުގައި މަނާކަމެއް
ކޮށްގެން،

މިސްކިތެއް

އަޅަން،

ޞަދަޤާތްދޭން

ނުވަތަ

އަދި

އެހެންވެސް

ކަމަކަށްޓަކައި ފައިސާ ޖަމާކުރާ މީހާއަށް އޭނާގެ އެ ހެޔޮނިޔަތަކުން
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ހެޔޮ

ފައިދާއެއް

ނުލިބޭނެއެވެ .އަދި އެކަމުން އޭނާ ފާފަވެރިނުވެއެއްވެސް ނުދާނެއެވެ .މަޤްޞަދު ކިތަންމެ
މާތްވިކަމުގައި ވިޔަސް ،ޙަރާމްކަމެއް ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ .އެހެނީ އިސްލާމްދީނުގައި
ޙަރާމްކަމަކީ ،އެއީ މީހުންގެ މަޤްޞަދާއި ނިޔަތުން ބަދަލުވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
މިކަން އަހަރެމެންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވަން ،ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻃﹶﻴﺐ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹾﺒﻞﹸ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻃﹶﻴﺒﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻣﺮ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ
ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹶﻣﺮ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﹾﻤﺮﺳﻠﲔ

1

F20

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ހަމަކަށަވަރުން މާތް ﷲ އަކީ ހެޔޮވަންތަ ރަސްކަލާގެއެވެ .ހެޔޮތަކެއްޗާއި
ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ނޫނީ އެކަލާނގެ ޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވައެވެ .އަދި މުއުމިނުންނަށް
އެކަލާނގެ އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ،ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ވެސް އެކަލާނގެ އަމުރުކުރެއްވި

ކަންތަކެވެ .ﷲ އަމުރުކުރެއްވީ :ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻞﹸ ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺇﹺﻧﻲ ﺑﹺﻤﺎ
ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻋﻠﻴﻢ އެވެ .އަދި ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﻃﹶﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﹾﻨﺎﻛﹸﻢ އެވެ.

ﺛﹸﻢ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ ﻳﻄﻴﻞﹸ ﺍﻟﺴﻔﹶﺮ

ﺃﹶﺷﻌﺚﹶ ﺃﹶﻏﹾﺒﺮ ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻭﻣﻄﹾﻌﻤﻪ

ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻣﺸﺮﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻣﻠﹾﺒﺴﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻏﹸﺬﻱ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺮﺍﻡﹺ ﻓﹶﺄﹶﻧﻰ ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﺬﹶﻟﻚ
"ދެން) ،ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް ފަދަ( ދިގު ދަތުރުކުރަމުން ގޮސް ހިރަފުސް އަރައި ބޯ
ހޭވިފައިވާ މީހެއްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ .އޭނާ އުޑާ ދިމާއަށް އަތް އުފުލައި ،ހައްދަވާ
ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ! ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ! ކިޔައި ދުޢާކުރެއެވެ .އެ
ހިނދު އޭނާ ކައިގެން ހުރީ ޙަރާމް ތަކެއްޗެކެވެ .އޭނާ ބޮއެގެން ހުރީ ޙަރާމްތަކެއްޗެވެ.
1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމާއި އައްތިރްމިޛީ އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން

51

އޭނާ އަނދެގެން ހުރީ ޙަރާމްތަކެއްޗެކެވެ ) .އެބަހީ ޙަރާމް ގޮތް ގޮތުން ހޯދާފައިވާ
ތަކެއްޗެވެ (.އަދި އޭނާގެ ގައިގައި ވަނީ ޙަރާމްތަކެތި ކައިގެން ޖަހާފައިވާ މަހެވެ .ފަހެ
މިފަދަ މީހަކު ކުރާ ދުޢާ އިޖާބަވާނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ!''
ޙަދީޘްގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ އާޔަތުގެ މާނަ'' :އޭ ރަސޫލުންނޭވެ! ޙަލާލު ރަނގަޅު
ތަކެތިން ތިޔަބޭކަލުން ފަރިއްކުޅުއްވައި އުޅުއްވާށެވެ! އަދި ޞާލިޙް ޢަމަލުކުރައްވާށެވެ!
ހަމަކަށަވަރުން

ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ،

ކުރައްވާ

ތިޔަބޭކަލުން

ޢަމަލުތައް

މޮޅަށް

ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ} ''.އަލްމުއުމިނޫނަ{51 :
ޙަދީޘްގައި

ހިމެނޭ

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ދެވަނަ

އާޔަތުގެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

މާނަ:
ދެއްވި

''އޭ

އީމާންވެއްޖެ
ރަނގަޅުތަކެތިން

މީސްތަކުންނޭވެ!
ތިޔަބައިމީހުން

ކައިއުޅޭށެވެ!'' }އަލްބަޤަރާ{172 :

އަދިވެސް އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻟﹰﺎ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﺛﹸﻢ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﹺﻪ
ﹶﻟﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﹶﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﹶﺟﺮ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﺻﺮﻩ ﻋﻠﹶﻴﻪ
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ޙަރާމްގޮތަކުން ފައިސާ ޖަމާކޮށް ،އެއިން ޞަދަޤާތް ދިނަސް ،އޭނާއަށް
އެކަމުން ހެޔޮ ދަރުމައެއް ނުލިބޭނެއެވެ .އަދި އޭގެ ފާފަ އޭނާގެ މައްޗަށް ވެއެވެ''.

1

ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު ޚުޒައިމާއާއި އިބްނު ޙިއްބާން އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން
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އަދިވެސް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹾﺴِﺐ ﻋﺒﺪ ﻣﺎﻟﹰﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﻡﹴ ﻓﹶﻴﺘﺼﺪﻕ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻴﻘﹾﺒﻞﹸ ﻣﻨﻪ
ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻴﺒﺎﺭﻙ ﻟﹶﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺘﺮﻛﹸﻪ ﺧﻠﹾﻒ ﻇﹸﻬﺮﹺ ﻩ ﺇﻟﱠﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺯﺍﺩﻩ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ  .ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻟﹶﺎ
ﻳﻤﺤﻮ ﺍﻟﺴﻴﺊﹶ ﺑﹺﺎﻟﺴﻴﺊ , ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻳﻤﺤﻮ ﺍﻟﺴﻴﺊﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺴﻦﹺ  ,ﺇﻥﱠ ﺍﻟﹾﺨﺒﹺﻴﺚﹶ ﻟﹶﺎ ﻳﻤﺤﻮ ﺍﻟﹾﺨﺒﹺﻴﺚﹶ

1

F2

ޙަދީޘުގެމާނަ'' :މީހަކު ޙަރާމްގޮތަކުން ފައިސާ ހޯދައި ،އެއިން ޞަދަޤާތް ދިނަސް ،ﷲ
އެ ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ .އަދި އެއިން އޭނާ ހޭދަކުރިއަސް ،އޭގައި ބަރަކާތެއް
ނުލައްވާނެއެވެ .އަދި މަރުވަމުން އޭނާ އެއިން ދޫކޮށްފައިދާ އެއްޗަކީ ،ނަރަކައިގައި
އޭނާގެ އަލިފާނަށް އިތުރުވާނެ އެއްޗެކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ވެސް މާތް ﷲ ،މީހަކު
ނުބައިކަމެއް ކޮށްގެން ،ނުބައިކަމެއް ފުއްސަވާ ނުދެއްވައެވެ .އެކަމަކު ،ކޮށްފައިވާ
ރަނގަޅު ކަމަކުން ،ނުބައިކަންތައް ،އެކަލާނގެ ފުއްސަވާ ދެއްވައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
ވެސް ،ހަޑިއަކުން ހަޑިއެއް ނުފިލުވެއެވެ''.
* * *

-9

*

ޙަރާމްއެއްޗެއްގައި ޖެހިދާނެތީ

ދުރުވެގަންނަންޖެހޭ
1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދާއި އެނޫންވެސް ބޭކަލުން އިބްނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން
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ޝުބުހާތަކާ

މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުގެ މަތިވެރިކަމުން ،ޙަލާލަކީ ކޮބައިކަން ،އަދި ޙަރާމަކީ
ކޮބައިކަން ނޭނގި ،ޖާހިލުކަމެއްގެ ތެރެއަށް އިންސާނުން ދޫކޮށްނުލައްވައެވެ .އެކަލާނގެ
ވަނީ،

ޙަލާލަކީ

ކޮބައިކަން

ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އަދި

ކޮބައިކަން

ޙަރާމަކީ

ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻗﹶﺪ ﻓﹶﺼﻞﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ
އާޔަތުގެމާނަ'' :ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވި ތަކެތި ތަފްޞީލުކޮށް
ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ} ''.އަލްއަންޢާމް{119 :
ވީމާ ،އެއީ ޙަލާލް ކަމެއްކަން ބަޔާންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަކުން ،މައްސަލައެއް ނެތެވެ.
އަދި އެއީ ޙަރާމް ކަމެއްކަން ބަޔާންވާ ކަންތައްތައް ،އިޚްތިޔާރު އޮއްވާ ،ކުރެވޭނެ
އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ.
އެކަމަކު ،އޭގެ ޙަލާލްކަން ބަޔާންވެފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،އޭގެ ޙަރާމްކަން ބަޔާންވެފައިވާ
ކަންތައްތަކާ ދެމެދު ،މެދުގައި އޮންނަ ސަރަހައްދެއް ވެއެވެ .މިއީ ޝުބުހާތަކުގެ
ސަރަހައްދެވެ.

ބައެއް

މީހުންނަށް،

ސަރަހައްދުގެ

މި

ތެރޭގައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ

ޙަލާލްކަމާއި ނުވަތަ ޙަރާމްކަމާ މެދު ޝައްކުއުފެދޭގޮތްވެއެވެ .ސަބަބަކީ ފަހަރެއްގައި،
ވ ވަކިހާލަތަކަށް
އޭގެ ދަލީލާމެދު އޮޅުންއަރާގޮތްވުން ،ނުވަތަ އޮތް ނައްޞު ،ކުރިމަތީގައި ާ
ނުވަތަ ވަކިއެއްޗަކަށް ،ފެއްތުމުގައި އޮޅުންއެރުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.
އިސްލާމްދީން

ދެކެނީ،

މިފަދަ

ޝުބުހާތައް

ނުވަތަ

އޮޅުންއަރާ

ކަންތައްތަކާ

ދުރުވެހުރުމަކީ ،ވަރަޢްވެރިކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަމުގައެވެ .އެއީ މިފަދަ ކަންތައްތައް
ކުރަމުންގޮސް،

ސީދާ

ޙަރާމް

ކަންތައްތައް
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ކުރުމާ

ހަމައަށް

އޭނާއަށް

ދެވުނަ

ނުދިނުމަށްޓަކައެވެ .މިއީ ކުރިން އަހަރެމެން ވާހަކަދައްކާފައިވާ ،ޙަރާމްކަންތަކަށް ދެވޭ
މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް ،މިއީ އިންސާނުންގެ
ޠަބީޢަތާއި މިޙަޔާތުގެ ޙަޤީޤަތްތައް އެނގި ،ކުރިމަގަށްޓަކައި އެކަށައެޅޭ ދުރުވިސްނޭ
ތަރުބަވީ ފިޔަވަޅެއްވެސް މެއެވެ.

މިދެންނެވި ތަރުބަވީ ފިޔަވަޅުގެ އަސްލަކީ ،ކީރިތި ރަސޫލާގެ މި ޙަދީޘްފުޅެވެ :ﺍﻟﹾﺤﻠﹶﺎﻝﹸ
ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﹾﺤﺮﺍﻡ ﺑﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹸﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺒﹺﻬﺎﺕ ﻟﹶﺎ ﻳﺪﺭﹺﻱ ﻛﹶﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﹶﻣﻦ ﺍﻟﹾﺤﻠﹶﺎﻝﹺ
ﻫﻲ ﺃﹶﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺤﺮﺍﻡﹺ ﻓﹶﻤﻦ ﺗﺮﻛﹶﻬﺎ ﺍﺳﺘﺒﺮﺍﺀً ﻟﺪﻳﻨﹺﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺳﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻗﹶﻊ ﺷﻴﺌﹰﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮ ﺍﻗﻊ ﺍﻟﹾﺤﺮﺍﻡ ﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻮﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﻤﻰ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﺍﻗﻌﻪ
ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﻣﻠﻚ ﺣﻤﻰ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺤﺎﺭﹺﻣﻪ

1
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''ޙަލާލްކަންތައް

ވަނީ

ބަޔާންވެގެންނެވެ.

އަދި

ޙަރާމްކަންތައް

ވެސް

ވަނީ

ބަޔާންވެގެންނެވެ .އަދި މި ދެމެދުގައި އޮޅުންއަރާ )ޝުބުހާއުފެދޭ( ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.
ގިނަ މީހުންނަށް ،އެއީ ޙަލާލްކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޙަރާމްކަމެއްތޯ ނޭނގެއެވެ .ފަހެ މިފަދަ
ކަމެއް ،އޭނާގެ ދީނަށް ނުވަތަ އަބުރަށް ރައްކާތެރިވެ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކާ ،ނުކޮށް
ދޫކޮށްފިނަމަ ،ސަލާމަތްކަން ހޯދައިފިއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް
ކޮށްފިއްޔާ ،އޭނާއަށް ޙަރާމް ކަމެއް ކުރެވުން ގާތެވެ .އެއީ ،ޙިމާގެ ކައިރީގައި )ޙިމާއަކީ،
ހަމައެކަނި ރަސްގެފާނުގެ ސޫފިތައް ހުއިހެއްޕުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ،އެހެންމީހުން
1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް އަދި އެ ނޫންވެސް ބޭކަލުން ،ނުޢްމާން ބިން ބަޝީރުގެ ކިބައިން  .މިތާގައިވާ

ލަފްޡަކީ ތިރުމިޛީގެ ރިވާޔަތުގައި އޮތް ގޮތް.
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އެތަނަށް ވަނުން މަނާކުރެވިފައިވާ ވިނަދަނޑު( އަމިއްލަ ޖަނަވާރު ހުއިހައްޕަން އުޅޭ
މީހަކަށް ،އެތާ ތެރެއަށް ވަދެވުން ގާތްވާ ފަދައިންނެވެ .ދަންނާށެވެ .ކޮންމެ ރަސްކަލަކަށް
ވެސް އޭނާގެ ޚާއްޞަ ޙިމާއެއް ވެއެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ،ﷲ ގެ ޙިމާއަކީ،
އެކަލާނގެ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންތަކެވެ''.

* * *

*

 -10ޙަރާމް ހަމަ އެންމެންނަށް ވެސް ޙަރާމް
އިސްލާމްދީނުގައި ކަމެއް ޙަރާމްކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެއީ ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް
ޙަރާމް ކަމެކެވެ .އެއްޗެއް ޙަރާމްވެއްޖެނަމަ ،ހަމަ ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް އެ އެއްޗެއް
ޙަރާމްވާނެއެވެ .ވީމާ ޢަޖަމީންނަށް ޙަރާމްވެފައި ،ޢަރަބީންނަށް ޙަލާލްވާ އެއްޗެއް
ނޯވެއެވެ.

ކަޅުމީހުންނަށް

މަނާވެފައި،

ދޮންމީހުންނަށް

ހުއްދަ

ކަމެއް

ނޯވެއެވެ.

ރަސްކަލުންނާއި ބޮޑުންނާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ކާހިނުންނާއި ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް
ބައެއްގެ ނަމުގައި ،އަމިއްލަ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ،ވަކި ފަންތިއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ،އެއްޗެހިތަކެއް ،އިސްލާމްދީނަކު ނުވެއެވެ .އެހެން
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މީހުންނަށް ޙަރާމްކަމެއް ،އެއްޗެއް ،އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޙަލާލްކުރުމުގެ ޚާއްޞަ
އިމްތިޔާޒެއް އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ލިބިފައި ނެތެވެ .އެހެން ނުވެސް ހެދޭނެއެވެ.
އެހެނީ ،އެންމެންގެ ވެސް ކަލަކީ މާތް ﷲ އެވެ .އެންމެންގެ މައްޗަށް އޮތް ޤާނޫނަކީ
ޝަރީޢަތެވެ .ވީމާ ،މާތް ﷲ އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތުގައި ޙަލާލްކުރައްވާފައިވާ ކަމަކީ ،އެއީ
މައްޗަށް

އެންމެންގެ

ވެސް

ޙަލާލް

ކަމެކެވެ.

އަދި

އެކަލާނގެ

ޝަރީޢަތުގައި

ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ،ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެންވެސް ހުރިހާ އެންމެންނަށް
ޙަރާމްކަމެކެވެ.
މިސާލަކަށް ވައްކަންކުރުމަކީ ،މުސްލިމަކަށް ވިޔަސް ޣައިރު މުސްލިމަކަށް ވިޔަސް،
ޙަރާމްކަމެކެވެ .އަދި މުސްލިމެއްގެ އަތުން ވިޔަސް ،ޣައިރު މުސްލިމެއްގެ އަތުންވެސް
ވިޔަސް ،އެއްޗެއް ވަގަށް ނެގުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ .ކޮންމެ ނަސަބަކުން އައިސްހުރި
މީހަކަސް،

ކޮންމެ

ފެންވަރެއްގެ

މީހަކަސް،

ވައްކަންކޮށްފިއްޔާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސަޒާދެވޭނެއެވެ.
ކީރިތި

ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ

ވަސައްލަމަ-

ޢަލައިހި

ތަންފީޒުކުރައްވާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻭﺍﻳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ
ﻟﹶﻘﹶﻄﹶﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ

ޢަމަލީގޮތުން

މި

އުޞޫލު

ﻓﹶﺎﻃﻤﺔﹶ ﺑﹺﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻗﹶﺖ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ﷲ ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ .މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ފާޠިމަތުގެފާނު
ވައްކަން ކުރެއްވިނަމަ
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ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ގެ ޒަމާނުގައި އެއްފަހަރަކު ވައްކަމުގެ
ހާދިސާއެއް

ހިނގިއެވެ.

ވައްކަންކުރިކަމަށް

ޝައްކުކުރެވުނީ

ޔަހޫދީއަކަށާއި

މުސްލިމަކަށެވެ .ދެން ވައްކަން ކުރީ މުސްލިމު މީހާއަށް ވީހިނދުވެސް ،ޔަހޫދީ މީހާގެ
ބޮލުގައި ވައްކަން އެޅޭކަހަލަ ޤަރީނާތަކެއް ދައްކައިގެން ،މުސްލިމު މީހާ ސަލާމަތްކުރަން
އޭނާގެ ބައެއް ގާތްތިމާގެ މީހުން އުޅުނެވެ .ހުށައެޅުނު ޤަރީނާތަކަށް ބައްލަވާފައި،
މުސްލިމު މީހާ ބަރީއަކަމަށް ހީފުޅުކުރައްވާ ،އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް
ވާހަކަފުޅު ނުދެއްކެވުނީވެސް ކިރިޔާއެވެ .އެހިނދު ،އެ ޔަހޫދީ މީހާ ކުށުން ބަރީއަކަން
އަންގަވާ ،އަދި ޚިޔާނާތްތެރިވީ ކޮންބައެއްކަން ފާޅުކުރައްވާ ،ކީރިތި ރަސޫލާއަށް

ޢިތާބުކުރައްވާ ،އަދި ޙައްޤު އޭގެ މަގަށް އަޅުއްވައި ،އިލާހީ ވަޙީ ބާވައިލެއްވުނެވެ .ﺇﹺﻧﺎ
ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖ ﻟﺘﺤﻜﹸﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹶﺭﺍﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻻ ﺗﻜﹸﻦ ﻟﻠﹾﺨﺎﺋﻨﹺﲔ ﺧﺼﻴﻤﺎﹰ * ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭﺍﹰ ﺭﺣﻴﻤﺎﹰ * ﻭﻻ ﺗﺠﺎﺩﻝﹾ ﻋﻦ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎﻧﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻬﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ
ﺧﻮﺍﻧﺎﹰ ﺃﹶﺛﻴﻤﺎﹰ * ﻳﺴﺘﺨﻔﹸﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺨﻔﹸﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﹺﺫﹾ ﻳﺒﻴﺘﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻣﻦ
ﺖ ﻋﻨﻬ ﻢ ﻓﻲ ﺍﹾﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﹶﻤﻦ ﻳﺠﺎﺩﻝﹸ
ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻝﹺ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻣﺤﻴﻄﺎﹰ * ﻫﺎﺃﹶﻧﺘﻢ ﻫﺆﻻﺀِ ﺟﺎﺩﻟﹾ ﻡ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﹶﻡ ﻣﻦ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻭﻛﻴﻼﹰ
އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ހަމަކަށަވަރުން ،ޙައްޤު ގޮތުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ
ކަލޭގެފާނަށް މި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވީ ،ކަލޭގެފާނަށް ﷲ ވަޙީބާވައިލައްވާ ،ދައްކަވާ
އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޙުކުމްކުރެއްވުމަށެވެ .ފަހެ ޙަޤީޤަތް
ފޮރުވައި ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުން ދައްކާ ،ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކަކަށް ބުރެވެވަޑައިގެން،
އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ
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ބޭކަލެއްކަމުގައި

ކަލޭގެފާނު

ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ! )  (105އަދި ،ހުރިހާ ހާލަތްތަކެއްގައިވެސް

ފާފަފުއްސެވުން

އެދި ،ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ކަލޭގެފާނު ދަންނަވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ގިނަގިނައިން
ދ ﷲ އަށް
އ ި
ފާފަފުއްސަވާ ރަޙީމްވަންތަ ކަލަކު ކަމުގައި ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެަ .(106 ) .
އުރެދުމުގެ ސަބަބުން،

އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުންގެ

ދިފާޢުގައި ކަލޭގެފާނު ޖަދަލުނުކުރައްވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ،ފާފަވެރި ޚިޔާނާތްތެރި
މީހަކު ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގެނެއް ނުވެއެވެ (107 ) .އެފަދަ މީހުން ،އެމީހުން ކުރާ
ކަންތައްތައް މީސްތަކުންނަށް ފެނިދާނެތީ ،ފޮރުވައި ވަންހަނާވެގަނެއުޅެއެވެ .އެކަމަކު،
އެމީހުން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ލަދުވެތިވެ އެކަން ވަންހަނާކުރާކަށް ނޫޅެއެވެ  .އެކަލާނގެ
ރުހިވޮޑިގެންނުވާ ،މަކަރާއި އޮޅުވާލުމު ބަސްތައް ،ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ތަދުބީރުކޮށް
އުޅޭހިނދު ،އެއުރެންނާ އެކުގައި އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވެއެވެ .ފަހެ ދަންނާށެވެ .އެމީހުން
ކުރާ ޢަމަލުތައް ،ފުރިހަމައަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލަކުކަމުގައި ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެ(108) .
އޭ މުއުމިނުންނެވެ ! ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި އެމީހުންގެ ފަރާތުން ،ދިފާޢުގައި ތިޔަބައިމީހުން
ތިޔަ ޖަދަލުކުރީއެވެ .ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ﷲ އާ ޖަދަލުކުރާނީ ފަހެ
ކާކުހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ،އެއުރެންގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވެ ދިފާޢުކުރާނޭ ވަކީލަކަށް ވާނީ ފަހެ
ކާކުހެއްޔެވެ؟ )} (109އައްނިސާ{109 -105 :
ތަޙްރީފުކޮށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ޔަހޫދީދީން ދެކޭގޮތުގައި ،ރިބާ ޙަރާމްވާނީ ،ޔަހޫދީއަކު
އެހެން ޔަހޫދީއަކަށް ދަރަނި ދެންޏާއެވެ .ވީމާ ،ޔަހޫދީ ނޫން މީހަކަށް ،ރިބާ ލާފައި
ދަރަނި ދިނުމަކީ އެއީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ .ތައުރާތުގެ އައްތަޘްނިޔާ ފޮތުގައި20-19 :23 ،
)ޑިއުޓެރޮނޮމީ (20-19 :23ބުނެފައި ވަނީ'' :ކަލޭގެ އަޚާއަށް ،ފައިސާއިން ވިޔަސް،
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އަދި ކާއެއްޗަކުން ވިޔަސް ،އަދި އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ދަރަންޏެއް ދޭއިރު ،ރިބާ
ނުލާށެވެ '' ''.ރިބާލާފައި ކަލެއަށް ބޭރުހިލޭމީހަކަށް ދަރަނި ދެވިދާނެއެވެ .އެކަމަކު ކަލޭގެ
އަޚާއަށް ރިބާލާފައި ދަރަނި ނުދޭށެވެ''.
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވެސް ،ޔަހޫދީން އެމީހުންގެ ދީނާއި ނަސްލުގެ މީހުން ނޫން
މީހުންނާ މުޢަމަލާތްކުރާއިރު ،އެއްވެސް ކަހަލަ ޖެހިލުމެއް ،ކުށް އިޙްސާސުވުމެއް ނެތި،
ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ހުއްދަކުރާ

ވާހަކަ،

ބަޔާންވެފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން

މާތް

ﷲ

ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﻣﻦ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﺄﹾﻣﻨﻪ ﺑﹺﻘﻨﻄﹶﺎﺭﹴ ﻳﺆﺩﻩ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﺄﹾﻣﻨﻪ
ﺑﹺﺪﻳﻨﺎﺭﹴ ﻻ ﻳﺆﺩﻩ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎﹰ ﺫﹶﻟﻚ ﺑﹺﺄﹶﻧﻬﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷُﻣﻲﻳﻦ ﺳﺒﹺﻴﻞﹲ ﻭﻳﻘﹸﻮﻝﹸﻭﻥﹶ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﺏ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ނުހަނު ގިނަ މުދާ ،ކަލޭގެފާނު އެމީހަކާ އަމާނާތުގެ ގޮތުގައި
ޙަވާލުކުރައްވައިފިނަމަ ،އެ އަމާނާތް ކަލޭގެފާނަށް އަނބުރައި ރައްދުކުރާ އަމާނާތްތެރި
މީހުން ،ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންކަމުގައިވާ ޔަހޫދީންގެ ތެރެއިންވެއެވެ .އަދި ،އެންމެ ދީނާރެއް
ކަލޭގެފާނު އެމީހަކާ އަމާނާތުގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކުރައްވައިފިނަމަ ،އެ އަމާނާތް އަނބުރައި
ރައްދުކުރުން އެދިވަޑައިގެން ،ބުރަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިގެން ނޫނީ ،އެ އަމާނާތް
ކަލޭގެފާނަށް އަނބުރައި ރައްދުނުކުރާ މީހުންވެސް އެމީހުންގެ ތެރެއިންވެއެވެ .މީގެ
ސަބަބަކީ ،ޢަރަބިންނާމެދުގައި އެހެން ހެދުމަކުން އެއްވެސް ފާފައެއް އަހުރެމެންގެ
މައްޗަކަށް ނެތޭ ،ޢަރަބިންގެ މުދާ ބާޠިލުގޮތުގައިވެސް ކެއުން ﷲ ހުއްދަކުރައްވާފައިވެޔޭ،
އެމީހުން ބުނާބުނުމެވެ  .އެބައިމީހުން ދެނެތިބެ  ،މިފަދައިން ﷲ އާ މެދު ދޮގުހަދާ
އުޅެއެވެ} ".އާލްޢިމްރާން{75 :
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ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ .އެމީހުން ،މާތ ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާމެދު އެ ހަދަނީ ދޮގެވެ.
އެހެނީ ،އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތް ،އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ތަފާތެއް ނުކުރެއެވެ .ފޮނުއްވި
ހުރިހާ

ނަބީބޭކަލުންގެ

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި

ދޫފުޅުމަތިން،

އެކަލާނގެ

ވަނީ

ޚިޔާނާތްތެރިވުން ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.
ދެނާޅިން ކިރުމުގެ ހަމައަކީ ،ގޮތެއްފޮތެއް އަދި ތަހުޒީބުކަމެއް ނެތް ބިދާއީ އިންސާނުންގެ
ހަމައެކެވެ .ވީމާ މިފަދަ ހަމައެއް އިސްރާއީލީންގެ ކިބައިގައި ހުންނަކަމީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ
ކަމެކެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ މިއީ ،ސަމާވީ ދީނަކަށް ނިސްބަތްކުރުން އެކަށީގެންވާ،
ހަމައެއްވެސް ނޫނެވެ .އެހެނީ މަތިވެރި އަޚްލާޤަކީ ،ކިއެއްތަ ،ޙައްޤު އަޚްލާޤަކީ ،އޭގައި
ޝާމިލުކަމާއި ޢާއްމުވުން ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ .އޭގައި އެކަކަށް ހުއްދަކޮށްފައި އަނެކަކަށް
މަނާކުރުމެއް ނުއޮވެއެވެ .ދެނާޅިން ކިރުމެއް ނުއޮވެއެވެ.
އަހަރެމެންނާ،
ފުޅާމިނުގައެވެ.

ތަހުޒީބުކަމެއް
އަޚްލާޤު

ނެތް

ހުރުމާ

ބިދާއީން

ތަފާތުވަނީ،

ނެތުމުގައެއް

ނޫނެވެ.

އަޚްލާޤީ
އެހެނީ،

ދާއިރާގެ
މިސާލަކަށް

އަމާނާތްތެރިކަމަކީ މިފަދަ މީހުންގެ ގާތުވެސް ސަނާކިޔޭ ސިފައެކެވެ .އެކަމަކު އެމީހުން
އަމާނާތްތެރިވަނީ އެ ޤަބީލާގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔާއެކުގައެވެ.

ޤަބީލާ ނުވަތަ

ދަރިކޮޅުން ބޭރު ބަޔަކާ މުޢާމަލާތްކުރާއިރު ،ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ އެއީ ހުއްދަކަމެކެވެ.
ކިއެއްތަ ،އެދެވިގެންވާ ނުވަތަ ވާޖިބުކަމެކެވެ.
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1
F

މި ފޮތް ލިޔުނު މީހާ ބުނެފައިވެއެވެ'' :ކުރީގެ އިންސާނުންގެ

ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކެއްހެން ޤަބޫލުކުރާ އެއްކަމަކީ ،އެ ޖަމާޢަތް ނޫން އެހެން ޖަމާޢަތްތަކުގެ
މީހުންނަކީ ،އެމީހުންނަށްވުރެ ދަށް ބައެއްކަމަށް ދުށުމެވެ .ރަތް އިންޑިއާ މީހުން ދެކުނީ،
އެމީހުންނަކީ ﷲ ހޮއްވަވާފައިވާ ބައެއް ކަމަށެވެ .އަދި އެމީހުންނަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން
މީހުންނަށް ނަމޫނާއަކަށް' ،މަތިވެރިވެގެންވާ ރޫޙު' ހައްދަވާފައިވާ ޚާއްޞަ ބައެކެވެ.
'އެމީހުން ފިޔަވައި މީހުންނެއް ނުވާ މީހުން' ގެ ނަމުން ނަންކިޔައި  ،އިންޑިއާ
ޤަބީލާއަކަށް އެމީހުން އަމިއްލައަށް ނަންދީފައިވެއެވެ .އަނެއް ޤަބީލާއެއްގެ ނަމަކީ
'މީހުންގެ ތެރެއިން މީހުން' ނެވެ .ކެރީބިއަން ޤަބީލާއެއްގެ މީހުން ބުނީ ''މީހުންނަކީ
ހަމައެކަނި އެމީހުން'' ކަމަށެވެ.
މިހެން މިކަން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ،އިހުގެ ބިދާއީ އިންސާނުން ،ޤަބީލާގެ ތެރޭގައި
ގެންގުޅޭ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ،ޤަބީލާއިން ބޭރު މީހުންނާއެކު ގެންގުޅެން
ހިތަށްވެސް ނާރައެވެ .އެމީހުން ދެކުނީ އަޚްލާޤުގެ ބޭނުމަކީ ،އެ ޖަމާޢަތް ނުވަތަ އެ
ޤަބީލާއެއް ވަރުގަދަކޮށް ،އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކޮށް ،އެއްބައިވަންތަކަން
މަތީ އެހެން މީހުންނާ ދޮކޮޅުވެރިވުމެވެ .ވީމާ ،އަޚްލާޤީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި
މަނާކަންތައްތަކަކީ ،އެއީ ހަމައެކަނި ޤަބީލާގެ މީހުންނަށް އޮންނަ އެއްޗެކެވެ .ޤަބީލާއިން
ބޭރުމީހަކު ،އެއީ މެހުމާނަކަށް ނުވަންޏާ ،ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް އެމީހަކާ ޢަދާވާތްތެރިވެ،
ހަދަން ހިތަށް އެރި ގޮތެއް ހެދިދާނެއެވެ".
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 -11ޟަރޫރަތްތައް މަނާކަންތައް ހުއްދަކުރޭ
އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ޙަރާމްކަމުގެ ދާއިރާ ވަރަށް ހަނިކޮށްފައެވެ .ހަމަ މިހިނދުގައި،
ޙަރާމްކަންކަމާމެދު ދީން ވަރަށް ހަރުކަށިވެސް މެއެވެ .މިގޮތުން ،ޙަރާމްކަންތަކަށް ދެވޭ،
ފާޅު އަދި ވަންހަނާ ،މަގުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ .ޙަރާމްކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ
ކޮންމެ ކަމެއް އަދި ކޮންމެ އެއްޗެއް ޙަރާމެވެ .އަދި ޙަރާމްކަމެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވާ
ކޮންމެ ކަމެއް އަދި ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ޙަރާމެވެ .ޙަރާމްކަމެއް ކުރަން ހީލަތް ހެދުމަކީ
ވެސް ޙަރާމްކަމެކެވެ .އަދި މިނޫންވެސް ،އަހަރެން ކުރިން ބުނެފައިވާފަދަ އުޞޫލުތަކާއި
އިރުޝާދުތައް ،ދީނުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.
ކަންމިހެން އޮތަސް ،ޙަޔާތުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ޟަރޫރަތްތަކާއި ،އަދި މީގެ ކުރިމަތީގައި
އިންސާނާގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން،

ބަލިކަށިކަމާއި

ހަނދާންނައްތައެއްނުލައެވެ.

މިގޮތުން،

އިސްލާމްދީން
މަޖްބޫރުކަމަށް،

ޟަރޫރަތްތަކުގެ

ދީން

ރިޢާޔަތްކޮށް މިންވަރުކުރެއެވެ .އަދި އިންސާނުންގެ ބަލިކަށިކަން ވަޒަންކުރެއެވެ .ޟަރޫރީ
ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ،އޭނާއަށް ދިމާވެފައިވާ ގެއްލުން ދުރުކޮށް ،ހަލާކުން
ސަލާމަތްވެވޭ މިންވަރަށް،
މިގޮތުން،

މުޅަތަކެއްޗާއި،

ޙަރާމް އެއްޗެއް
ލެޔާއި،

ބޭނުންކުރުން،

އޫރުމަސްފަދަ،

ދީން

ކެއުން

ހުއްދަކުރެއެވެ.
ޙަރާމް

ތަކެތި

ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ފަހު ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻓﹶﻤﻦ ﺍﺿﻄﹸﺮ ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻍﹴ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ ﻓﹶﻼ ﺇﹺﺛﹾﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ
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އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީމާނަ:

''އަދި ކަލޭމެންގެ މައްޗަށްވާ،

ގ
ެ

ﷲ

މަޖްބޫރުވެއްޖެމީހާ ،ކެއުމަށް

ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުންނާއި ،ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން،

އެދުންވެރިވުމެއް އަދި ކެއުމުގައި ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭރަށް ވުރެ އިތުރަށް

އ
ކ ި
ަ

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމެއްނެތި ،މިތަކެތިން ކެއުމަކުން ،އޭނާގެ މައްޗަށް ފާފައެއް
ނެތެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ ،އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ
ރަޙްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ} ''.އަލްބަޤަރާ{173 :
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ހަތަރު ސޫރަތެއްގައި ،ކެއުން ޙަރާމްތަކެތި ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ފަހު،
ހަމަ މިވާހަކަ ތަކުރާރުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި އާޔަތްތަކާއި އަދި މިއާ އެއްފަދަ އެހެން
އާޔަތްތަކުގެ އަލީގައި ،އިސްލާމީ ފިޤުހުވެރިން ވަނީ ،ފިޤްހީ މުހިއްމު އުޞޫލެއް
ކަނޑައަޅާފައެވެ .އެއީ" ،ޟަރޫރަތްތައް މަނާކަންތައް ހުއްދަކުރެއެވެ".
ނަމަވެސް ދެން ފާހަ

ގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ،ޟަރޫރަތެއް ނުވަތަ މަޖްބޫރުކަމެއް

ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ދެ ޝަރުޠެއް މި އާޔަތްތަކުގައި
އ ީ
ކަނޑައަޅާފައިވާކަމެވެެ .
އ " ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻍﹴ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ" މި ދެ ޝަރުޠެވެ .ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻍﹴ ގެ މާނައަކީ
ކެއުމަށް އެދުންވެރިވުމެއް

އޭނާގެ ކިބައިގައި ނެތުމެވެ  .ﻭﻻ ﻋﺎﺩ ގެ މާނައަކީ

މަޖްބޫރުވެފައިވާ މިންވަރު ފަހަނައަޅައި އިތުރަށް ނުކެއުމެވެ
ފިޤުހުވެރިން ވަނީ ،ފިޤުހީ

 .މި ދެ ޝަރުޠުން،

އ "ޟަރޫރަތަކަށްޓަކައި
އ ީ
އެހެން އުޞޫލެއް ނަގާފައެވެ ެ .

ހުއްދަވާ މިންވަރު ކަނޑައެޅެނީ ޟަރޫރަތުގެ
މަޖްބޫރުކަމެއް ދަށުވިޔަސް ،އެކަމަށް އަމާންދީގެން

ދ މީހަކު
އ ި
މިންވަރުންނެވެ ".ވީމާ ަ
ނުވާނެއެވެ .ދިމާވާ މަޖްބޫރުކަމާ

ލަގަން ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ  .ކިއެއްތަ ،އޭނާ އަބަދުވެސް ދާންޖެހޭނީ ޙަލާލާ
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ދިމާއަށެވެ.

ޙަލާލު ގޮތެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ

އާދައަކަށްވެ ،ނުވަތަ

އެވެ.

އެއީ ޙަރާމްގޮތް

ޟަރޫރަތުގެ ބަހަނާގައި ޙަރާމްކަންތައްތަކުގައި ކަންފަސޭހަ ވިޔަ

ނުދިނުމަށްޓަކައެވެ.
ކުރުން ،އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަވެފައި

ޟަރޫރަތްތައް ދިމާވާހިނދު މަނާކަންތައް

އ
އދެެ ،
އޮތުމަކީ ،މި ދީނުގެ ރޫޙާއި އަދި ޖުމްލަ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމުމެކެވެ ާ .
ރޫޙަކީ މީހުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަކުރުމެވެ  .ބުރަނުކުރުމެވެ .ކުރީގެ އުއްމަތްތަކުގެ
މީހުންގެ މައްޗަށް އެޅިފައި އޮތް ކަސްތަޅުތަކާއި ބުރަތައް

ނަގައި ލުއިކުރުމެވެ  .ﷲ

ﺏﹺﻢ ﺍﻟﹾﻌﺴﺮ
ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ ތެދުބަސްފުޅެކެވެ :ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﻛﹸ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :މާތް ﷲ
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މަތް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށެވެ .

ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ނިޢު

އ
އ ީ
ެ

ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުކުޅައުމައްޓަކައެވެ} ".އަލްމާއިދާ{6 :

ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺨﻔﱢﻒ ﻋﻨﻜﹸﻢ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻹِﻧﺴﺎﻥﹸ ﺿﻌﻴﻔﺎﹰ

އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :ﷲ އިރާދަކުރައްވަނީ ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް ލުއިކޮށްދެއްވުމަށެވެ .
އެހެނީ،

އިންސާނާ ހައްދަވާފައިވަނީ ،އެދުންތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ނިކަމެތިވެގެންވާ

މީހެއްކަމުގައެވެ} ".އައްނިސާ{28 :

ދެވަނަ ބާބު
މުސްލިމުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް
- 1ކެއިންބުއިމުގައި:
ޝަރުޢީ ކަތިލުން
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ޝިކާރަކުރުން
ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި

- 2ހެދުންއެޅުމާއި ޒީނަތުގައި:
ރަނާއި ފަށުވި
މުސްލިމު އަންހެނާގެ ހެދުން
ﷲ އުފައްދަވާފައިވާ ސިފައާއި ގޮތް ބަދަލުކުރުން

- 3ގޭތެރޭގައި:
ރަނާއި ރިހީގެ ތަކެތި
ދ
ބ ު
ު
ފޮޓޯ

- 4އާމްދަނީހޯދުމާއި މަސައްކަތުގައި:
ލަވައާއި ނެށުމާއި ފަންނުތައް
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ޞލީބު ހެދުން
ަ
އ
ދ ި
ބ ާ
ު
އަމަލާއި މަސްތުވާތަކެތި
ޙަރާމް ވަޒީފާތައް

-1

ކެއިންބުއިމުގައި

ކައިބޮއި އުޅޭ އެއްޗެއްސާއި ،އޭގެތެރެއިން ހުއްދައީ ކޯޗެއްތޯއާއި އަދި މަނައީ ކޯޗެއްތޯ،
ވަރަށް އިހުޒަމާނުއްސުރެވެސް މީހުންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފުއުފެދިފައެވެ

.

ވަކިން

ޚާއްޞަކޮށް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ދިރޭތަކެތީގެ ބާވަ ތްތަކުގައެވެ .ގަހުން އުފެދޭ ކާނާއާއި

68

ބުއިމަށް ބަލާއިރު ،މީގައި މާބޮޑު ޚިލާފުތަކެ އް މީހުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައި

ނެތެވެ.

މިބާވަތުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނު ގައި ޙަރާމްކޮށްފައިވަނީ ،ރާއަށް ބަދަލުވެފައިވާ ތަކެތި
އެކަންޏެވެ .މޭބިސްކަދުރުން ،ކަދުރުން ،ނުވަތަ ހިމަގޮދަނުން

ނެގުނު އެއްޗެއްކަމުގައި

ވިޔަސް ،ރާއަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެވާނީ ޙަރާމް އެއްޗަކަށެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،މަސްތެއް ނުވަތަ ވަޅޯކަމެއް ހަށިގަނޑަށް ގެނެސްދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް،
އަދި ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކީ ،އިސްލާމްދީނުގައީ ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ
އެއްޗެކެވެ .އަދި ފަހުން މިކަން އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދޭނަމެވެ.
ދިރޭތަކެއްޗާއި އެއިން އުފެއްދޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކާމެދު ،އެކި ދީންތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ
މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ބުރަހުމަނުން ގާތު ޖަނަވާރު ކަތިލުމާއި އެ ކެއުން:
ބުރަހުމަނުން ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ބައެއްކަހަލަ ފަލްސަފާތަކު

ގެ މީހުން ވަނީ،

ޖަނަވާރު ކަތިލުމާއި އަދި އެ ކެއުން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކޮށްފައެވެ

 .އެމީހުން

ކައިއުޅުނީ ހަމަ އެކަނި ގަހުން އުފެދޭ ކާނާއެވެ  .އެމީހުން ބުނާގޮތުން ،ދިރޭ ޖަނަވާރުތައް
ކަތިލައި މެރުމަކީ ،އިންސާނާ ފަދަ ދިރޭ އެހެން އެއްޗަކަށް ދެވޭ

ދ
އ ި
އަނިޔާއެކެވެަ .

އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއް ދިރިހުރުމުން މަޙްރޫމުކޮށްލުމަކީ ،އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ
ޙައްޤެއް ނޫނެވެ.
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ނަމަވެސް ދިރޭތަކެއްޗާމެދު ވިސްނާލުމުން އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އެއްޗަކީ ،ޖަނަވާރުތައް
އުފައްދަވާފައިވަނީ އޭގެ ޒާތަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ  .އެހެނީ އެ ތަކެއްޗަށް ބުއްދިއެއް އަދި
އަމިއްލަ އިރާދައެއް ވެސް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ

.

އަދި އޭގެ ޠަބީޢީ މަޤާމަކީ

އިންސާނުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބުންކަން ވެސް އަހަރެމެންނަށް އެނގެއެވެ

.

ވީމާ

ޖަނަވާރުތައް ދިރިތިއްބާ ،ރަނގަޅުގޮތުގައި އޭގެ ބޭނުން ހިފާފަދައިން ،އެ ކަތިލުމަށް
ފަހު އޭގެ މަހުގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދާ

ﷲ ގެ ސުންނަތަކީ
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)ކަންހިނގާ މަގަކީ (

ފޮތްތައް ބާވައިލެއްވިފައިވާ ދީންތަކުގެ ތެރެއިން ޔަހޫދީންނަށް ،މާތް

ﷲ ވަނީ ވަރަށް

ގިނަ ވައްތަރުގެ އެއްގަމުޖަނަވާރާއި ކަނޑު ޖަނަވާރު ޙަ ރާމްކުރައްވާފައެވެ .ތައުރާތުގެ
'ލާވީން'

)(Leviticus

ފޮތުގެ އެގާރަވަނަ ބާބުގައި ،މި

ކަން ތަފްޞީލުކޮށް

ބަޔާންވެފައިވެއެވެ.
އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވެސް

،

ޔަހޫދީންނަށް ޙަރާމްކުރެއްވުނު ބައެއް ތަކެތި

ބަޔާންވެފައި އެބައޮތެވެ  .މިތަކެތި ޙަރާމްކުރެއްވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެފައިވަނީ ،ކުރިން
ބުނެވިދިޔަފަދައިން ،ޔަހޫދީންގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ކުރި ފާފަތަކަށް ދެއްވި ޢުޤޫބާތެއްގެ
ގޮތުންނެވެ.

ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވަނީ :ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﺫﻱ ﻇﹸﻔﹸﺮﹴ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﻘﹶﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﻐﻨﻢﹺ ﺣﺮﻣﻨﺎ
ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺷﺤﻮﻣﻬﻤﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﹶﺖ ﻇﹸﻬﻮﺭﻫﻤﺎ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﺤﻮﺍﻳﺎ ﺃﹶﻭ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﹶﻂﹶ ﺑﹺﻌﻈﹾﻢﹴ ﺫﹶﻟﻚ ﺟﺰﻳﻨﺎﻫﻢ ﺏﹺ ﺑﻐﻴﹺﻬﹺﻢ
ﻭﺇﹺﻧﺎ ﻟﹶﺼﺎﺩﻗﹸﻮﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ" :ޔަހޫދީންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވި ޖަނަވާރާއި
ދޫނިފަދަ ތަކެތިވެސް ކަލޭގެފާނު ކިޔައިދެއްވާށެވެ  .ޖަމަލާއި ނާމަދޫނި ފަދަ ،އިނގިލިތައް
ވަކިވެފައިނުވާ
ޙަރާމްކުރެއްވީމެވެ.

ކޮންމެ
އަދި

ސޫތްޕެއް،

އެމީހުންގެ

މައްޗަށް

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ގެރިބަކަރީގެ

ސަރުބީގެ

ތެރެއިން،

ބުރަކަށީގައިވާ

އޭގެ

ސަރުބީއާއި ،އޭގެ ގޮހޮރުގައިވާ ސަރުބީއާއި ،ނުވަތަ ކައްޓާ އެކުވެފައިވާ ސަރުބީ
ފިޔަވައި ،އެހެން ހުރިހާ ސަރުބީއެއް އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކުރެއްވީމެވެ.
އެގޮތަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޔަހޫދީންނަށް ޖަޒާދެއްވީ ،އެމީހުންގެ ނުބައި ޢަމަލުތަކާއި
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އަނިޔާވެރިކަމުގެ

ސަބަބުންނެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

މި

ދެއްވާ

ޚަބަރުތަކަކީ ތެދު ވަޙީކަން ކަށަވަރެވެ} ''.އަލްއަންޢާމް{146:
މިއީ ޔަހޫދީންނަށް އޮތް ޙުކުމެވެ  .އެކަމަކު ނަޞާރާއިން ވެސް ޔަހޫދީންގެ މިޙުކުމްތަކަށް
ތަބާވާންޖެހެއެވެ .އެހެނީ ،އިންޖީލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ،ޢީސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ،
ކުރިން މޫސާގެފާނަށް ބާވައިލައްވާފައި އޮތް ޝަރީޢަތް އުވާލާކަށެއް ނޫނެވެ  .އެކަމަކު އެ
ފުރިހަމަކުރައްވާށެވެ.
ނަމަވެސް ނަޞާރާއިން ވަނީ ،ތައުރާތުގައި އެމީހުންނަށް ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ،އަދި
އިންޖީލުން ނަސްޚު ނުކުރާ ،ތަކެތި ޙަލާލުކޮށްފައެވެ

 .އަދި އެމީހުން ވަނީ ،ކޮންމެ

ކާއެއްޗަކީ އަދި ކޮންމެ ބޯއެއްޗެއް ވެސް ޙަލާލުކަމުގައި ދެކުނު ،ޤިއްދީސް ބޫލުސް
)ޕައުލް( އަށް ތަބާވެފައެވެ  .މިއިން އިސްތިސްނާވަނީ

ބުދުތަކަށް ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރު

އެކަންޏެވެ .ނަޞާރާއިން ގާތުގައިވެސް އެއީ ޙަރާމްއެއްޗެކެވެ.
ބޫލުސް އޭނާ އަމިއްލައަށް ،ނަޞާރާދީނުގެ ތެރެއަށް ވެއްދި މި ޙުކުމުގެ ޙުއްޖަތަކަށް
ދ "އަނގައަށް ލާ
އ ި
ދެއްކީ" ،ޠާހިރު މީހުންނަ ށް ކޮންމެ އެއްޗެ އްވެސް ޠާހިރެވެ ަ ".
އެއްޗަކުން އަނގަ ނަޖިހެއް ނުވާނެއެވެ  .ނަޖިސްވާނީ އަނގައިން ނުކުންނަ ތަކެއްޗެވެ ".
އިންޖީލުގައިވާ މިކަހަލަ ނައްޞުތަކެކެވެ.
މިގޮތަށް އަމިއްލައަށް ދީނުގެ ޙުކުމް ބަދަލުކޮށް ،ނަޞާރާއިންވަނީ އޫރުމަސް ކެއުންވެސް
ހުއްދަކޮށްފައެވެ.

މިއަދާ ޖެހެންދެންވެސް ތައުރާތުގައި ކަނޑައެޅިގެން އޫރުމަސް

ޙަރާމްވެފެއި އޮތުމާއެކުވެސް މެއެވެ.
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ޖާހިލިއްޔަ ޢަރަބިންގެ ގާތުގައި:
ދެން ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ޢަރަބިންނަށް ބަލާއިރު ،އެމީހުން ވަނީ ބައެއް ޖަނަވާރުތައް
ކާން ފަކުރުން އެ ޙަރާމްކޮށްފައެވެ  .އަނެއްބައި ޖަނަވާރުތައް ޙަރާމްކުރީ ބުދުތަކަށް
އަޅުކަންކޮށް ބުދުތަކާ ކުއްތަންވާން ނުވަތަ ވަހުމުތަކަށް ތަބާވެގެންނެވެ  .މީގެ މިސާލަކީ،
ބަޙީރާއާއި ސާއިބާއި ވަޞީލާއި ޙާ

މް ފަދަ ނަންނަމުގައި ކެއުން ޙަރާމްކޮށްފައިވާ

ޖަނަވާރުތަކެވެ .މީގެ މާނަ ވާނީ ކުރިން ބުނެވިފައެވެ  .މީގެ އަނެއްކޮޅުން އެމީހުން ވަނީ،
މުޅަތަކެއްޗާއި އޮހޮރޭ ލޭފަދަ ،ނުބައިވެގެންވާ އެތަކެއް އެއްޗެއް ހުއްދަކޮށްފައެވެ.

އިސްލާމްދީން ހުއްދަކުރަނީ ރަނގަޅުތަކެތި:
އިސްލާމްދީން އައިއިރު،

ޖަނަވާރުން އުފައްދާ ކާއެއްޗެއްސާ މެދު

އިންސާނުންގެ

ހާލަތަކީ ،އޭރު ތިބީ ،ވަކި ހައްދެއް ނެތި ،ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ބޭ ނުންހައި ދިރޭއެއްޗެއް
ކައިއުޅުނު

ބަޔަކާއި ،އެއްވެސް ގޮ

ތަކަށް ދިރޭ އެއްޗެއް ނުކެއުމުގައި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބައެކެވެ .މިހެންވެ އިސްލާމްދީން އައިސް ،އެންމެހާ މީސްތަކުންނާ

މުޚާޠަބުކޮށް ،އެ ދީނުގެ ފޮތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﺣﻼﻻﹰ ﻃﹶﻴﺒﺎﹰ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﹺﻌﻮﺍ ﺧﻄﹸﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ ﺇﹺﻧﻪ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻋﺪﻭ ﻣﺒﹺﲔ
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އ އެންމެހާ މީސްތަކުންނޭވެ! ބިމުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން،
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ ޭ " :
ﷲ ޙަލާލުކުރައްވާފައިވާ ރަނގަޅު ތަކެތި ތިޔަބައިމީހުން ކައިއުޅޭށެވެ ! އެއީ ނަޖިސް
ނޫން ޠާހިރު ތަކެއްޗެވެ  .ގެއްލުން ނެތް ފައިދާހުރި ތަކެއްޗެކެވެ

ދ ޙަލާލް
އ ި
ަ .

ހަރާމްކުރުމާއި ،ދީނަށް ބިދުޢަތައް ވެއްދުމާއި ،ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމުގައި ،ޝައިޠާނާގެ
ފިޔަވަޅުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބާނުވާށެވެ ! އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެ ޝައިޠާ ނާއީ،
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހުރި ފާޅުކަންބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިއެކެވެ} ".އަލްބަޤަރާ{168 :
"މީސްތަކުންނޭ"

ވަޙީކުރައްވާ ،އަންގަވާފައިވަނީ ،އެކަލާނގެ އެމީހުންނަށްޓަކައި

ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ،ތަފާތު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ

'މީރު ކާތަކެތިން ފުރިފައިވާ

ސުފުރާއިން' ކެއުމަށެވެ .އާދެ ،އެއީ އޭގައިވާހާ ތަކެއްޗަކާއެކު އެމީ

ހުންނަށްޓަކައި

ހައްދަވާފައިވާ ބިމެވެ .އަދި އަންގަވަނީ ،ﷲ ޙަލާލުކުރެއްވި ތަކެތި ޙަރާމްކުރުވަންވެގެން،
ޝައިޠާނާ ދައްކާ ދަޅަތަކަށް ހެއްލި،

އޭނާ ގެންދާ މަގުތަކުން ނުހިނގުމަށެވެ  .އެހެނީ

އެމަގުން ހިނގަންފަށައިފިއްޔާ އެބަޔަކު ނިމިދާނީ ގެއްލުމާއި ހަލާކުގެ ތެރެއަށެވެ.

ދެން މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ،ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ :ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ
ﻃﹶﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﹾﻨﺎﻛﹸﻢ ﻭﺍﺷﻜﹸﺮﻭﺍ ﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺇﹺﻳﺎﻩ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥﹶ * ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻤﻴﺘﺔﹶ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻭﻟﹶﺤﻢ
ﺍﻟﹾﺨﻨﺰﹺﻳﺮﹺ ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻫﻞﱠ ﺑﹺﻪ ﻟﻐﻴﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻤﻦ ﺍﺿﻄﹸﺮ ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻍﹴ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ ﻓﹶﻼ ﺇﹺﺛﹾﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ
އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރީމާނަ :

''އޭ

އެންމެހާ

އީމާންވެއްޖެ

މީސްތަކުންނޭވެ!

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ރަނގަޅު ޙަލާލު ތަކެތިން ތިޔަބައިމީހުން
ކައިއުޅޭށެވެ! ކާފިރުންހެން ރަނގަޅުތަކެތި ޙަރާމްކޮށް ،ނުބައިތަކެތި ޙަލާލްކުރާ ބަޔަކަށް
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ކަލޭމެން ނުވާށެވެ .

އަދި ތިޔަބައިމީހުން ހަމައެކަނި

ﷲ

އަށް އަޅުކަންކުރާ

ކަމުގައިވާނަމަ ،ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް ޝުކުރުވެރިވާށެވެ!
* ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާކަން ކަށަވަރީ ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ދ ﷲ
އ ި
ަ

އޭގައި ކަނޑައެޅިގެން ގެއްލުންހުރި

މުޅަތަކެއްޗާއި ،ލެޔާއި ،އޫރުމަހާއި،

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ

ކަތިލާ ތަކެއްޗެވެ  .އަދި ކަލޭމެންގެ މައްޗަށްވާ،
،

ﷲ ގެ ފަޟްލުވަ ންތަވެރިކަމުންނާއި ،ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ،މަޖްބޫރުވެއްޖެމީހާ

ކެއުމަށް އެދުންވެރިވުމެއް އަދި ކެއުމުގައި ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭރަށް ވުރެ އިތުރަށް
ކައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމެއްނެތި ،މިތަކެތިން ކެއުމަކުން ،އޭނާގެ މައްޗަށް ފާފައެއް
ނެތެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ ،އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ
ރަޙްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ} ''.އަލްބަޤަރާ{173 -172 :
މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މި އެންގެވުމުގައި ،މާތް ﷲ އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ،
އެކަލާނގެ ދެއްވި ރަނގަޅު ޙަލާލުތަކެތިން ކެ އުމަށެވެ .އަދި ގިނަގުނަ މި ނިޢު މަތްތައް
ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ،އެކަލާނގެއަށް

ޝުކުރުވެރިވުމަށެވެ.

ދެން އެއަށް

ފަހު

އަންގަވާފައިވަނީ ،މި އާޔަތުގައި މިވާ ހަތަރު ބާވަތް ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗެއް ،އެކަލާނގެ
ޙަރާމްނުކުރައްވާކަމެވެ.

ޙަރާމްކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މިހަތަރު ބާވަ

ތްކަން،

ޤުރުއާނުގެ އެހެން ތަންތާނގައި އަދި މިއަށްވުރެ ވެސް ޞަރީޙަކޮށް

ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އަލްއަންޢާމް ސޫރަތުގައި ވަޙީކުރައްވަނީ  :ﻗﹸﻞﹾ ﻻ ﺃﹶﺟﹺﺪ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺃﹸﻭﺣﻲ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﹰ ﻋﻠﹶﻰ ﻃﹶﺎﻋﻢﹴ ﻳﻄﹾﻌﻤﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﻴﺘﺔﹰ ﺃﹶﻭ ﺩ ﻣﺎﹰ ﻣﺴﻔﹸﻮﺣﺎﹰ ﺃﹶﻭ ﻟﹶﺤﻢ ﺧﻨﺰﹺﻳﺮﹴ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ
ﺭﹺﺟﺲ ﺃﹶﻭ ﻓﺴﻘﺎﹰ ﺃﹸﻫﻞﱠ ﻟﻐﻴﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻪ ﻓﹶﻤﻦ ﺍﺿﻄﹸﺮ ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻍﹴ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺭﺑﻚ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ
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އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ކާ މީހަކަށް ކެއުން ޙަރާމް
ކުރައްވާފައިވާ ،ނަޢަމްސޫފީގެ ތެރެއިން ޙަރާމޭ ކަލޭމެން ތިޔަބުނާފަދަ

އެއްޗެއް،

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އިއްވެވި ވަޙީގެ ތެރޭގައިވާތީ ދެކެވަޑައެއް ނުގުންނަވަމެވެ

އ
ެ .

އެއްޗަކީ ކަތިލުމަކާ ނުލާ މަރުވެފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ،ނުވަތަ އޮހޮރޭ ލޭ ކަމުގައި،
ނުވަތަ އޫރުމަސް ކަމުގައި ވެއްޖެ އެއްޗެއް މެނުވީއެވެ  .ހަމަކަށަވަރުން ،އެއީ ނަޖިސް
ހަޑިމުޑުދާރު ތަކެއްޗެވެ  .ނުވަތަ ﷲ އަށް ވާންޖެހޭ ކިޔަމަންތެރިކަމުން އެއްކިބާވެ ،ﷲ
ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ

ކަތިލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ވެއްޖެ އެއްޗެއް

މެނުވީއެވެ .ޙަރާމްވެގެން ވަނީ މިހަތަރު ބާވަތެވެ .

ފަހެ ބަނޑަށް ޖެހިގެންފަދަ ހާލަތެއް

ދިމާވެގެން މިތަކެތި ކެއުމަށް މަޖްބޫރުވެއްޖެމީހާ  ،މި ކެއުމަށް އެދުންވެރިވުމެއް

އަދި

ކެއުމުގައި ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކައި ހައްދުފަހަނައަޅައި
ދިއުމެއްނެތި ،މިތަކެތިން ކައިފިއްޔާ ،ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން
އަޅުތަކުންނަށް ގިނަގިނައިން

ފާފަފުއްސަވާ

ﷲ އީ ،އެކަލާނގެ

ރަޙްމަތްވަންތަ

ރަސްކަލާނގެއެވެ".

}އަލްއަންޢާމް{145 :
އަދި އަލްމާއިދާ ސޫރަތުގައި ،މި ޙަރާމްތަކެތި އިތުރު ތަފްޞީލާއެކު

ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ :ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻤﻴﺘﺔﹸ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻭﹶﻟﺤﻢ
ﺍﻟﹾﺨﻨﺰﹺﻳﺮﹺ ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻫﻞﱠ ﻟﻐﻴﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﻨﺨﻨﹺﻘﹶﺔﹸ ﻭﺍﻟﹾﻤﻮﻗﹸﻮﺫﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﹾﻤﺖ ﺭﺩﻳﺔﹸ ﻭﺍﻟﻨﻄﻴﺤﺔﹸ ﻭﻣﺎ ﺃﹶﻛﹶﻞﹶ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎ
ﺫﹶﻛﱠﻴﺘﻢ ﻭﻣﺎ ﺫﹸﺑﹺﺢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐﹺ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :މުޅަތަކެއްޗާއި ،އޮހޮރޭ ލެޔާއި ،އޫރުމަހާއި ،ﷲ ނޫން އެހެން
ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލާ ތަކެއްޗާއި ،ކަރުގައި ހިފައިގެން މަރައިލާ ތަކެއްޗާއި ،ޖަހައި
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މަރައިލާ ތަކެއްޗާއި ،އުސްތަނަކުން ވެއްޓި މަރުވާ ތަކެއްޗާއި

އެހެން ޖަނަވާރެއްގެ

ދަޅުންޖަހައިގެން މަރުވާތަކެއްޗާއި ،މިނިކާ ޖަނަވާރެއް ކައިފައިވާ ތަކެތި ،ތިޔަބައިމީހުންގެ
މައްޗަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ  .މިތަކެތީގެ ތެރެއިން
ތަކެއްޗާއި އަދި އޭގެ ފަހުން ބުނެވިފައިވާ އެއްޗެހި،
ޝަރުޢީ ހަމައިގެ މަތިން

ކަރުގައި ހިފައިގެން މަރައިލާ

ފުރާނަހުއްޓާ އެއެއްޗެއް އަތުޖެހި ،

ކަތިލައިފިނަމަ ޙަރާމްކަމުން އިސްތިސްނާވެއެވެ

ބުދުތަކަށް ޤުރުބާން ކުރެވޭ ހިލަތަކުގެ މަތީގައި ކަތިލެވޭ

.

ދ
އ ި
ަ

ތަކެތިވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ

މައްޗަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ} ".އަލްމާއިދާ{3 :
ޙަރާމްތަކެތީގެ ޢަދަދު ދިހައެއްކަން ދޭހަވާ މިއާޔަތާއި ،ޙަރާމްތަކެތީގެ ޢަދަދަކީ
ހަތަރެއްކަން ދޭހަވާ ،ކުރިންދިޔަ އާޔަތާއި،
އެހެނީ މިއާޔަތުގައި

އެއްވެސް ކަހަލަ ފުށުއެރުމެއް ނެތެވެ .

މިވަނީ އެހެން އާޔަތްތައް ތަފްޞީ

ލުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައެވެ .

ކަރުގައިހިފައިގެން މަރާ ތަކެއްޗާއި ،ޖަހައި މަރާ ތަކެއްޗާއި ،އުސްތަނަކުން ވެއްޓިމަރުވާ
ތަކެއްޗާއި ،އެހެން ޖަނަވާރެއްގެ ދަޅުންޖަހައިގެން މަރުވާ ތަކެއްޗާއި ،މިނިކާ ޖަނަވާރެއް
ކައިފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ،މި އީ ހައްތާވެސް މުޅަތަކެތީގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ތަކެއްޗެވެ .ވީމާ މިއީ މުޅަތަކެތީގެ ތަފްޞީލެކެވެ  .ހަމައެހެންމެ ،ބުދުތަކަށް ޤުރުބާން
ކުރެވޭ ހިލަތަކުގެ މަތީގައި ކަތިލެވޭ ތަކެއްޗަކީ ،ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަތިލެވޭ ތަކެތީގެ
އ ޗަކީވެސް އެއްބާތެއްގެ ދޭއްޗެވެ  .ވީމާ ޖުމްލަކޮށް
ދ ް
މ ޭ
ޙުކުމުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ ި .
ބަލަންޏާ ،ޙަރާމްތަކެތީގެ ޢަދަދު ހަތެރެކެވެ .ތަފްޞީލުކޮށް ބަލަންޏާ ދިހައެކެވެ.
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މުޅަތަކެތި ޙަރާމްވުމާއި އަދި އޭގެ ޙިކްމަތް:
-1

ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ކާތަކެތީގެ ތެރެއިން ،އާޔަތްތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ

އައިސްފައިވަނީ ،މުޅަތަކެއްޗެވެ  .މުޅަތަކެތީގެ މާނައަކީ ހިތަށް މަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރާއި
ދޫންޏެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ،އެ ކަތިލާން ނުވަތަ ޝިކާރަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
އިންސާނަކު ކުރާ ކަމަކާ ނުލާ ،ހިތަށް މަރުވެފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.
މުޅަތަކެތި ޙަރާމްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ

ކޮބައިތޯއާއި ،އަދި އޭގެ ބޭނުން ނުހިފާ އުކާލަނީ

ކީއްވެތޯ ،ފަހަރެއްގާ މިޒަމާނުގެ މީހުންގެ ހިތުގައި ސުވާލުއުފެދިދާނެއެވެ
ޖަވާބުގައި އަހަރެމެން ބުނާނީ

.

މީގެ

މުޅަތަކެތި ޙަރާމްވުމުގައި ފާޅުކަ ން ބޮޑު ޙިކްމަތްތަކެއް

ވާކަމުގައެވެ .އޭގެތެރޭގައި:
ތ ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއް ވިއްޔާ ،މުޅަތަކެތި ކާން
)ހ( އިންސާނީ ޠަބީޢަ ް
ފަކުރުގަންނާނެއެވެ.

އެކެއުމާ ދުރުވާނެއެވެ .

ވިސްނޭ އެންމެންވެސް ދެކޭގޮތުގައި،

މުޅަތަކެތި ކެއުމަކީ އިންސާނުންގެ ކަރާމަތަށް ލިބޭ އިހާނާތެކެވެ
ކަމެކެވެ .މިހެންވެ ،ބާވައިލެއްވި ފޮތެއްގެ ވެރި

 .ކަރާމަތާ ފުށުއަރާ

ހުރިހާ ދީންތަކެއްގައިވެސް ވަނީ

މުޅަތަކެތި ޙަރާމްކޮށްފައެވެ  .ކަތިލާ ގޮތް ތަފާތުކަމުގައި ވިޔަސް ،ކަތިލައިގެން ނޫނީ
މިއިން އެއްވެސް ބަޔަކު ޖަނަވާރު ކައި ނުއުޅެއެވެ.
)ށ( މުސްލިމުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ،ޤަޞްދަކާއި އިރާދައެއް އޮންނަން
އާދަކުރުވުމެވެ .ނިޔަތަކާއި ޤަޞް ދަކާއި އަދި މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ނޫނީ އޭނާ އެއްވެސް
އެއްޗެއް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެއެވެ  .އަދި ފައިދާއެއްވެސް ލިބި ނުގަ ންނާނެއެވެ .މިގޮތުން
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ކަތިލުމުގެ މާނައަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ،ކެއުމަށްޓަކައި ޖަނަވާރެއްގެ ފުރާނަ ނެރުމެވެ  .މުޅަ
.

އެއްޗެހީގެ ދާއިރާއިން ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރު ބޭރުވަނީ ،މި ޤަޞްދުގެ ސަބަބުންނެވެ

މުޅަތަކަތެ ކައިއުޅޭ އުޞޫލުން އެއްވެސް ޤަޞްދެއް ވިސްނު މެއް ނެތި  ،އިންސާނާ ކައި
އުޅުމަކީ މާތް ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ކަމެއް ނޫނޭ ،މިއިން ދޭހަވާފަދައެވެ  .ނަމަވެސް
ޝިކާރަކުރެވޭ ނުވަތަ ކަތިލެވޭ އެއްޗަކީ ޤަޞަދަކާއި މަސައްކަތަކާއި ލައިގެން މެނުވީ
ހޯދައިގަނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
)ނ( ހިތަށް މަރުވެފައިވާ މުޅަތަކެއްޗަކީ ގިނަފަހަރަށް ،ދެމިހުންނަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން،
ނުވަތަ އެއަށް ކުއްލިއަކަށް ޖެހުނު ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ވިހަ ގަހެއްފަ
އެއްޗެއް ކައިގެން މަރުވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ
ލިބުމަކީ ގާތްކަމެކެވެ

.

ދ
ަ

 .މިފަދަ ޖަނަވާރެއް ކައިގެން ގެއްލުން

ބަލިކަށިވެގެން ނުވަތަ ބަނޑަށްޖެހިގެން މަރުވާ

ޖަނަވާރުތަކުގައިވެސް ކަން އޮތީ ހަމަ މިބީދައިންނެވެ

 .އޭގައި އެތަކެއް ބައްޔާއި

ޖަރާސީމު ހުރެއެވެ.
)ރ( މުޅަތަކެތި ކެއުން ،އަހަރެމެން އިންސާނުންނަށް ،މާތް

ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވުމުން،

މަސްކާ އެހެން ޖަނަވާރުތަކާއި ދޫނިތަކަށް ،އެފަދަ ތަކެތި ކެއުމުގެ ފުރުޞަތު ،މާތް ﷲ
ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ލިބިގެން ދެއެވެ  .އެހެނީ އެތަކެއްޗަކީ ވެސް ޤުރުއާނުގައިވާފަދައިން،
ޞަޙަރާތަކާއި ހާމަކަންބޮޑު ބިންތަކުގައި،

އަހަރެމެންފަދަ އެހެ ން އުއްމަތްތަކެކެވެ .

ޖަނަވާރުތަކާއި ދޫނިތަކުގެ ކާނާއަކީ ،އެތަންތަނަށް މަރުވާ ޖަނަވާރުތަކެވެ  .އަދި ހުރިހާ
ޖަނަވާރަކީ

އަމިއްލައަށް ފަހައިދުވެ

ޝިކާރަކޮށްގެން ކެވޭފަދަ ޖަނަވާރެއްވެސް

ނޫންމެއެވެ.
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)ބ( މުޅަތަކެތި ކެއުން ޙަރާމްވެފައި އޮތީމާ ،އަތުގައި ހުންނަ ކެވޭ ޖަނަވާރުތަކާމެދު
އިންސާނާ ފަރުވާތެރިވެއެވެ  .ބައްޔެއް ޖެހި ނުވަތަ ބަލިކަށިވީމާ ،މަރުވާން އޭތި ދޫކޮށެއް
ނުލާނެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި އަވަހަށް އެއަށް ފަރުވާދޭން ނުވަތަ ،އެއަށް ލިބޭ
ވޭންކުޑަކުރަން އޭނާ އޭތި ކަތިލާނެއެވެ.

އޮހޮރޭ ލޭ ޙަރާމްވުން:
-2

ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ދެވަނަ އެއްޗަކީ  :އޮހޮރޭ ލެޔެވެ  .މާނައަކީ ދިޔާކޮށް އޮހޮރޭ

ލެޔެވެ.
ޖަނަވާރުތަކުގެ ހުންކޮށި

)ޠިޙާލު( ކެއުމާ ބެހޭގޮތުން އިބްނު ޢައްބާސަށް ސުވާލު

ދެންނެވުނީމާ ،އެ ކެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ  .ދެން އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުން އެއީ،
ލޭ ނޫންތޯއޭ ދެންނެވީމާ ވިދާޅުވީ ،ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ އޮހޮރޭ ލޭކަމުގައެވެ.
އޮހެރޭ ލޭ ޙަރާމްވުމުގެ ސިއްރަކީ ،ދިޔާކޮށް ހުންނަ ލެޔަކީ ،ޠަބީޢަތް ސަލާމަތުން ހުރި
މީހެއްވިއްޔާ ،އެ ބޯން ނުވަތަ ކާން ޖެހިލުންވެ ފަކުރުގަންނާނެ އެއްޗެކެވެ  .ހަމައެހެންމެ
އެއީ މުޅަތަކެތި ފަދައިން ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ އެއްޗެކެވެ.
ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މީ ހުން ބަނޑުހައިވެއްޖެނަމަ ،ކަށިގަނޑެއް ނުވަތަ ތޫނު އެއްޗެއް
ހޯދައިގެން ،އޭނާގެ ޖަމަލު ގަޔަށް ހަރައި ލޭ އޮހޮރައި ޖަމާކޮށްގެން ބޯލައެވެ  .މިކަމަށް
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އިޝާރާތްކޮށް ޅެންވެރިއަކު ކިޔާފައިވާ

ބައިތެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ :

"ނަމަނަމަ ކަލޭ

މުޅަތަކެއްޗާ ގާތް ނުވާށެވެ .އަދި ލޭ ނެރެން ކަށިގަނޑެއް ނުނަގާށެވެ".
ހަމައެހެންމެ ،މިގޮތަށް ޖަނަވާރުން ލޭ ނެރުމަކީ ޖަނަވާރަށް ގެއްލުމާއި ބަލިކަން ލިބޭނެ
ކަމެއްވެސް މެއެވެ .އެހެންވެ މާތް ﷲ ވަނީ އޮހޮރޭ ލޭ ބުއިން ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.

އޫރުމަސް:
-3

ކެއުން ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ތިންވަނަ އެއްޗަކީ ،އޫރުމަހެވެ  .އޫރުގެ މައިގަނޑު

ކާނާއަކީ ގޮނޑާއި ނަޖިސްތަކެތި ކަމަށް ވާހިނދު،

އިންސާނީ ޠަބީޢަތް ސަލާމަތުން

ހުންނަ އާދައިގެ މީހުން ދެކެނީ އޫރުމަހަކީ ނުބައި އެއްޗެއް ކަމުގައެވެ  .އަދި އޫރުމަސް
ކާން ފަކުރުގަނެއެވެ  .ފަހުގެ ޞިއްޙީ ހޯދުންތަކުން ވެސް ސާބިތުވެފައިވަނީ އޫރުމަސް
ކެއުމަކީ ،ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަ ނެއްގައިވެސް ގެއްލުން ހުރިކަމެކެވެ  .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް
ހޫނު ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ .

އަދި ފަހުގެ ޢިލްމީ ތަޖުރި

އޫރުމަހުގައި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބާވަތެއްގެ ފަންޏެއް

ބާތަކުން ހާމަވެފައިވަނީ
މ
ދ ި
އ ި
އ ަ
އ ި
)ޓްރިކައިނާ( ާ

ނޫންވެސް އެހެނިހެން ބަލިތައް ހުންނަކަމަށެވެ .ފަހަރެއްގާ އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި މިހާރު
އަހަރެމެންނަށް އެނގޭވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ،އޫރުމަސް ޙަރާމްވުމުގެ ޙިކުމަތް ފާ
އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލު

–ޞައްލަﷲ

ޅުވުމަކީ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ސިފަފުޅުގައި" ،ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﺨﺒﺎﺋﺚﹶ " އޭ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅަކީ ޙައްޤު
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ގ
ެ

ތެދުކަން ކަށަވަރެވެ  .މިބަސްފުޅުގެ މާނައީ  " :އަދި ނުބައިވެގެންވާ ތަކެތި ،އެކަލޭގެފާނު
އެމީހުންނަށް ޙަރާމްކުރައްވަތެވެ".
އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް

ހޯދުންތެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ،އާދަވެގެން އޫރުމަސް

ކެއުމަކީ ،މީހާގެ ކިބައިން ލަދުހަޔާތް ކެނޑި ޣީރަތްތެރިކަން ކެނޑޭކަމެކެވެ.

ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލާ ތަކެތި:
-4

ހަތަރުވަނަ އެއްޗަކީ،

ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ

ނަންގަނެ ކަތިލެވޭ

ތަކެއްޗެވެ .މީގެ މާނައަކީ ،ބުދުފަދަ ތަކެއްޗަށް ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރެވެ  .އިހުގައި ބުދަށް
އަޅުކަންކުރި ޢަރަބިން އެއްޗެއް ކަ

ތިލައިފިނަމަ ،އެމީހުންގެ ލާތައާއި

ދ
ފ ަ
ޒ ަ
އ ާ
ޢ ް
ު

ބުދުތަކުގެ ނަންގަނެއެވެ  .މިފަދަ ޢަމަލަކީ ﷲ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކާ ކުއްތަންވު މުގެ
ގޮތުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ  .އެކަލާނގެ މަތިވެރި އިސްމުފުޅާ ނުލާ ކުރާ އަޅުކަމެކެވެ  .ވީމާ
މިފަދަ ތަކެތި ކެއުން ޙަރާމްވުމުގެ ސަބަބަކީ އަދި ޙިކުމަތަކީ ،ސީދާ ދީނާ ގުޅުން
ހުރިކަމެކެވެ .އެއީ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޢަޤީދާ ޙިމާޔަތް ކުރުމެވެ

 .މީހުންގެ ޢަޤީދާ

ސާފުކަންމަތީ ބޭއްވުމެވެ  .އަދި ހުރިހާ ސިފައެއްގެ ޝިރުކާއި ވަސަނިއްޔަތު މުޅީން
ފިލުވާލުމެވެ.
-5

ދ އެކަލާނގެ ބިމުގައިވާހާ އެއްޗެއް
އ ި
އިންސާނުން އުފެއްދެވީ މާތް ﷲ އެވެަ .

އިންސާނުންނަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތެރިކުރެއްވިއެވެ  .ޖަނަވާރުތައް ކިޔަމަންތެރިކުރެއްވިއެވެ .
ދ ކަތިލާހިނދު އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅު ގަނެފައި ،އިންސާނާގެ ބޭނުން ތައް ފުއްދަން
އ ި
ަ
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ދިރޭތަކެތި ކަތިލުން ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ  .ކަތިލާއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަނެފައި
ކަތިލުމުން ދޭހަކޮށްދެނީ ،ދިރިހުރި ޖަނަވާރެއް އޭނާ އެ މަރަނީ ،އެ ޖަނަވާރު އުފެއްދެވި
ޚާލިޤުގެ އިޒުނަފުޅާއި ރުއްސެވުމާ އެކުގައިކަމެވެ  .ވީމާ ކަތިލާހިނދު ﷲ ފިޔަވާ އެހެން
ފަރާތެއްގެ ނަން ގަނެފިނަމަ ،މި އިޒުނަ

ބާޠިލުވީއެވެ .އަދި އެ ޖަނަވާރުގެ ބޭނުން

ހިފުމުން އޭނާ މަޙްރޫމުކުރުން ޙައްޤުވީއެވެ.

މުޅަތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް:
މަތީގައި އިސްވެދިޔައީ ،ކެއުން ޙަ ރާމް މައިގަނޑު ހަތަރު ބާވަތެވެ  .ނަމަވެސް ،މި
ހަތަރު ބާވަތުގެ ތެރެއަށް ،މުޅަތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިތުރު ފަސްބާވަތެއް އަލްމާއިދާ
ސޫރަތުގެ އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެއީ:
-6

ކަރުހިފައި މަރާތަކެތި  :މިއީ އޭގެ ކަރުގައި ހިފައިގެން ނުވަތަ ވާގަނޑެއްފަދަ

އެއްޗަކުން ކަރަށް ބާރުކޮށްގެން ނުވަތަ ދަތިތަނަކަށް ބޯ ކޮއްޕިގެން ތާށިވެ،
ނޭވާނުލެވިގެން މަރުވާ ޖަނަވާރެވެ.
-7

ޖަހައި މަރާތަކެތި :މިއީ ދަނޑިބުރިއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗަކުން

ޖަހައި ،މަރާ ޖަނަވާރެވެ.
-8

ވެއްޓި މަރުވާތަކެތި  :މިއީ އުސްތަނަކުން ވެއްޓި ގެން ،ނުވަތަ ވަޅުގަނޑަކަށް

ވެއްޓިގެންފަދަ ގޮތަކަށް މަރުވާ ޖަނަވާރެވެ.

83

-9

ދަޅުންޖަހައިގެން މަރުވާތަކެތި  :މިއީ އެއް ޖަނަވާރު އަނެއްޖަނަވާރާ ތޮޅި،

ދަޅުންޖަހައިގެން މަރުވާ ޖަނަވާރެވެ.
 - 10މިނިކާ ޖަނަވާރެއް ކައި ފައިވާތަކެތި :މިއީ މިނިކާ ޖަނަވާރު ،އެހެން ގޮތަކަށް
ބުނާނަމަ ޝިކާރަކޮށްގެން ކައިއުޅޭ ޖަނަވާރެއް ،އެއްބައި ކައިފައިވާ ،ނުވަތަ އެ ސޮރު
ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން މަރުވާ ޖަނަވާރެވެ.

މި ފަސް ބާވަތް ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ފަހު ،މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎ ﺫﹶﻛﱠﻴﺘﻢ
އެވެ .މާނައަކީ ،މިޖަނަވާރުތަކުގެ ތެރެއިން ،ފުރާނަހުއްޓާ އަތުޖެހި ،ޝަރުޢީ ހަމަތަކުން
ކަތިލެވޭ އެއްޗެހި ،ކެއުން ޙަރާމްތަކެތީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ  .ކަތިލުމާ ބެހޭ ވާހަކަ
ފަހުން އަދި އަންނާނެއެވެ.
ދިރިއޮތް ކަމުގެ ނިޝާނެއް ހުއްޓާ ޖަނަވާރު ކަތިލެވިއްޖެނަމަ ،އެ ޙަލާލުވުމަށް ފުދެއެވެ .
މިގޮތުން ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

 " :ޖަހައިގެން ނުވަތަ ވެއްޓިގެން ނުވަތަ

ދަޅުންޖަހައިގެން މަރުވަމުންދާ ޖަނަވާރެއް ،އޭތީގެ
ކަތިލެވިއްޖެނަމަ ،އެއިން ކާށެވެ ".
މީހުން އެ

ހަތަރެސްފައި ހަރަކާތްކުރަނިކޮށް

އައްޟައްޙާކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ " :ޖާހިލިއްޔަ

)މުޅަތަކެތި( ކައިއުޅުނެވެ .ދެން މާތް

ﷲ ވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އެ

އ
ފ ި
ގ ަ
އ ެ
ހ ޭ
ފ ެ
ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ .އެއިން އިސްތިސްނާވަނީ ކަތިލެވޭ އެއްޗެއްސެވެ ަ .
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ނުވަތަ ނަގޫ ނުވަތަ ލޯ ހަރަކާތްކުރުން ފަދަ ދިރިހުރިކަމުގެ ނިޝާނެއް
ކަތިލެވިއްޖެނަމަ ،އެ ކެއުން ޙަލާލެވެ".

ހުއްޓާ

1

F26

މި ބާވަތްތައް ޙަރާމްވުމުގެ ޙިކުމަތް:
ފަހުން ބުނެވުނު ފަސް ބާވަތް ޙަރާމްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ،މުޅަތަކެތި ޙަރާމްވުމާ ބެހޭގޮތުން
ބުނެވިފައިވާ ޙިކުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންވުމުގެ ނުރައްކާ ފިޔަވާ ދެން
ހުރި ޙިކުމަތްތަކެވެ  .އެހެނީ މިތަކެތި ކެއުމުން ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންވުން އެހާ ފާޅެއް
ނޫނެވެ .އަދި އެތާ ބުނެފައިވާ ޙިކްމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން އޮތް ޙިކުމަތް،
މިތާނގައިވެސް ފާޅުކަން ބޮޑެވެ  .މިގޮތުން ޙިކުމަތްތެރި ޝަރީޢަތް މީސްތަކުންނަށް
އުނގަންނައިދެނީ ،ދިރޭތަކެއްޗާ އަޅާލުމާއި އެތަކެއްޗަށް އޯގާތެރިކަން ބަހައްޓައި އެއަށް
ރައްކާތެރިވުމެވެ .ވީމާ ،ޖަނަވާރެއް ކަރުފިތިގެން ނުވަތަ އުސްތަނަކުން ވެއްޓި ނުވަތަ
ދ ހުއިހައްޕާ
އ ި
އެކަތި އަނެކައްޗާ ތޮޅި މަރުވަން ،އިހުމާލުވެ ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ ަ .
ހިތްހަރު ބައެ އް މީހުން –ޚާއްޞަކޮށް އުޖޫރައަށް އެމަސައްކަތްކުރާ މީހުން-

ހަދާހެން،

ޖަހައިގެން މަރުވަންދެން ،ޖަނަވާރުން ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް
ނޫނެވެ.

ހަމަ މިފަދައިން ޖަނަވާރުން ލައްވާ ތޮޅުވުމަކީ ،މިސާލަކަށް ދެ ގެރި ނުވަތަ

ދެ ކަންބަޅި ތޮޅި

ޒަޚަމްވަންދެން ނުވަތަ ކިރިޔާ މަރުނުވާ ވަރަށް ތޮޅުވުމަކީ ،ދީނުގައި

ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.
1

ބައެއް ފިޤުހުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  :އޭގައި ފުރިހަމަ ދިރުން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށެވެ  .މީގެ ޢަ ލާމާތަކީ،

ކަތިލާއިރު ،ލޭހޮޅިތަކުން ހޯސްލާފައި ލޭފޭބުމާއި ،ގަދަ ހަރަކާތްކުރުމެވެ.
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މިހެންވެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފަ އި ވަނީ ،ދެ ޖަނަވާރު ތޮޅިފައި ދަޅުންޖަހައިގެން ލޭފޭބީ
ކަތިލެވޭ ނާރުން ކަމަށް ވިޔަސް ،އެ ކެއުން ހުއްދަ ނުވާނެކަމަށެވެ  .މީގެ މަޤްޞަދަކީ
–އަހަރެންނަށް ހީވާގޮތުން -މިގޮތަށް ދެ ޖަނަވާރު ތަޅައި އެކަތި އަނެކައްޗަށް އަނިޔާވާން
އޭގެ ވެރިޔާ ދޫކޮށްލީމާ ،މަރުވި ޖަނަވާރުގެ މަހުން އޭނާ މަޙްރޫމުކޮށް އަދަބު ދިނުމެވެ.
ދެން މިނިކާޖަނަވާރު ކާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ކެއުން ޙަރާމްކުރުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ
ބޭނުމަކީ އިންސާނާގެ ކަރާމަތް ރައްކާތެރިކުރުމެވެ  .އިންސާނުންނަކީ ވަލުޖަނަވާރުތައް
ކައިފައި ބާކީވާ ބައި ކާ ބަޔަށް ވިޔަ ނުދިނުމެވެ  .ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މީހުން ،މިނިކާ
ޖަނަވާރު ކާ ފައި ބާކީވާ ކަންބަޅި ނުވަތަ ޖަމަލުގެ މަސް ކައި އުޅުނެވެ  .ނަމަވެސް މާތް
ﷲ ވަނީ މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް އެ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.

ޤުރުބާންކުރެވޭ ހިލަމަތީ ކަތިލެވޭތަކެތި:
 - 11ތަފްޞީލުކޮށް ބަލާއިރު،

ކެއުން ޙަރާމް ދިހަވަނަ ބާވަތަކީ

ޤުރުބާންކުރެވޭ

ހިލަމަތީ ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރެވެ .ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ،ބުދުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ޖަހާފައި
ހުންނަ ޤުރުބާންކުރާ ހިލަބުރިތަކެއް ގެފުޅުގެ ވަށައިގެން ހުރެއެވެ .ދެން މުޝްރިކުންގެ
މީހުން ގޮސް އެ ހިލަ

ބުރިތައް މަތީގައި ނުވަތަ އެއާ ގާތުގައި

ތިބެ ،ބުދުތަކާ

ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން ،ޖަނަވާރުތައް ޤުރުބާންކުރަނީއެވެ.
ވީމާ މިއީ ﷲ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލެވޭ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
އެއްޗެކެވެ .އެހެނީ މި ދެ ކަމުގައި ވެސް ހިމެނެނީ ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަންކުރެވޭ ޠާޣޫތުން
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މަތިވެރިކުރުމެވެ.

ދެކަމުގައި ހުރި ތަފާތަކީ ،ﷲ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތެ އްގެ ނަންގަނެ

ކަތިލެވޭ އެއްޗަކީ ،ފަހަރެއްގައި ބުދުތަކާއި ޤުރު

ބާންކުރެވޭ ހިލަތަކާއި ދުރުގައި،

ކަތިލެވޭ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ  .ނަމަވެސް ކަތިލާހިނދު ބުދުގެ ނަންގަނެ ބުދަށްޓަކައި
ކަތިލަނީއެވެ .އެކަމަކު ޤުރުބާންކުރެވޭ ހިލަމަތީ ކަތިލެވޭ އެއްޗަކީ ،ބުދުކައިރިއަށް ގޮސް،
އެ ހިލަމަތީ ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރެވެ  .މިގޮތަށް ކަތިލާއިރު ،ﷲ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ
ނަންގަނެފައިވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.
ޤުރުބާންކުރެވޭ ތަކެތި ކަތިލެވޭ  ،މި ބުނެވުނު ހިލަތަކަކީ ގެފުޅުވަށައިގެން ހުރި
އެއްޗަކަށް ވީމާ ،އޭގެ މަތީގައި ކަތިލުމަކީ ގެފުޅު މަތިވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ
ކަމެކޭ ،މީހަކު ހީކޮށްފާނެއެވެ  .އެހެންވެ މީހަކަށް މިފަދަ ހީއެއްވިޔަ ނުދިނުމަށް ،ކީރިތި
ޤުރުއާނުގައި ޞަރީޙަ ބަހުން މިކަން ޙަރާމްކުރެ

އ ﷲ ފިޔަވާ އެހެން
މ ީ
އްވީއެވެި .

ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށް ވާހިނދުވެސް،
ވަކިން މިކަން ޙަރާމްކުރެވުމުގެ ބޭނުމަކީ މިއީއެވެ.

މަހާއި ގޮއްފުޅަނގި މުޅަތަކެތީގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާވޭ:
މަހާއި ،ބޮޑުމަހާއި އަދި ކަނޑުގައި އުޅޭ

މިނޫންވެސް މިފަދަ ދިރޭތަކެތި ،އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތުގައިވަނީ މުޅަތަކެތީގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާކޮށްފައެވެ
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 .ކަނޑާ ބެހޭގޮތުން

ކީރިތި ރަސޫލު

–ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރެއްވީ :ﻫُ َﻮ ﺍﻟﻄﱠﻬُﻮ ُﺭ َﻣﺎ ُﺅﻩُ ْﺍﻟ ِﺤﻞﱡ َﻣ ْﻴﺘَﺘُﻪُ

އާ ސުވާލު ދެންނެވުނީމާ،

1
F27

ޙަދީޘުގެމާނަ" :އޭގެ ފެން ޠާހިރެވެ .އަދި އޭގެ މުޅަތަކެތި ޙަލާލެވެ".

އަދި މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻭﻃﹶﻌﺎﻣﻪ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ" :ކަނޑު ކެޔޮޅުކަން ކުރުމާއި ،ކަނޑުން ލިބޭ ކާތަކެތި
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙަލާލްކުރައްވާފައިވެއެވެ} ".އަލްމާއިދާ{96 :
މި އާޔަތާ ބެހޭގޮތުން

ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  " :ކަނޑު ކެޔޮޅުކަމުގެ
މުރާދަކީ ،ލައްގާ

ބާނާތަކެއްޗެވެ .ކަނޑުން ލިބޭ ކާތަކެތީގެ

ޢައްބާސް ވިދާޅުވަނީ  " :ކަނޑުން ލިބޭ ކާތަކެތީ

މުރާދަކީ،

ތަކެއްޗެވެ ".އިބްނު

ގެ މުރާދަކީ ،މަރުވެފައިވާ

މަސްމަހާމެއްސެވެ".
އަދި ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި ،ޖާބިރުގެފާނު
ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ،

ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ .ކީރިތި ރަސޫލު

އެއްފަހަރަކު ޞަޙާބީންތަކެއް ލަޝްކަރެއް

އ
ގ ި
ަ

ފޮނުއްވިއެވެ .އަދި ލައްގާފައި އޮތް ބޮޑުމަހެއް އެމީހުންނަށް ފެނުނެވެ  .ދެން އެމީހުން
ށ ދުވަސްވަންދެން އެ މަހުން ކައިއުޅުނެވެ .އަދި އެނބުރި މަދީނާއަށް އައިސް،
ވިއްސަކަ ް

1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދާއި އެހެނިހެން ސުނަނުގެ ވެރިން.
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ُﻛﻠُﻮﺍ ِﺭ ْﺯﻗًﺎ ﺃَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ ﱠ
ﷲُ

އެވާހަކަ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ދެންނެވުމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :
ﺃَ ْ
ﺎﻥ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ
ﻁ ِﻌ ُﻤﻮﻧَﺎ ﺇِ ْﻥ َﻛ َ

1
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ދ
އ ި
ޙަދީޘުގެމާނަ" :އެއިން ކާ ށެވެ .އެއީ މާތް ﷲ ކަލޭމެންނަށް ނެރެދެއްވި ރިޒުޤެ ކެވެަ .
އެއިން ބާކީ އެއްޗެއް ހުރިނަމަ އަހަރެމެންނަށް ވެސް ކާންދޭށެވެ  ".ދެން ޞަޙާބީންތަކެއް
އެއިން މަސް ގެނެސްދިނީމާ ،އެކަލޭގެފާނު ފަރީއްކުޅުއްވިއެވެ.
ހަމަމިފަދައިން ގޮއްފުޅަންގަ ކީ ވެސް  ،މަރުވެފައި އޮއްވާ ކެއުން ހުއްދަކުރައްވާފައިވާ
އެއްޗެކެވެ.

އެހެނީ ،އެއީ ކަތިލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ

.

އިބްނު އަބީ އައުފާ

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ :ﻏﹶﺰﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺳﺒﻊ ﻏﹶﺰﻭﺍﺕ ﻛﹸﻨﺎ ﻧﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﻣﻌﻪ
ﺍﻟﹾﺠﺮﺍﺩ

2

F29

ﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އާއެކު ،އަހަރެމެން ހަތް

"ކީރިތި ރަސޫލު ޞައްލަ

ހަނގުރާމައެއްގައި ނުކުތީމެވެ .

އަދި އެކަލޭގެފާނާއެކު އަހަރެމެން ގޮއްފުޅަނގި

ކައިއުޅުނީމެވެ".

މުޅަތަކެތީގެ ހަމާއި ކަށްޓާއި ކެހެރީގެ ބޭނުންހިފުން:
މުޅަތަކެތި ޙަރާމްވުމުގެ މާނައަކީ ،އެތަކެތި ކެއު ން ޙަރާމްވުމެވެ  .ނަމަވެސް އޭގެ ހަން،
ދަޅު
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ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ  .އެހެނީ ،ބޭނުންހިފިދާނެ އަގެއްހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް އުކާލުމަކީ
ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްނު ޢައްބާސް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻮﻟﹶﺎﺓ ﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔﹶ ﺑﹺﺸﺎﺓ ﻓﹶﻤﺎﺗﺖ ﻓﹶﻤﺮ ﺑﹺﻬﺎ
ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﻫﻠﱠﺎ ﺃﹶﺧﺬﹾﺗﻢ ﺇﻫﺎﺑﻬﺎ ﻓﹶﺪﺏﻏﹾﺘﻤﻮﻩ ، ﻓﹶﺎﻧﺘﻔﹶﻌﺘﻢ ﺑﹺﻪ ، ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﺔﹲ ﻓﻘﹶﺎﻝﹶ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﹶﻛﹾﻠﹸﻬﺎ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

1
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"އުއްމުލް މުއުމިނީން މައިމޫނާގެ ،މިނިވަންކުރެވުނު ޖާރިއާއަކަށް،

ކަންބަޅިއެއް ޞަދަޤާތްކުރެވުނެވެ  .އަދި އޭތި މަރުވިއެވެ  .ދެން ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް އެ ފެނިވަޑައިގަތުމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

" :ހަން ނަގައި،

ދިބާޣުކޮށްގެން ކަލޭމެން އޭގެ ބޭނުން ހިފިނަމައެވެ ".އެހިނދު ޞަޙާބީން ދެން ނެވިއެވެ:
އ މުޅައެކެވެ ".ދެން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :
އ ީ
" ެ
އ ކެއުމެވެ".
"ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ ެ
އަދި ކީރިތި ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވަނީ ،މަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރުގެ
ހަން ޠާހިރުކުރާނެ

ގޮތްވެސް އުނގަންނަވައިދެއްވާފައެވެ .

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﺩﺑﺎﻍﹸ ﺍﻟﹾﺄﹶﺩﱘﹺ ﺫﹶﻛﹶﺎﺗﻪ

އ
އ ީ
ެ

2

F31

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހަން ދިބާޣުކުރުމަކީ އޭގެ ކަތިލުމެވެ".

1

ޙަދީޘް ހަފޮތުގެ ތެރެއިން އިބްނު މާޖާ ފިޔަވާ އެހެން ފޮތްތަކުގައި މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެވިފައިވޭ.

2

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު އަދި އައްނަސާއީ.
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ދިބާޣުކުރުމެވެ.

ދިބާޣުކުރުމަކީ،

މާނައަކީ ،މަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރެއްގެ ހަން

ޙަލާލުކުރުމަށްޓަކައި

ދިރިހުރިޖަނަވާރެއް ކަތިލުންފަދަ ކަމެކެވެ  .އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވަނީ  :ﺩﺑﺎﻏﹸﻪ
ﻳﺬﹾﻫﺐ ﺑﹺﺨﺒﺜﻪ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :އެ ދިބާޣުކުރީމާ އޭގެ ނުތާހިރުކަން ފިލައިދެއެވެ".

އަދި ޞަޙީޙް މުސްލިމާއި އެހެންވެސް ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގައި ވެއެވެ :ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺑﹺﻎﹶ ﺍﻟﹾﺈﹺﻫﺎﺏ ﻓﹶﻘﹶﺪ
ﻃﹶﻬﺮ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހަން ދިބާޣުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ޠާހިރުވެއްޖެއެވެ".
މި ޙަދީޘްތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ،ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ހަން ޝާމިލުވެއެވެ
ކުއްތާ ނުވަތަ އޫރުގެ ހަން ކަމުގައިވިޔަސް ވެހެވެ

އ
އ ީ
ެ .

 .ޡާހިރީ މަޛްހަބުގެ މީހުން ބުނީ

މިގޮތަށެވެ .ނުވަތަ މިފަދައިންނެވެ .އަދި އަބޫޙަނީފާގެ ދަރިވަރު އަބޫ ޔޫސުފުވެސް
މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .އިމާމް ޝައުކާނީ ބުރަވެވަޑައިގަތީވެސް މިރައުޔަށެވެ.

އަދި އުއްމުލް މުއުމިނީން ސައުދާ ބިންތު ޒަމަޢާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ :ﻣﺎﺗﺖ ﺷﺎﺓﹲ ﻟﹶﻨﺎ ﻓﹶﺪﺑﻐﻨﺎ
ﻣﺴﻜﹶﻬﺎ ﻓﹶﻤﺎ ﺯﹺﻟﹾﻨﺎ ﻧﻨﺘﺒﹺﺬﹸ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺷﻨﺎ

2

F3

ޙަދީޘުގެމާނަ" :އަހަރެމެންގެ ކަ ންބަޅިއެއް މަރުވީމާ،
ބާވަންދެން ކަދުރުފޯކުރަން ބޭނުންކުރީމެވެ".
1

ރިވާކުރެއްވީ އަލްޙާކިމް.

2

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ.
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ހަން ދި ބާޣުކުރުމަށްފަހު ،އޭތި

ޟަރޫރީ ޙާލަތް އިސްތިސްނާވޭ:
މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޙަރާމް ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީވެސް ،އިޚްތިޔާރު އޮންނަ ހާލަތުގައި
ޙަރާމްތަކެއްޗެވެ.
ނަމަވެސް ،ކުރިންވެސް ބުނެވިފައިވާނޭ ފަދައިން ،ޟަރޫރީ ޙާލަތުގައި އެކަމަށް ވަކި

ޙުކުމެއް އޮވެއެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻗﹶﺪ ﻓﹶﺼﻞﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎ
ﺍﺿﻄﹸﺮﹺﺭﺗﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވި ތަކެތި
ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން
އެއްޗެއް،

މަޖްބޫރުވެ ކޮންމެހެން ކާންޖެހިއްޖެ

ނަމަ އެ ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

''.

}އަލްއަންޢާމް{119 :
އަދި މުޅަތަކެއްޗާއި ލެޔާއި މިނޫ ންވެސް ތަކެތި ޙަރާމްކަން ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ފަހު

ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻓﹶﻤﻦ ﺍﺿﻄﹸﺮ ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻍﹴ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ ﻓﹶﻼ ﺇﹺﺛﹾﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﱠﺍﻝﻪ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ
އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީމާނަ:

''އަދި ކަލޭމެންގެ މައްޗަށްވާ،

ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުންނާއި ،ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ،މަޖްބޫރުވެއްޖެމީހާ

ﷲ

ގ
ެ

 ،ކެއުމަށް

އެދުންވެރިވުމެއް އަދި ކެއުމުގައި ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކައި
ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމެއްނެތި ،މިތަކެތިން ކެއުމަކުން ،އޭނާގެ މައްޗަށް ފާފައެއް
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ނެތެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ ،އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ
ރަޙްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ} ''.އަލްބަޤަރާ{173 :

ޟަރޫރަތެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ،ބަނޑުހައިވެފައިވާ މީހާ
ކާއެއްޗަކަށް ބޭނުންޖެހުމެވެ – .އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ކަނޑައަޅުއްވާ ފައިވަނީ އެއީ
ކާއެއްޗެއް ނުލިބި ރެއަކާ ދުވާލެއްވުން -ކަމަށެވެ .މިފަދަ މީހަކަށް ،ޙަރާމް މި ތަކެތި
ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗެއް

ނުލިބިއްޖެނަމަ ،ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ޟަރޫރަތް ފި

ލުވައި

މަރުން ސަލާމަތްވާނެ މިން ވަރަށް ،މިއިން އެއްޗެއް ކެއުން ހުއްދައެވެ  .މިގޮތުން އިމާމް
މާލިކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ " :އޭގެ މިންވަރަކީ ،އޭނާ ގެ ބަނޑުފުރޭވަރުވެ ،އެހެން އެއްޗެއް
ލިބެންދެން ކާނެ މިންވަރު ނެގުމެވެ  ".އަދި އެހެން ބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  " :ފުރާނަ

ހިފެހެއްޓޭނެ މިންވަރަށް ނޫނީ ކައިގެން ނުވާނެ" ކަމަށެވެ .ހީވާ ގޮތުން ،ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻍﹴ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ
ދ ﻭﻻ
އ ި
ގެ މާނައަކީ މިއެވެ  .ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻍﹴ ގެ މާނައަކީ  ،އެއަށް އެދުންވެރިކަމެއް ނެތިއެވެ ަ .
ﻋﺎﺩ ގެ މާނައަކީ ،ޟަރޫރަތުގެ ހައްދުން ބޭރުވުމެއް ނެތުމެވެ.
ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ޟަރޫރަތް ،ޞަރީޙަ ނައް ޞުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވެއެވެ :

ﻓﹶﻤﻦ ﺍﺿﻄﹸﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﻤﺼﺔ ﻏﹶﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﹺﻒ ﻹِﺛﹾﻢﹴ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :ފަހެ ބަނޑުހަ އިހޫނުކަމެއްގެ ތެރޭގައި ވާ މީހަކު ،ފާފަކުރުމުގެ
ގަސްދެއް

ނެތި ،އިސްވެދިޔަ ޙަރާމްތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ކެއުމަށް
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މަޖްބޫރުވެއްޖެނަމަ ،ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ ގިނަގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަޙްމަތްވަންތަ
ރަސްކަލާނގެއެވެ} ".އަލްމާއިދާ{3 :

ބޭސްވެރިކަމުގެ ޟަރޫރަތް:
ބޭސްވެރިކަމުގެ ޟަރޫރަތަކީ  -ބަލިން ފަސޭހަވުން މިއިން ޙަރާމް އެއްޗެއް ކެއުމުގެ
ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުއޮންނަ މައްސަލައެކެވެ .

މައްޗަށް ހުއްޓިފައި އޮތުން-

ބޭސްފަރުވާކުރުމަކީ ކާއެއްޗެހި ފަދަ ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްކަމަށް ،ބައެއް ޢިލްމުވެރިން

ދެކެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ .މީގެ ދަލީލެއްކަމަށް މި ބޭފުޅުން ނަންގަވާ ޙަދީޘަކީ :ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻢ
ﻳﺠﻌﻞﹾ ﺷﻔﹶﺎﺀَﻛﹸﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ

1
F34

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހަމަކަށަވަރުން މާތް

ﷲ ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ

އެއްޗެއްގައި ،ކަލޭމެންގެ ޝިފާ ނުލައްވައެވެ".
ނަމަވެސް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ،ބޭސްފަރުވާކުރުމަކީ ކެއުންބުއިންފަދަ ޟަރޫރީ
ބޭނުމެއްކަމަށް ބައްލަވާފައެވެ  .އެހެނީ މި ދޭއްޗަކީވެސް ދިރިހުރުމަށް ލާޒިމު ދޭއްޗެވެ .
މިބޭކަލުންގެ މި ރައުޔަށް

–ޙަރާމްތަކެތި ބޭސްފަރުވާއަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުން-

ދައްކަވާ

ދަލީލަކީ ،ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ،ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން
ޢައުފާއި ޒުބައިރު ބިން އަލްޢައްވާމާ ދެބޭކަލުންނަށް ހަމުގެ ބައްޔެއްޖެހިވަޑައިގަތީމާ،

1

ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ބުޚާރީ.
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ފަށުއި ފޭރާން ތުރުކުރައްވަން ހުއްދަދެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް އެހެންޏާ ފަށުއި ހެދުން ލުމަކީ
އެކަލޭގެފާނު ނަހީކުރައްވާ އަދި އެ ލާ މީހުންނަށް އިންޒާރުދެއްވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

1

F35

ފަހަރެއްގާ މި ރައުޔަކީ،

ހުރިހާ ޙުކުމްތަކެއްގައްޔާއި އަދި ހުރިހާ

އިރުޝާދުތަކެއްގައިވެސް އި ންސާނާގެ ޙަޔާތަށް ރައްކާތެރިވާ

އިސްލާމްދީނުގެ ރޫޙާ ،

އެއްގޮތް ރައުޔުކަމަށްވުން ގާތްކަންބޮޑެވެ.
ނަމަވެސް ޙަރާމް އެއްޗެއް އެކުލެވިގެންވާ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވަނީ
ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިންނެވެ .އެއީ:
-1

މިފަދަ ބޭހެއް ބޭނުން ނުކޮށްފިއްޔާ ،ޞިއްޙަތަށް ލިބިދާނެ ޙަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް

އޮތުން.
 - 2އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ،އަދި އެއާ ނުލާ ފުއްދިދާނެ ކަހަލަ ،ޙަލާލު
ބޭހެއް ނެތުން.
-3

އަދި އެ ބޭހަކީ ،ތަޖުރިބާއާއި ދީންވެ ރިކަމުގައި އިތުބާރުހުރި މުސްލިމު ޑޮކްޓަރެއް

ލިޔެދޭ ބޭހަކަށް ވުން.
ނަމަވެސް މިއާ ވިއްދައިގެން ބުނެލަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ ،ޢަމަލީ މައިދާ

ނަށް

ބަލާހިނދުގައްޔާއި އަދި އިތުބާރުހިފޭ މޮޅެތި ޑޮކްޓަރުންގެ ބަހަށް ބަލާއިރު ،މިފަދަ
ޙަރާމްއެއްޗެއް ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރީ ގޮތުން ހަމަކޮންމެހެން ބޭނުން
1

މީގެ ނައްޞު އަދި ފަހުން އަންނަ ހެދުންއެޅުމާއި ޒީނަތްތެރިވުމާ ބެހޭ ބައިން ބަލާށެވެ.
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ކަމެއް ނޫނެވެ  .ނަމަވެސް މިތާނގައި މި އުޞޫލު

–ޟަރޫރަތެއް ޖެހިގެން ބޭހުގެ

ގޮތުގައި ޙަރާމް އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން -އަހަރެން ބަޔާންކުރީ ،ޙަރާމް އެއްޗެއް ނޫނީ
ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި ފަހަރެއްގާ ހުރެދާނެ މުސްލިމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ.

މުޖްތަމަޢަށް ޟަރޫރަތް ފުއްދައިދެވެންޏާ ،ފަރުދަކީ ޟަރޫރަތް
ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނޫން:
ޟަރޫރަތެއްކަމަށް ބެލެވޭ ޝަރުޠަކީ ކާނެ އެއްޗެއް އަމިއްލަ އަތުގައި ނެތުމެއް ނޫނެވެ .
ކިއެއްތަ ،މުޖްތަމަޢުގެ އެއްވެސް ބައެއް އަތުގައި –މުސްލިމުންކަމުގައި ވިޔަސް ޛިއްމީން
ކަމުގައިވިޔަސް -ޟަރޫރަތްޖެހިފައިވާ މީހާގެ ޟަރޫރަތް ފުއްދައިދެވޭނެ މިންވަރަށް
ކާއެއްޗެހި އި ތުރަށް ހުރެއްޖެނަމަ ،ޙަރާމް އެއްޗެއް ކެއުން ޟަރޫރަތަކަށް ވެގެން
ހަށިގަނޑެއްގެ ގުނަވަންތައްފަދަ،

ނުވާނެއެވެ .އެހެނީ އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢަކީ

ނުވަތަ

އެކުވެ ލާމެހިގެންވާ ބިނާއެއްފަދަ ބައެކެވެ.
އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަމާ

ބެހޭގޮތުން އިސްލާމީ ފިޤުހުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ އަގުހުރި

ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ،އިމާމް އި ބްނު ޙަޒްމުގެ މި ބަސްފުޅު ފާހަ

ގަކުރެވެއެވެ:

''މުސްލިމެއް ނުވަތަ ޛިއްމީއެއްގެ އަތުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް ،އިތުރުވެފައިހުރި ކާއެއްޗެއް
ހުރެއްޖެނަމަ ،މުސްލިމަކު މުޅައެ އްޗެއް ނުވަތަ އޫރުމަސް ޟަރޫރަތެއް ގޮތުގައި ކެއުން
ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ  .އެހެނީ ކާއެއްޗެއް ނެތް މީހާއަށް ކާންދިނުމަކީ ،ކާއެއްޗެހި
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ހުރިމީހާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކަމެކެވެ  .މިކަން މިހެން ވާހިނދު ،އޭނާ މުޅައެއްޗެއް ނުވަތަ
އޫރުމަސް ކެއުމަކީ ޟަރޫރަތެއްކަމުގައި ނުބެލެ ވޭނެއެވެ .އަދި ކާއެއްޗެހި އިތުރަށް ހުރި
މީހާ ،ކާންދޭން ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ ،ކާނެއެއްޗެއް ގަދަކަމުން އަތުލުން ވެސް ހުއްދައެވެ .
އަދި ގަދަކަމުން އަތުލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބަނޑުހައިވެފައިވާ މީހާ މަރުވެއްޖެނަމަ،
އަނެއް މީހާގެ ކިބައިން ޤިޞާޞްވެސް ހިފަންޖެހޭނެއެ ވެ .އަދި ކާންދޭން ދެކޮޅު ހެދިމީހާ
މަރުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާ އެ ދިޔައީ

ﷲ ގެ ލަ ޢްނަތަށެވެ .ސަބަބަކީ ބަނޑުހައިވެފައިވާ
 .އަދި އޭނާއަކީ ބަޣާވާތްތެރި މީހުންގެ

މީހާގެ ޙައްޤެއް އޭނާ ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ

ތެރެއިންވާ މީހެކެވެ  .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺑﻐﺖ ﺇﹺﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻷُﺧﺮﻯ
ﻓﹶﻘﹶﺎﺗﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺗﺒﻐﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻲﺀَ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ
އާޔަތުގެމާނަ:

"އޭގެތެރެއިން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ބަޣާވާތްކޮށްފިނަމަ ،އެ

ބަޣާވާތްކުރި މީހުން

ﷲ ގެ އަމުރުފުޅަށް ރުޖޫޢަވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެމީހުންނާ

ހަނގުރާމަކުރާށެވެ} ".އަލްޙުޖްރާތު{9 :
ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭ އަޚާގެ ޙައްޤު ދޭން ދެކޮޅުހެދުމަކީ،
ބަޣާވާތްތެރިވުމެވެ.

ޒަކާތްދޭން ދެކޮޅުހެދި މީހުންނާ އަބޫބަކުރުގެފާނު

ހަނގުރާމަކުރެއްވީވެސް މިހެންވެގެންނެވެ.

1

F36

1

އެ އަޚާއާ

އަލްމުޙައްލާ .އިބްނު ޙަޒްމު159/6 :
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ދެކޮޅަށް

*

*

*

*

ޝަރުޢީ ކަތިލުން
ހުރިހާ ކަނޑުޖަނަވާރެއް ޙަލާލް:
އުޅޭތަނަށް ބަލާއިރު ޖަނަވާރުތައް ބެހެނީ ދެބަޔަކަށެވެ

.

އެއީ ކަނޑުޖަނަވާރާއި

އެއްގަމުޖަނަވާރެވެ.
ކަނޑުޖަނަވާރު :އެއީ ފެނުގައި އުޅޭ،

ދ
ފ ަ
މ ަ
ފެނުންބޭރުގައި ދިރިނޫޅެވޭ ޖަނަވާރެވެ ި .

ހުރިހާ ޖަނަވާރަކީވެސް ޙަލާލް އެއްޗެކެވެ  .ބޭނިއިރު ނުވަތަ ހިފިއިރު ނުވަތަ ފެނުން
ނެގިއިރު އެ އޮތީ ދިރިކަމަށްވިޔަސް ނުވަތަ މަރުވެފައި ކަމަށްވިޔަސް ،އުހުލިފައި ނުވަތަ
ގެނބިފައި ކަމަށް ވިޔަސް ،އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮއްވާ ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް،
.

ކަނޑުޖަނަވާރުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ޙަލާލެވެ

މަހާއި ބޮޑުމަހާއި

ކަނޑުކުއްތާއާއި

ފ
ހ ީ
އ ި
ދ ެ
އ ި
ކަނ ޑުއޫރާއި އަދި މިނޫ ން ހުރިހާ އެއްޗަކީވެސް ކެއުން ޙަލާލު ތަކެއްޗެވެ ަ .
ނުވަތަ ބޭނީ މުސްލިމެއްތޯ ނުވަތަ ޣައިރުމުސްލިމެއްތޯ ބަލާކަށްނުޖެހެއެވެ  .މާތް ﷲ ވަނީ
އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް
ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ކަނޑުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް

ޙަލާލުކުރައްވާ

މިގޮތުން ކަނޑުޖަނަވާރުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް
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ޙަރާމްކުރައްވާފައި ނެތެވެ

.

އަދި އެއްގަމުޖަނަވާރުފަދައިން ކަތިލުން

ޝަރުޠުކުރައްވާފައިވެސް ނެތެވެ  .މެރުމުގައި ވީވަރަކުން ވޭން ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް
އެކަންކުރީމާ ނިމުނީއެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺳﺨﺮ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﻟﺘﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻟﹶﺤﻤﺎﹰ ﻃﹶﺮﹺﻳﺎﹰ
އާޔަތުގެމާނަ" :

އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ،ކަނޑު ޚިދުމަތްތެރިކުރެއްވީ
".

އެކަލާނގެއެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުން އެ ކަނޑުން ތާޒާ މަސް ކެއުމަށްޓަކައެވެ
}އައްނަޙްލު{14 :

އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻭﻃﹶﻌﺎﻣﻪ ﻣﺘﺎﻋﺎﹰ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ
އާޔަތުގެމާނަ:

"ކަނޑު ކެޔޮޅުކަން ކުރުމާއި،

ކަނޑުން

ލިބޭ ކާތަކެތި

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙަލާލްކުރައްވާފައިވެއެވެ  .އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށާއި ،ދަތުރުވެރިންނަށް
ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ} ".އަލްމާއިދާ{96 :
އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހުރިހާ ކަނޑުޖަނަވާރެއް،
ލައްވާފައިވާކަން މި އާޔަތްތަކުން އެބައެނގެއެވެ

އިންސާނުންނަށްޓަކައި
.

އެކަލާނގެ

ކަމެއް

ހަނދުމަފުޅުނެތިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވާނެއެވެ .ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺑﻚ ﻧﺴِﻴﺎﹰ
ދ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ ،ހަނދުމަނެތި ވެވޮޑިގެންވާ،
އ ި
އާޔަތުގެ މާނަ ަ '' :
ކަލަކު ކަމުގައި ނުވެއެވެ) .މަރްޔަމް(64:
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އެއްގަމުޖަނަވާރު ތެރެއިން ޙަރާމްތަކެތި:
އެއްގަމުޖަނަވާރު ތެރެއިން ޤުރުއާނުގައި ޞަރީޙަކޮށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވަނީ ،އޫރުމަހާއި،
މުޅަތަކެއްޗާއި ،ލެޔާއި،

ﷲ ފިޔަވާ އެހެންފަރާތަކަށް ކަތިލެވޭތަކެތި އެކަންޏެވެ

.

ކުރިންވެސް ބުނެވިފައިވާނެ ފަދައިން ،ކެއުން ޙަރާމްތަކެއްޗަކީ ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު
ހަތަރު އެއްޗެކެވެ .އަދި ތަފްޞީލުކޮށް ބަލާއިރު ދިހަ އެއްޗެކެވެ.
ނަމަވެސް ހަމަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތް ރަސޫލާ ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ ،އެކަލޭގެފާނަކީ
ރަނގަޅުތަކެތި ޙަލާލުކުރައްވާ ނުބައިތަކެތި ޙަރާމްކުރައްވާނެ ބޭކަލެއްކަމުގައެވެ

 .ﷲ

ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻳﺤﻞﱡ ﻟﹶﻬﻢ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﺨﺒﺎﺋﺚﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީ މާނަ'' :އަދި އެކަލޭގެފާނު  ،ރަނގަޅު ތަކެތި އެމީހުންނަށް ޙަލާލް
ކުރައްވައެވެ.

އަދި

ނުބައިވެގެންވާ

ތަކެތި

އެމީހުންނަށް

ޙަރާމްކުރައްވައެވެ''.

}އަލްއަޢްރާފް{157 :
ނުބައިތަކެއްޗަކީ ،މަދުބަޔަކު އެ ކައިއުޅުނަސް ،ގިނަބަޔަކު އެ ކާން ފަކުރުގަންނަ
އެއްޗެއްސެވެ.
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މިގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ

 -ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު ހިމާރު މަސް ކެއުން މަނާކުރައްވާފައެވެ.

ވަނީ ،ޚައިބަރު

1
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މީގެ އެހެން މިސާލަކީ ،ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި ރިވާކުރެވިފައިވާފަދައިން،
ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ، -ފޭރާދަތް ހުންނަ

ކީރިތި

ވަލުޖަނަވާރާއި ،ވަކި

ހުންނަ ދޫނި ،ކެއުން ނަހީކުރެއްވުމެވެ.
ވަލުޖަނަވާރަކީ އެހެނިހެން ޖަނަވާރުތައް ޝިކާރަކޮށްގެން ނޮޅާ މަސްކައި އުޅޭ ،ސިންގާ،
މިނިކާވަގު ،ހިޔަޅުފަދަ ޖަނަވާރެވެ  .ބުޅިގަނޑު ހުންނަ ދޫންޏަކީ ،ބާޒު ،ސުރުމުތި،
އެހަނޑަ ކަހަލަ ޝިކާރަކުރާ ވަކި ހުންނަ ދޫންޏެވެ.
ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބްނު ޢައްބާސްގެ މަޛްހަބަކީ ،ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ހަތަރު
ބާވަތް ނޫނީ އެހެން އެއް ޗެއް ޙަރާމްނުވުމެވެ  .ވީމާ އެކަލޭގެފާނު ،ވަލުޖަނަވާރުފަދަ
ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަ ކުން މާނަކުރެއްވީ މަކްރޫހަވުމެވެ .ޙަރާމްވުމެއް
ނޫނެވެ .ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނު އެހެން ވިދާޅުވީ ،އެތަކެތި ޙަރާމްކޮށްފައިވާ ޙަދީޘްތައް،
އެކަލޭގެފާނާ ހަމައަށް ފޯރާފައި ނުވާތީއެވެ

 .އިބްނު ޢައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ :

"ޖާހިލިއްޔަޒަމާނު މީހުން ބައެއް ތަކެތި ކައިފައި އަނެއްބައި ތަކެތި ނުކައި ދޫކޮށްލައެވެ .
ދެން މާތް

ﷲ އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ ފޮނުއްވައި ،އެކަލާނގެ ފޮތް ބާވައިލައްވައި،

ޙަލާލްތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަމާއި ޙަރާމްތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ
1

 .ފަހެ

މިކަން ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ ބުޚާރީގައި .އަދި ހިމާރު ކެއުން މަނާކުރެއްވީ ،އެ ވަގުތު ސަވާރީގެ ގޮތުގައި ހިމާރުގެ

ބޭނުންޖެހިފައިވާތީ ،ވަގުތީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ކަމުގައިވެސް ބުނެވޭ

 .މިއީ މި ޒަމާނުގައި ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި،

ވަކިވަރަކަށް ބޮޑުވެ މަސްޖަހަންދެން ޅަ ޖަނަވާރު ކަތިލުން މަނާކުރުންފަދަ ކަމެއް.

101

އެކަލާނގެ ޙަލާލްކުރެއްވި އެއްޗަކީ ހުއްދައެއްޗެކެވެ  .އެކަލާނގެ ޙަރާމްކުރެއްވި އެއްޗަކީ
މަނާއެއްޗެކެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ވަކި ޙުކުމެއް ބަޔާންނުކުރައްވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ހުއްދަ
އެއްޗެއްސެވެ .ދެން އިބްނު ޢައްބާސް މި އާޔަތް ކިޔަވާވިދާޅުވިއެވެ:

1

F38

ﻗﹸﻞﹾ ﻻ ﺃﹶﺟﹺﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺃﹸﻭﺣﻲ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﹰ ﻋﻠﹶﻰ ﻃﹶﺎﻋﻢﹴ ﻳﻄﹾﻌﻤﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﻴﺘﺔﹰ ﺃﹶﻭ ﺩﻣﺎﹰ ﻣﺴﻔﹸﻮﺣﺎﹰ
ﺃﹶﻭ ﻝﹶﺣﻢ ﺧﻨﺰﹺﻳﺮﹴ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﺭﹺﺟﺲ ﺃﹶﻭ ﻓﺴﻘﺎﹰ ﺃﹸﻫﻞﱠ ﻟﻐﻴﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻪ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ  " :ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ކާ މީހަކަށް ކެއުން ޙަރާމް
ކުރައްވާފައިވާ ،ނަޢަމްސޫފީގެ ތެރެއިން ޙަރާމޭ ކަލޭމެން ތިޔަބުނާފަދަ އެއްޗެއް،
ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އިއްވެވި

ވަޙީގެ ތެރޭގައިވާތީ ދެކެވަޑައެއް ނުގުންނަވަމެވެ

އ
ެ .

އެއްޗަކީ ކަތިލުމަކާ ނުލާ މަރުވެފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ،ނުވަތަ އޮހޮރޭ ލޭ ކަމުގައި،
ނުވަތަ އޫރުމަސްކަމުގައި ވެއްޖެ އެއްޗެއް މެނުވީއެވެ  .ހަމަކަށަވަރުން ،އެ އީ ނަޖިސް
ހަޑިމުޑުދާރު ތަކެއްޗެވެ .ނުވަތަ ﷲ އަށް ވާ ންޖެހޭ ކިޔަމަންތެރިކަމުން އެއްކިބާވެ ،ﷲ
ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ވެއްޖެ އެއްޗެއް
މެނުވީއެވެ .ޙަރާމްވެގެން ވަނީ މިހަތަރު ބާވަތެވެ".

}އަލްއަންޢާމް{145:

މި އާޔަތަށް ބައްލަވާފައި އިބްނު ޢައްބާސް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ

 ،ހިމާރު މަސްކެއުން

ޙަލާލު ކަމަށެވެ  .އިމާމް މާލިކު ވެސް މިރައުޔަށް ބުރަވެވަޑައިގަނެ ،ވަލުޖަނަވާރުގެ
މަހަކީ ޙަރާމް އެއްޗެއްކަމަށް ވިދާޅުނުވެއެވެ .ވިދާޅުވީ އެއީ މަކްރޫހަ އެއްޗެއްކަމަށެވެ.

1

އިބްނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން މައުޤޫފުކޮށް ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު.
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އަދި ހަމައެހެންމެ ،ކެއުން ހަރާމް ޖަނަވާރެއް ،ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަތިލިޔަސް،
ނުވާނެކަމަށް ،ފިޤުހުވެރިން

ކެއުން ޙަލާލް އެއްޗަކަށް ބަދަލު

އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަތިލީމާ ،ދިބާ ޣުނުކޮށް އޭގެ ހަން
ޠާހިރުއެއްޗަކަށް ވެދެއެވެ.

އޮޅުޖަނަވާރުގެ މަސް ހުއްދަވުމަށްޓަކައި އެ ކަތިލާންޖެހުން:
ކެއުން ހުއްދަ އެއްގަމު ޖަނަވާރު ބެހެނީ ދެބަޔަކަށެވެ:
ފުރަތަމަ ވައްތަރަކީ ،ޖަމަލާއި ގެރިއާއި ކަންބަޅިފަދަ ހިފަންބޭނުންވީމާ ހިފޭ
ޖަނަވާރުތަކެވެ .އަދި މި ނޫންވެސް އޮޅުކުރެވިފައިވާ ޖަނަވާރުތަކާއި ގޭގައި

ބޮޑުކުރާ

ކުކުޅާއި ދޫނި ފަދަ ތަކެއް ޗެވެ .ދެވަނަ ވައްތަރަކީ ،ހިފަންބޭނުންވީ މާ ނުހިފޭ އޮޅުނޫން
ޖަނަވާރުތަކެވެ.
ފުރަތަމަ ވައްތަރު

ކެއުން ހުއްދަ އެއްޗަކަށް ވުމަށްޓަކައި ،ޝަރުޢީ ކަތިލުމަކުން

ކަތިލަން ،އިސްލާމްދީން ޝަރުޠުކުރެއެވެ.

ޝަރުޢީ ކަތިލުމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ކެއުން ހުއްދަ ޖަނަވާރެއްގެ މަސް ޙަލާލުވާނީ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ .އެއީ:
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1

ޖަނަވާރު ކަތިލަންވާނީ ،އޭގެ ލޭ އޮހޮރި ނާރުތައް ބުރިވާފަދަ ތޫނު އެއްޗަކުންނެވެ .

ތޫނުކަން ހުރިއްޔާ ހިލަ ނުވަތަ ލަކުޑިގަނޑެއްފަދަ އެއްޗަކުންވިޔަސްމެއެވެ  .ހަމައެހެންމެ
ގ
ދުރުން ތޫނު އެއްޗެއް ހަރައިގެން ވެސް ކަތިލެވިދާނެއެވެ  .ޢަދިއްޔު ބިން ޙާތިމުއްޠާއީ ެ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻧﺎ ﻧﺼﻴﺪ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻧﺠﹺﺪ ﺳﻜﱢﻴﻨﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ
ﺍﻟﻈﱢﺮﺍﺭ ﻭﺷﻘﱠﺔﹶ ﺍﻟﹾﻌﺼﺎ  ,ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻣﺮﹺ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﺏﹺﺎ ﺷﺌﹾﺖ ﻭﺍﺫﹾﻛﹸﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ

1
F39

އ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ !
ޭ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :ވިދާޅުވިއެވެ :އަހަރެން ދެންނެވީމެވެ .
އަޅުގަނޑުމެން ޝިކާރަކުރުމަށްފަހު ،ބައެއްފަހަރު އެ ކަތިލާނެ ވަޅިއެއް ނޯވެއެވެ
އޮންނަނީ ތޫނު ހިލަގަނޑެއް ނުވަތަ ތޫނު ލަކުޑިގަނޑެއް ފަދަ

.

އެއްޗެކެވެ! އެހިނދު

ގ
ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" :އޮތް އެއްޗަކުން ލޭ އޮހޮރުވާލާށެވެ .އަދި ކަތިލާއިރު ﷲ ެ
އިސްމުފުޅު ކިޔާށެވެ".
 - 2ކަތިލާންވާނީ ޖަނަވާރުގެ ކަރުން ވައިނޮޅި ބުރިކޮށްގެން އޭތި މަރުވާވަރަށެވެ .ނުވަތަ
ކަރާއި މޭމައްޗާއި ގުޅުނު ހިސާބަށް

)ޖަމަލުގައި(

އެއްޗެއް ހަރައިގެން

އޭތި

މަރުވާވަރަށެވެ.
ނަމަވެސް ކަތިލުމުގައި އޮންނަ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ،

ވައިނޮޅިއާއި ،ކާތަކެތި ދާ

ހޮޅިއާއި ،ކަރުގެ ދެފަރާތުގައިވާ ފަލަ ދެހޮޅި ބުރިކުރުމެވެ

 .ނަމަވެސް ،ވަޅެއްފަދަ

ތަނަކަށް ބޯވަތަށް ޖަނަވާރެއް ވެއްޓިގެން ނުވަތަ ގަދަދައް ކައި ތެޅިހެދުމުގެ ސަބަބުން ،
ކަތިލާންވާތަނުން ކަތިލަން އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ

މި ޝަރުޠު

ފުރިހަމަކުރާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ ޖަނަވާރަކަށް އޮންނާނީ ޝިކާރަކުރެވޭ ޖަނަވާރެއްގެ ޙުކުމެވެ  .ވީމާ
1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،އަބޫދާއޫދު އަދި އައްނަސާއީ އަދި އިބްނު މާޖާ ،އަލްޙާކިމް ،އިބްނު ޙިއްބާން.

104

ތޫނު އެއްޗަކުން ޖެހެން އޮތް ތަނެއްގައި ޖަހައިގެން ނުވަތަ ހަރައި
ޖަނަވާރެއް މެރީމާ ފުދޭނެއެވެ.

ދ
ފ ަ
މ ަ
ގެން ި

1

F40

ރާފިޢް ބިން ޚަދީޖްގެ ކިބައިން ބުޚާރީއާއި

އްވާފައިވާ

މުސްލިމް ރިވާކުރަ

ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﻛﹸﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺳﻔﹶﺮﹴ ﻓﹶﻨﺪ ﺑﻌﲑ ﺇﺑﹺﻞ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡﹺ ,ﻭﻟﹶﻢ
ﻳﻜﹸﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺧﻴﻞﹲ  ,ﻓﹶﺮﻣﺎﻩ ﺭﺟﻞﹲ ﺑﹺﺴﻬﻢﹴ ﻓﹶﺤﺒﺴﻪ ,ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ :ﺇﹺﻥﱠ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﹾﺒﻬﺎﺋﻢﹺ ﺃﹶﻭﺍﺑﹺﺪ ﻛﹶﺄﹶﻭﺍﺑﹺﺪ ﺍﻟﹾﻮﺣﺶﹺ ﻓﹶﻤﺎ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﺎﻓﹾﻌﻠﹸﻮﺍ ﺑﹺﻪ ﻫﻜﹶﺬﹶﺍ

2
F41

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާ އެކު އަހަރެމެން ދަތުރެއްގައި
ވަނިކޮށް ،އެމީހުންގެ ޖަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަމަލެއް ފިލަންދުއްވައިގަތެވެ .އަދި އެމީހުން
އަތަކު އެ އަތުލަން ދާނެ ހާ އަހެއް ނެތެވެ .އެހެންވެ މީހަކު ތީރެއް ޖަހައި ޒަޚަމުކޮށްގެން
އޭތި ހުއްޓު ވިއެވެ.

1

ދެން ރަސޫލު ﷲ -

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ކަތިލުމުގައި ފިޤުހުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ އި ތުރު ޝަރުޠުތައް އަހަރެން ވާނީ މިތާނގައި ދޫކޮށްލާފައެވެ  .ސަބަބަކީ

އެ ޝަ ރުޠުތަކަކީ ޞަރީޙަ ނައްޞަ ކުން އައިސްފައިވާ ޝަރުޠުތަކެއް ނޫނެ ވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ޖަނަވާ ރު ކަތިލަނީ
ކިހިނެއްކަން އެއީ ފިޠުރަތުން މީހުންނަށް އެނގޭ ކަމެކެވެ

 .ވީމާ އިސްލާމްދީނުގެ ލުއިފަސޭހަ ކަމާއި ސާދާކަމާއި

އެކަށީގެންނުވާހެން ،ކަމުގެ ފުނަށް ގޮސް ،އުނދަގޫކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ

 .ކަތިލުމާ ބެހޭގޮތުން ފިޤުހުވެރިންގެ

މެދުގައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޚިލާފުތަކެއް އު ފެދިފައެވެ .މިސާލަކަށް :ބުރިކުރުން ވާޖިބީ ވައިނޮޅިއާއި ކާތަކެތިދާ ހޮޅިއާއި
ދެ އަރިމަތީގައި ހުންނަ ދެ ހޮޅިއާ  ،މި ހަތަރު ހޮޅިތޯ ނުވަތަ މީގެއިން ބައެއް ހޮޅިތޯ؟ އަދި ބުރިކުރާނީ އެއްކޮށްތޯ
ނުވަތަ އެއިން ބައެއްތޯ؟ ކަތިލާނީ ލަގޮނޑިވަޅުގެ ތިރިންތޯ ނުވަތަ މަތިންތޯ؟ އަދި ކަތިލައި ނިމެންދެން
ވަޅިއަޅައިގެން ހުންނަންޖެހޭތޯ؟ މިފަދަ އެތައް މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފިޤުހުވެރިން ބަހުސްކޮށްފައިވެއެވެ.
2

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމު
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ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :މި ޖަނަވާރުތައް ފަހަރެއްގާ ވަލުޖަނަވާރުފަދައިން

އުޅެފާނެއެވެ.

އެގޮތަށް އުޅެފި ޖަނަވާރަކާމެދު މިފަދައިން ކަންތައްކުރާށެވެ".
-3

ކަތިލާހިނދު ﷲ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ

ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވާ ޝަރުޠެކެވެ

އ
މ ީ
ނަންގަނެގެން ނުވާނެއެވެި .
 .ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނު މީހުން

އެމީހުންގެ އިލާހުންތަކާ އި ބުދުތަކާ ކުއްތަންވާން ،އެތަކެއްޗަށް ޤުރުބާންކޮށް އުޅުނެވެ .
އެމީހުން އެކަން ކުރާ ގޮތަކީ ،ކަތިލާވަގުތު އެތަކެތީގެ ނަން ގަނެގެން ނުވަތަ އެކަ މަށް
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ހިލަތަކުގެ މަތީގައި ކަތިލައިގެންނެވެ

 .ނަމަވެސް ކުރިންވެސް

ބުނެވިފައިވާނެ ފަދައިން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މިހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.

ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻫﻞﱠ ﻟﻐﻴﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻪ
ދ ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތެ އްގެ ނަންގަނެ ކަތިލާ ތަކެތި
އ ި
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ ަ " :
ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ}".އަލްމާއިދާ{3 :

ﻭﻣﺎ ﺫﹸﺑﹺﺢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐﹺ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ" :އަދި ބުދުތަކަށް ޤުރުބާން ކުރެވޭ ހިލަތަކުގެ މަތީގައި ކަތިލެވޭ
ތަކެތިވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ} ".އަލްމާއިދާ{3 :
 - 4ޖަނަވާރު ކަތިލާންވާނީ ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަނެފައެވެ  .ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން މިކަން

ފާޅުވެއެނގެން އެބައޮތެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ :ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻤﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺇﹺﻥﹾ
ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺑﹺﺂﻳﺎﺗﻪ ﻣﺆﻣﻨﹺﲔ އެވެ.
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އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ :

"ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް އީމާންވާ
ﷲ

ކަމުގައިވަނީނަމަ ،އެ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް

ނަންގަނެ

ގެ އިސްމުފުޅު

ކަތިލާފައިވާތަކެތިން ،ތިޔަބައިމީހުން ކައިއުޅޭށެވެ} ".އަލްއަންޢާމް{118 :

އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻻ ﺗﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻤﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﺬﹾﻛﹶﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺇﹺﻧﻪ ﻟﹶﻔﺴﻖ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ :

"މުޅަތަކެއްޗާއި ބުދުތަކަށާއި ޖިންނީންނަ

އެއްޗެހިފަދަ ،ކަތިލާއިރު އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް

ށް ކަތިލެވޭ

ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ނަންނުގަންނަ ،

އެއްޗަކުން ތިޔަބައިމީހުން ނުކާށެވެ ! ހަމަކަށަވަރުން އެތަކެތިން ކެއުމަކީ އުރެދުމެއްކަން
ކަށަވަރެވެ} ".އަލްއަންޢާމް{121 :

އަދި ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރައްވަނީ :ﻣﺎ ﺃﹶﻧﻬﺮ ﺍﻟﺪﻡ
ﻭﺫﹸﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻮﻩ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ލޭ އޮހުރުވި އަދި

ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަނެވިފައިވާ އެއްޗެއްނަމަ

ތިޔަބައިމީހުން ކާށެވެ".
ކަތިލާއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަތުން ވާޖިބުކަން އިތުރަށް ދަލީލުކޮށްދެނީ،
ޝިކާރަކުރަން ދުނިޖަހާއިރު ނުވަތަ

ޝިކާރަކުރަން

އުނގަންނައިދީފައިވާ ކުއްތާ

ފޮނުވާލާއިރު ބިސްމި ކިޔަން ޖެހޭކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުންނެވެ
ޝިކާރަކުރުމާ ބެހޭ ފަޞްލުގައި މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލު އަންނާނެއެވެ.

1ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޭކަލުން.
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ޖަނަވާރު
.

ނަމަވެސް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ،

ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ކިޔަން

ޖެހުނެއްކަމަކު ،ކަތިލާއިރު ކޮންމެހެން ކިޔާކަށް ނުޖެހެއެވެ  .ކިއެއްތަ ،އޭގެ ބަދަލުގައި
ގ
ﷲ ެ

ގ އިސްމުފުޅު ގަތުމުންވެސް ފުދެއެވެ  .ވީމާ ކަތިލާވަގުތު
ކާވަގުތު ﷲ ެ

ގ
އިސްމުފުޅު ނުގަތަސް ،އެ ކާވަގުތު ،ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަނެފައި ކައިފިއްޔާ ،ﷲ ެ
އިސްމުފުޅު ނުގަނެވޭ ދިރޭ އެއްޗެއް ކެއި ކަމަކަށް ނުވާނެވެ

 .ޞަޙީޙް ބުޚާރީގައި

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި ވަނީ" :އަލަށް އިސްލާމްވީ ބަޔަކު،
ނަބިއްޔާ – ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

އަރިހު ދެންނެވި އެވެ :ބަޔަކު މީހުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްގަމުމަސް ގެނެސްދެއެވެ  .ނަމަވެސް އެ ކަތިލީއިރު

ގ
ﷲ ެ

އިސްމުފުޅު ގަތްކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ

! ފަހެ

ކާންވީތޯއެވެ .ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ؟ ދެން ރަސޫލު

–

އަޅުގަނޑުމެން އެއިން

ﷲ

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :ކަލޭމެން ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު
ގަނެފައި ކާށެވެ!"

ޝަރުޢީ ކަތިލިމުގެ ޙިކުމަތް:
އަހަރެންނަށް ފެންނަފެނުމުގައި،
ކުޑަގޮތަކަށް ވީއެންމެ

މިގޮތަށް ކަތިލުމުގައިވާ ޙިކުމަތަކީ

އަވަހަކަށް ޖަނަވާރުގެ ފުރާނަ ނެރުމެވެ

ވީހާވެސް ވޭން

 .ކަތިލާއިރު ތޫނު

އެއްޗަކުން ކަތިލުން ޝަރުޠުކުރެވިފައިވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކަތިލުމަށްޓަކައެވެ
ކަރުން ކަތިލާންޖެހެނީ ،ޖަނަވާރުގެ ފުރާނަ އެންމެ އަވަހަށް ދާނީ އޭރުން ކަމަށް
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ވާތީއެވެ .އަދި ދަތާއި ނިޔަފަތި ބޭނުންކޮށްގެން ކަތިލުން ނަހީކުރެވިފައިވަނީ ،އެ
ގޮތަށް ކަތިލީމާ ޖަނަވާރަށް ވޭން ލިބޭނެތީއެވެ  .އަދި މިގޮތަށް ކަތިލީމާ ގިނަފަހަރަށް
އޭތި މަރުވާނީ ނޭވާނުލެވިގެންނެވެ.
ނަބިއްޔާ –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-
ޖަނަވާރަށް ފަސޭހަކަން ދިނުމަށް

ވަނީ ،ތިލަ ތޫނުކުރުމަށާއި

ކަތިލެވޭ

އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺘﺐ ﺍﻟﹾﺈﹺﺣﺴﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻲﺀٍ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺘﻠﹾﺘﻢ ﻓﹶﺄﹶﺣﺴِﻨﻮﺍ ﺍﻟﹾﻘﺘﻠﹶﺔﹶ
ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺫﹶﺑﺤﺘﻢ ﻓﹶﺄﹶﺣﺴِﻨﻮﺍ ﺍﻟﺬﱠﺑﺢ ﻭﻟﹾﻴﺤﺪ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺷﻔﹾﺮﺗﻪ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﹺﺡ ﺫﹶﺑﹺﻴﺤﺘﻪ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހަމަކަށަވަރުން މާތް
ކަންތައް ކުރުމަށް

1
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ﷲ ވަނީ ،ހުރިހާ އެއްޗަކާ މެދު ރަނގަޅަށް

އަމުރުކުރައްވާފައެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން )ހައްދެއްގެ ގޮތުގައި (

ޤަތުލުކުރާނަމަ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ޤަތުލުކުރާށެވެ  .އަދި ތިޔަބައިމީހުން

)ޖަނަވާރެއް(

ކަތިލާނަމަ ،ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ކަތިލާ ށެވެ .ވީމާ ކަލޭމެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ
ތިލަ ތޫނުކުރާށެވެ .އަދި ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރަށް ފަސޭހަކަން ދޭށެވެ".
ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރާމެދު ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން،

އިބްނު ޢުމަރު

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ :ﺃﹶﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺤﺪ ﺍﻟﺸﻔﹶﺎﺭ ، ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﻮﺍﺭﻯ ﻋﻦ
ﺍﻟﹾﺒﻬﺎﺋﻢﹺ  ،ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﺇﺫﹶﺍ ﺫﹶﺑﺢ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﹶﻠﹾﻴﺠﻬﺰ

2
F4

1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް ،ޝައްދާދް ބިން އައުސްގެ ކިބައިން.

2

ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު މާޖާ

109

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ތިލަ ތޫނުކުރުމަށާއި ،އެހެން ޖަނަވާރުތަކަށް ނުދައްކާ ކަތިލުމަށް،
ދ އެކަލޭގެފާނު
އ ި
ނަބިއްޔާ –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އަމުރުކުރެއްވިއެވެަ ".
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:

"ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޖަނަވާރެއް ކަތިލާނަމަ ،މަރުވާވަރަށް

ކަތިލާށެވެ".
އަދި އިބްނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ

"މީހަކު ކަންބަޅިއެއް

:

ކަތިލާންވެގެން ބިންމަތީ ބާއްވާފައި ،ތިލަ ތޫނުކުރަނިކޮށް ،ނަބިއްޔާ

–ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ  .އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :

ﺃﹶﺗﺮﹺﻳﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺗﺎﺕ ؟ ﻫﻠﱠﺎ ﺃﹶﺣﺪﺩﺕ ﺷﻔﹾﺮﺗﻚ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻀﺠﹺﻌﻬﺎ

1

F45

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ކަލޭ ބޭނުންވަނީ އޭތި އެތައް ފަހަރަކު މަރާލަންހެއްޔެވެ ! އޭތި ކަތިލާން
ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ތިލަ ތޫނު ނުކުރީ ކީއްވެހެއްޔެވެ!"
މީހަކު ކަތިލާންވެގެން ކަންބަޅިއެއްގެ ފައިގައި ހިފައި ދަމަމުންދަނިކޮށް ޢުމަރުގެފާނަށް
ފެނިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ:
ރީތި ގޮތަކަށް ގެންދާށެވެ!"

"ތިކަމުން ކަލެއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ ! އޭތީގެ މަރާ ހަމައަށް

2

F46

ވީމާ މިތާނގައި މައިގަނޑު ފިކުރަކީ ،ބަހުން ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަމެއް ނެތް
ޖަނަވާރަށް އޯ ގާތެރިވުމެވެ .އަދި އެ ސޮރަށް ލިބޭ ވޭން ،އިންސާނާއަށް ވެވުނު
މިންވަރަކުން ކުޑަކުރުމެވެ.
1

ރިވާކުރެއްވީ އަލްޙާކިމް ،އަދި ވިދާޅުވީ :ބުޚާރީގެ ޝަރުޠުން ޞަޙީޙް ކަމަށް.

2

ރިވާކުރެއްވީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު

110

ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނު މީހުން ކާންވެގެން ،ޖަމަލު ދިރިހުއްޓާ އޭގެ ގޮންގަނޑު ކަނޑައެވެ .
ކަންބަޅީގެ ސަރުބީ ނިގޫ ކަނޑައެވެ  .މިއީ މި ޖަނަވާރުތަކަށް ނުހަނު ބޮޑު ވޭނާއި
އަނިޔާ ލިބޭ ކަމެކެވެ  .ނަމަވެސް އިސްލާމްދީން އައުމުން ،މިކަން ހުއްޓުވަންވެގެން
ނަބިއްޔާ –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޖަނަވާރުން މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަތިލެވޭ

ބައިތައް ކެއުން ނަހީކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﻣﺎ ﻗﹸﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﻬﹺﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ
ﺣﻴّﺔﹲ ﻓﹶﻬﻮ ﻣﻴﺘﺔﹰ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ޖަނަވާރެއް ދިރިހުއްޓާ އެއިން ވަކިކޮށްލެވިޖެ އެއްޗަކީ މުޅައެއްޗެކެވެ".

ކަތިލާއިރު ބިސްމިކިއުމުގެ ޙިކުމަތް:
ކަތިލާއިރު ބިސްމިކިޔަން ޖެހުމުގެ

ފަހަތުގައި ،ސަމާލުކަންދީ ފާހަ ގަކޮށްލަންޖެހޭފަދަ

ސިއްރެއް އެބައޮތެވެ .އެއްކޮޅުން އެއީ ބުދަށް އަޅުކަންކުރި މީހުންނާއި ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނު
މީހުން ،އިލާހުންކަމަށް ހީކުރާ އިލާހުންގެ ނަންގަނެ ކަތިލުމުގެ އިދިކޮޅެވެ .މުޝްރިކުމީހާ
ޖަނަވާރު ކަތިލާއިރު އޭނާގެ ބުދުގެ ނަންގަންނަ އިރު ،މުއުމިނުމީހާ ޖަނަވާރު ކަތިލާއިރު
އޭނާގެ ކަލާނގެ އިސްމުފުޅު ނުގަނެވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ!
އަނެއްކޮޅުން މި ޖަނަވާރުތަކަކީވެސް ހަމަ އިންސާނުންފަދައިން މާތް

ﷲ

ގ
ެ

މަޚްލޫޤެކެވެ .އަދި އެއީ ރޫޙު ހުންނަ ދިރޭ އެއްޗެކެވެ  .ކަންމިހެން އޮތްއިރު ،ދުނިޔެއާއި

1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،އަބޫދާއޫދު ،ތިރުމިޛީ ،އަދި އަލްޙާކިމް

111

ދުނިޔޭގައި ވާހާއެއްޗަކާއި އަދި އޭނާއާއި އެޖަނަވާރުވެސް ހެއްދެވި ކަލާނގެ އިޒުނަފުޅު
ލިބިގެން މެނުވީ ،އިންސާނާ މިތަކެތީގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެ ،އޭގެ ފުރާނަ ނަގާލުމުގެ
ޙައްޤެއް އެބައޮތްހެއްޔެވެ

112

އިލާހުންގެ ނަމުގައި ކަތިލައެވެ  .ނަމަވެސް އިސްލާމްދީން އައިސްފައި ،މިކަންތައްތައް
ގ އިސްމުފުޅު ނޫނީ ނުގަތުން ވާޖިބުކުރިއެވެ .
ބާޠިލުކުރިއެވެ .އަދި ކަތިލާއިރު ﷲ ެ
ޤުރުބާންކުރެވޭ ހިލަތައް މަތީ ކަތިލެވޭ ތަކެއްޗާއި ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ނޫން ނަމެއް ގަނެ
ކަތިލެވޭ އެއްޗެހި ޙަރާމްކުރިއެވެ.
ސްލުގައި އެއްކައުވަންތަކުރާ ދީނަ

އަހުލުކިތާބީންނަކީ އެމީހުންގެ ދީނުގެ އަ

ވާހިނދުވެސް ،އެދީނަށް ވަދެފައިވާ ތަޙްރީފުތަކުގެ ސަބަބުން،

ށ
ކަ ް

ކާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި

ކަންކަމުގައި އެމީހުންނާމެދު ބަލަންޖެހޭނީ ބުދަ ށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނާމެދު ވެސް
ހ
ބަލާގޮތަށް ކަމަށް ބަ އެއް މުސްލިމުން ނަށް ހީވިއެވެ  .މިހެންވެ އަހުލުކިތާބީންގެ ކާއެއްޗެ ި
މުސްލިމުން ކެއުން ހުއްދަކަމާއި ،އަދި އަހުލުކިތާބީ އަންހެނުންނާ މުސްލިމު ފިރިހެނުން
ކައިވެނިކުރުން ހުއްދަކަން

ބަޔާންކުރައްވާ ،މާތް

ﷲ ޤުރުއާނުގައި ވަޙީބަސްފުޅު

ބާވައިލެއްވިއެވެ .އަލްމާއިދާ ސޫރަތުގައި ،ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފަހުން ބާވައިލެއްވުނު

އާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ :ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ
ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ ﻭﻃﹶﻌﺎﻡ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﺣﻞﱞ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﻃﹶﻌﺎﻣﻜﹸﻢ ﺣﻞﱞ ﻟﹶﻬﻢ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ :

"ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މާތް

ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން،
ޙަލާލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ދ
އ ި
ަ

މިއަދު ތިޔަބައިމީހު

ންނަށް ރަނގަޅު ތަކެތި

ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ

ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށް ކަތިލައިފިއްޔާ-

ﷲ

ގެ ނިޢު މަތް

ކާނާވެސް

–އެމީހުންގެ

ދ
އ ި
ަ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ .

ތިޔަބައިމީހުންގެ ކާނާ އެބައިމީހުންނަށް ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ} ".އަލްމާއިދާ{5:
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މިއާޔަތުގެ ޖުމްލަމާނައަކީ ،މިއަދު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަނގަޅު ތަކެތި
ޙަލާލުކުރައްވައިފިއެވެ .ވީމާ ބަޙީރާ ،ސާއިބާ ،ވަޞީލާ ،ޙާމް ފަދަ ތަކެތި އެއްޗެއް
މިއަދުން ފެށިގެން ނުހުންނާނެއެވެ  .އަދި ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ކާތަކެތި،
މުސްލިމުންނަށް މާތް

ﷲ

ޙަރާމްކުރައްވާފައިނުވާތީ ،އެއްޗެހީގެ އަސްލު ޙުކުމާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިއީ ޙަލާލު އެއްޗެކެވެ  .ހަމައެހެންމެ މުސްލިމުންގެ ކާތަކެއްޗަކީ
އަހުލު ކިތާބީންނަށް ހުއްދައެއްޗެކެވެ

.

ވީމާ އަހުލުކިތާބީން ކަތިލާފައިވާ ނުވަތަ

ޝިކާރަކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރުގެ މަސްކެއުން މުސްލިމުންނަށް

ދ
އ ި
ހުއްދަވެގެންވެއެވެަ .

މުސްލިމުން ކަތިލާ ނުވަތަ ޝިކާރަކުރާ އެއްޗެހި އަހުލުކިތާބީންނަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
ކާއެއްޗެހީގެ މައްސަލާގައި މުޝްރިކުންނާއި މެދު ހަރުކަށި ގޮތް ގެންގުޅެފައި،
އަހުލުކިތާބީންނާމެދު ފަސޭހަކޮށްފައިވަނީ ،މުއުމިނުންނާ އެންމެ ގާތް ބަޔަ ކީ އެމީހުންނަށް
ވާތީއެވެ.

އެހެނީ އަހުލުކިތާބީން ،

ޖުމްލަގޮތެއްގައި އީމާންވެއެވެ .

ވަޙީއަށާއި ނަބީކަމަށާއި ދީނުގެ އަސްލުތަކަށް

އަދި އެމީހުންނާމެދު ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތްކޮށް،

އެމީހުންގެ ކާނާ ކައި ،އެމީހުންގެ އަންހެނުންނާ ކައިވެނިކޮށް ،ހެޔޮކޮށް ހިތު

މަކީ

ދީނުގައި ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ  .އެއީ އެމީހުން މުސްލިމުންނާއެކު އިސްލާމީ
މުޖްތަމަޢެއްގައި އުޅުނީމާ މިދީނުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިކަމާއި މިދީނުގެ ޢަޤީދާއާއި
ދ ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމްދީނަކީ އެންމެ
އ ި
އަޅުކަންތަކާއި އަޚްލާޤު ފެނިގެންދާނެއެވެ ަ .
މަތިވެރި މާނައިގައިވާ ،އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ

ގޮތުގައިވާ ،ތަޙްރީފުނުވާ ފޮތެއް އޮތް،

ބިދުޢަތަކާއި ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ބާޠިލު ކަންކަން ނެތް  ،އެމީހުންގެ ޙަޤީޤީ ދީންކަން
އެނގިދާނެއެވެ.
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ދެން ﻃﹶﻌﺎﻡ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ މިބަސްފުޅުގައިވާ ' ﻃﹶﻌﺎﻡ ' އަކީ މާނަ ޢާއްމު ލަފްޒެކެވެ.
ވީމާ އޭގެ ތެރޭގައި އަހުލުކިތާބީންގެ ހުރިހާ ކާނާއެއް ހިމެނޭނެއެވެ  .ކަތިލެވޭ ތަކެއްޗާއި،
އޮއްޓަރާއި އަދި މިނޫންވެސް ކެވޭ ހުރިހާ އެއްޗެކެވެ

.

މިހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް

އަހަރެމެންނަށް ޙަލާލެވެ  .މިއިން އިސްތި ސްނާވާނީ ،މުޅަތަކެއްޗާއި އޮހޮރޭ ލެޔާއި
އޫރުމަސްފަދަ އޭގެ ޒާތުގައި ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ  .މިތަކެއްޗަކީ އަހުލުކިތާބީއެއް
ނުވަތަ މުސްލިމެއްގެ ކާނާކަމުގައި ވިޔަސް ،އެ ކެއުން ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމެވެ.
ދެން އޮތީ މުސްލިމުންނަށް އެނގުން މުހިއްމު މައްސަލަތަކެއް ސާފުކޮށްދިނުމެވެ:

ފައްޅިތަކަށާއި ނަޞްރާނީ ޢީދުތަކަށް ކަތިލެވޭތަކެތި:
 - 1އަހުލުކިތާބީއަކު ކަތިލާއިރު ،ޢީސާގެފާނު ނުވަތަ ޢުޒައިރުގެފާނުގެ ނަންފުޅު ފަދަ،
ﷲ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަންގަ ތް އަޑު ނުއިވޭނަމަ އޭގެ މަސްކެއުން ޙަލާލެވެ .
އެކަމަކު ﷲ ފިޔަވާ އެހެން

ފަރާތެއްގެ ނަންގަތް އަޑު އިވިއްޖެނަމަ ،ބައެއް

ފިޤުހުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މަސްކެއުން ޙަރާމްވާނެކަމަށެވެ .ސަބަބަކީ އެ ބެލެވޭނީ
ﷲ ނޫން ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށެވެ.
ނަމަވެސް އަނެއްބައި ފިޤުހުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
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ވިދާޅުވިއެވެ:

"އެމީހުންނަކީ

އަހުލުކިތާބީންނެވެ.

އެމީހުންގެ ކާނާ އަހަރެމެންނަށް

ޙަލާލެވެ .އަދި އަހަރެމެންގެ ކާނާ އެމީހުންނަށް ޙަލާލެވެ  ".މިހެން ވިދާޅުވެފައި އެމަސް
ކެއުމަށް އޭނާއަށް އެންގެވިއެވެ".

1

F48

އަހުލުކިތާބީން އެމީހުންގެ ޢީދުތަކަށާއި ފައްޅިތަކަށް ކަތިލާ އެއްޗެއްސާ ބެހޭގޮތުން އިމާމު
މާލިކު އަރިހު ސުވާލު ދެންނެވުނީމާ ވިދާޅުވީ " :އަހަރެން ދެކެނީ އެއީ މަކްރޫހަ އެއްޗެއް
ގޮތުގައެވެ .ޙަރާމް އެއްޗެއް ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ ".
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2
F

ކެއުން މަކްރޫހަކަމަށް ވިދާޅުވީ ﷲ

ނޫން ފަރާތަކަށް ކަތިލެވޭ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި އޭތި ހިމެނިދާނެކަމުގެ ބިރުފުޅަގަނެ
ވަރަޢަވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ގޮތުންނެވެ .

އަދި އޭތި ޙަރާމްކަމަށް ވިދާޅުނުވީ ،އިމާމް

މާލިކު ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ،އަހުލުކިތާބީންނަށް ބަލާއިރު ،ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަތިލެވޭ
އެއްޗެއްސަކީ،

އެމީހުންގެ ކަލާނގެއާ ކުއްތަންވުމަށްޓަކައި ކަތިލާ އެއްޗެއްސެވެ

.

ކާންވެގެން ކަތިލާއެއްޗެއްސެއް ނޫނެވެ  .ވީމާ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ކާންވެގެން ކަތިލާ
އެއްޗެއްސަކީ 'އަހުލުކިތާބީންގެ ކާނާ " ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެއްޗެކެވެ

ދ
 .އަ ި

ޤުރުއާނުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻃﹶﻌﺎﻡ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﺣﻞﱞ ﻟﹶﻜﹸﻢ

އެވެ.

މާނައަކީ" :އަދި ފޮތް ލިބުނު މީހުންގެ ކާނާވެސް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ".

1
2

ރިވާކުރެއްވީ އައްޠަބަރީ
މިފަތުވާއިން ދައްކައިދެނީ އިމާމް މާލިކުގެ ފިޤުހުވެރިކަމާއި ދީންވެރިކަމާއި ވަރަޢަވެރިކަމެވެ

 .އެހެނީ މިޒަމާނު

ބައެއް މީހުން ހަދާހެން ،ޙަރާމްކުރަން އިމާމްމާލިކު އަވަސްވެވަޑައެއް ނުގަތެވެ  .ކެއުން މަކްރޫހަކަމަށް ވިދާޅުވެ
ފުއްދަވާލެއްވީއެވެ .ސަބަބަކީ ކުރިފުޅުމަތީގައި އޮތީ ފުށުއަރާ ދެ ޢާއްމު ޙުކުމެވެ  .ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަތިލެވޭ
ތަކެތި ޙަރާމްވުމާއި އަހުލުކިތާބީންގެ ކާނާ ޙަލާލުވުމެވެ .މިހެންވެ އެގޮތަށް ފަތުވާ ދެއްވީއެވެ.

116

ކަރަންޓުޖައްސައިގެންނާއި އަދި އެފަދަ ގޮތްގޮތުން ކަތިލާއެއްޗެހި:
 - 2ދެވަނަ ސުވާލަކީ ،އަހުލުކިތާބީން ކަތިލާއެއްޗެހިވެސް އަހަރެމެން ކަތިލާގޮތަށް
ތޫނު އެއްޗަކުން ކަރުން ކަތިލު މަކީ ޝަރުޠެއްހެއްޔެވެ؟
ޝަރުޠުކުރައްވައެވެ.

ގިނަ ޢިލްމުވެރިން މިކަން

ނަމަވެސް މާލިކީ މަޛްހަބުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން

ފަތުވާދެއްވާފައިވަނީ މިއީ ޝަރުޠެއް ނޫންކަމަށެވެ.
އަލްޤާޟީ އިބް ނުލް

ޢަރަބީ ،މާއިދަތު ސޫރަތުގެ

އާޔަތް ތަފްސީރުކުރަ އްވަމުން

ވިދާޅުވެފައިވަނީ " :މިއާޔަތުން އަހުލުކިތާބީން ޝިކާރަކުރާ އެއްޗެއްސާއި އެމީހުންގެ
ކާނާއަކީ

ﷲ

ޙަލާލުކުރައްވާފައިވާ ރަނގަޅުތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭއެއްޗެއްކަން

ކަނޑައެޅިގެން ދަލީލުކޮ ށްދެއެވެ.

މިއާޔަތުގައި މިކަން

ވަކިން

ތަކުރާރުކޮށް

ބަޔާންކުރެއްވީ ،ވާހަކައާއި ސުވާލު ގިނަކޮށް އިއުތިރާޒުކުރާ ފާސިދު ސިކުނޑިތަކުގައި،
މިކަމާމެދު އޮވެދާނެ ޝައްކާއި އިއުތިރާޒުތައް

ފިލުވާލުމަށެވެ .ނަޞްރާނީއަކު ކުކުޅުގެ

ކަރުއަނބުރައިގެން ބޯބުރިކުރުމަށްފަހު ކައްކައިފިއްޔާ ،އޭނާއާއެކު ކެއުމާއި އަދި އެއިން
އެއްޗެއް އަތުލުން ހުއްދަވާނެތޯ ،އެއްފަހަރަކު އަހަރެންނާއި ސުވާލުކުރެވުނެވެ  .ޖަވާބުގައި
އަހަރެން ބުނީ :

އެއިން ކެވި ދާނެކަމަށެވެ .ސަބަބަކީ އެއީ އެ އަހުލުކިތާބީގެ ކާނާއެވެ .

އަދި އެމީހުންގެ ޢި ލްމުވެރިންނާއި ރާހިބުންގެ ކާނާއެވެ  .އެއީ އަހަރެމެން ކަތިލާގޮތް
ކަމުގައި ނުވިޔަސް  ،މާތް ﷲ ވަނީ އެމީހުންގެ ކާނާ އަހަރެމެންނަށް ހިފެހެއްޓުމަކާ ނުލާ
ޙަލާލުކުރައްވާފައެވެ .އެމީހުންގެ ދީނުގައި ޙަލާލުކަމަށް ދެކޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ،އެކަން
މާތް ﷲ ދޮގުކުރައްވާފައި ނުވާނަމަ ،އެއީ އަހަރެމެންނަށް ޙަލާލުއެއްޗެކެވެ  .އަހަރެމެންގެ
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

:

ކައިވެނީގެގޮތުގައި އެމީހުންގެ އަންހެނުން
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އަހަރެމެންނަށް ދިނީމާ އެއަންހެނުންނާ ޖިމާޢުވުން އަހަރެމެންނަށް ހުއްދަވެއެވެ  .ވީއިރު
އެމީހުން ކަތިލާއެއްޗެހި ނުކެވެންވީ ކިހިނަ ކުންހެއްޔެވެ؟ ޙަލާލާއި ޙަރާމަށް ބަލާއިރު
ޖިމާޢުވުމަކީ ކެއުމުގެ މައްސަލައަށްވުރެ މާ މުހިއްމު މައްސަލައެކެވެ".
މިއީ މިކަމާމެދު އިބްނުލް ޢަރަބީގެ ރައުޔެވެ  .އަދި އެހެން ތަނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ :
"ކެއުން ހުއްދަކުރުމަށްޓަކައި ކަތިލެވޭގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ،މިސާލަ

ކަށް ނޭވާލެވުނަނުދީ

ނުވަތަ ބޮލުގައިޖަހައިގެން ފަދަގޮތަކަށް ،މަރާފައިވާ އެއްޗެއް އެމީހުން ކެޔަސް ،އެއީ
މިދެބަސްފުޅުގައި އަރާރުމެއްނެތެވެ  .އެހެނީ

އަހަރެމެން ކެއުން ޙަރާމް މުޅައެއްޗެކެވެ ".

މީގެ މުރާދަކީ  :އަހަރެމެން ގާތު އެއީ ޞައްޙަ ކަތިލުމަކަށް ނުވިޔަސް ،އެމީހުން އެއީ
ޞައްޙަ ކަތިލުމެއްކަމަށް ދެކޭ އެއްޗެހި އަހަރެމެންނަށް ޙަލާލެވެ

 .އަދި ޞައްޙަ

ކަތިލުމެއްކަމަށް އެމީހުން ނުދެކޭ އެއްޗެހި ،އަހަރެމެންނަށް ޙަލާލެއް ނޫނެވެ  .އަހަރެމެން
އަދި އެމީހުންވެސް ކަތިލުމުގެ މާނައެއްކަމަށް ބަލަނީ  " :ކެއުން ޙަލާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި
ފުރާނަދުއްވައިލުމެވެ".
މިއީ މާލިކީ މަޛްހަބު ފިޤުހުވެރިން ކުރެ ޖަމާޢަތެއްގެ ބޭކަލުންގެ ރައުޔެވެ.
އިސްވެދިޔަ ވާހަކައިގެ އަލީގައި ،އަހުލުކިތާބީ ންގެ އަތުން އިމްޕޯޓުކުރެވޭ  -ފަހަރެއްގައި
ކަރަންޓުޖައްސައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަގޮތަކަށް ކަތިލާފައިވާ-
ގެރިމަސްފަދަ އެއްޗެހީގެ ޙުކުމަކީ ޙަލާލުވުމެވެ.
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ކުކުޅުމަހާއި

އިބްނުލް ޢަރަބީއާއި އޭނާއާ އެއްބަސްވެވަޑައިގަތް ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔުގައި ،މާއިދަތު
ސޫރަތުގެ އާޔަތުގެ ޢާއްމު މާނައަށް ބަލާއިރު

 ،ކަތިލެވި

އެމީހުންގެ ދީނުގައި

ޙަލާލުއެއްޗެއްކަމަށް އަހުލުކިތާބީން ދެކޭ އެއްޗެއްސަކީ ،އަހަރެމެންނަށް ޙަލާލުއެއްޗެކެވެ.
ނަމަވެސް ކޮމިއުނިސްޓު ޤައުމުތަކުން އިމްޕޯޓުކުރެވޭ އެއްގަމުމަސް ކެއުން އެއްވެސް
އ
އ ީ
ހާލެއްގައި ހުއް ދައެއް ނޫނެވެ  .އެހެނީ އެމީހުންނަކީ އަހުލުކިތާބީންނެއް ނޫނެވެ ެ .
ހުރިހާދީނަކަށް ކުފުރުވެ
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ދ
މ ު
ޙަދީޘުގެމާނަ" :އަހުލުކިތާބީންނާމެދު ކަންތައްކުރާހެން އެމީހުންނާ )މަޖޫސީންނާ( ެ
ކަންތައްކުރާށެވެ".

އަދި އެކަލޭގެފާނު ،ހަޖަރުގެ

ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

މަޖޫސީން އަތުން

ޖިޒްޔަ

1

F51

އިބްނު ޙަޒުމް

2

އެކަލޭގެފާނުގެ އަލްމުޙައްލާއޭ

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" :

52

F

ކިއުނު ފޮތުގެ ކަތިލުމުގެ ބާބުގައި

އެބައިމީހުންނަކީ އަހުލުކިތާބީންނެވެ

އެމީހުންގެ ޙުކުމަކީ އަހުލުކިތާބީންގެ ޙުކުމެވެ".

.

ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް

3

F53

އަބޫޙަނީފާ އަރިހުގައި ޞާބިއީންނަކީވެސް އަހުލުކިތާބީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ.

4

F54

ޤަވާޢިދެއް :ނުފެންނަ ކަމަކާބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ސުވާލުކުރުމެއް ނެތެވެ:

1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި އަދި އެހެން ބޭކަލުން.

2

7ވަނަބައި ،ޞ456

3

ޝައްކެއްވެސްނެތް ގޮތުގައި އިބް ނު ޙަޒުމުގެ ރައުޔަކީ ބުރަދަންހުންނަ ރައުޔެކެވެ  .އޭނާއަކީ ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުގެ

ނައްޞުތައް ދަސްކަމުގެ ގޮތުންނާއި އުއްމަތްތަކާއި ދީންތަކުގެ ތާރީޚު އެނގުމުގައި ހުއްޖަތެކެވެ ' .އަލްފަރަޤު ބައިނަލް
ފިރަޤި'

މިފޮތުގައި އަލްބަޣްދާދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޒަރަދަޝްތަކީ މަޖޫ

ސީންގެ ނަބިއްޔާކަމަށް އެމީހުން

ދައުވާކުރާކަމަށެވެ .އަދި މައުލާނާ އަބުލްކަލާމު އާޒާދުފަދަ އިހުގެ ޘަޤާފަތްތައް އެނގިވަޑައިގެން ތިއްބެވި މިޒަމާނުގެ
ޢިލްމުވެރިންވެސް ވަނީ މިވާހަކައަށް ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ.
4

މިޒަމާނުގެ ބަ އެއް ހޯދުންތެރިން ،ބުރަހުމަނު

ންނާއި ބޫ ޛީންފަދަ ދީންތަކުގެ މީހުންވެސް މަޖޫސީންހެން

އަހުލުކިތާބީންގެ ތެރެއަށް ވައްދައެވެ  .އެމީހުން ބުނާގޮތުގައި މިމީހުންނަކީވެސް ކުރީގައި ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަކަށް
ތަބާވެގެންތިބެފައި ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ގެއްލިފައިވާ ބައެކެވެ
މަނާރުގެ 6ވަނަ ބައިން ،އަލްމާއިދާ ސޫރަތުގެ

 .އިތުރު ތަފްޞީލަށްޓަކައި ތަފްސީ ރުލް

5ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގެ ތެރެއިން،

ކާނާއާއި އެމީހުންގެ އަންހެނުންނާއި ކައިވެނިކުރުމުގެ ފަޞްލު' ބަލާށެވެ.
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'ބުދުދީންތަކުގެ މީހުންގެ

ނުފެންނަ ކަމަކާބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ .
އެޖަނަވާރު ކަތިލެވުނީ

ކިހިނެއްތޯ؟ ކަތިލުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ

ވެފައިވޭތޯ؟

ނ
ކަތިލީއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަނެވުނުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ މިކަހަލަ ސުވާލުކޮށްގެ ް
ނުވާނެއެވެ.

ކިއެއްތަ ،މުސްލިމަކު –ޖާހިލު އަދި ފާސިޤަކަށް ވިޔަސް-

ނުވަތަ

އަހުލުކިތާބީއަކު ކަތިލީކަމުގައިވިޔަސް ،ކަތިލީތަން އަހަރެމެނަށް ނުފެންނަ ކޮންމެ
އެއްޗަކީ ކެއުން ޙަލާލު އެއްޗެކެވެ.
ކުރިންވެސް ވާނީ ޞަޙީޙު ބުޚާރީގައި ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘެއް ގެނެސްފައެވެ
"އަލަށް އިސްލާމްވީ ބަޔަކު  ،ނަބިއްޔާ – ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

 .އެއީ:
އަރިހު

ދެންނެވިއެވެ :މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްގަމުމަސް ގެނެސްދެއެވެ  .ނަމަވެސް އެ
ކަތިލީއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަތްކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް
ނޭނގެއެވެ! ފަހެ އަޅުގަނޑުމެން ނަށް އެއިން ކެވިދާނެތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ؟ ދެން
ރަސޫލު ﷲ

ގ
–ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :ކަލޭމެން ﷲ ެ

އިސްމުފުޅު ގަނެފައި ކާށެވެ!"
މިޙަދީޘާ ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ :މި ޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށްދެނީ ،ކަމެއްގެ
ފާސިދުކަމާއި ބާޠިލުކަމަށް ދަލީލު ލިބެންދެން ،ޢަމަލުތަކާއި ކަންތައްތަކުގައި ބަލަންޖެހެނީ
އެކަން ޞައްޙަވެފައި ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

* * *
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ޝިކާރަކުރުން
ވަރަށްގިނަ ޢަރަބިންނާއި އަދި އެހެނިހެން އުއްމަތްތަކުގެ މީހުންވެސް ކުރިން
ދިރިއުޅެމުން އައީ

ޝިކާރަކޮށްގެނެވެ .އެހެންވެ ޤުރުއާނާއި

ސުންނަތުގައިވެސް ވަނީ

މިކަމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދީފައެވެ  .ފިޤުހުވެރިންވަނީ ޝިކާރަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވަކިން
ބާބުތަކެއް

ޚާއްޞަކޮށްފައެވެ.

ޝިކާރަކުރުމުގައި ޙަލާލަކީ ކޮބައިކަމާއި ޙަރާމަކީ

ކޮބައިކަމާއި ،އަދި ވާޖިބަކީ ކޮބައި ކަމާއި މުސްތަޙައްބަކީ ކޮބައިކަން ،އެ ބާބުތަކުގައި
ފިޤުހުވެރިންވަނީ ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
އިންސާނުންނަށް އޮޅުއެއްޗެއްސަށް ނުވާތީ ،މަސްމީރު ވަރަށް ގިނަ ޖަނަވާރާއި ދޫންޏަކީ
ފަސޭހައިން ނުހިފޭ އަދި ކިޔަމަންނުވާ އެއްޗެއްސެވެ  .މިހެންވެ އޮޅުޖަނަވާރު ކަތިލާން
ކަނޑައަޅާފައިވާހާ ޝަރުޠުތަކެއް ،މިކަހަލަ އޮޅުނޫން ޖަނަވާރު ކަތިލާން
އިސްލާމްދީނުގައި އައިސްފައިނެތެވެ  .އަދި އިންސާނާއަށް ފަސޭހަކޮށް ލުއިކުރުމަށްޓަކައި،
އެފަދަ ޖަނަވާރުތަކާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަ
އ
ގ ި
ޝިކާރަކުރުމު ަ

އަބަދުވެސް މީހުން

ކަށް

ކަތިލުން

ވަނީ ހުއްދަކުރައްވާފައެ ވެ.

ތަބާވަމުން އައީ އެމީހުންގެ ފިޠުރަތުން

އެނގިފައިވާ އުޞޫލުތަކަކަށެވެ  .ބޭނުންތައް ނިޔާކުރާ ގޮތްތަކަކަށެވެ  .އިސްލާމްދީން
މިކަމާ އިޢްތިރާޟެއް ނުކުރެއެވެ  .ކުރިހާވެސް ކަމަކީ ،ޝިކާރަކުރުންވެސް އިސްލާމީ
ޢަޤީދާއާއި އިސްލާމީ ނި ޒާމަށް ފެއްތުމެވެ .މުސްލިމުންގެ ހުރިހާ ކަމެކޭ އެއްގޮތަށް
އިސްލާމީ ކުލައިން ކުލަޖެއްސުމެވެ.
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ޝިކާރަކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ކަނޑައެޅި ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ޝިކާރަވެރިޔާއާ
ގުޅުންހުރި ޝަރުޠުތަކަކާއި ޝިކާރަކުރެވޭ ޖަނަވާރާ ގުޅުންހުރި ޝަރުޠުތަކެއް ވެއެވެ .
ހަމައެހެންމެ ޝިކާރަކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކާ ގުޅުންހުރި ޝަރުޠުތަކެއްވެސް ވެއެވެ.
މިތާ ވާހަކަ މިދެކެވެނީ

އެއްގަމު ޝިކާރައާ

ބެހޭގޮތުންނެވެ .އެހެނީ ކުރިންވެސް

ބުނެވިފައިވާނެފަދައިން ކަނޑުގެ ޝިކާރަވެރިކަ މަކީ ،އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި މާތް

ﷲ ޙަލާލުކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ  .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺻﻴ ﺪ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ
ﻭﻃﹶﻌﺎﻣﻪ އެވެ.
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :ކަނޑު ކެޔޮޅުކަން ކުރުމާއި ،ކަނޑުން ލިބޭ ކާތަކެތި
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙަލާލްކުރައްވާފައިވެއެވެ".
}އަލްމާއިދާ{96:

ޝިކާރަވެރިއާގެ ޝަރުޠުތައް:
އެއްގަމު ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަކުރާމީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠަކީ ހަމަ
ކަތިލާމީހާގެ ކިބައިގައިވެސް ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެވެ  .އެއީ މުސްލިމަކަށްވުމާއި ނުވަތަ
އަހުލުކިތާބީއަކަށްވުމާއި ނުވަތަ އަހުލުކިތާބީންގެ ޙުކުމުގައިވާ -
ޞާބިއީންފަދަ -މީހަކަށް ވުމެވެ.
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މަޖޫސީންނާއި

ބޭކާރުގޮތުގައި ކުޅިވަރަކަށް

އަދި ޝިކާރަވެރިއާއަށް އިސްލާމްދީން ދަސްކޮށްދެނީ،

ނ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހިފުމުގެ
ހަދައިގެން ޝިކާރަނުކުރުމަށެވެ .ކެއު ް
ޤަސްދެއްނެތި

އެއްވެސް ޖަނަވާރެއް ނުމެރުމަށެވެ

ރަސޫލުﷲ

.

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﻣﻦ ﻗﹶﺘﻞﹶ ﻋﺼﻔﹸﻮﺭﺍ ﻋﺒﺜﹰﺎ ﻋﺞ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﹸﻠﹶﺎﻧﺎ ﻗﹶﺘﻠﹶﻨﹺﻲ ﻋﺒﺜﹰﺎ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻘﹾﺘﻠﹾﻨﹺﻲ ﻟﻤﻨﻔﹶﻌﺔ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

1
F5

"މީހަކު ބޭކާރުގޮތުގައި ފެންފޯއްދޫންޏެއް މަރައިފިއް

ޔާ ،އެ ދޫނި

ޤިޔާމަތްދުވަހު ރޮއި ޝަކުވާކުރަމުން ﷲ އަށް ދަންނަވާނެއެވެ :އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި
ކަލާނގެއެވެ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ކަލާނގެއެވެ ! މިވެނި މީހަކު އަހަރެން މެރީ
ބޭކާރުގޮތުގައެވެ .އޭނާ އަހަރެން މެރީ މަންފާއަކަށްޓަކައި ނޫނެވެ".

ﺖ ﻋﺼﻔﹸﻮﺭﺍ ﻓﹶﻤﺎ ﻓﹶﻮﻗﹶﻬﺎ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺣﻘﱢﻬﺎ ﺳﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ
އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގައި އޮވެއެވެ :ﻣﻦ ﻗﹶ ﻝﹶ
ﻭﺟﻞﱠ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ , ﻗﻴﻞﹶ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻤﺎ ﺣﻘﱡﻬﺎ  ,ﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﺣﻘﱡﻬﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺬﹾﺑﺤﻬﺎ ﻓﹶﺘﺄﹾﻛﹸﻠﹶﻬﺎ ﻭﻟﹶﺎ
ﺗﻘﹾﻄﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻬﺎ ﻓﹶﻴﺮﻣﻰ ﺑﹺﻬﺎ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :މީހަކު ފެންފޯއްދޫންޏެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް ،ޙައްޤަކާ ނުލާ
މަރައިފިއްޔާ ،ޤިޔާމަތްދުވަހުން މާތް

ﷲ އެކަމުގެ ހިސާބު ބައްލަވާނެއެވެ  ".އެހިނދު

އެކަލޭގެފާނު އަރިހު ދެންނެވުނެވެ  " :އޭގެ ޙައްޤަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ " ދެން އެކަލޭގެފާނު

1

ރިވާކުރެއްވީ އައްނަސާއީ ،އަދި އިބްނު ޙިއްބާން އޭނާގެ ޞަޙީޙުގައި
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ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" :އެއީ ކެއުމަށްޓަކައި އެ ކަތިލުމެވެ
އެއްލާނުލުމެވެ".

 .އޭގެ ކަރު ފުކުރާފައި

1

F56

އަދި ހަމައެހެންމެ ޝިކާރަކުރާ މީހާއަކީ ޙައްޖަކަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަކަށް
އިޙްރާމްބަނދެގެން ހުރި މީހެއް ކަމުގައިވެގެން ނުވާނެއެވެ  .އެހެނީ އިޙްރާމް ބަނދެގެން
ހުންނަވަގުތު މުސްލިމާއަކީ ސަލާމްކަމާއި އަމާންކަމުގައިވާ މީހެކެވެ .އަދި މިސަލާމްކަމާއި
އަމާންކަމުގެ ދާއިރާގައި ،އޭނާގެ ވަށައިގެންވާ އެއްގަމުޖަނަވާރާއި އުޑުގައިވާ ދޫނިވެސް
ހިމެނެއެވެ.

އަތްފޯރާފަށުގައި ނުވަތަ ތީރުޖެހޭ ހިސާބެއްގައި ޝިކާރަކުރެވިދާނެ

ޖަނަވާރެއް ހުއްޓާ ފެނުނަސް  ،އިޙްރާމްބަނދެގެން ހުންނަ މީހާ އޭތި ޝިކާރަކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .މިއީ ކެތްތެރި ވަރުގަދަ މުއުމިނެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތެކެވެ .

އަދި އެކަން ބެލުމަށް ކުރެވޭ އިމްތިޙާނެކެވެ  .މިގޮތުން މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ
ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﻴﺒﻠﹸﻮﻥﱠﻛﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺸﻲﺀٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺗﻨﺎﻟﹸﻪ ﺃﹶﻳﺪﻳﻜﹸﻢ ﻭﺭﹺﻣﺎﺣﻜﹸﻢ ﻟﻴﻌﻠﹶﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻓﹸﻪ
ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻴﺐﹺ ﻓﹶﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺃﹶﻟﻴﻢ * ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﻘﹾﺘﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺃﹶﻧﺘﻢ
ﺣﺮﻡ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :އޭ އީމާ ންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ ! ހަތިޔާރެއް ނެތި ހުސް
އަތުން ހިފިދާނެ ކުދި ޖަނަވާރާއި ،އަދި ލޮންސިފަދަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިފިދާނެ
ބޮޑެތި ޖަނަވާރު ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ކައިރިއަށް ފޮނުއްވައިގެން،

ހަމަކަށަވަރުން

އ އިޙްރާމްބަނދެގެން
އ ީ
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތި ޔަބައިމީހުން އިމްތިޙާނުކުރައްވާނަމެވެ ެ .
1

ރިވާކުރެއްވީ އައްނަސާއީ ،އަލްޙާކިމް .އަދި ވިދާޅުވީ ސަނަދު ރަނގަޅުކަމަށް.
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ތިބެ އެ ހިފުން މަނާވީތީވެ ،ނުފެންނަ ތާނގައިވެސް ،އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން،
ދެނެވޮޑިގެންވެ ،އެކަން

ﷲ

ފާޅުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ.

ފަހެ،

މިކަން މިހެން

ބަޔާންވެފައިވަނިކޮށް ،އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅު ފަހަނައަޅައި ގޮސް އިޙްރާމްބަނދެގެން ހުރެ
ޝިކާރަކޮށްފިމީހާ

އ
ދަންނާށެވެ! ފަހެ ،އެމީހަކަށް ވޭން ދެނިވި ޢަޛާބުހުއްޓެވެ ޭ * .

އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ !

ޙައްޖަކަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަކަށް ތިޔަބައިމީހުން

އިޙްރާމްބަނދެގެންތިބެ ،އެއްގަމު ޝިކާރަ ޤަތުލުނުކުރާށެވެ!" }އަލްމާއިދާ{94،95 :

އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻭﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﹾﺒﺮ ﻣﺎ ﺩﻣﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎﹰ
އާޔަތުގެމާނަ " :އަދި ތިޔަބައިމީހުން އިޙްރާމްބަނދެގެން ތިބިހާހިނދަކު

 ،އެއްގަމު

ޝިކާރަކުރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ} ".އަލްމާއިދާ{96 :

އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވަނީ :ﺃﹸﺣﻠﱠﺖ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺑﻬﹺﻴﻤﺔﹸ ﺍﻷَﻧﻌﺎﻡﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﹶﻰ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻏﹶﻴﺮ ﻣﺤﻠﱢﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪ
ﻭﺃﹶﻧﺘﻢ ﺣﺮﻡ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :މުޅަތަކެއްޗާއި ލޭފަދަ ،އޭގެ ޙުކުމް ޤުރުއާނުން ބަޔާންކުރައްވާ
ތަކެތި

ފިޔަވައި،

ނަޢަމްސޫފި ކަމުގައިވާ ގެރި ،ބަކަރި ،ޖަމަލު ،މާތް

ﷲ

ދ ތިޔަބައިމީހުން އިޙްރާމްބަނދެ ތިބެގެން
އ ި
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙަލާލު ކުރައްވާފައިވެއެވެަ .
ޝިކާރަކުރުން ވެސް ހުއްދަނުވެއެވެ} ".އަލްމާއިދާ{1 :

ޝިކާރަކުރެވޭ އެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠު:
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ޝިކާރަކުރެވޭ

އެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠަކީ،

އިންސާނާގެ ބާރުދަށަށް

އ
އ ީ
ެ

ކަރުން ކަތިލުމަށްޓަކައި

ނުގެނެވޭފަދަ ޖަނަވާރަކަށްވުމެވެ .ކަތިލާންވާގޮތަށް ކަރުން

ކަތިލެވޭނަމަ ކަތިލާންޖެހޭނީ އެގޮތަށެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ކަތިލައިގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެނީ
އަސްލަކީ ކަރުން ކަތިލުމެވެ  .ހަމައެހެންމެ ތީރުޖަހައިގެން ނުވަތަ ޝިކާރަވެރިކުއްތާ
ފޮނުވައިގެން ޝިކާރަކުރެވޭ ޖަނަވާރު ރަނގަޅަށް ދިރިއޮއްވާ އަތުލެވިއްޖެނަމަ ،އެ
ޙަލާލުކުރުމަށްޓަކައި ހަމަ އާދައިގައިވެސް ކަތިލާގޮތަށް ކަރުން ކަތިލާ ންޖެހޭނެއެވެ .އޭތި
ދިރިއޮތީ ކިރިޔަ ކިރިޔާނަމަ ،ކަތިލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ  .އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އޮތް
ޖަނަވާރު ،ޝިކާރަކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ޒަޚަމުގެ ސަބަބުން މަރުވާން ދޫކޮށްލިޔަސް
އޭނާގެ މައްޗަށް ފާފައެއް ނެތެވެ  .އޭތިން ކެއުން ޙަލާލުވާނެއެވެ  .ޞަޙީޙް ބުޚާރީއާއި
މުސްލިމުގައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވަނީ " :ކަލޭގެ ކުއްތާ ފޮނުވާލާހިނދު

ﷲގެ އިސްމުފުޅު

ދ ޖަނަވާރު ދިރިއޮއްވާ ފެނިއްޖެނަމަ ކަތިލާށެވެ".
އ ޭ
ފ ި
ހ ަ
ތ ި
އ ި
ދ ޭ
އ ި
ކިޔާށެވެަ .

ޝިކާރަކުރެވޭ އާލާތް:
ޝިކާރަކުރެވޭ އާލާތް ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ .އެއީ:
)ހ(

ތީރާއި

ކަނޑިއާއި ލޮންސިފަދަ ޒަޚަމްކުރާ އެއްޗެއްސެވެ

.

މިއާޔަތުގައި

އިޝާރާތްކުރަނީ މިއަށެވެ .ﺗﻨﺎﻟﹸﻪ ﺃﹶﻳﺪﻳﻜﹸﻢ ﻭﺭﹺﻣﺎﺣﻜﹸﻢ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ  ..." :ހަތިޔާރެއް ނެތި ހުސް އަތުން ހިފިދާނެ ކުދި ޖަނަވާރާއި،
އަދި ލޮންސިފަދަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިފިދާނެ ބޮޑެތި ޖަނަވާރު"...
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)ށ( ކުއްތާއި މިނިކާވަގާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ނޮޅައިކާ ޖަނަވާރުތަކުގެ ތެރެއިން
ޝިކާރަކުރަން އުނގަންނައިދެވޭ ޖަނަވާރާއި ،އަދި ދޫނީގެ ތެރެއިން ބާޒުފަދަ

އެއްޗެއްސެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ ﻭﻣﺎ

ﻋﻠﱠﻤﺘﻢ ﻣﻦ

ﺍﻟﹾﺠﻮﺍﺭﹺﺡﹺ ﻣﻜﹶﻠﱢﺒﹺﲔ ﺗﻌﻠﱢﻤﻮﻧﻬﻦ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﱠﻤﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ'' :ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ރަނގަޅު ތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ޙަލާލް

ކުރެއްވިގެންވެއެވެ.

އަދި ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރާއި ދޫނީގެ ތެރެއިން

،

ޝިކާރަކުރުމަށް އެތަކެއްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އުނގަންނައިދޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނީގެ ޝިކާރަ
ޙަލާލުކުރެއްވިއެވެ .އެތަކެއްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އުނގަންނައިދެނީ ،ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް
އުނގަންނަވައިދެއްވި ކަންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ} ".އަލްމާއިދާ{4:

ހަތިޔާރުން ޝިކާރަކުރުން:
ހަތިޔާރެއްފަދަ އެއްޗަކުން ޝިކާރަކުރާއިރު ދެކަމެއް ޝަރުޠުކުރެވެއެވެ:
ފުރަތަމަކަމަކީ ،އެ ހަތި

ޔާރަކީ ޖަނަވާރުގެ ގަޔަށްވަދެ ޒަޚަމްވާ

ވާންވާނެއެވެ .ވީމާ ގައިގައި އޭތި ޖެހިގެން ނުވަތަ
ހަތިޔާރަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
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ކަހަލަ އެއްޗަކަށް

އޭތީގެ ބަރުކަމުން މަރުވާކަހަލަ

ޢަދިއްޔު ބިން ޙާތިމް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

ސުވާލު

ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަރިހު

ދެންނެވިއެވެ :ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺭﻣﻲ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﺍﺽﹺ ﺍﻟﺼﻴﺪ ، ﻓﹶﺄﹸﺻﻴﺐ ، ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ  :ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﻣﻴﺖ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﺍﺽﹺ ﻓﹶﺨﺰﻕ
ﻓﹶﻜﹸﻠﹾﻪ ، ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻﺎﺑﻪ ﺑﹺﻌﺮﺿﻪ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﺄﹾﻛﹸﻠﹾﻪ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

"މިޢްރާޟް އެއްލައިގެން އަޅުގަނޑު ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރަމެވެ !" އެހިނދު

އ ހެރިއްޖެނަމަ،
ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  " :މިޢްރާޟް އެއްލީމާ ޝިކާރަ އަށް ެ
ކާށެވެ .އެކަމަކު އޭގެ އަރިއަކުން ޝިކާ ރައިގައި ޖެހިއްޖެއްޔާ ނުކާށެވެ  ".މި ހަދީޘަކީ
ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ.

1
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މި ޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށްދެނީ ޝިކާރަކުރާ އިރު ބެލެވޭ ކަމަކީ އެ ހަތިޔާރެއް

ޝިކާރައަށް

ވަނުމެވެ .ބަރުއެއްޗަކުން ޖެހިގެން ކަމަށްވިޔަސް ގަޔަށް ވަންނަނަމަ ވަރިހަމަވެއެވެ  .ވީމާ
ބަޑިއާއި ފިސްތޯލަފަދަ ތަކެތިން ވަޒަންޖަހައިގެން ޝިކާރަކުރެވޭ ޖަނަވާރު ކެއުން
ހުއްދައެވެ .އެހެނީ ވަޒަނަކީ ތީރާއި ލޮންސިއާއި ކަނޑިފަދަ އެއްޗެއްސަށްވުރެ ބޮޑަށް
ގަޔަށް ވަދެ ފޫއަޅާ އެއްޗެކެވެ.
ދެން އިމާމް އަ ޙްމަދު ރިވާކުރެއްވި "ބުންދުޤާއިން ޝިކާރަކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަތިނުލައި
ނުކާށެވެ ".މި ޙަދީޘާއި ،ބުންދުޤާއިން މަރާފައިވާ އެއްޗެހި ،ނޭވާނުލެވިގެން މަރުވެފައިވާ
އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް
1

،

އިބްނު ޢުމަރު ވިދާޅުވެގެން ބުޚާރީގައި

މިޢްރާޟަކީ ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްކޮޅު ފަލަކޮށް އަނެއްކޮޅު ތޫނުކޮށް

ނުވަތަ އެއްކޮޅުގައި ދަގަނޑުގަޑެއް

ޖަހާފައި އޮންނަ ،ޝިކާރަކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލަތެކެވެ  .ޙަދީޘުގެ މާނައަކީ އޭގެ ތޫނުކޮޅުން ޖެހި ގަޔަށް ވަދެއްޖެނަމަ
އެ ކެއުން ހުއްދައެވެ  .ނަމަވެސް އޭތި އަރިއަކަށް ގޮސް ޖެހުނީމަ ޖަނަވާރު ކެއުން ހުއްދަ ނުވާނެއެވެ
އޭރުން އެވާނީ ޖަހައިގެން މެރި އެއްޗަކަށެވެ) .ތަރުޖަމާނު(
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 .ސަބަބަކީ

ރިވާކުރެވިފައިވާ ބަސްފުޅުގައިވާ ބު ންދުޤާއަކީ މަށިން ވަށްކޮށް ހަދާ ހިއްކާފައި ހުންނަ
އެއްލާ ހަތިޔާރެކެވެ .އެއީ މިހާރު ޢަރަބި ބަހުން ބަޑިއަށް މިކިޔާ

'ބުންދުޤިއްޔާ' އާ

މުޅިން ތަފާތުއެއްޗެކެވެ.
ގާ

އެއްލައިގެން ޝިކާރަކުރުމުގެ ޙުކުމަކީވެސް

ހަމަ ބުންދުޤާ އެއްލައިގެން

ޝިކާރަކުރުމުގެ ޙުކުމެވެ  .މިގޮތުން ގާ އެއްލައިގެން ޝިކާރަކުރުން ،ކީރިތި ރަސޫލާ

ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ .ޙަދީޘްކުރެއްވީ :ﺇﹺﻧﻪ ﻻﹶ ﻳﻘﹾﺘﻞﹸ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻨﻜﹶﺄﹸ ﺍﻟﹾﻌﺪﻭ ﻭﻟﹶﻜﻨﻪ ﻳﻜﹾﺴِﺮ
ﺍﻟﺴﻦ ﻭ ﻳﻔﹾﻘﹶﺄﹸ ﺍﻟﹾﻌﻴﻦ

1
58F

ދ )ހަނގުރާމައިގައި( ޢަދުއްވަކު
އ ި
ޙަދީޘުގެމާނަ" :އެއިން ޝިކާރައެއް ނުވެއެވެ ަ .
ބަލިނުކުރެވެއެވެ .އެކަމަކު އެއިން ވާކަމަކީ ދަތެއް ބިދުމާއި ލޮލެއް އުފުރުން ފަދަ
ކަމެކެވެ".
ދެވަނަކަމަކީ ،ޢަދިއްޔު ބިން ޙާ ތިމަށް ،ކީރިތި ރަސޫލާ

އުނގަންނަވައިދެއްވިފަދައިން،

ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގަތުމެވެ  .ކަތިލުމާއި ޝިކާރަކު ރުމުގެ
ބާބުގައި ރުޖޫޢަވެވޭ އަސްލަކީ މިކަލޭގެފާނު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކެވެ.

ކުއްތާއާއި އެފަދަ އެއްޗެހިން ޝިކާރަކުރުން:
ޝިކާރަކުރަނީ ކުއްތާއެއް ނުވަތަ ބާޒެއްފަދަ އެއްޗަކުންނަމަ ބޭނުންވާކަމަކީ:
1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް.
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އެކެއް :އެއީ އުނގަންނައިދީފައިވާ އެއްޗަކަށްވުން.
ދޭއް:

އެސޮރު ޝިކާރަކުރިއެތި ޝިކާރަކުރީ ވެރިމީހާއަށް ކަމުގައިވުން

.

ކީރިތި

ޤުރުއާނުގައިވާ ޢިބާރާތުންނަމަ ،އެސޮރުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި
ވެރިމީހާގެ ބޭނުމަށް ހިފުން.
ތިނެއް :ޝިކާރަކުރަން ފޮނުވާލާއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގަތުން.

މިޝަރުޠުތައް ނެނގިފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މިއާޔަތުންނެވެ :ﻳﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﻚ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻬﻢ
ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﱠﻤﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺠﻮﺍﺭﹺﺡﹺ ﻣﻜﹶﻠﱢﺒﹺﲔ ﺗﻌﻠﱢﻤﻮﻧﻬﻦ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﱠﻤﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻮﺍ
ﻣﻤﺎ ﺃﹶﻣﺴﻜﹾﻦ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻭﺍﺫﹾﻛﹸﺮﻭﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ  '' :ކެއުން ޙަލާލުވެގެންވަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ،ޞަޙާބީން
ކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެތެވެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ރަނގަޅު ތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ޙަލާލް

ކުރެއްވިގެންވެއެވެ.

އަދި ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރާއި ދޫނީގެ ތެރެއިން،

ޝިކާރަކުރުމަށް އެތަކެއްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އުނގަންނައިދޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނީގެ ޝިކާރަ
ޙަލާލުކުރެއްވިއެވެ .އެތަކެއްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އުނގަންނައިދެނީ ،ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް
އުނގަންނަވައިދެއްވި ކަންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

.

ފަހެ އެތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ހިފައިގެން ގެނެސްދޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުން ކާށެވެ ! އަދި ޝިކާރަކުރުމަށް
އެތަކެތި ދޫކޮށް ފޮނުވާހިނދު،

ﷲ

ގެ އިސްމުފުޅު ތިޔަބައިމީހުން ކިޔާށެވެ

}އަލްމާއިދާ{4:
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 -1ދެން ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރަށް އުނގަންނައިދޭންވާ މިންވަރަކީ ޢާއްމުކޮށް އެނގޭ
ކަމެކެވެ .އެއީ ކުއްތާގެ ވެރިޔާއަށް އެސޮރުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވާ ކިޔަމަންކުރެވޭވަރުވެ،
ބޭނުން ދިމާއަކަށް ފޮނުވުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދީ ،ޝިކާރަ ދެއްކީމާ އެއާ ދިމާއަށް
ދުއްވައިގަނެ ،ހު އްޓުވީމާ ހުއްޓުމެވެ .

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތަކާމެދު

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އޮވެއެވެ  .ނަމަވެސް މީގައި މުހިއްމު ކަމަކީ އެސޮރަށް
އުނގަންނައިދިނުމެވެ .އެއީ ޢުރުފުން އެނގޭނެ ކަމެކެވެ.
ވެރިމީހާއަށް ޝިކާރަކޮށްދިންކަން ބެލޭ މިންގަނޑަކީ ،ޝިކާރަކުރެވުނު ޖަނަވާރުން
އެސޮރު ނުކެއުމެވެ

.

ﷲ

ކީރިތި ރަސޫލު ޞައްލަ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﺖ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺼﻴﺪ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺄﹾﻛﹸﻞﹾ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﻣﺴﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹾﻥﹶﺴِﻪ، 
ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﺘﻪ ﻓﹶﻘﹶﺘﻞﹶ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹾ ﻓﹶﻜﹸﻞﹾ  ،ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﻣﺴﻜﹶﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺻﺎﺣﺒﹺﻪ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ޝިކާރަކުރަން ކަލޭ ކުއްތާފޮނުވީމާ އެއިން ކައިފިނަމަ ،ކަލޭ އެ
ނުކާށެވެ .އެހެނީ އެއީ އޭތި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ހިފިއެއްޗެކެވެ  .އަދި ކަލޭ އޭތި ފޮނުވީމާ
ޖަނަވާރު މަރާފައި އެއިން ނުކާނަމަ ،ކަލޭ އެއިން ކާށެވެ

 .އެހެނީ އެއީ އޭތީގެ

ވެރިމީހާއަށް ހިފައިދިން އެއްޗެކެވެ".
ބައެއް ފިޤުހުވެރިންވަނީ ޝިކާރަވެރި

ޖަނަވާރާއި،

ޝިކާރަވެރި

ދޫންޏާއި

ދޭތި

ފަރަޤުކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން މިބޭކަލުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި ޝިކާރަކުރާ ދޫނި -
1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،ހަމަ މިފަދައިން ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައިވެސް ވޭ.
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މިސާލަކަށް ބާޒު -ކައިފައިވާ އެއްޗެއް ހުއްދައެ ވެ .ނަމަވެސް ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރު-
މިސާލަކަށް ކުއްތާ -ކައިފައިވާ އެއްޗެއް ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ.
ދިނުމާއި

ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރަށް އުނގަންނައި

ޝިކާރަކުރެވުނު އެއްޗަކީ

ޝިކާރަވެރިއާއަށް ހިފައިދިން އެއްޗަކަށްވުން ޝަރުޠުކުރެވިފައިވަނީ ،އިންސާނާ މާ ތްކޮށް
އޭނާގެ ދަރަޖަ އުފުލުމަށެވެ .

ކުއްތާފަދަ ޖަނަވާރުތައް ކައިފައި ބާކީ ހުންނަ އެއްޗެހި

ވެސް ބަލިކަށި ނަފްސުތަކުގެވެރިން ކައިފާނެތީ

،

އެކަމުން އިންސާނާ ދުރުކޮށް

ސަލާމަތްކުރުމެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް ޝިކާރަކުރަން ފޮނުވާ ކުއްތާއަކީ އުނގަންނައިދީފައިވާ
ކުއްތާއަކަށްވެފައި ،ވެރިމީހާއަށް ޝިކާރަކޮށްދީފިނަމަ ،އެސޮރުވާނީ ޝިކާރަވެރިޔާ
ބޭނުންކުރާ ތީރާއި ލޮންސިފަދަ އާލާތަކަށެވެ.
-3

ޝިކާރަކުރަން ކުއްތާ

–ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޖަނަވާރެއް-

ފޮނުވާލާއިރު

ބިސްމިކިއުމަކީ ،ތީރުޖެހުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ލޮންސިއެއްލުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ

ކަނޑިންޖެހުމުގެ ކުރިން ބިސްމިކިޔަންޖެހުންފަދަ ކަމެކެވެ  .ﻭﺍﺫﹾﻛﹸﺮﻭﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ
މިއާޔަތުގައިވަނީ މިކަމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ  .ހަމައެހެންމެ މިކަމާބެހޭގޮތުން ،ޢަދިއްޔު
ބިން ޙާތިމްގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްފަދަ ،ޞަޙީޙްކަމަށް އިއްތިފާޤުވެވޭ ޙަދީޘްތައް
އައިސްފައިވެއެވެ.
ޖަނަވާރު ނުވަތަ ދޫނިފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޝިކާރަކުރާއިރު ބިސްމިކިއުމަކީ
ޝަރުޠެއްކަން ދަލީލުކޮށްދޭ އަނެ އްކަމަކީ ،އޭނާ ފޮނުވި ކުއްތާއާއި އެހެން ކުއްތާއެއް
ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ ކެއުން ޙަލާލުނުވުމެވެ  .ޢަދިއްޔު ބިން ޙަތިމް ކީރިތި ރަސޫލާ
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އަރިހު ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ :ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹸﺭﺳﻞﹸ ﻛﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻓﹶﺄﹶﺟﹺﺪ ﻣﻊ ﻛﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻛﹶﻠﹾﺒﺎ ﺁﺧﺮ , ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ ﺃﹶﻳﻬﻤﺎ
ﺃﹶﺧﺬﹶ  ,ﺍﻕﻝﹶ  :ﻟﹶﺎ ﺗﺄﹾﻛﹸﻞﹾ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶﻠﹾﺒﹺﻚ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﺴﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺﻩ

1

F60

ޙަދީޘުގެމާނަ" :އަޅުގަނޑުމެން ކުއްތާ ފޮނުވައިގެން ޝިކާރަކުރާއިރު ،އެއާއެކު އެހެން
ކުއްތާއެއް އޮއްވާ ފެނެއެވެ  .އެދޭތީގެ ތެރެއިން ޝިކާރަކުރީ ކޮން އެއްޗެއްކަމެއް
އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ ".

ޖަވާބުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވީ  " :ތިހެންވިއްޔާ

ކަލޭ ނުކާށެވެ  .އެހެނީ ކަލޭ ބިސް މިކީ ކަލޭގެ ކުއްތާ ފޮނުވިއިރެވެ  .އަނެއްކުއްތާއަށް
ބިސްމިއެއް ނުކިޔަމުއެވެ".
ނަމަވެސް ތީރު ނުވަތަ ބަޑިޖަހާއިރު ނުވަތަ ކުއްތާ ފޮނުވާލާއިރު ބިސްމިކިޔަން
ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ ،އޭގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ

 .އެހެނީ ހަނދާންނެތިގެންނާއި

އޮޅިގެން ކުރެވޭ ކަންތަކަށް ،މާތް ﷲ ވަނީ މިއުއްމަތުގެ މީހުންނަށް މާފުދެއްވާފައެވެ .
ވީމާ ކަތިލާއިރު ބިސްމިކިޔަން ހަނދާންނެތުނީމާ

ހަދާގޮތަށް ،މިތާގައިވެސް ކާއިރު

ބިސްމިކީމާ ނިމުނީއެވެ.
ކަތިލުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކިއިރު އަހަރެންވާނީ ،ބިސްމިކިޔަންޖެހުމުގެ ޙިކުމަތް
ބަޔާންކޮށްފައެވެ .ޖަނަވާރާއި ދޫނި ފޮނުވައިގެން ޝިކާރަކުރާއިރު ބިސްމިކިޔަންޖެހުމުގެ
ޙިކުމަތަކީވެސް ހަމައެއީއެވެ.

1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް
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ޝިކާރަ ފެނުންއިރު މަރުވެފައި އޮތް ނަމަ
ބައެއްފަހަރު ޝިކާރަވެރިއާ ތީރުޖެހީމާ އެ ޝިކާރަ ގެއްލެއެވެ
ބައެއްފަހަރު ދުވަސްތަކެއްފަހުން ވެސް އެއްކަލަ

 .ދެންފަހުން އަދި
ޝިކާރަ މަރުވެފައިއޮއްވާ

ފެންނަގޮތްވެއެވެ .މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ޝިކާރަ ކެއުން ޙަލާލުވާނީ ޝަރުޠުތަކެއްގެ
މަތިންނެވެ:
-1

ފެނަށް ނުވެއްޓުން :

ކީރިތި ރަސޫލު ޞައްލަ

ﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﺇﺫﹶﺍ ﺭﻣﻴﺖ ﺳﻬﻤﻚ ﻓﹶﺎﺫﹾﻛﹸﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ، ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻗﹶﺪ ﻗﹸﺘﻞﹶ ﻓﹶﻜﹸﻞﹾ ﺇﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ
ﺗﺠﹺﺪﻩ ﻭﻗﹶﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﺀٍ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﻟﹶﺎ ﺗﺪﺭﹺﻱ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀُ ﻗﹶﺘﻠﹶﻪ ﺃﹶﻭ ﺳﻬﻤﻚ

1

F61

ޙަދީޘުގެމާނަ:

" ތީރުޖަހާއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ގަންނާށެވެ  .ދެން އެއިން

ޝިކާރަ

އ ފެނުނުއިރު ފެނަށް ވެއްޓިފައި
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެނަމަ އެ ކާށެވެ .ނަމަވެސް އެ ީ
ނުވާ ނަމައެވެ  .އެހެނީ އޭތި މަރުވީ

ފެނަށް ވެ އްޓުނީމާ ކަމެއް ނޫނީ ކަލޭޖެހި

ތީރުންކަމެއް ކަލެއަކަށް ނޭނގެއެވެ".
ނ
 -2އޭތި މަރުވި ސަބަބުކަން އޭނާއަށް އެނގޭ ،އޭނާ ޖެހި ތީރުގެ ޒަޚަމް ނޫން އެހެ ް

ޒަޚަމެއްގެ އަސަރު ނެތުން  :ޢަދިއްޔު ބިން ޙާތިމްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ ވެ :ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ

1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް.
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ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺭﻣﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﹶﺄﹶﺟﹺﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻐﺪ ﺳﻬﻤﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ  :ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﹶﻥﱠ ﺳﻬﻤﻚ ﻗﹶﺘﻠﹶﻪ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﺮ
ﻓﻴﻪ ﺃﹶﺛﹶﺮ ﺳﺒﻊﹴ ﻓﹶﻜﹸﻞﹾ

1
F62

އ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އަޅުގަނޑު ޝިކާރަކުރަން
ޙަދީޘުގެމާނަ" :އަހަރެން ދެންނެވީމެވެޭ .
ތީރުޖެހުމަށްފަހު އަނެއްދުވަހު އޭތި ފެންނައިރު އަހަރެން ޖެހި ތީރު ހެރިފައި އޮއްވާ
ފެނެއެވެ ".ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  " :އޭތި މަރުވީ ކަލޭ ޖެހި ތީރުންކަން
އެނގޭނަމަ ،އަދި ވަލުޖަނަވާރެއް އެއަށް ހަމަލާދިންކަމުގެ އަސަރެއް ނުފެންނަނަމަ ،އެ
ކާށެވެ".
 -3ޝިކާރަ ކުނިވެފައި ނެތުން  :އެހެނީ ކުނިވެފައިވާ އެއްޗެހި ކެއުމަކީ ސަލާމަތް
ބުއްދީގެ މީހުން ފަކުރުގަންނަ ކަމެކެވެ  .އެއީ ކާން އެމީހުން ނަފްރަތުކުރާ އެއްޗެކެވެ .
އަދި މީގެ އިތުރުން ކުނިވެފައިވާ މަސް

ކެއުމުން ލިބިދާނެ ޞިއްޙީ ގެއްލުން އެހާމެ

ބޮޑެވެ.
ކީރިތި ރަސޫލު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައް ލަމަ ،އަބޫ ޘަޢްލަބާ އަލްޚުޝަ

ނީއަށް

ޙަދީޘްކުރެއްވިކަމަށް ،ޞަޙީޙް މުސްލިމުގައި ރިވާވެފައިވެއެވެ  :ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﻣﻴﺖ ﺑﹺﺴﻬﻤﻚ ﻓﹶﻐﺎﺏ
ﻋﻨﻚ ﻓﹶﺄﹶﺩﺭﻛﹾﺘﻪ ﻓﹶﻜﹸﻠﹾﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻨﺘﻦ

2

F63

1

ރިވާކުރެއްވީ ތިރްމިޛީ ،އަދި ޞައްޙަކުރެއްވި

2

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް ،ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި "ތިންދުވަސްވަންދެން ގެއްލިފައި އޭތި ފެނުނަސް ،ކުނިނުވާނަމަ

އޭތި ކާށެވެ ".މިހެންވެސް އޮވެއެވެ) .މުތަރްޖިމް(

136

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ޝިކާރަކުރަން ކަލޭ ތީރުޖެހުމުށްފަހު ،ދެން ގެއްލިފައި އޭތި ފެނިއްޖެއްޔާ
ކުނިނުވާނަމަ އޭތި ކާށެވެ".

*

*

*

*

ރާ

ރާއަކީ މަސްތުކުރުވާ އަލްކުޙޫލީ މާއްދާއެކެވެ  .ރާގެ ސަބަބުން ފަރުދުންގެ ބުއްދިއަށާއި
ހަށިގަނޑަށް ،ދީނަށާއި ދުނިޔެއަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް

137

ކިޔުމަކީ

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ޖެހިގެންނާއި މޮޔަވެގެން ދުނިޔޭގެ ހަސްފަތާލުތަކަށް ވައްދާފައިވާ
މީހުންނާއި

138

* ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻌﺪﺍﻭﺓﹶ ﻭﺍﻟﹾﺒﻐﻀﺎﺀَ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺨﻤﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﻴﺴِﺮﹺ ﻭﻳﺼﺪﻛﹸﻢ ﻉ

ﻥﹾ

ﺫﻛﹾﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮﻥﹶ *
އ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ ! ހަމަކަށަވަރުން ،ރާއާއި
އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރީމާނަ ޭ " :
މީގެ ތެރޭގައި މަސްތުކުރުވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނޭ ، -ޖުވާކުޅުމާއި  -މީގެ ތެރޭގައިބާޖުމެރުންފަދަ ކުޅިވަރުތައް ހިމެނޭ-

139

ނޫނީ ،ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މި ލަފްޒު ބޭނުންކުރެވި ފައި ނުވެއެވެ  .އަދި ހަމައެހެންމެ މި
އާޔަތުގައި ،ރާބުއިމާއި ޖުވާކުޅުން ބަލާފައިވަނީ ،އެއީ ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލުގެ ތެރެއިންވާ
ކަންތައްކަމަށެވެ .ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލަކީ ފާޙިޝްކަންކަމާއި
މުންކަރާތްތަކެވެ .ދެން މި އާޔަތުގައި އަމުރުކޮށްފައިވަނީ

ރާއާއި ޖުވާއާ ދުރުވު މަށެވެ.

އަދި ދިންނެވުމާއި ނަސީބުލިބުން ވަނީ މިތަކެއްޗާ ދުރުވުމުންކަންވެސް
ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ދޭދޭ މީހުންގެ ގުޅުން ކެނޑުމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި
ސ
ް
ރުޅިވެރިކަން އުފެދުންފަދަ ،ރާއާއި ޖުވާގެ ސަބަބުން ލިބޭ އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުންތައްވެ
ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ﷲ

އެއިން ލިބޭ ރޫޙީ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި،

ހަނދުމަކުރުމާއި ނަމާދުކުރުންފަދަ އަޅުކަންތަކަށް ހުރަސްއެޅުން ހިމެނޭކަންވެސް
ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ދެން

މިއަށްފަހު އާޔަތް ނިމިފައިވަނީ

މިކަންތައްތައް

ހުއްޓާލުމަށް ކޮށްފައިވާ ގަދައަމުރަކުންނެވެ.
މި އާޔަތަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުން މުސްލިމުން ބުނީ

 :މާތް ރަސްކަލާކޮ ! އަޅަމެން

ހުއްޓާލައިފީމެވެ .މާތް ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެން ހުއްޓާލައިފީމެވެ.
މިއާޔަތް ބާވައިލެއްވުނީމާ ،މުސްލިމުން ކަންތައްކުރި ފުރިހަމަކަމާއި އިޖާބަދިން
އަވަސްކަމުން އަޖާއިބުވާ ވަރުވެއެވެ .ބައެއް މީހުން ރާތަށީގެ އެއްބައި ބޮއި

އަނެއްބައި

ބޯން ތުނބުގައި ޖަހައިގެން ތިއްބާ ،މިއާޔަތް ބާވައިލެއްވިއްޖެކަމުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން ހަމަ
ވަގުތުން ތުނބުން ތަށި ކަނޑައި ބާކީހުރި އެއްޗެއް ބިމަށް އޮއްސާލިއެވެ.
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ރަލުގެ ސަބަބުން ،ފަރުދުންނަށާއި ޢާއިލާއަށާއި މުޖްތަމަޢަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
ދ
ފ ަ
ލިބޭކަން ،މިޒަމާނުގެ ގިނަ ސަރުކާރުތަކަކުން ވަނީ ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ .އަދި އެމެރިކާ ަ
ބައެއް ސަރުކާރުތަކުން ވަނީ ޤާނޫނުގެ ބާރުން ރާބުއިން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ވެސް
ކޮށްފައެވެ .ރާބުއިން ހުއްޓުވުމުގައި އެމީހުން ވީ ނާކާމިޔާބެވެ

 .ރާބުއިމާ ދެކޮޅަށް

ހަނގުރާމަކޮށް ރާބުއި މުގެ އާފަތް މުޖްތަމަޢުން ނައްތާލުމުގައި

ކާމިޔާބު ލިބިފައިވަނީ

ހަމައެކަނި އިސްލާމްދީނަށެވެ.
ރާއާމެދު މަސީޙީ ދީން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ފައްޅީގެ މީހުން ވަނީ ދެބަސްވެފައެވެ.
ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ ،ކުޑަމިންވަރެއްގެ ރާބުއިމަކީ މަޢިދާ ރަނގަޅުކޮށްދޭ
ކަމެއްކަމަށް އިންޖީލުގައި އެބައޮތް ކަމަށެވެ  .މިއީ ތެދުވާހަކައެއް ކަމަށްވަންޏާ ،އަދި
ކުޑަމިންވަރެއްގެ ރާ ބުއިމުން މަޢިދާ ރަނގަޅުކޮށްދެންޏާ ،މި މަދު މިންވަރު
ޙަރާމްކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ  .އެހެނީ ގިނައިން ރާބުއިމަށް ގެންގޮސްދެނީ މަދުން
ބުއިމެވެ .އެއްތަށި ބޮއެފިއްޔާ އަނެއް ތަށި ބޮވޭނެއެވެ  .މިހެން މަދުމަދުން ބޮމުން ގޮސް
ރަލަށް ދެވިހިފަންދެން ބޮވޭނެއެވެ.
މިހެންވެ އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ނިކަން ޞަރީޙަކޮށް ކަނޑައެޅިގެން ރާ
ޙަރާމްކޮށްފައެވެ .އަދި ރާ ބުއިމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ،ރާ ބުއިމަށް އެހީތެރިވެދީފާނެ ކޮންމެ
ކަމެއް ވެސް ޙަރާމްކޮށްފައެވެ.

މަސްތުކުރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ރާ:
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އ ބެހޭގޮތުން މާތް ނަބިއްޔާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އެންމެ
މިގޮތުން ރާ ާ
ފުރަތަމަ އިޢު ލާންކުރެއްވީ ،ރާ އުފައްދާފައިވަނީ ކޮންއެއްޗަކުންތޯ ނުބަލާ
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ގިނަމިންވަރުން މަސްތުވާ އެތީގެ މަދުމިންވަރުވެސް ޙަރާމް:
ރާ ޙަރާމްކުރުމުގައި އިސްލާމްދީން ވަރަށް ޞަރީޙައެވެ  .އަދި އެއްވެސްކަހަލަ ދޫދިނުމެއް
ނެތެވެ.

.

ބޮނީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ރާއެއްތޯ އިސްލާމްދީން ނުބަލައެވެ

ކިތަންމެ

ކުޑަމިންވަރެއްވިޔަސް ބުއިން ޙަރާމެވެ  .އެހެނީ މި މަގުގައި އެޅޭ އެންމެ ފިޔަވަޅަކުން
ވެސް މީހެއްގެ ފައި ކައްސާލައިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ  .ދެން އޭނާ ދާނީ އަޑިގަނޑަކަށް
ފަހު އަޑިގަނޑަކަށް ވެއްޓެމުންނެވެ .އަދި އެކަމަށް ހުއްޓުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.

މިހެންވެ ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﻣﺎ ﺃﹶﺳﻜﹶﺮ
ﻛﹶﺜﻴﺮﻩ ﻓﹶﻘﹶﻠﻴﻠﹸﻪ ﺣﺮﺍﻡ

1

F67

ޙަދީޘުގެމާނަ" :އޭގެ ގިނަމިންވަރުން މަސްތުވާ އެތީގެ މަދުމިންވަރުވެސް ޙަރާމެ

އަދިވެސް ޙަދީޘްކުރައްވަނީ :ﻣﺎ ﺃﹶﺳﻜﹶﺮ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﻕ ﻣﻨﻪ ، ﻓﹶﻤﻞﹾﺀُ ﺍﻟﹾﻜﹶﻒ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﺍﻡ

2
F68

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ރުނބައަކުން މަސްތުވާ އެތީގެ ،އަތްގޮށީގެ މިންވަރުވެސް ޙަރާމެވެ".

ރާގެ ވިޔަފާރި:

1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،އަބޫދާއޫދު ،އަދި ތިރުމިޛީ

2

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،އަބޫދާއޫދު ،އަދި ތިރުމިޛީ
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ވެ".

ރާގެ ފޮދުވަރެއްވެސް ބުއިން ޙަރާމްކުރައްވާފައި ،ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ-

ފުއްދަވާލެއްވީއެއް ނޫނެވެ

ކިއެއްތަ ،ރާގެ ވިޔަފާރިވެސް

.

ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ .ވިޔަފާރިކުރެވެނީ ޣައިރުމުސްލިމުންނާ އެކު ކަމަށް ވިޔަސްމެއެވެ

.

ވީމާ ރާ އެތެރެ ކޮށް އަދި ބޭރުކޮށް ހެދުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ،ނުވަތަ ރާ ވިއްކާ
ފިހާރަވެރިއަކަށް ނުވަތަ މިފަދަ ފިހާރައެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ،މުސްލިމަކު
ހުރުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ.
މިހެންވެ ނަބިއްޔާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ވަނީ ރާއާ

ގުޅުންހުރި ދިހަ

މީހަކަށް ލަޢްނަތް ހުރިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ :ﻟﹶﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﹾﺨﻤﺮﹺ ﻋﺸﺮﺓﹰ  :ﻋﺎﺻﺮﻫﺎ  ،ﻭﻣﻌﺘﺼﺮﻫﺎ  ،ﻭﺷﺎﺭﹺﺑﻬﺎ  ،ﻭﺣﺎﻣﻠﹶﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﹾﻤﺤﻤﻮﻟﹶﺔﹶ ﺇﻟﹶﻴﻪ ، ﻭﺳﺎﻗﻴﻬﺎ ،
ﻭﺑﺎﺋﻌﻬﺎ  ،ﻭﺁﻛﻞﹶ ﺛﹶﻤﻨﹺﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﹾﻤﺸﺘﺮﹺﻱ ﻟﹶﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﹾﻤﺸﺘﺮﺍﺓﹶ ﻟﹶﻪ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

"ރާއާ ގުޅުންހުރި ދިހަ މީހަކަށް ލަޢްނަތް ހުރިކަމުގައި ،ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ރާ ހަދާ މީހާއަށާއި ،ރާ ހަދުވަން

އެދޭމީހާއަށާއި ،ރާ ބޯމީހާއަށާއި ،ރާ އުފުލާ މީހާއަށާއި ،ރާ އުފުލުވަން އެދޭމީހާއަށާއި،
ރާ ބޯންދޭމީހާއަށާއި ،ރާ ވިއްކާ މީހާއަށާއި ،ރާގެ އަގުގެ ބޭނުންކުރާ މީހާއަށާއި ،ރާ
ގަނެދޭ މީހާއަށާއި ،ރާ ގަނުވަން އެދޭ މީހާއަށެވެ"

1

F69

1

ރިވާކުރެއްވީ ތިރުމިޛީ އަދި އިބްނުމާޖާ ،އަދި ޙަދީޘްގެ ރާވީންނަކީ އިތުބާރުހުރި ރާވީން
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އަދި އަލްމާއިދާ ސޫރަތުގެ ރާއާ ބެހޭ އާޔަތް ބާވައިލެއްވުމުން ނަބިއްޔާ -

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﹾﺨﻤﺮ ﻓﹶﻤﻦ ﺃﹶﺩﺭﻛﹶﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﹾﺂَﻳﺔﹸ ،
ﻭﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀٌ ،ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺸﺮﺏ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺒﹺﻊ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހަމަކަށަވަރުން މާތް ﷲ ރާ ޙަރާމްކުރައްވައިފިއެވެ  .ފަހެ މި އާޔަތް
އަޑުއިވިއްޖެ މީހެއް އަތުގައި އެއިން އެއްޗެއް ހުރެއްޖެނަމަ ،އެ ނުބޯށެވެ
ނުވިއްކާށެވެ ".މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލު ވިދާޅުވިއެވެ
އެމީހުންގެ އަތުގައި

ހުރި ރާތައް ހިފައިގެން މަ

ދ
އ ި
ަ .

 " :އެހިނދު މީސްތަކުން

ދީނާގެ މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެ

އުކާލިއެވެ".
އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ޙަރާމްކަންތަކަށް ފަހިވާ މަގުތައް ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ
ދަށުން ވަނީ ،މޭބިސް ކަދުރުން ރާ ހަދާނެކަން އެނގޭ މީހަކަށް މޭބިސްކަދުރު

ވިއްކުންވެސް ޙަރާމްކޮށްފައެވެ  .ޙަދީޘެއްގައި އޮންނަނީ  :ﻣﻦ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﹾﻌﻨﺐ ﺃﹶﻳﺎﻡ ﺍﻟﹾﻘﻄﹶﺎﻑ
ﺣﺘﻰ ﻳﺒﹺﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﹶﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﹺﻲ ﺃﹶﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﹸﻩ ﺧﻤﺮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺗﻘﹶﺤﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﺼﲑﺓ

2
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ޙަދީޘުގެމާނަ:

"ޔަހޫދީއަކަށް ނުވަތަ ނަޞްރާނީއަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރާ ހަދާ މީހަކަށް

ވިއްކުމަށްޓަކައި ،މޭބިސްކަދުރު ބިންނަ މޫސުމުގައި އެ ރައްކާކޮށްފައި ބަ ހައްޓައިފިއްޔާ،
ފަހެ އެމީހަކު ދެކެދެކެހުރެ ނަރަކައަށް ވަދެގެންފިއެވެ".

1
2

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް
ރިވާކުރެއްވީ އައްޠަބަރާނީ

'އަލްއައުސަތު' ގައި ،އަދި ބުލޫޣުލް މަރާމުގައި އަލްޙާފިޡް ވަނީ މި ޙަދީޘް

ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވެފައި.
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މުސްލިމަކު ރާ ހަދިޔާނުކުރާނެ
ރާ ވިއްކުމާއި ރާއިން ލިބޭ ފައިސާ މުސްލިމުންނަށް ޙަރާމްވެފައިވާއިރު،

މުސްލިމަކަށް

ނުވަތަ ޔަހޫދީއަކަށް ނުވަތަ ނަޞްރާނީއަކަށް އަދި އެނޫންވެސް މީހަކަށް ،ބަދަލެއް
އަތުނުލާ ،ރާ ހަދިޔާކުރުމަކީވެސް ޙަރާމްކަމެކެވެ  .ހަދިޔާއަކަށް ރާ ދިނުމަކީވެސް އަދި
އަތުލުމަކީވެސް މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ  .އެހެނީ މުސްލިމަކީ ރަނގަޅު
މީހެކެވެ .އަދި އޭނާ ރަނގަޅު ޙަލާލުއެއްޗެއް ނޫނީ ހަދިޔާއަކަށް ނުދޭނެއެވެ

ދ
އ ި
ަ .

ރަނގަޅު ޙަލާލުއެއްޗެއް ނޫނީ ހަދިޔާއަކަށް އަތުވެސްނުލާނެވެ.
ރިވާވެގެންވެއެވެ .މީހަކު ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އަށް ރާ ގުޅިއެއް
ހަދިޔާކުރަން އުޅުމުން ،އެއީ މާތް ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެއްކަން ،އެކަލޭގެފާނު
އޭނާއަށް ޚަބަރުދެއްވިއެވެ  .އެހިނދު އެމީހާ ދެންނެވިއެވެ " :ފަހެ އަޅުގަނޑު އެ
ވިއްކާލަންތޯއެވެ؟" ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  " :އެ ބުއިން ޙަރާމްކުރެއްވި ފަރާތުން އެ
ވިއްކުންވެސް ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ  ".އެމީހާ ދެންނެވިއެވެ  " .ޔަހޫދީއަކަށް އަޅުގަނޑު އެ
ހަދިޔާކުރަންތޯއެވެ؟"

ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  " :އެ ޙަރާމްކުރެއްވި ފަރާތުން

ޔަހޫދީންނަށް އެ ހަދިޔާކުރުންވެސް ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ
"އެހެންވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ހަދަންވީ
"ބިންމައްޗަށް އޮއްސާލާށެވެ!"

ކިހިނެއްތޯއެވެ؟" ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :

1
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އެމީހާ ދެންނެވިއެވެ :

ރިވާކުރެއްވީ އަލްޙަމީދީ އޭނާގެ މުސްނަދުގައި
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ރާ ގެ މަޖިލީސްތަކާ ދުރުހެލިވުން
އަދި އިސްލާމްދީން ވަނީ ރާބޯ ތަންތަނާއި ރާބޯމީހުންގެ މަޖިލިސްތަކާ ދުރުވުމަށް
މުސްލިމުންނަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ .

ﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު އަރިހުން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .ވިދާޅުވިއެވެ :ރަސޫލު ﷲ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރެއްވި އަޑު އެހީމެވެ :ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻝﻝﹼﻩ ﻭﺍﻝﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﺂَﺧﺮﹺ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻘﹾﻌﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺗﺪﺍﺭ
ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﺨﻤﺮ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :ﷲ އަށާއި އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވާމީހަކު ،ރާތަށިތައް
މޭޒެއްގައި ނުއިށީންނާށެވެ".

ދައުރުކުރެވޭ

1
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މުސްލިމަށް އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ ނުބައިކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބަދަލުކުރުވުމަށެވެ .
އެ ނުބައިކަން ނުހުއްޓުވޭނަމަ އޭނާ

ދ
ފ ަ
އ ަ
އެކަމަކުން ދުރުވެގަންނަންޖެހޭނެއެވެ ެ .

ތަންތަނާއި އެފަދަ މީހުންނާ އެއްކިބާވާންޖެހޭނެއެވެ.
ޚަލީފަތުއް ރާޝިދު ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު  ،ރާބޯމީހުންނާއި އަދި ރާ ނުބުޔަސް
ރާބުއިމުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ޙާޟިރުވާ މީހުންގެ ގައިގައި ހައްދުޖައްސަވާކަމަށް
ރިވާވެފައި އޮވެއެވެ .

އެއްފަހަރަކު ރާ ބުއި ބައެއްގެ މައްސަލަ އެކަލޭގެފާނު

ކުރިފުޅުމައްޗަށް ހުށައެޅުނީމާ ،ހައްދުޖަހަން އަމުރުކުރެއްވިއެވެ  .އެހިނދު ،އެމީހުންގެ

1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،އަދި އެފަދައިން ތިރްމިޛީގައިވެސް ވޭ
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ތެރޭގައި ރޯދައަށް ހުރި މީހަ ކުވެސް ހުރިވާހަކަ ދެންނެވުމުން ،ޖަވާބުގައި އެކަލޭގެފާނު
ދ ﷲ ގެ މި ބަސްފުޅު
އ ި
އަމުރުކުރެއްވިއެވެ" .އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ އިން ފައްޓާށެވެ ަ ".

ނާހަންހޭ ވިދާޅުވިއެވެ :ﻭﻗﹶﺪ ﻧﺰﻝﹶ ﻉﻟﹶﻴﻜﹸﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻜﹾﻔﹶﺮ ﺑﹺﻬﺎ
ﻭﻳﺴﺘﻬﺰﺃﹸ ﺑﹺﻬﺎ ﻓﹶﻼ ﺗﻘﹾﻌﺪﻭﺍ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻮﺿﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﹶﻴﺮﹺﻩ ﺇﹺﻧﻜﹸﻢ ﺇﹺﺫﺍﹰ ﻣﺜﹾﻠﹸﻬﻢ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ " :ހަމަކަށަވަރުން ،ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް

ވ
ބާވައިލައްވާފައި ާ

ފޮތުގައި ވެއެވެ .ﷲ ގެ އާޔަތްތަކަށް ކުފުރުވެ އެ އާޔަތްތަކަށް މަލާމާތްކުރާ އަޑު
ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިވޭހިނދު ،ކުފުރާއި މަލާމާތުގެ ވާހަކަދައްކާމީހުން އެހެން ވާހަކައެއް
ދައްކަން ފަށައިފުމަށްދާންދެން އެބައިމީހުންނާއެކު ތިޔަބައިމީހުން ނުތިބޭށެ
އެމީހުން ކުފުރާއި މަލާމާތުގެ ވާ

ހަކަ ދައްކާއިރު

ވެ! އެހެން

ތިޔަބައިމީހުން ތިބެނީނަމަ،

ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަކީވެސް އެބައިމީހުންފަދަ ބައެކެވެ} ".އައްނިސާ{140 :

ރާއަކީ ބައްޔެކެވެ .ބޭހެއް ނޫނެވެ:
ދ ު
ސ ާ
ހާމަކަންބޮޑު މިހުރިހާ ނައްޞުތަކަކުންވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ި ،އ ް
ނ ަގ ިއ ވަރަށް
ލ ްމ ީ
އ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ފަށާފައިވާކަމެވެ .އަދި މުސްލިމުން
އ ާ
ހަރުކަށިކޮށް ރާ ޙަރާމްކޮށްެ ،
ރާއާ ދުރުކޮށް ،އެއާ ދެމެދު ހުރަސްތަކެއް ބިނާކޮށްފައިވާކަމެވެ  .ރާ ބޮވިދާނެ ނުވަތަ
ރާގައި އަތްވެސް ލެވިދާނެ ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ލޯވަޅެއް އެ ހުރަހުގައި ނެތެވެ.
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އ
ދ ެ
އ ި
ކިތަންމެ ކުޑަ ރާފޮދެއް ބުއިންވެސް މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަކުރެވިފައި ނެތެވެ ަ .
ވިއްކުން ،ގަތުން ،ހަދިޔާކުރުން ،އުފެއްދުން ،ފިހާރައަށް ނުވަތަ ގެއަށް ވެއްދުން،
ކާވެނި ޙަފްލާތަކަށާއި އެނޫންވެސް ޙަފްލާއަކަށް އެ ގެނައުން ،ޣައިރު މުސްލިމް
މެހުމާނަކަށް އެ ދިނު ން ،އަދި އެއްވެސް ކާއެއްޗަކަށް ނުވަތަ ބޯއެއްޗަކަށް ރާއެޅުމަކީ،
އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.
ދެން އޮތީ ބައެއް މީހުން ސުވާލުކޮށްފާނެ މައްސަލައެކެވެ  .އެއީ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ރާ
ބޭނުންކުރުމެވެ .ރަސޫލު ﷲ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ވަނީ ،މީހަކު މި

ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ .އެމީހާ އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވީ  :އަޅުގަނޑު އެ
ބޭނުންކުރަނީ ބޭހެއްގެ ގޮތުގައެވެ  .ޖަވާބުގައި ރަސޫލު

ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވީ :ﺇﹺﻧﻪ ﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﺪﻭﺍﺀٍ ﻭﻟﹶﻜﻨﻪ ﺩﺍﺀٌ

ﷲ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

1
74F

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ކަށަވަރުންވެސް އެއީ ބޭހެއް ނޫނެވެ .އެކަމަކު ބައްޔެކެވެ".

އަދިވެސް ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ  :ﺇﹺﻥﱠ
ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﺪﺍﺀَ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀَ ،ﻭﺟﻌﻞﹶ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺩﺍﺀٍ ﺩﻭﺍﺀٌ ،ﻓﹶﺘﺪﺍﻭﻭﺍ ،ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺘﺪﺍﻭﻭﺍ ﺑﹺﺤﺮﺍﻡﹴ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :މާތް ﷲ
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ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބްނު މަސްޢޫދު

އަދި މަސްތުކުރުވާ އެއްޗެއްސާ ބެހޭގޮތުން

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ :ﺇﹺﻥﹶّ ﻟﹶّﺍﻝﻪ ﻟﹶﻢ ﻳﺠﻌﻞﹾ ﺷﻔﹶﺎﺀَﻛﹸﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ
ބަސްފުޅުގެމާނަ" :ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެއްގައި ،މާތް
ކަލޭމެންނަށް ޝިފާނުލައްވައެވެ".

ﷲ

1

F75

ރާއާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ޙަރާމްތަކެތިން ބޭސްފަރުވާކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި
ޙަރާމްވެފައި އޮތުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ  .އިމާމް އިބްނުލް ޤައްޔިމް
76

2
F

ވިދާޅުވެފައިވާފަދައިން އެއްޗެއް ޙަރާމްވުމުން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެއާ
ދުރުވާށެވެ.

ޙަރާމްއެއްޗެއް ބޭހަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ އެއަށް އެދުންވެރިވެ އެ

ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ .

ޝައްކެއްވެސް ނެތި މިއީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދާއި

ޚިލާފުކަމެކެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ޙަރާމް އެއްޗެހިން ބޭސްފަރުވާކުރުން ހުއްދަކޮށްފިއްޔާ
އެއީ އެދުންވެރިކަމާއި އަރާމު ހޯދުމަށް އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރަން އޮތް ޒަރީޢާއެކެވެ .
ނުވަތަ އެއިން މަންފާއެއް ލިބޭކަމަށް

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެއަށް ހިތް އެދެންޏާ

ހީވެއްޖެއްޔާ ،ނުވަތަ ބަލިރަނގަޅުކޮށް ޝިފާ ގެނެސްދޭ އެއްޗަކަށް ވެއްޖެއްޔާ މިކަން
ބޮޑުވާނެއެވެ.
އަނެއް ކަމަކީ ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ މި

'ބޭހަކީ' އެއިން ލިބޭކަމަށް މީހުން ހީކުރާ

ޝިފާއަށްވުރެ ބޮޑެތި ބަލިތަކެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ

 .ބޭހާ ބެހޭ ނަފްސާނީ ވަރަށް

މުހިއްމު ކަމެއްގެ ވާހަކަ ،އިބްނުލް ޤައްޔިމުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްގެން ވިދާޅުވަނީ
1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ މުޢައްލަޤުކޮށް

2

ޒާދުލް މަޢާދު 116-115/3
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:

"ބޭހަކުން ޝިފާލިބުމުގެ ޝަރުޠަކީ ޤަބޫލުކަމާއެކު ބޭސްބޭނުންކުރުމެވެ  .އެއިން މަންފާ
ލިބޭނެކަމާއި އޭގައި ޝިފާލިބުމުގެ ބަރަކާތް މާތް

ﷲ ލައްވާފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމެވެ.

ދެން މުސްލިމަކު އެއީ ޙަރާމް އެއްޗެއްކަން އެނގިހުރެ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ،އޭގައި
މަންފާއެއް އަދި ބަރަކާތެއް ހުންނާނެކަން ޤަބޫލުކުރެވުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ  .އެ ބޭހާމެދު
އޮތް އޭނާގެ ހީ ނުބައިވާނެއެވެ  .އަދި ބޭސް ބޭނުންކުރެވޭނީ ޤަބޫލުކަމާއެކީއެ އް ނޫނެވެ .
ކިއެއްތަ ،މީހާގެ އީމާންކަން ގަދަވާވަރަކަށް އެފަދަ ބޭހަކާމެދު އޭނާ ގެ ނުރުހުން ވެސް
ވާނީ އިތުރެވެ .ވީމާ މިފަދަ ހާލެއްގައި ހުރި މީހަކަށް މިފަދަ އެއްޗެއް ވާނީ ބައްޔަކަށެވެ .
ބޭހަކަށް ނޫނެވެ– 1.ނިމުނީ-
F7

ކަންމިހެން އޮތުމާއެކުވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ނަޒަރުގައި ޟަރޫރަތްތަކަށް އޭގެ
ޚާއްޞަ ޙުކުމްތަކެއްވެއެވެ.
މިސާލަކަށް އިންސާނާގެ ޙަޔާތަށް ނުރައްކާވާ ބައްޔަކަށް ،ރާ ނުވަތަ ރާ އަޅާފައިހުރި
ބޭހެއް ދޭންޖެހި ،އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޭހެއް ނެތްނަމަ
އަހަރެން ނުބުނާނަން-
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–މިހެން ވާނެއެކޭ

އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ  " :ފަހެ ބަނޑަށް ޖެހިގެންފަދަ ހާލަތެއް

ދިމާވެގެން އާޔަތުގައި

އިސްވެދިޔަ ޙަރާމްތަކެތި ކެއުމަށް މަޖްބޫރުވެއްޖެމީހާ  ،އެ ކެއުމަށް އެދުންވެރިވުމެއް އަދި
ކެއުމުގައި ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކައި ހައްދުފަހަނައަޅައި
ދިއުމެއްނެތި ،އެތަކެތިން ކައިފިއްޔާ ،ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން
އަޅުތަކުންނަށް ގިނަގިނައިން

ފާފަފުއްސަވާ

ﷲ އީ ،އެކަލާނގެ

ރަޙްމަތްވަންތަ

ރަސްކަލާނގެއެވެ".

}އަލްއަންޢާމް{145 :

މަސްތުވާތަކެތި

"ރާއަކީ ބުއްދީގެ މައްޗަށް ފަރުދާއެޅޭ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ  ".ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވި
މާތް ނަބިއްޔާގެ މިންބަރުފުޅުމަތިން ،ޢުމަރުގެފާނު

ވިދާޅުވެފައިވާ ބުއްދިވެރި

މިބަސްފުޅުން ،ރާގެ މަފްހޫމަކީ ކޮބައިކަން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ  .އެހެން ވިދާޅުވީ
ސުވާލުކުރާ މީހުންގެ ސުވާލުތަކާއި އޮޅުންއަރާ މީހުންގެ އޮޅުންތައް ގިނަވިޔަ
ނުދެއްވުމަށްޓަކައެވެ .ބުއްދިއަށް އަސަރުފޯރުވައި ،ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރުމާއި ކަ
ދެނެގަތުންފަދަ ސިކުނޑީގެ ޠަބީޢީ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި ،އޭގެ މައްޗަށް
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ންކަން

ދ
އ ި
އ ަ
އ ި
 .މާތް ﷲ ާ

ފަރުދާއެއް އަޅާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ރާއެވެ

އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ،ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން ވަނީ އެ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.
ވީމާ ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ރާގެ ތެ ރޭގައި ،ހަޝީޝާއި ކޮކޭނާއި އަފިހުންފަދަ މަސްތުވާ
އެއްޗެހި ހިމެނެއެވެ  .މިތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތަށް ނުބައި
އަސަރުކުރާކަމާއި ،ކަންކަމާއި އެއްޗެހި ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ކެނޑޭ ކަމީ،
އެންމެންނަށް އެނގޭ ކަމެކެވެ

.

މިފަދަ މަސްތުވާއެއްޗެއް

ބޭނުންކުރާ މީހަކަށް

ދުރުފެންނާނީ ކައިރިކޮށެވެ  .ކައިރި ފެންނާނީ ދުރުކޮށެވެ  .ހުރިހާ ކަމަކުން ހުންނާނީ
ސަމާލުކަން ގެއްލިފައެވެ  .ޙަޤީޤީ ދުނިޔޭގެ ބަދަލުގައި ފެންނާނީ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެކެވެ .
ފަތަމުންދާނީ ހުވަފެނީ ވަހުމުތަކުގެ ކަނޑެއްގައެވެ

.

އެމީހުން މިފަދަ އެއްޗެ

ހ
ި

ބޭނުންކުރަނީ ،ނަފްސުގެ ޙަޤީޤީ އިޙްސާސްތަކާއި  ،ދުނިޔެއާއި ދީނުގެ ޙަޤީޤަތްތަކުން
ށ ފިލައި ،ޚިޔާލާއި ވަހުމްތަކުގެ ވާދީއަކަށް ދާށެވެ.
ދުރަ ް
މިފަދަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ވަޅޯކަން ގެނެސް ސިކުނޑި
އައްސިވެއެވެ .ޞިއްޙަތު ދަށްވެއެވެ  .އަދި މިހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ ބޮޑު ކަމަކީ ،ނަފްސު
ބަލިކަށިވެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ނެތިގޮސް ،ޢަޒުމް ދެރަވެ ،ވާޖިބުތަކަށް
ފަރުވާކުޑަވުމެވެ.

މިހެންވުމުން މަ ސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިތިބޭ މީހުން ވާނީ

މުޖްތަމަޢުގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ،ބަލިޖެހިފައިވާ ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ގުނަވަނަކަށެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުން ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ،އަނބިދަރިން ކާންބޯން ހޯދާ
ފައިސާ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ގޮސް ހުސްވެ  ،ބަނގުރޫޓޫވެ ޢާއިލާ ވިއްސިވިހާލިވެގެންދާ

153

ކަމެކެވެ .އަދި ފަހަރެއްގާ މަސްތުވާތަކެތި ގަންނަން ލާރިހޯދަންވެގެން އޭނާ ނުބައި
މަގުމަގުން ހިނގަންވެސް ފަށާފާނެއެވެ.
"ޙަރާމްކުރުން ގުޅިފައި ވަނީ ނުބައި އެއްޗެއްސާއި ގެއްލުމާ" އޭ ބުނާ ފިޤުހީ އުޞޫލު
ހަނދާންކޮށްފިނަމަ ،އެއިން ޞިއްޙީ ،ނަފްސާނީ ،އަޚްލާޤީ ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ
ގެއްލުންތައް ލިބޭކަން ސާބިތުވެފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި ،އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮޅުމެއް
ނެތް ގޮތުގައި ޙަރާމްކަން އެނގިގެންދާނެއެވެ.
އިސްލާމްދީނުގެ ފިޤުހުވެރިން އެބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި ފާޅުވި މިފަދަ މަސްތުވާ

ތަކެތި

ޙަރާމްކަމަށް އިޖްމާޢުވެވަޑައިގަތެވެ  .މިބޭކަލުންގެ އެންމެ ކުރީގައި ހުންނެވި ،ޝައިޚުލް
އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ،ވިދާޅުވެފައިވަނީ:
"މި ވިނަ ގަހަކީ )ޙަޝީޝް( މަސްތުވިޔަސް ނުވިޔަސް ޙަރާ މްއެއްޗެކެވެ .ފާޖިރުން
އެބޭނުން ކުރަނީ އެއިން ލިބޭ

މަޖާވުމާއި އުފަލަށްޓަކައެވެ  .މިކަމުގައި މިތަކެއްޗާއި

މަސްތުވާ ދިޔާ އެއްޗެއްސާއި

ތަފާތަކީ ،ރާއިން

އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ .ދޭތީގައި ހުރި

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭނީ ހަރަކާތާއި ލޭހޫނުކަމެވެ  .މިއިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭނީ ވަޅޯކަމާއި
ނިކަމެތިކަމެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ،މިއިން

މިޒާޖާއި ބުއްދި ފަސާދަވެއެވެ

ޝަހުވަތްތެރިކަމުގެ ދޮރު ހުޅުވެއެވެ  .އަދި މީގެ ސަބަބުން

.

ޢާއިލާގެ މައްޗަށް ހުންނަ

ޣީރަތްތެރިކަން ގެއްލިދެއެވެ .މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި މި ބޭނުންކުރުން ފެތުރުނީ ތަތާރުން
ފާޅުވި

ހިސާބުންނެވެ.

މިފަދަ މަސް
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ތުވާއެއްޗެއްގެ މަދުމިންވަރެއްވެސް

ގިނަމިންވަރެއްވެސް ބޭނުންކުރުމަކީ ،ރާ ބުއިމުގެ ހައްދު ޖަހަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

އ
އ ީ
ެ .

އައްޑިހަ ނުވަތަ ސާޅީސް އެތިފަހަރެވެ".
މަސްތުވާ ހިކި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ މީހާއަކީ ،ރާބޯމީހާ ކަހަލަ މީހެ ކެވެ .ކިއެއްތަ ބައެއް
ގޮތްގޮތުން އެއަށްވު ރެ ނުބައި މީހެކެވެ  .އަދި ރާބުއިމުން އަދަބުދެވޭ ފަދައިން މަސްތުވާ
 .މިކަމާ ބެހޭގޮތުން

ހިކި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމުންވެސް އަދަބުދެވެންޖެހެއެވެ

އިބްނު

ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ:
"އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ޤަވާޢިދަކީ ،ރާބުއިމާއި ޒިނޭކުރުންފަދަ ،މީހުން
އެދުންވެރިވާ ކަންކަމުގެ އަދަބަކަށް ހައްދުޖެހުމެވެ  .އަދި މުޅަމަސް ކެއުންފަދަ ،މީހުން
އެދުންވެރިނުވާ ކަންކަމުގެ އަދަބަކަށް ތަޢްޒީރުކުރުމެވެ

 .ޙަޝީޝަކީ މީހުން އެކާން

އެދުންވެރިވާ އެއްޗެކެވެ  .އަދި ދެވިހިފާފައިވާ މީހަކަށް އެ ދޫކޮށްލުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ.
ވީމާ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ނައްޞުތަ ކުގައި ،ރާ ބޯމީހާގެ ޙުކުމް
ވާފަދައިން ،ޙަޝީޝް ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ޙުކުމްވެސް ވެއެވެ".

1

F78

ގެއްލުންވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކެއުމާއި ބުއިން ޙަރާމް:
އ
އ ީ
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދެއްވެސް މިތާ އެބައޮ ތެވެެ .
ބޭނުންކުރުމުން ލަހުންވިޔަސް އަވަހަށް ވިޔަސް މަރުވާ

ވ
ވިހައެއް ،ނުވަތަ ގެއްލުން ެ

ދ
އ ި
އަނިޔާލިބޭ އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް ބޯއެއްޗެއް ،ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ ަ .
1

ފަތާވާ އިބްނު ތައިމިއްޔާ262/4 :
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ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން ގެއްލުންވާ ކާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބޯއެއްޗެއްވެސް ގިނައިން
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ  .އެހެނީ މުސްލިމު

ނަފްސެއްގެ މިލްކުވެރިއަކީ ހަމައެކަނި

ދ
އ ި
އ ނޫނެވެ .އެކަމަކު އޭނާއަކީ އޭނާގެ ދީނާއި އުއްމަތުގެވެސް މިލްކެކެވެ ަ .
އ ް
އޭނާ ެ
އޭނާގެ ޙަޔާތާއި ޞިއްޙަތާއި މުދަލާއި މިހެންގޮސް ހުރިހާ ނިޢު މަތްތަކަކީވެސް މާތް ﷲ
އޭނާއާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަމާނާތެކެވެ  .ވީމާ މި ކަންކަމަށް އަމާނާތްތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻻ ﺗﻘﹾﺘﻠﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻜﹸﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﺭﺣﻴﻤﺎﹰ
އާޔަތުގެމާނަ" :އަދި ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް

ޤަތުލުނުކުރާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން

ތިޔަބައިމީހުންނާމެދު ރަޙުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި،

ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެ".

}އައްނިސާ{29 :

އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻭﻻ ﺗﻠﹾﻘﹸﻮﺍ ﺑﹺﺄﹶﻳﺪﻳﻜﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺘﻬﻠﹸﻜﹶﺔ
އާޔަތުގެމާނަ " :އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްތަކުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަ އް ހަލާކުގެ
ތެރެއަށް އެއްލާނުލާށެވެ} ".އަލްބަޤަރާ{195 :

އަދި ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﻟﹶﺎ ﺿﺮﺭ
ﻭﻟﹶﺎ ﺿﺮﺍﺭ

1

F79

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ގެއްލުމެއް ލިބިގަތުމެއް ނެތެވެ .އަދި ގެއްލުމެއް ދިނުމެއްވެސް ނެތެވެ".

1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު އަދި އިބްނުމާޖާ.
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ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުން ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭކަން ސާބިތުވަންޏާ ،އެ
ޙަރާމްވާނެކަން މި އުޞޫލަށް ބިނާކޮށް އަހަރެމެންނަށް ބުނެވިދާ
ޚާއްޞަކޮށް ގެއްލުންވާވާހަކަ

އޭނާ ބަލާ ޑޮކްޓަރު

އިސްތިޢުމާލުކުރުމުން ޞިއްޙަތަށް ގެއް

ބުނެފިއްޔާއެވެ.

ދުންފަތުގެ

ލުންލިބޭކަން ސާބިތު އަދިނުވިޔަސް ،އެއީ

ދީނާއި ދުނިޔޭގެ މަންފާއެއް ނެތި ބޭކާރުކުރެވޭ ފައިސާއެކެވެ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ނެއެވެ .އަދި ވަކިން

 .ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ

ވަނީ "ފައިސާ ބޭކާރުކުރުން ނަހީކުރައްވާފައެވެ 1 ".އަދި އަމިއްލަ
F 80

ނަފްސަށާއި އަނބިދަރިންނަށް
ނަހީކަން އިތުރަށް ބޮޑެވެ.

ޚަރަދުކުރަން އެ ފައިސާއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާނަމަ،

2

F81

 -2ހެދުންއެޅުމާއި ޒީނަތުގައި
ފެންނަފެނުމަށް ރީތިކޮށް ހުރުމާއި ،ރީއްޗަށް ހެދުންލުމާއި ،ކަރާމާތް ލިބިގެންވާފަދަ
ދ ﷲ ދެއްވާފައިވާ ހެދުމާއި ޒީނަތްތެރި ފޭރާމުގެ ބޭނުންހިފުމަކީ،
އ ި
ގޮތަކަށް ހުރުމާއި ަ ،
އިސްލާމްދީން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ  .ކިއެއްތަ ،މިއީ އޭނާގެ ކިބައިން އިސްލާމްދީން
އެދޭކަމެކެވެ.

1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ

2

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢްމާލުކުރުމާ ބެހޭ ދިގު ފަތުވާއެއް އަ ހަރެންގެ ފޮތް 'ހުދަލް އިސްލާމް ' ގައި ބުނެފައިވާނެއެވެ .

މިކަމުގެ ޙުކުމް ފުޅާކޮށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަލަން ބޭނުންވާ މީހަކު އެ ފޮތް ބަލާށެވެ.

157

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ހެދުންއެޅުމުގެ އޮތީ ދެ ބޭނުމެކެވެ .އެއީ ޢައުރަ ނިވާކުރުމާއި
ޒީނަތްތެރިވުމެވެ .މިހެންވެ މާތް ﷲ އާދަމުގެ ދަރީންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢު މަތްތައް
.

ގުނުއްވަމުން ،އޭގެ ތެރޭގައި ހެދުމާއި ޒީނަތްތެރި ފޭރާންވެސް ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ

މިގޮތުން ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻳﺎ ﺑﻨﹺﻲ ﺁﺩﻡ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎﹰ ﻳﻮﺍﺭﹺﻱ ﺳﻮﺁﺗﻜﹸﻢ ﻭﺭﹺﻳﺸﺎﹰ
އާޔަތުގެމާނަ" :އޭ އާދަމުގެ

ދަރީންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢައުރަތައް ނިވާކުރަނިވި

ހެދުމާއި ،ޒީނަތްތެރި ފޭރާން  ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވީމެވެ ".
}އަލްއަޢްރާފް{26 :
ނިވާވުމާއި ޒީނަތްތެރިވުން ،މިދެކަމުންކުރެ ކަމެއް ފަރުވާކުޑަކޮށްފިމީހާ

ވަނީ

އިސްލާމްދީނުގެ މަގުން ކައްސާލާއި ޝައިޠާނާގެ މަގުތަކަށް ގޮސްފައެވެ

.

އިންސާނުންނަށް ދެއްވި ނިޢްމަތުގެ ވާހަކަ ،އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރެއްވުމަށް
ފަހު،

ފަހުން އޮތް ދެ އާޔަ

ތެއްގައި

އިންޒާރު ދެއްވާފައިވަނީ އޮރިޔާންވުމާއި

ޒީނަތްތެރިވުން ދޫކޮށްލުމުގެ ނު ރައްކަލާ މެދުގައެވެ  .އެހެނީ މި ދެކަމަކީ ވެސް

ޝައިޠާނާގެ މަގަށް ތަބާވެ އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ .ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻳﺎ ﺑﻨﹺﻲ ﺁﺩﻡ ﻻ ﻳﻔﹾﺘﻨﻨﻜﹸﻢ
ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶﺧﺮﺝ ﺃﹶﺑﻮﻳﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻳﻨﺰﹺﻉ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﻤﺎ ﻟﻴﺮﹺﻳﻬﻤﺎ ﺳﻮﺁﺗﻬﹺﻢﺍ
އާޔަތުގެމާނަ" :އޭ އާދަމުގެ ދަރީންނޭވެ ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައިންބަފައިން ކަމުގައިވި،
އާދަމުގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނާއި ދެކަނބަލުންގެ ޢައުރަ އެދެކަނބަލުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި،
އެ ދެކަނބަލުންގެ ފޭރާން ބާލައި ،އެ ދެކަނބަލުން ސުވަރުގެއިން ނެރެލިފަދައިން،
ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުން ހެއް ލުންތެރިކުރިޔަ ނުދޭށެވެ} ".އަލްއަޢްރާފް{27 :

158

އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻳﺎ ﺑﻨﹺﻲ ﺁﺩﻡ ﺧﺬﹸﻭﺍ ﺯﹺﻳﻨﺘﻜﹸﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺴﺠﹺﺪ ﻭﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻭﺍﺷﺮﺑﻮﺍ ﻭﻻ
ﺗﺴﺮﹺﻓﹸﻮﺍ
އާޔަތުގެމާނަ:

!

"އޭ އާދަމުގެ ދަރީންނޭވެ

ތިޔަބައިމީހުން ،ނަމާދުކުރާ

ކޮންމެ

ދ
އ ި
ހިނދެއްގައިމެ ،ޒީނަތްތެރިކަން ހިފާށެ ވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ! ަ
އިސްރާފުނުކުރާށެވެ} ".އަލްއަޢްރާފް{31 :
އިސްލާމްދީން ވަނީ ޢައުރަ ނިވާކުރުން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކޮށްފައެވެ  .ޢައުރަ
ކަޝްފުކުރުމަކީ ،މަދަނިއްޔަތުގެ އަސަރެއްވެސް ކޮށްފައިވާ އިންސާނުން ،ފިޠުރަތުންވެސް
ލަދުގަންނާނެކަމެކެވެ.

އެހެނީ ތަހުޒީބުވެފައިވާ އިންސާނުންނާއި ތަހުޒީބުނުވާ

ވަލުޖަނަވާރުންނާއި ތަފާތުކޮށްދޭ އެއްކަމަކީ ޢައުރަނިވާކުރުމެވެ .މީހުންނާ ދުރުގައި އެކަނި
ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ޢައުރަ ނިވާކުރުމަކީ އިސް

ލާމްދީން ގޮވާލާކަމެކެވެ .

އ
އ ީ
ެ

ލަދުވެތިކަމާއި އަބުރުވެރިކަމަކީ އޭނާގެ ދީނާއި ޚުލްޤުގައި އަށަގެންފައިވާ ސިފައަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައެވެ.

ބަހުޒުބިން ޙަކީމް އޭނާގެ ބައްޕަ ކިބައިން އޭނާގެ ކާފަ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެ ވެ :ﻗﹸﻠﹾﺖ:
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﹶّﻪ  ﻋﻮﺭﺍﺗﻨﺎ ﻡ ﺍ ﻧﺄﹾﺗﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻧﺬﹶﺭ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ  :ﺍﺣﻔﹶﻆﹾ ﻋﻮﺭﺗﻚ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻚ ﺃﹶﻭ ﻣﺎ
ﺍﻝﻮﻡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾﹴ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﻓﹶﺈﹺﻥ ﺍﺳﺘﻄﹶﻌﺖ
ﻣﻠﹶﻜﹶﺖ ﻳﻤﻴﻨﻚ .ﻗﹸﻠﹾﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻟﹶّﺍﻝﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶ
ﹶﺃﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺃﹶﺣﺪ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺮﻳﻨّﻬﺎ .ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ :ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺣﺪﻧﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎﹰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﺎﻟﻠﹶّﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﺣﻖ ّﺃﹶﻥﹾ
ﻳﺴﺘﺤﻲ ﻣﻨﻪ
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އ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ  .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :އަހަރެން ދެންނެވީމެވެ ޭ " :
ޢައުރައިން ނިވާކުރަންވީ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟ އަދި ނިވާނުކޮށް ދޫކޮށްލަންވީ
ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ ".އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  " :ކަލޭގެ އަނބިމީހާއާއި
އަޅުއަންހެނާ ފިޔަވާ އެހެން މީހުންނަށް ކަލޭގެ ޢައުރަ

ރައްކާކުރާށެވެ ".އަހަރެން

އ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ  .ބަޔަކުމީހުން އެއްތަނެއްގައި ތިބެންޏާ )އެބަހީ
ދެންނެވީމެވެޭ " :
ދަތުރުމަތީގައްޔާއި އެފަދަ ތަންތާނގައި

(

ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ "

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :އެކަކަށްވެސް ޢައުރަ ނުފެންނަގޮތަކަށް އުޅެވެން އޮތްނަމަ
ނުދައްކާށެވެ ".ދެން އަހަރެން ދެންނެވީމެވެ" :މީހަކު އެކަނި ހުރިއްޔާ ކިހިނެއްތޯއެވެ ؟"
އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" :އަރަހުށި ﷲ އަށް ލަދުވެތިވުން މާ ހައްގުކަންބޮޑެވެ".

1
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ސާފުތާހިރުކަމާއި ރީތިކަމުގެ ދީން:
ފެންނަފެނުމަށް ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ހުރުމާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމުގެ
ކުރިން އިސްލާމްދީން ވަނީ  ،ސާފުތާހިރުކަމަށް ވަކިން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައެވެ .
އެހެނީ ސާފުތާހިރުކަމަކީ ހުރިހާ ޒީނަތަކާއި ހުރިހާ ރީއްޗެއްގެ އަސާސެވެ.

ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ  :ﺗﻨﻈﱠﻔﹸﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ
ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻼﹶﻡ ﻧﻈﻴﻒ

2
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1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،އަބޫދާއޫދު ،ތިރްމިޛީ ،އިބްނުމާޖާ ،އަލްޙާކިމް އަދި އަލްބައިހަޤީ.

2

ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު ޙިއްބާން ޟަޢީފް ސަނަދަކުން.
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ސާފުތާހިރުވާށެވެ .ފަހެ އިސްލާމްދީނަކީ ސާފުތާހިރު ދީނެކެވެ".

ﺍﻟﻨﻈﹶﺎﻓﹶﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥﹸ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﹺﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺠﻨّﺔ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

1
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"ސާފުތާހިރުކަން އީމާންކަމަށް ގެންދެއެވެ  .އަދި އީމާންކަން

ވަނީ އޭގެ

އަހުލުވެރިއާއެކު ސުވަރުގޭގައެވެ".
ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ،ހެދުމާއި ،ހަށިގަނޑާއި ،ގެދޮރާއި،
މަގުމަތީގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ  .އަދި އަނގައިގެ ދަތް ސާފުކޮށް
ބެހެއްޓުމަށާއި ،އަތާއި

އިސްތަށިގަނޑުގެ

ސާފުތާހިރުކަމަށް ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް

ބާރުއަޅުއްވާ ގޮވާލެއްވިއެވެ.
ދީނުގެ ފުރަތަމަ އަޅުކަންކަމުގައިވާ ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ސާފުތާހިރުވުންކަމުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ދީނަކުން ،ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަމަށް މިހާ ބޮޑު އަހައްމިޔަތެއް ދިނުމަކީ
އަޖާއިބުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫ ނެވެ .މުސްލިމަކު ކުރާ ނަމާދެއް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ،އޭނާގެ
ހަށިގަނޑާއި ހެދުމާއި ނަމާދުކުރާތަން ވެސް ސާފުތާހިރުވެގެންނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މުޅިހަށިގަނޑު ދޮވެ ސާފުކުރަންޖެހެ އެވެ .ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި
ދޮވެ ސާފުކުރަންޖެހެނީ ހިރަފުހާއި ހަޑި ޖެހޭ ހިސާބުތައް އެކަންޏެވެ  .އިސްލާމްދީނުގައި
މިދެކަމަށް ދެވިފައިވާ ނަމަކީ ހިނައިގަތުމާއި ވުޟޫކުރުމެވެ.
ޢަރަބިކަރައިގެ ސަހަރާ ވެއްޓާއި ބަދަވީ ދިރިއުޅުން އޮތީ  ،އެތާގެ އަހުލުވެރީން ނުވަތަ
އޭގެތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ސާފުތާހިރުކަމާއި ރީތިވުމުގައި ،އިހުމާލުވެދާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ .
1

ރިވާކުރެއްވީ އައްޠަބަރާނީ ޟަޢީފް ސަނަދަކުން.
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އެހެންވެ ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ނަބިއްޔާ އަބަދުވެސް ގެންދެވީ

 ،އެކަލޭގެފާނުގެ

ބުއްދިވެރި އިރުޝާދާއި ހޭލުންތެރި ނަޞޭޙަތް ،އެމީހުންނަށް ދެއްވަމުންނެވެ .މިގޮތަށް
މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން އެކަލޭގެފާނު ވަނީ މަޑުމަޑުން އެމީހުން ބަދަވީކަމު

ނ
ް

ޙަޟާރަތަށް ގެންދަވާފައެވެ .ގޮނޑުކަމުން ރީތިވުމަށް ގެންދެވިއެވެ.
އެއްފަހަރަކު ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

އަރިހަށް ބޮ ލާއި ތުނބުޅި

ހާވިޔާކޮށް ހުރި މީހެއް އައެވެ .އެހިނދު ބޯއޮމާންކުރާށޭ ޙަ ދީޘްކުރައްވާކަހަލަ ގޮތަކަށް
އޭނާއަށް

އިޝާރާތެއް ކުރެއްވިއެވެ  .އަދި އެމީހާ ބޯއޮމާންކޮށްގެން އެނބުރިއައުމުން

ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ ﻫﺬﹶﺍ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ
ﻳﺄﹾﺗﻲ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺛﹶﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﺃﹾﺱﹺ ﻛﹶﺄﹶﻧﻪ ﺷﻴﻄﹶﺎﻥﹲ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ":ޝައިޠާނާ ހުންނަހެން ބޯހާވިޔާކޮށްގެން އައުމަށްވުރެން ތިގޮތް ރަނގަޅުކަން
ބޮޑު ނޫންހެއްޔެވެ؟"
އަދި އެހެންފަހަރަކު ނަބިއްޔާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އަށް ،ބޯ ހާވާލައިގެން

ހުރި މީހެއް ފެނިގެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺃﹶﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻜّﻦ ﺑﹺﻪ ﺷﻌﺮﻩ؟
ޙަދީޘުގެމާނަ" :އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާއަޅާލާނެ އެއްޗެއް އޭނާއަތުގައި ނެތީހެއްޔެވެ؟"

1

ރިވާކުރެއްވީ މާލިކު 'އަލްމުވައްޠައު' ގައި
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އަދި އެހެން މީހަކު މިލަވެފައިވާ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުއްޓާ ފެނިވަޑައިގެން

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺃﹶﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻳﺠﹺﺪ ﻣﺎ ﻳﻐﺴِﻞﹸ ﺑﹺﻪ ﺛﹶﻮﺑﻪ

1
F86

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހެދުން ދޮވެލާނެ

އެއްޗެއް އޭނާއަށް ނުލިބުނީހެއްޔެވެ؟"
މީހަކު ވަރަށް

ދެރަ ފޭރާމެއް ލައިގެން ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ -އަރިހަށް އައެވެ .އެހިނދު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺃﹶﻟﹶﻚ ﻣﺎﻝﹲ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﻧﻌﻢ .ﻗﹶﺎﻝﹶ:
ﻣﻦ ﺃﹶﻱ ﺍﳌﹶﺎﻝﹺ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﺍﳌﹶﺎﻝﹺ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ  .ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺁَﺗﺎﻙ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻣﺎﻻﹰ ،ﻓﹶﻠﹾﻴﺮ ﺃﹶﺛﹶﺮ
ﻧﹺﻌﻤﺔ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻭﻛﹶﺮﺍﻣﺘﻪ

2

F87

ޙަދީޘުގެމާނަ:

"ކަލޭ އަތުގައި މުދަލެއް އެބަހުރިހެއްޔެވެ؟" އެމީހާ ދެންނެވިއެވެ" :އާދޭހެވެ".

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :ކޮންކަހަލަ މުދަލެއްހެއްޔެވެ ؟" އެމީހާ ދެންނެވިއެވެ  " :ހުރިހާ
ވައްތަރެއްގެ މުދާވެސް އަރަހުށި ﷲ އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ  ".ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:
"މާތް ﷲ ކަލެއަށް މުދާވެރިކަން ދެއްވާފައިވާހިނދު،

މާތް ﷲ ގެ ނިޢްމަތާއި

ދީލަތިކަމުގެ އަސަރު އެކަލާނގެއަށް ދައްކާށެވެ".
ހުކުރާއި ޢީދު ނަމާދުފަދަ ގިނަމީހުން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނަށް އަންނައިރު ސާފުތާހިރުވެ
ރީތިކޮށް ތިބުމަށް ،ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ވަނީ ވަކިން ބޮޑަށް

1

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު

2

ރިވާކުރެއްވީ ނަސާއީ
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ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ .މިގޮތުން ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﻣﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘّﺨﺬﹶ ﺛﹶﻮﺑﻴﻦﹺ ﻟﻴﻮﻡﹺ
ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻍﹶﻳﺮ ﺛﹶﻮﺑﻲ ﻣﻬﻨﺘﻪ

1
F8

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ތަނަވަސްކަން ހުރެއްޖެނަމަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ ،އޭނާ

ގ މަސައްކަތު
ެ

ހެދުން ނޫން ހެދުމެއް ހުކުރުނަމާދަށް ލުމެވެ".

ރަނާއި ޚާލިޞް ފަށުއި ފިރިހެނުންނަށް ޙަރާމް:
ޒީނަތްތެރިވުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކަމަކަށް ވުމުގެ އިތުރަށް ،އެކަންކުރުމަށް ދީން
ދ ޒީނަތެއްގެ ގޮތުން ﷲ ދެއްވާފައިވާ ތަކެތި
އ ި
އެދޭކަމެކެވެަ .

މީހުން އަމިއްލައަށް

ޙަރާމްކުރީމާ އެކަމާ ދީން އިންކާރުކުރެއެވެ .ﻗﹸﻞﹾ ﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﺯﹺﻳﻨﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺘﻲ

ﺃﹶﺧﺮﺝ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ

ﻭﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺯﻕﹺ
އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީމާނަ:

''އެ

ޖާހިލު

މުޝްރިކުންނަށް

ކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވާށެވެ:

ޒީނަތެއްގެ ގޮތުން ﷲ ކަލޭމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ރީތި ފޭރާން ،ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް
ޙަރާމްކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ރިޒުޤުން ،ޙަލާލު
ރަނގަޅު ތަކެތި ކެއުން ޙަރާމްކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ }އަލްއަޢްރާފް{32 :
ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް ،އިސްލާމްދީން ވަނީ ދެ ބާވަތެއްގެ ޒީނަތް ،ފިރިހެނުންނަށް
ޙަރާމްކޮށްފައެވެ .އެކަމަކު އަންހެނުންނަށް އެ ޙަލާލެވެ.
1

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު

164

ފުރަތަމަ ބާވަތަކީ :ސާފު ރަން ނުވަތަ ބޮޑު ނިސްބަތަކަށް ރަން ހުރި ގަހަނާއެވެ.
ދެވަނަ ބާވަތަކީ :ސާފު ފަށުއި ނުވަތަ ބޮޑު ނިސްބަތަކަށް ފަށުއި ހުރި ފޭރާމެވެ.
ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނު ރިވާކުރެއްވިއެވެ  :ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ -ކަނާތްޕުޅުން ފަށުއި ހިއްޕަވައިގެން ،އަދި ވާތްޕުޅުން ރަން ހިއްޕަވައިގެން

ހުންނަވާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺇﹺﻥﹶّ ﻫﺬﹶﻳﻦﹺ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﹸﻛﹸﻮﺭﹺ ﺃﹸﻣّﺘﻲ

1
F89

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ ފިރިހެނުންނަށް މިދޭތި ޙަރާމެވެ".
ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ރިވާކުރެއްވިއެވެ  :ނަބިއްޔާ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވި އަޑުއެހީމެވެ :ﻻﹶ ﺗﻠﹾﺒﺴﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤﺮﹺﻳﺮ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﻟﹶﺒﹺﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﹶﻢ
ﻳﻠﹾﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ

2

F90

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ކަލޭމެން ފަށުއި ނުލާށެވެ  .ފަހެ ދުނިޔޭގައި ފަށުއި ލައިފިމީހަކު،
އާޚިރަތުގައި ފަށުއި ނުލާނެއެވެ".
އަދި އެހެން ފަހަރަކު ،ފަށުއި ފޭރަމަކާ ބެހޭގޮތުން

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﻻﹶ ﺃﹶﺧﻼﹶﻕﹺ ﻟﹶﻪ

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ

3

F91

1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،އަބޫދާއޫދު ،ނަސާއީ ،އިބްނުޙިއްބާން ،އަދި އިބްނުމާޖާ ރިވާކުރެއްވީ

'އުއްމަތުގެ

އަންހެނުންނަށް ޙަލާލެވެ '.މިހެން އިތުރުކޮށެވެ.
2

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް ،އަދި މިފަދައަކުން އޮތް ޙަދީޘެއް އަނަސްގެ ކިބައިންވެސް މިދެބޭކަލުން

ރިވާކުރެއްވި.
3

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް.
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހަމަކަށަވަރުން މިއީ އަޚްލާޤެއް ނުހުންނަ މީހުންގެ ހެދުމެވެ".
އަދި އެއްފަހަރަކު ފިރިހެނެއްގެ އަތުގައި ރަން އަނގޮޓިއެއް އޮއްވާ ފެނިވަޑައިގަތީމާ ،އެ

ބާލުއްވާފައި އެއްލާލެއްވިއެވެ .އަދި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﻳﻌﻤﺪ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺭﹴ
ﻓﹶﻴﺠﻌﻠﹸﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ .ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ ﻟﻠﺮﺟﻞﹺ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺫﹶﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺧﺬﹾ ﺧﺎﺗﻤﻚ
ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﹺﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺁﺧﺬﹸﻩ ﺃﹶﺑﺪﺍ ﻭﻗﹶﺪ ﻃﹶﺮﺣﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ

1
F92

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ކަލޭމެން މީހަކު އަނގުރު އަލިފާންގަނޑެއް ނަގައިގެން އަތުގައި
އަޅާފާނެހެއްޔެވެ؟" ދެން ރަސޫލު ﷲ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-
ވަޑައިގަތީމާ އަނގޮޓި ނަގައިގެން އެއިން ބޭނުމެއް ހިފަން ބަޔަކު މީހުން

އެތަނުން
އެމީހާ ގާތު

ބުނުމުން ބުންޏެވެ" :ނޫނެކެވެ .ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ! ރަސޫލު ﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ -އެއްލާލެއްވި އެއްޗެއް އަހަރެން އަނބުރާ ނުނަގާނަމެވެ".
ފައިސާއިން އިސްރާފުކުރާ މީހުން އަތުން މިފެންނަ ރަން ގަޑިއާއި ،ރަން ޤަލަމާއި،
ރަން ލައިޓަރާއި ،ރަން ސިގިރެޓި ފޮއްޓާއި ،ޒީނަތަކަށް ޖަހާ ރަންދަތްފަދަ ތަކެއްޗަކީ
ވެސް ހަމަ ރަން އަނގޮޓީގެ ޙުކުމުގައިވާ ތަކެއްޗެވެ.
އެކަމަކު ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ވަނީ ފިރިހެނުންނަށް ރިހި
އަނގޮޓި ހުއްދަކުރައްވާފައެވެ  .އިބްނު ޢުމުރުގެ ކިބައިން ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ :

1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް
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F93

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ރަސޫލުﷲ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަ ސައްލަމަ -ރިހި އަނގޮޓިކޮޅެއް
ތުރުކުރެއްވިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނަށްފަހު އެ އޮތީ އަބޫބަކުރުގެފާނު އަތްޕުޅުގައެވެ

.

އޭގެފަހުން އޮތީ ޢުމަރުގެފާނު އަތްޕުޅުގައެވެ  .އަދި އަރީސް އޭ ކިއުނު ވަޅަކަށް އޭތި
ވެއްޓެންދެން އޮތީ ޢުޘްމާނުގެފާނު އަތްޕުޅުގައެވެ".
ދެން ދަގަނޑުފަދަ އެހެނިހެން މަޢްދަ ންތައް ޙަރާމްކަމަށް އޮތް ޞަރީޙަ
ނެތެވެ .ޞަޙީޙު ބުޚާރީގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި އޮތީ،
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

އ
ޞ ް
އ ެ
ނ ް
ަ

ކީރިތި ރަސޫލު -

އަށް ނަފްސު ހިބަކުރި އަންހެންމީހާއާ

އިންނަން

ބޭނުންވި ފިރިހެންމީހާ ގާތުގައި "ދަގަނޑު އަގޮނޓިއެއް ނަމަވެސް )އަންހެން މީހާއަށް
ދޭން( ހޯދާށޭ" އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިކަމަށެވެ .އަދި މި ޙަދީޘުން ދަގަނޑު އަނގޮޓި
ފިރިހެނުންނަށް ހުއްދަކަމަށް ބުޚާރީ ވަނީ ދަލީލު ނަންގަވާފައެވެ.
ޞިއްޙީ ބޭނުމެއް އޮވެއްޖެނަމަ ،ފަށުއި ފޭރާން ލުންވެސް ހުއްދައެވެ  .ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ބިން ޢައުފާއި ،ޒުބައިރު ބި

ން އަލްޢައްވާމާއި ދެބޭކަލުންނަށް

ޖެހިވަޑައިގެން ފަށުއި ފޭރާންތުރުކުރައްވަން،

އެ ދެބޭކަލުންނަށް ،ކީރިތި ރަސޫލު -

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ.
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1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ ،އައްލިބާސް ބާބުގައި

2
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ހަމުގެ

ބައްޔެއް

2

ފިރިހެނުންނަށް މިދޭތި ޙަރާމްވުމުގެ ޙިކުމަތް:
އިސްލާމްދީން ފިރިހެނުންނަށް ރަނާއި ފަށުއި ޙަރާމްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މަތިވެރި ތަރުބަވީ
އަދި އަޚްލާޤީ ބޭނުމެކެވެ .އިސްލާމްދީނަކީ ޖިހާދުކުރުމާއި ބާރާއި ޢިއްޒަތުގެ ދީނެވެ .ވީމާ
ފިނޑިކަމާއި އަންހެންދުޅާކަމުގެ ނުރައްކަލުން ،ފިރިހެނުންގެ ފިރިހެންވަންތަކަން
ޙިމާޔަތްކުރުން މިދީން ބޭނުންވެއެވެ  .އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑާއި ތަފާތު ހަށިގަނޑެއް
މާތް ﷲ ލައްވާފައިވާ ފިރިހެނާ ،އަންހެނުން ލާކަހަލަ އޮމާން ހެދުމާއި ރީތި
ގަހަނާއެޅުމަކީ ،އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
އަދި މި ޙަ ރާމްކުރުމުގެ ފަހަތުގައި އިޖް ތިމާޢީ ލަނޑުދަނޑިއެއްވެސް އެބައޮތެވެ  .ރަނާއި
ފަށުއި ފިރިހެނުންނަށް ޙަރާމްކުރީ ،ބޭނުން ނެތް އިސްރާފުކުރުމާއި ތަނަވަސްކަމުގައި
ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް އިސްލާމްދީން ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ބައެއްގެ
ގޮތުންވެސްމެއެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ނަޒަރުގައި ތަނަވަސް

ކަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާ

ދިއުމަކީ ،އުއްމަތްތައް ހަލާކުވެ ދިއުމުގެ ފެށުންކަމުގައިވާ އަޚްލާޤީ ހަމަތައް
ފުނޑުފުނނޑުވުމުގެ ސަބަބެކެވެ  .އަދި އެއީ އިޖް ތިމާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ނެތިދިއުން
ދައްކައިދޭ ކަމެކެވެ  .އެފަދަ މުޖްތަމަޢެއްގައި މުއްސަނދިކަމުގައި ހައްދުފަހަނައަ ޅާފައިވާ
މަދު ބަޔަކު ތިބޭނީ ފަޤީރުކަމުގެ ވަކިތަކުގެ ދަށުވެފައިވާ ގިނަބަޔަކަށް ވާ ކާނާ ކައިގެން
ފަލަވެފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މުއްސަނދިކަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާއި
އިސްރާފު ދިރިއުޅުމަކީ ،އިސްލާޙުކޮށް ހެޔޮމަގަށް ގޮވާލާ ޙައްޤު ކޮންމެ ރިސާލަތެއްގެ
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ޢަދުއްވެކެވެ .ޤުރުއާނުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺩﻧﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﻬﻠﻚ ﻗﹶﺮﻳﺔﹰ ﺃﹶﻣﺮﻧﺎ
ﻣﺘﺮﻓﻴﻬﺎ ﻓﹶﻔﹶﺴﻘﹸﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﹶﺤﻖ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻝﹸ ﻓﹶﺪﻣﺮﻧﺎﻫﺎ ﺗﺪﻣﲑﺍﹰ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ :

ދ
އ ި
" ަ

ބައެއްގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން

 ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ހަލާކުކުރެއްވުމަށް ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ
އެއްކައުވަންތަކޮށް ،ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ކިޔަމަންވުމަށް،

ރަށެއް

އެރަށެއްގެ ތަނަވަސްކަމުގައި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންނަށް އަމުރުކުރައްވަމެވެ .އެރަށެއްގެ ދެންތިބޭ މީހުންނަކީ
ﷲ ގެ އަމުރުފުޅަށް

މުއްސަނދިންނަށް ތަބާވާބައެކެވެ  .ނަމަވެސް އެ މުއްސަނދިން
ނުކިޔަމަންތެރިވެ ،ރަސޫލުން ދޮގޮކޮށް ،ފާސިދު ޢަމަލުކޮށް އުޅެއެވެ

 .ދެން ކޯފާގެ

ބަސްފުޅު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙައްޤުވެދެއެވެ  .ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެރަށެއް
މުޅިން ހަލާކުކުރައްވައި ނެތިކުރައްވަމެވެ} ".އަލްއިސްރާ{16 :

ދ އައްސަބައު ސޫރަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ :ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﹶﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺬﻳﺮﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺎﻝﹶ
އ ި
ަ
ﻣﺘﺮﻓﹸﻮﻫﺎ ﺇﹺﻧﺎ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﺭﺳﻠﹾﺘﻢ ﺑﹺﻪ ﻛﹶﺎﻓﺮﻭﻥﹶ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ  " :ﷲ އެއްކައުވަންތަކޮށް އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި،
މިކަމާ ޚިލާފުވާ މީހުންނަށް

ބިރުވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވު

މަށް

ރަސޫލުބޭކަލަކު

ފޮނުއްވުމުން ،ތިމަންމެން މިތިބީ ،ތިޔަ ރަސޫލުން އެކަމަކާއިގެން ފޮނުއްވެވި ކަމަކަށް
ހަމަކަށަވަރުން ކާފިރުވެގެންނޭ ،އެރަށެއްގައި
ހައްދުފަހަނައަޅައިފައިވާ މީހުން

ނުބުނާ އެއްވެސް ރަށަ

ރަސޫލުބޭކަލު ފޮނުއްވާފައިނެތެވެ}".އައްސަބައު{34 :
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ތިބި ތަނަވަސްކަމުގައި
ކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތްވާ
ވަސައްލަމަ-

ވަނީ،

ގޮތުގެމަތިން ،ނަބިއްޔާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

މުއްސަނިދިކަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާއި އިސްރާފު

ދިރިއުޅުން ،މުސްލިމުންނަށް ޙަރާމްކުރައްވާ ފައެވެ .ރަނާއި ފަށުއި ފިރިހެނުން ނަށް
1

ޙަރާމްކުރެއްވިފަދައިން ،ރަންރިހީގެ ކަންވާރު
95

F

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުނަނަށްވެސް

ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ ތަފްޞީލު އަދި ފަހުން އެބައާދެއެވެ.
މި ޙުކުމްތަކުގެ ފަހަތުގައި ބުރަދަންހުރި އިޤްތިޞާދީ ސަބަބުތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ
ދުނިޔޭގައި ފައިސާ އަގުކުރެވޭ އެއްޗަކީ ރަނެވެ

 .ވީމާ ކަންވާރާއި

.

ފިރިހެނުންގެ

ގަހަނާއަކަށް ރަން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އަންހެނުންނަށް މިދޭތި ހުއްދަވުމުގެ ޙިކުމަތް:
ރަނާއި ފަށުއި ޙަރާމްވުމުގެ ޙުކުމުން އަންހެނުން އިސްތިސްނާވެފައި އޮތީ  ،އަންހެނުންގެ
ޠަބީޢަތާއި އަންހެންވަންތަކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ .ޒީނަތްތައް ލޯބިކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ
ފިޠުރަތުގައިވާ ކަމެކެވެ  .ނަމަވެސް އަންހެނުން ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ހުރިހާވެސް ބޭނުމަކީ
ފިރިހެނުންނަށް ދައްކައި އެމީހުން ލެންބުވު

1

މާއި ޝަހުވަތްތެރިކަން ހިލުވުން

ކަމަށް

ކަންވާރު :އެއްޗެހި އަޅާށާއި ކައްކަން ގެންގުޅޭ ތަކެތި ،މިސާލަކަށް ތެލި ދޮލަނގު ރުނބާފަދަ ތަކެތި )ތަރުޖަމާނު(

170

ވެގެންނުވާނެއެވެ .ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގައި ވަނީ  :ﺃﻳﻤﺎ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹲ ﺍﺳﺖﻋﻄﹶﺮﺕ ﻓﹶﻤﺮﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮﻡﹴ
ﻟﻴﺠﹺﺪﻭﺍ ﺭﹺﻳﺤﻬﺎ ﻓﹶﻬﹺﻲ ﺯﺍﻧﹺﻴﺔﹲ ،ﻭﻛﹸﻞﹸّ ﻋﻴﻦﹴ ﺯﺍﻧﹺﻴﺔﹲ

1

F96

ޙަދީޘުގެމާނަ" :އަންހެނަކު އަތަރުލައިގެން ،ވަސްދުއްވުމަށްޓަކައި ބައެއްގެ )ފިރިހެނުންގެ(
ތެރެއަށް ހިނގައްޖެނަމަ ،އޭނާއަކީ ޒިނޭކުޅަމީހެކެވެ

 .އަދި އޭނާއަށް ބަލާ

ކޮންމެ

ލޮލަކަށްވެސް އެކުރެވެނީ ޒިނޭއެވެ".
ތ ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ:
ދ މިގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވަމުން މާ ް
އ ި
ަ

ﻭﻻ ﻳﻀﺮﹺﺑﻦ ﺑﹺﺄﹶﺭﺟﻠﻬﹺﻦ ﻟﻴﻌﻠﹶﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﲔ ﻣﻦ ﺯﹺﻳﻨﺘﻬﹺﻦ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ  " :އަދި އެކަނބަލުންގެ ގަހަނާއާއި ޒީނަތުގެ ތެރެއިން،
ވަންހަނާވެފައިވާ ތަކެތި އެންގުމަށްޓަކައި ،ފައިތިލަތަކުން ބިމުގައި އެކަނބަލުން
ނުތަޅާހުށިކަމެވެ} ".އައްނޫރު(31 :

މުސްލިމް އަންހެނާގެ ހެދުން:
ހަށިގަނޑު ވަ ނާތައް ސިފަކޮށްދޭ ،ހަންގަނޑުފެންނަ ތުނި ހެދުން ލުން ،އިސްލާމްދީން
ވަނީ އަންހެނާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކޮށްފައެވެ

1

.

އަދި ހަމައެހެންމެ

ހަށިގަނޑުގެ

ރިވާކުރެއްވީ ނަސާއީ ،އަދި އިބްނު ޚުޒައިމާއާއި އިބްނު ޙިއްބާން ވަނީ އެދެބޭކަލުންގެ 'ޞަޙީޙް' ގައި މި ޙަދީޘް

ރިވާކުރައްވާފައި
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ގުނަވަންތައް ،ޚާއްޞަކޮށް އުރަމައްޗާއި އުނަގަނޑާއި ބުޑުފަދަ ފިތުނަވެރި ގުނަވަންތައް،
ވަކިކޮށް ބައްޓަންކޮށްދޭ ،ހެދުމަކީވެސް ދީން ޙަރާމްކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  .ﷲ ގެ ރަސޫލާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺻﻨﻔﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺭﻫﻤﺎ  :ﻗﹶﻮﻡ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻴﺎﻁﹲ ﻛﹶﺄﹶﺫﹾﻧﺎﺏﹺ
ﺍﻟﺒﻘﹶﺮﹺ ﻳﻀﺮﹺﺑﻮﻥﹶ ﺑﹺﻬﺎ ﺍﻟﻨّﺎﺱ) ﺇﹺﺷﺎﺭﺓﹰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﳊﹸﻜﹶّﺎﻡﹺ ﺍﻟﻈﱠﻠﹶﻤﺔ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﹾﺸّﻌﻮﺏﹺ( ،ﻭﻧﹺﺴﺎﺀٌ ﻛﹶﺎﺳﻴﺎﺕ
ﻋﺎﺭﹺﻳﺎﺕ ﻣﻤﻴﻼﺕ ﻣﺎﺋﻼﺕ ﺭﺅﻭﺳﻬﻦ ّﻛﹶﺄﹶ ﺳﻨﹺﻤﺔ ﺍﻟﹾﺒﺨﺖ ﺍﻟﹾﻤﺎﺋﻠﹶﺔ ،ﻻﹶ ﻳﺪﺧﻠﹾﻦ ﺍﻟﹾﺠﻨّﺔﹶ ،ﻭﻻﹶ ﻳﺠﹺﺪﻥﹶ
ﺭﹺﻳﺤﻬﺎ ،ﻭﺇﹺﻥﹶّ ﺭﹺﻳﺤﻬﺎ ﻟﹶﻴﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﺴِﻴﺮﺓ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ

1

F97

"ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބާވަތެއްގެ ބައެއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަދި
ފެނިވަޑައިނުގަނެއެވެ .އެއީ ގެރީގެ ނިގޫފަދަ ޗާބޫކުތަކަކުން މީހުންގެ ގައިގައި ތަޅާ
ބަޔަކާއި )ރައްޔިތުން ތަޅާ އަނިޔާކުރާ

ވެރިން( ،ހެދުން ލައިގެން އެކަމަކުވެސް

އޮރިއާމުން ތިބޭ )ޢައުރަ ނިވާނުވާ ހެދުންލާ( އަންހެނުންތަކެކެވެ .އެއަންހެނުންނަކީ
ތެދުމަގާއި ޢިއްފަތްތެރި ކަމުގެ ސީދާމަގުން ލެނބިފައި ތިބޭ ،އަދި އެހެންމީހުން
ކަތިމަގަށް ލަންބުވާ ބައެކެވެ .އެމީހުންގެ ބޯ ހީވާނީ ބުޚްތުއޭ ކިޔޭ )ދެގޮންގަނޑުލީ(
ޖަމަލުގެ

އުސްވެ ލެނބިފައިވާ

ގޮންގަނޑުހެނެވެ.

އެމީހުންނަށް

ސުވަރުގެއަކަށް

ނުވަދެވޭނެއެވެ .އަދި ސުވަރުގޭގެ ވަސް ވެސް ނުދެކޭނެއެވެ .އެތާނގެ ވަހަކީ މިވެނި
އެވެނި ރާސްތާއަކަށް ފޯރާ އެއްޗެކެވެ".

1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް

172

ހެދުން ލައިގެން އެކަމަކުވެސް އޮރިއާމުން ތިބޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވީ،
ހުންނަހެން،

މިޒަމާނުގައި އަންހެނުންގެ ގިނަ ހެދުން

ހެދުމުގެ ތުނިކަމުންނާއި

ބާރުކަމުން ،ހެދުންލުމުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަނުވެ ހަށިގަނޑު ހާމަވާތީއެވެ

ދ
ފ ަ
މ ަ
ދ ި
އ ި
ަ .

ހެދުންލާ މީހުންގެ ބޭނުމަކީ ހަށިގަނޑު ނިވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަށިގަނޑު ހާމަކުރުމެވެ.
ޙަދީޘްގައިވާ ބުޚްތުގެ މާނައަކީ ،ގޮންގަނޑު ބޮޑު ވައްތަރެއްގެ

ދ
ފ ަ
މ ަ
ޖަމަލެކެވެި .

އަންހެނުންގެ ބޯ ،މިޖަމަލުގެ ގޮންގަނޑާ އެއްގޮތް ކުރެއްވީ ،އިސްތަށިގަނޑު ބޮޑުކޮށް
ދެއްކުމަށާއި މީހުންގެ ސަމާލުކަންހޯދަން ،ބޮލުގެ މެދަށް ހުޅިޖަހައި އުފުލާތީއެވެ
މިސިފަކުރެއްވުމަކީ ،އެތައް ޤަރުނެއްކުރިން މިޒަމާނުގެ ކަންތައްތައް ފެނިވަޑައިގެ

.
ނ
ް

ކުރެއްވި ސިފަކުރެއްވުމެއް ކަހަލައެވެ  .އެހެނީ މިޒަމާނުގައި މިވަނީ އަންހެނުންގެ
އިސްތަށިގަޑު ގޮތްގޮތަށް ހަ ދައި ރީތިކުރުމާއި ،އިސްތަށިގަނޑަށް ތަފާތު ވައްތަރުތައް
ޖައްސައިދޭ ،ބޯކޮށާތަންތަން ހުޅުވިފައެވެ

.

ގިނައިން މިތަންތާނގައި ތިބެނީ

ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި މި މަސައްކަތަކީ އެހާމެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ  .އަދި މިވަރުން
ފުދުނީކީ ނޫނެވެ  .ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން ،މާތް ﷲ އެމީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ޠަބީޢީ
އިސްތަށިގަނޑުން ނުފުދިގެން،

ވިދާ ،ރީތި ،އޮމާން ،ބޮޑު އިސްތަށިގަނޑެއް

ދެއްކުމަށްޓަކައި ،މަޞްނޫޢީ އިސްތަށިގަނޑުތައް ގަ ނެ ގުޅުވައެވެ  .ހުރިހާވެސް ބޭނުމަކީ
އޭނާގެ ޖާޒުބިއްޔަތުކަން އިތުރުކޮށް ފިރިހެނުން ދަހިވެތިކުރުމެވެ.
އަދި މި ޙަދީޘް ގައިވާ ޢަޖާއިބުވާ އަނެއް ކަމަކީ ،ޚުދުމުޚުތާރު އަނިޔާވެރި ވެރިކަމާއި
މުޖްތަމަޢުގެ އަޚްލާ ޤު ފަސާދަވުމާއި ގުޅުވާފައި އޮތްކަމެވެ  .މިއީ ތެދު ޙަޤީޤަ ތެކެވެ.
ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިން އާދަވެގެން ކުރާކަމަކީ ،ރައްޔިތުން ޤައުމުގެ ޢާއްމު މައްސަލަތައް
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ބަލާ ފިކުރުކުރުމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ،ޝަހުވަތާއި އަމިއްލަ ވަގުތީ އުފާލިބޭ
ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޝްޣޫލުކުރުވުމެވެ.

އެއް ޖިންސު އަނެއް ޖިންސާ ވައްތަރުވެގަތުން:
ނަބިއްޔާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ވަނީ ،އަން ހެނުން ފިރިހެނުންގެ ހެދުން
ލުމާއި ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ހެދުންލުން

މަނާކަން އަންގަވާ އިޢްލާންކުރައްވާފައެވެ .

ﺍﻝﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ
މިގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﻟﹶﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﻟﱠ
ﻳﻠﹾﺒﺲ ﻟﺒﺴﺔﹶ ﺍﻟﹾﻤﺮﺃﹶﺓ ﻭﺍﻟﹾﻤﺮﺃﹶﺓﹶ ﺗﻠﹾﺒﺲ ﻟﺒﺴﺔﹶ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ

1
F98

ޙަދީޘުގެމާނަ" :އަންހެނުންގެ ހެދުންއަޅާ ފިރިހެނާއި ،އަދި ފިރިހެނުންގެ ހެދުންއަޅާ
އަންހެނާއަށް ލަ ޢްނަތް ހުރިކަމުގައި ،ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ".

އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﹺ ﺑﹺﺎﻟﻨﺴﺎﺀِ ﻭﻟﹶﻌﻦ ﺍﻟﹾﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀِ ﺑﹺﺎﻟﺮﺟﺎﻝﹺ

1

2
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ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު ،އަބޫދާއޫދު ،ނަސާއީ ،އިބްނުމާޖާ އަދި އިބްނު ޙިއްބާން

އަލްޙާކިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ :މުސްލިމުގެ ޝަރުޠުން ޙަދީޘް ޞަޙީޙުކަމަށް
2

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި އެހެން ބޭކަލުން
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ﻟﹶﻌﻦ ﺍﻟﹾﻤﺘﺸﺒﻬﹺﲔ ﻣﻦ

އޭނާގެ ޞަޙީޙުގައި ،އަދި

ޙަދީޘުގެމާނަ:

"އަންހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަންނަ ފިރިހެނުނަނަށާއި ،ފިރިހެނުންނާ

ވައްތަރުވެގަންނަ އަންހެނުންނަށް ،ލަޢްނަތް ހުރިކަމުގައި ،ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ".
ވައްތަރުވެގަތުމުގެ ތެރޭގައި ،ވާހަކަދެއްކުމާއި ،ހަ ރަކާތާއި ،ހިނގުމާއި ،ހެދުންއެޅު ންފަދަ
ކަންކަމުގައި އެއް ޖިންސު އަނެއް ޖިންސާ ވައްތަރުވެގަތުން ހިމެނެއެވެ.
ފަރުދުންނާއި އަދި ޖަމާ ޢަތަށް ވެސް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު މުޞީބާތަކީ ،ފިޠުރަތާ
.

ޚިލާފުވެ ޠަބީޢަތުގެ މަގުން އެއްކިބާވުމެވެ

ޠަބީޢަތުގައި ވަނީ އަންހެނުންނާއި

ފިރިހެނުންނެވެ .މިއިން ކޮންމެ ޖިންސަކަށް ވަކި ޚާއްޞަ ސިފަތަކަކާއި ޚާއްޞަ
ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ  .ކަން މިހެން އޮއްވާ ފިރިހެނު ން އަންހެންދުޅާވެ،

އަންހެނުން

ފިރިހެންދުޅާވެއްޖެނަމަ ޠަބީޢީ ނިޒާމު އެގޮތްމިގޮތްވެ އަޚްލާޤީ ހަމަތައް
ނެތިހިނގައިދާނެއެވެ.
ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި

ﷲ ލަޢްނަތްލައްވާ ،އަދި މި ލަ

ޢްނަތަށް މަލާއިކަތުން

އާމީންކިއުއްވާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ،ނަބިއްޔާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-
ގުނުއްވާފައިވާ އެއްބަޔަކީ ،ފިރިހެނެއްގެ ގޮތުގައި ﷲ އޭނާ އުފެއްދެވުމުން އަމިއްލައަށް
ﷲ

އަންހެނަކަށްވެ އަންހެންދުޅާވާ މީހުންނާއި ،އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައި
އުފެއްދެވުމުން އަމިއްލައަށް ފިރިހެނަކަށްވެ ފިރިހެންދުޅާވާ މީހުންނެވެ.

F10
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ރިވާކުރެއްވީ ޠަބަރާނީ.
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1

އޭނާ

މިހެންވެ ނަބިއްޔާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ވަނީ ފިރިހެނުން ރީނދޫ ކުލައިގެ
ހެދުންލުން މަނާކުރައްވާފައެވެ  .ޢަލީގެފާނު ކިބައިން އިމާމް މުސްލިމް އޭނާގެ

'ޞަޙީޙު'

ގައި ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ  .ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  :ﻧﻬﺎﻧﹺﻲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺻﻠﹶّﻰ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹶّﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘّﺨﺘّﻢﹺ ﺑﹺﺎﻟﺬﹶّﻫﺐﹺ ﻭﻋﻦ ﻟﺒﺎﺱﹺ ﺍﻟﻘﹶﺴِّﻲﹺّ ﻭﻋﻦ ﻟﺒﺎﺱﹺ ﺍﳌﹸﻌﺼﻔﹶﺮﹺ
":ރަން އަނގޮޓިއެޅުމާއި ،ފަށުއި ހެދުން ލުމާއި ،ރީނދޫ ހެދުން ލުން،

ޙަދީޘުގެމާނަ

ރަސޫލު ﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ވަނީ އަހަރެންނަށް ނަހީކުރައްވާފައެވެ".

އަދި އިބްނު ޢަމްރު ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އިބްނު ޢަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ  :ﺭﺃﹶﻯ ﺭﺳﻮﻝﹸ
ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺻﻠﹶّﻰ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹶّﻢ ﻋﻠﹶﻲ ﺛﹶﻮﺑﻴﻦﹺ ﻣﻌﺼﻔﹶﺮﻳﻦﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺇﹺﻥﱠ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹶّﺎﺭﹺ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻠﹾﺒﺴﻬﺎ

1

F10

ޙަދީޘުގެމާނަ :

" އަހަރެން ރީނދޫކުލައިގެ ދެހެދުންލައިގެން ހުއްޓާ ފެނިވަޑައިގެން  ،ރަސޫލު

ﷲ  -ޞައްލަﷲ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " .ތިޔައީ ކާފަރުންގެ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ހެދުމެކެވެ .ވީމާ ތި ނުލާށެވެ".

މަޝްހޫރުކަމާއި ކިބުރުވެރިކަމުގެ ހެދުން:
ފަދަ ،މާތް

ކާއެއްޗެއްސާއި ބޯއެއްޗެއްސާއި އަންނައުނު

ﷲ

ރިޒުޤުކުރައްވާފައިވާ

ރަނގަޅުތަކެތީގެ ބޭނުމާއި އުފާ ލިބިގަތުމުގައި އޮތް ޢާއްމު ޤަވާޢިދަކީ ،އެ
ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްރާފެއް އަދި ކިބުރުވެރިކަމެއް ނެތުމެވެ.
1
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އިސްރާފުކުރުމަކީ ޙަލާލް އެއްޗެއްގެ ބޭނުމާއި އުފާލިބިގަތުމުގައި އޮންނަންވާ
ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމެވެ  .ކިބުރުވެރިކަމަކީ ،ބޭރުފުށަށްވުރެ ބޮޑަށް ހިތާއި ނިޔަތާއި
ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ  .އެއީ ބޮޑާވުމުގެ ގަސްތެވެ  .އެހެން މީހުންނަށްވުރެ މަތިވުމެވެ .

އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ފަޚުރުވެރިވުމެވެ .ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ ﻛﹸﻞﱠ ﻣﺨﺘﺎﻝﹴ ﻓﹶﺨﻮﺭﹴ
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ" :ދުނިޔެއިން ނިޢުމަތްތައް ލިބުނީމާ ކިބުރުވެރިވެ ،އެއިން އެހެން
މީހުންގެ މައްޗަށް ފަޚްރުވެރިވާ އެއްވެސް މީހަކުދެކެ ،ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގެނެއް ނުވެއެވެ ".
}އަލްޙަދީދް{23 :

ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ  :ﻣﻦ ﺟﺮ ﺛﹶﻮﺑﻪ
ﺧﻴﻼﹶﺀَ ﻟﹶﻢ ﻳﻨﻈﹸﺮ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ

1

F102

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ކިބުރުވެރިކަމުން ހެދުން ދަމަމުން ހިނގައިފިމީހަކަށް ،ޤިޔާމަތްދުވަހު މާތް
ﷲ ބައްލަވާވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ".
ކިބުރުވެރިކަމެއްކަމަށް ހީވެދާނެ ކަމަކާވެސް
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-
ނަހީކުރައްވާފައެވެ.

ވަނީ
މިފަދަ

"މަޝްހޫރުވުމުގެ

ހެދުމަކީ،

ތަނަވަސްކަން ހާމަކޮށް ދެއްކުމާއި،

ދުރުވުމަށްޓަކައި ،ނަބިއްޔާ  -ޞައްލަﷲ
ފަޚްރުވެރިވުމާއި ،އެކަކު އަނެކާއަށްވުރެ

ބޭރުން ރީތި ނަމަވެސް

މުޖްތަމަޢެއް އުފެދުމަށް މަގުފަހިވާ އެއްޗެކެވެ.

1

ހެދުންލުން މުސްލިމުންނަށް

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް
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އެތެރެ ހުހިވެފައިވާ

ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﻣﻦ ﻟﹶﺒﹺﺲ ﺛﹶﻮﺏ ﺷﻬﺮﺓ ﺃﹶﻟﹾﺒﺴﻪ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺛﹶﻮﺏ ﻣﺬﹶﻟﹶّﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﺛﹸﻢ ﺃﻟﹾﻬﹺﺐ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﺭﺍﹰ

1

F103

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުކަމުގެ ހެދުންލައިފިމީހަކު ،ޤިޔާމަތްދުވަހު މާތް ﷲ
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ދ ﷲ ،އިންސާނުން ހައްދަވާ ލައްވާފައިވާ
އ ި
އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ ަ " :
ފިޠުރަތާއި،

ޚަލްޤުކުރެއްވިގޮތް

ދ
ސ ާ
ީ

ބަދަލުކުރުމަށްވެސް ތިމަން ،އެބައިމީހުންނަށް

ގޮވާލާނަމެވެ} ".އައްނިސާ{119 :

ޑމާއި ރީތިވުމަށް ކުރާ އޮޕްރޭޝަން:
ޓެޓޫޖެހުމާއި ދަތް ކެ ނ ު
ނައަޅާ

ގައިގައި ޓެޓޫޖެހުމާއި ދަތް ކެނޑުމަކީ ،ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ހައްދުފަހަ

ދިއުންކަމުގައި ބެލެވޭ ދެކަމެވެ .ﻟﹶﻌﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹸ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﹾﺴﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺷﻤﺔﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺔﹶ،
ﻭﺍﻟﻮﺍﺷﺮﺓﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺘﻮﺷﺮﺓﹶ
 ،ދަތް ކަނޑައިދޭ

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ޓެޓޫ ޖަހައިދޭ މީހާއާއި ޓެޓޫ ޖައްސުވާ މީހާއާއި

މީހާއާއި ދަތް ކަނޑުވާ މީ ހާއަށް ،ލަޢްނަތް ހުރިކަމުގައި ،ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ".

1

F105

ޓެޓޫޖެހުމަށް ބަލާއިރު ،ޒާތެއްގެ ނޫކުލައަކުން މީހާގެ މޫނާއި އަތްފަދަ ތަންތާގައި
ޓެޓޫޖަހައި ފާޑުފާޑުގެ ކުރެހުންތައް ކުރެހުމުގެ ސަބަބުން  ،މި ގުނަވަންތަކުގެ ރީތިކަމާއި
ޠަބީޢީކަން ދާއިމަށް ގެއްލިގެންދެއެވެ  .ކުރީގެ ބައެއް ޢަރަބިން

–ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް

އަންހެނުން -މުޅި ހަށިގަނޑުގައިވެސް ޓެޓޫޖަހައި ކުރަހައި އުޅުނެވެ

 1ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް
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އ
އ ް
ބ ެ
ދ ަ
އ ި
ަ .

އަތާއި

ދީންތަކުގެ މީހުން އެމީހުން އަޅުކަންކުރާ އެއްޗެއްސާއި ދީނީ ޝިޢާރުތައް،
މޭމަތިފަދަ ތަންތާގައި ޓެޓޫގެ ސިފައިގައި ޖަހައެވެ.

އަދި މިހުރިހާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ،ޓެޓޫޖެހުމަކީ އެ ކަށިތައް ގަޔަށް
ހެރުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ބޮޑު ވޭނަކާއި ގެއްލުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ކަމެކެވެ  .ވީމާ
އ
އ ި
ޓެޓޫޖެހުމަކީ މިފަދަ ގެއްލުންތަކާއި ފަސާދަ ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީ ،މިކަންކޮށްދޭ މީހާ ާ
މިކަންކުރުވާ މީހާއަށް ލަޢްނަތް ލިބޭ ބަޔަކަށް ވީއެވެ.
ދަތްކެނޑުމަކީ ނުވަތަ ދަތް ބުރިކުރުމަކީ ވެސް ،ދަތްބުރިކޮށްދޭ މީހާއާއި  ،ދަތްބުރިކުރުވާ
މީހާއަކީވެސް ލަޢްނަތް ލިބޭ ބައެއްކަން،
ވަސައްލަމަ-

ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
މިކަންތައްތައް ޙަރާމްވަނީ ހަމައެކަނި

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަންހެނުންނަކަށް ނޫނެވެ  .ފިރިހެނުންނަށްވެސް މިކަން ޙަރާމެވެ  .ކިއެއްތަ ،މިކަމުން
ފިރިހެނުންނަށް ލަޢްނަތް ލިބުން އައުލާކަން ބޮޑެވެ.
ކީރިތި

ރަސޫލު

ﷲ  -ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ވަނީ ،ދަތްބުރިކުރުން

ޙަރާމްކުރެއްވިފަދައިން ،ރީތިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ދެދަތް ދުރުކުރު
ޙަރާމްކުރައްވާ ،އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް ލަ

ﺍﻟﹾﻤﺘﻔﹶﻠﱢﺠﺎﺕ ﻟﻠﹾﺤﺴﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﻐﻴﺮﺍﺕ ﺧﻠﹾﻖ ﺍﻟﻞﱠﻩ

180

ންވެސް

ޢްނަތް ހުރިކަން އަންގަވާފައެވެ  .ﻟﹶﻌﻦ

ޙަދީޘުގެމާނަ

":އަދި ރީތިވުމުގެ ގޮތުން

މީހުންނަށް

ލަޢްނަތް ހުރިކަމުގައި ،

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ".

ދަތްތައް ދުރުކޮށް ،ﷲ ހެއްދެވިގޮތް ބަދަލުކުރާ
ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ-

1

F106

ބައެއް އަންހެނުންނަކީ ،މާތް

ﷲ ހެއްދެވިއިރު ،މިގޮތަށް ދެ ދަތް ދޭތެރެ ދުރުކޮށް

ހައްދަވާފައިވާ ބައެކެވެ  .އަދި އަނެއްބައި އަންހެނުންނަކީ މިސިފަ ލިބިގެންވާ ބައެއް
ނޫނެވެ .މިހެންވެ މިފަދަ ބައެއް މީހުން ،އުފެދުމުގައި

ހިމުން ދަތްތައް ،ދަތްދުރުކޮށްދޭ

މީހުން ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުންގެ އެހީގައި ދުރުކުރުވައެވެ  .ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި
މިކަމަކީ އޭނާގެ ކިބައިގައި ނެތް ރީތިކަމެއް ދައްކަން ހެދޭ މަކަރެކެވެ  .އޮޅުވާލުމެކެވެ.
ދ ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމެވެ  .އަދި މިއީ
އ ި
ަ

އ
އ ާ
އިސްލާމްދީން ެ

ދެކޮޅުހަދާ ކަންކަމެވެ.
މި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގެ އަލީގައި ،މި ޒަމާނުގައި މިކިޔާ ޕްލާސްޓިކު ސާޖަރީގެ ޙުކުމަކީ
ކޮބައިކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގި ގެންދާނެއެވެ .ރީތިވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކު
ސާޖަރީއަކީ ،މި ޒަމާނުގެ ހުޅަނގުގެ މާއްދީ ޙަޟާރަތް ،ހަށިގަނޑާއި ޝަހުވަތުގެ
ޙަޟާރަތް ،ގޮވާލާ އިޝްތިހާރުކުރާ ކަމެކެވެ  .މިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން،
ނޭފަތާއި އުރަމަ އްޗާއި އަދި މިނޫންވެސް ގުނަވަންތަކުގެ ބައްޓަމާއި ސިފަ ބަދަލުކުރަން،
އެތަކެއް ސަތޭކަ އަދި އެތަކެއް ހާސް ރުފިޔާ ހޭދަކުރެއެވެ
ބޭނުމުގައި ޕްލާސްޓިކު ސާޖަރީކު

ރުވުމަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި،

ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމެވެ
1

 .މިގޮތަށް ރީތިވުމުގެ

.

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމް ،އިބްނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން.
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އ
މ ީ
ި

ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ވެވޭ

އިސްރާފެކެވެ .އަދި މިކަ މަކީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތި،

ﷲ ހައްދަވާފައިވާ ގޮތް

ބަދަލުކުރުމެވެ .މިހެންވެ ،މި މީހުންނަކީ ،މާތް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ލަޢްނަތް
ދެއްވާފައިވާ މީހުން ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ބަޔަކަށް ވީއެވެ  .މިކަމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ
އަނިޔާއާއި ވޭނުގެ އިތުރުން ،ފެންނަ އަނެއް ކަމަކީ ،ބޭރުފުށަށް އަޅާލުމުގައި
އިސްރާފުކުރުމާއި ،ޙަޤީޤަތްތަކަށްވުރެ މަންޒަރަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުމާއި،
ރޫޙަށްވުރެ ހަށިގަނޑު އިސްކުރުމެވެ.
"ނަމަވެސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރި އާދަޔާ ޚިލާފު އައިބެއް ގެ ސަބަބުން ،އޭނާއަށް
ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން އުނދަގުލާއި ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ،
އެކަމަށް ފަރުވާއެއް ހޯދުމަކީ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ
ކުރިމަތިވެފައިވާ

ގެއްލުމާއި

 .އެއީ އޭނާއަށް

އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެ ،ދިރިއުޅުމަށް

ދިމާވެފައިވާ

ދަތިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައެވެ .ފަހެ ،ދީނުގައި ދަތިކަމެއް ،މާތް ﷲ އަހަރެމެންނަށް
ލައްވާފައިނުވެއެވެ".

1

F107

ޙަދީޘުގައި "ރީތިވުމުގެ ގޮތުން ދަތްތައް ދުރުކޮށް " މިހެން އޮތުމަކީ މި ވާހަކައަށް ތާއީދު
ލިބޭ ދަލީލަކެވެ .

ޙަދީޘުގައިވާ ޢިބާރާތުން ދޭހަވަނީ ،މަނާވެގެންވަނީ،

ރީތިކަން

ދެއްކުމަށާއި ގިރިޓީ ޗާލުކަމަށްޓަކައި މިކަންކަން ކުރުމެވެ  .ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ވޭނަކާއި
ވެފައިވާ ގެއްލުމެއް ފިލުވަން ،މިފަދަ ކަމެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ކުރިއަސް މައްސަލައެއް
ނެތެވެ .މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މާތް ﷲ އެވެ.

1

އަލްއުސްތާޛު އަލްބަހިއްޔުލް ޚޫލީގެ' ،ގޭތެރެއާއި މުޖްތަމަޢުގެ ދެމެދު އަންހެނުން' ޞ 105
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ބުމަހެދުން
އިސްލާމްދީން ޙަރާމްކުރާ ،ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ހައްދުފަހަނައެޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
އަނެއް ކަމަކީ ނަމްޞެވެ .ނަމްޞުގެ މާނައަކީ ،ބުމައިގެ އިސްތަށި އުފުރައިގެން ނުވަތަ
ކޮށައިގެން ނުވަތަ ބާލައިގެން ،އެ ހިމަކޮށް ނުވަތަ ވަކި ބައްޓަމެއް ގެނައުމެވެ  .ރަސޫލު
ﷲ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސަ އްލަމަ" -ނާމިޞާއާއި މުތަނައްމިޞާއަށް " ލަޢްނަތް

ހުރިކަމުގައި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  :ﻟﹶﻌﻦ ﺍﻟﻨﺎﻣﺼﺔﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﺘﻨﻤﺼﺔﹶ
މީހާއެވެ .މުތަނައްމިޞާއަކީ ބުމަހަދުވާ މީހާއެވެ .
ތެރެއިން 'އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރުގައި

1
108

ނާމިޞާއަކީ ބުމަހަދައިދޭ

F

ބުމަހެދުމަކީ އެއީ އަންހެނުންގެ

' އުޅޭ މީހުން ނާއި ޣައިރު މުސްލިމް

އަންހެނުންގެ ޝިޢާރެއް ނުވަތަ އާދައެ އްނަމަ ،މި ކަމުގެ ޙަރާމްކަން
ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.

ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން

އަންހެނާގެ މޫނުގައި ހުންނަ އިސްތަށި

)ބުމަ ފިޔަވައި

ދ ވަކިން
އ ި
ަ

ވިދާޅުވެފައި ވަނީ،
މިސާލަކަށް ކޯ  ،ނިއްކުރި،

މަތިމަހުގައި ހުންނަ އިސްތަށި ( ދުއްވާލުމާއި ،ފުށާއި ކްރީމް ފަދަ ތަކެތި ފިރިމީހާގެ
.

ހުއްދައާއެކު ،ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ

އެހެނީ މިއީ ޒީނަތުގެ ތެރެއިންވާ

ކަންކަމެވެ .ނަމަވެސް އިމާމް އައްނަވަވީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ،މޫނުގައިވާ އެއްވެސް
އިސްތައްޓެއް އުފުރުމަކީ ،ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ

'ނަމްޞު'

ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ކަމެއްކަމަށެވެ .މީގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުން އަބޫދާއޫދު އެކަލޭގެފާނުގެ ސުނަނުގައި "ނާމިޞާ
އަކީ ބުމަހިމަކުރަން ބުމައި ން އިސްތަށި ކޮށައި އުފުރާ މީހާ " ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ
1

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު ،ފަތުޙުލް ބާރީގައިވަނީ ޙަދީޘުގެ ސަނަދު ރަނގަޅު ކަމަށް.
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ވިދާޅުވުން ދެއްކިދާނެއެވެ .ވީމާ ޙަދީޘުގައި މަނާކޮށްފައިވާ 'ނަމްޞު' ގެ ތެރޭގައި ބުމަ
ނޫން ތަންތަނުގައި ހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުމާއި ދުއްވާލުން ނުހިމެނޭނެއެވެ.
އ
އަބޫ އިސްޙާޤުގެ އަ ނބިކަނބަލުންގެ ކިބައިން އައްޠަބަރީ ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ ެ '' .
ކަމަނާ ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިއަހަށް ދިޔައެއެވެ  .އަދި އެކަމަނާއަކީ ރީތި ކަމަށް ލޯބި ކުރާ
ޒުވާނެކެވެ .އަދި ދެންނެވިއެވެ  :ފިރިމީހާއަށްޓަކައި ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަންހެނާ
ނިއްކުރީގައި ހުންނަ އިސްތަށި ދުއްވާލެ ވިދާނެތޯއެވެ؟ ''ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެ ވެ.
ވ އެއްޗެއް ދުރުކުރާށެވެ''.
''ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން އުނދަނގޫ ާ

1
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އިސްތަށިގަނޑު ޖެހުމާއި ގުޅުވުން
ހަމަ އެހެންމެ އަންހެނުންގެ ޒީނަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެހެން އިސްތަށިގަނޑެއް ޖެހުމާއި
ގުޅުވުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ  .އެއީ ޠަބީޢީ އިސްތަށިން ނުވަތަ

މަޞްނޫޢީ އިސްތަށިން

ހަދާފައިވާ އިސްތަށިގަޑެއް ކަމުގައިވިޔަސްވެހެވެ  .ބުޚާރީއާއި އެނޫންވެސް ބޭކަލުން ،
ޢާއިޝަތުގެފާނާއި އަދި އެކަމަނާގެ ދައްތާފުޅު އަސްމާއާއި އަދި އިބްނު މަސްޢޫދާއި

އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިއެވެ :ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺻﻠﹶّﻰ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹶّﻢ ﻟﹶﻌﻦ
ﺍﻟﹾﻮﺍﺻﻠﹶﺔﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺘﻮﺻﻠﹶﺔﹶ

1

ފަތުޙުލް ބާރީގެ 'ލިބާސް' ފޮތުގެ 'ބުމަހަދުވާމީހުންގެ' ބާބުގައިވާ އިބްނު މަސްޢޫދުގެ ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ.
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ޙަދީޘުގެމާނަ:
ޞައްލަﷲ

ލަޢްނަތް

"ވާޞިލާއި މުސްތައުޞިލާއަށް
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މީހާއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑު ހަދައިދީ އެ ގުޅުވައިދޭ

".

ހުރިކަމުގައި،ރަސޫލުﷲ
ވާޞިލާގެ މާނައަކީ،

މުސްތައުޞިލާގެ މާނައަކީ،

އިސްތަށިގަނޑެއް ޖަހަން ނުވަތަ ގުޅުވަން އެދޭ މީހާއެވެ.
ފިރިހެނުންނަށް މިކަން ޙަރާމްވުން އަދި މާ އައުލާކަން ބޮޑެވެ

 .ވީމާ މިޒަމާނުގައި

މިހުންނަ ބޯކޮށައިދޭ ތަންތަނުގައި މިކަންކޮށްދޭ ފިރިހެނުންނާއި ،އަދި އަންހެންދުޅާވެގެން
ބޯދިގުކޮށްގެން ނުވަތަ ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއް ޖަހައިގެން އުޅޭ މީހުން މި

ޙުކުމުގައި

ޝާމިލުވާނެއެވެ.
އިސްތަށިގަނ ޑު ޖަހައިގެން ނުވަތަ ގުޅުވައިގެން ،ވަރުގަދަ ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއްކަމަށް
މީހުންނަށް ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ތަލަފޮރުވުން ފަދަ ކަންކަމުގައި މިބާވަތުގެ ހީލަތާއި
އޮޅުވާލުންތައް ބޭނުންކުރުމާ ދެކޮޅަށް ،ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-
ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް

'ހަނގުރާމަ' ކުރައްވާފައެވެ .މިކަން މަނާކުރެއްވި މިންވަރަކީ،

އަންހެނަކު ބައްޔެއްޖެހިގެން ބޮލުގެ އިސްތަށި ފައިބައި ހުސްވެ

185

ވަސައްލަމަ -އަރިހު އެވާ ހަކަ ދެންނެވުމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  :ﻟﹶﻌﻦ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺍﻟﹾﻮﺍﺻﻠﹶﺔﹶ
ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺘﻮﺻﻠﹶﺔﹶ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :އިސްތަށިގަނޑު ގުޅުވައިދޭ މީހާއާއި އިސްތަށިގަނޑު ގުޅުވަން އެދޭ
މީހާއަށް ،ﷲ ލަޢްނަތް ލެއްވިއެވެ".
އަދި އަބޫބަކު ރުގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން އަސްމާ

ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ" .އަންހެނަކު

އ ﷲ
ކީރިތި ރަސޫލު  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އަރިހު ސުވާލުދެންނެވިއެވެ ޭ :
ށ
ށ ހަމުގެ ބައްޔެއްޖެހި ،ބޮލުގެ އިސްތަ ި
ގެ ރަސޫލާއެވެ  .އަޅުގަނޑުގެ އަންހެންދަރިފުޅަ ް
ފައިބައިފިއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑު ވަނީ އޭނާ މީހަކާ ދެވާފައެވެ  .ފަހެ އަޅުގަނޑު އޭނާގެ
"

ބޮލުގައި އިސްތަށިގަނޑެއް ގުޅުވަންތޯއެވެ؟

ދެން ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

"އިސްތަށިގަނޑު ގުޅުވައިދޭ މީހާއާއި އިސްތަށިގަނޑު
ލަޢްނަތް ލެއްވިއެވެ".

ގުޅުވަން އެދޭ މީހާއަށް،

.
ﷲ

2
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އަދި ސަޢީދު ބިން އަލްމުސައްޔި

ބުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ  .މުޢާވިޔަތުގެފާނު

އެންމެފަހުން މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހަރު މީހުންނަށް ޚުޠުބާއެއް ދެއްވިއެވެ

ދ
އ ި
ަ .

ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި އިސްތަށިގަނޑެއް ނަންގަވާފައި ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ " .ޔަހޫދީން
ނޫން އެހެން ބަޔަކު މީ ގެ ބޭނުންކުރާތަން އަހަރެން ނުދެކެމެވެ  .ފަހެ ނަބިއްޔާ

-

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -މިގޮތަށް ގުޅުވޭ އިސްތަށިގަނޑު ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ
އެއީ އޮޅުވާލުމާއި މަކަރުކަމުގައެވެ
1

".

އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި އޮންނަނީ،

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ.

 2ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ.

186

މުޢާވިޔާތުގެފާނު މަދީނާ މީހުންނަށް ވިދާޅުވި
ކޮބައިހެއްޔެވެ

187

އެވެ " .ކަލޭމެންގެ ޢިލްމުވެރިން

ހިނގައިދާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މިކަމަކީ ﷲ އުފައްދަވާފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމެވެ.
ވ "ﷲ ހެއްދެވިގޮތް ބަދަލުކުރާ މީހުންނަށް
އިބްނު މަސްޢޫދުގެ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްގައި ާ
ލަޢްނަތް ދެއްވިއެވެ ".މިބަސްފުޅު އިޝާރާތްކުރަނީ މިކަމަށެވެ.

1
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މި މައުޟޫއާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުން ދޭހަވާގޮތުން މަނާވެގެންވަނީ ޠަބީޢީ
އިސްތަށިން ،ނުވަތަ މަޞްނޫޢީ އިސްތަށިން ޠަބީޢީ އިސްތަށިހެން ހީވަފަދަ ގޮތަކަށް ،
ހަދާފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު ގުޅުވުމާއި އިސްތަށިގަނޑު ޖެހުމެވެ  .މަކަރާއި އޮޅުވާލުމުގެ
މާނަ ހިމެނޭނީ މިގޮތުގައެވެ  .އެހެންވީމާ އިސްތަށިހެން ހީނުވާ އެއްޗަކުން ،މިސާލަކަށް
ރޮދިން ނުވަތަ ފޮތިފަދަ އެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ

'އިސްތަށިގަނޑެއް' ގުޅުވުން މަނައެއް

ނޫނެވެ .މިގޮތުން ސަޢީދު ބިން ޖުބައިރުގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެ ވެ:
"ޤަރާމިލު ބޭނުންކުރިއަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ
އިސްތަށިގަނޑަށް ގުޅުވަން ،ފަށުއިން ނުވަތަ
އިސްތަށިގަނޑެވެ.

".
14

2
F

މީގެ މާނައަކީ އަންހެނުންގެ
ސުތުލިން ހަދާފައި ހުންނަ

މިފަދަ އެއްޗެހި ހުއްދަކަމަށް ،އިމާމް އަޙްމަދުވެސް

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

3
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1

ފަތުޙުލް ބާރީ ،އިސްތަށިގަނޑު ގުޅުވުމުގެ ބާބު.
2

ފަތުޙުލް ބާރީގައި އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ އަބޫދާއޫދު ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ރިވާކުރެއްވި

ޙަދީޘެއްކަމަށް.
3

ފަތުޙުލް ބާރީ

188

ނުރަ ކުލަކުރުން
ބޮލާއި ތުނބުޅީގެ ނުރަ
ކަމެކެވެ.

އިސްތަށީގައި ކުލަޖެއްސުމަކީ ވެސް ،ޒީނަތާ ގުޅުންހުރި

ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ނުރަ ކަޅުކުރުމާއި ކުލަ ޖެއްސުމުން

އެއްކިބާވާކަމަށް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ

އަހުލުކިތާބީންގެ

.

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިތިބި

ރާހިބުންނާއި ޒާހިދުންނާއި ދީނުގައި މީހުން ހީކުރާގޮތުން ،ރީތިވުމާއި ޒީނަތްތެރިވުމަކީ
-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ދީނާ ފުށުއަރާ ކަމެކެވެ  .ނަމަވެސް ރަސޫލު

އިސްލާމްދީނާއިގެން ވަޑައިގެން ،މިފަދަ މީހުން ނަކަލުކުރުމާއި އެމީހުންނަށް ތަބާވުން،
މުސްލިމުންނަށް މަނާ

އެއީ އަބަދުވެސް މުސް

ކުރެއްވިއެވެ.

އަމިއްލަވަންތަކަމަކާއި ،މުސްލިމުން ތަފާތުވާ
ބޭރުފުށާއި އެތެރެފުށުގައިވެސް އޮތުމަށްޓަކައެވެ

ލިމުންގެ

އަމިއްލަ މިނިވަން ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ،
.

އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ބުޚާރީ

ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ .ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:

ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻟﹶﺎ ﻳﺼﺒﻐﻮﻥﹶ ﻓﹶﺨﺎﻟﻔﹸﻮﻫﻢ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

1
F16

"ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އިސްތަށީގައި ކުލަނުޖައްސައެވެ

.

ފަހެ

ތިޔަބައިމީހުން އެމީހުންނާ ތަފާތުވާށެވެ".
ޞަޙާބީންގެ ޢަމަލުން ދޭހަވަނީ،
ކުރެއްވި އަމުރުފުޅެއް ނޫނެވެ
އަމުރުފުޅެކެވެ.
1

ކީރިތި ރަސޫލާގެ މިއަމުރުފުޅަކީ ވާޖިބުކުރެއްވުމަށް
.

އެކަމަކު އެދެވިގެންވާކަމެއްގެ ގޮތުން ކުރެއްވި

އެހެނީ މިސާލަކަށް އަބޫބަކުރުގެފާނާއި ޢުމަރުގެފާނު ބޮލުގައި

ޞަޙީހުލް ބުޚާރީ ،ކުލަޖެއްސުމުގެ ބާބު
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ކުލަޖެއްސެވިއެވެ .ނަމަވެސް ޢަލީގެފާނާއި އުބައްޔު ބިން ކަ
ބޭފުޅުން ކުލަ ނުޖައްސަވައެވެ.

ޢްބާއި އަނަސްގެފާނުފަދަ

1

F17

މިހިސާބުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ،ކުލަޖައްސަންވީ ކޮން ކުލައަކުންތޯއެވެ؟ ކުލަޖައްސަންވީ
ކަޅާއި އަދި އެހެންވެ ސް ކުލަތަކުންހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކަޅުކުލަޖައްސައިގެން ނުވޭހެއްޔެވެ؟
ޢުމުރުން ދުވަސްވެ ބޮލާއި ތުނބުޅީގައި ނުރަޖަހާފައިވާ މީހަކު،

މި ޢުމުރަށް ދިޔައިމާ

ކަޅުކުލަ ބޭނުންކުރުމަކީ އެއީ އެކަށީގެންވާ ޢަމަލެއް ނޫނެވެ  .މިހެންވެ މައްކާ ފަތަޙަވީ
ދުވަހު ،އަބޫބަކުރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އަބޫ ޤަހާފާ އުފުއްލަވައިގެން
ވަޑައިގެން ،ކީރިތި ރަސޫލު

-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ކުރިފުޅުމަތީގައި

ބެހެއްޓެވިއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނަށް އަބޫ ޤަހާފާގެ ބޯ އެއްކޮށް ނުރަވެ ކަފަވެފައިވާތަން

ފެނިވަޑައިގެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﻏﹶﻴﺮﻭﺍ ﻫﺬﹶﺍ ﻭﺟﻨﺒﻮﻩ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ

2
F18

ޙަދީޘުގެމާނަ" :މި ބަދަލުކުރާށެވެ .އެކަމަކު ކަޅުނުކުރާށެވެ".
ދެން އަބޫ ޤަހާފާ ފަދަ ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހެއް ނޫންނަމަ ،ކަޅުކުލަ
ޖެއްސިއަސް އޭނާގެ މައްޗަކަށް ފާފައެއް ނެތެވެ  .މިގޮތުން އައްޒުހްރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:
އްސައި އުޅުނީމެވެ .

"އަހަރެމެންގެ މޫނުމަތި ޒުވާންއިރު ،އިސްތަށީގައި ކަޅުކުލަޖަ
ނަމަވެސް މޫނުގައި ރޫޖެހި ދަތްވެއްޓުނީމާ އެކަން ދޫކުރީމެވެ".

F19

1

ފަތުޙުލް ބާރީ ،މަތީގައިވާ ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙައިގައި .ކުލަޖެއްސުމުގެ ބާބު.

2

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް.

3

ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު އަބީ ޢާޞިމް 'ކުލަޖެއްސުން' ފޮތުގައި.
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3

ސަޢްދު ބިން އަބީ ވައްޤާޞާއި ޢުޤްބާ ބިން ޢާމިރާއި ޙަސަންގެފާނާއި ޙުސައިންގެފާނާއި
އ ޢިލްމުވެރިން
އ ް
ބ ެ
ޖަރީރު ފަދަ ބައެއް ޞަޙާބީބޭކަލުންނާއި އަދި ސަލަފު އް ޞާލިޙުގެ ަ
ކަޅުކުލަޖެއްސުންވެސް ހުއްދަކަމަށް

ދެކެވަޑައިގަތެވެ.

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން،

ޖިހާދުކުރާއިރު މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރު ޒުވާންކަމަށް ދައްކައި ޢަދުއްވުން
ބިރުގެންނެވުމަށްޓަކައި މެނުވީ ،ކަޅުކުލަ ހުއްދަކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަނެއެވެ.

1

F120

އަބޫ ޛައްރު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ  :ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻍﹶ ﻳﺮﺗﻢ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﺸﻴﺐ ﺍﻟﹾﺤﻨﺎﺀُ
ﻭﺍﻟﻜﹶﺘﻢ

2

F12

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ނުރައިގައި ކުލަޖެއްސުމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ
ހީނާފަތާއި ކަތަމެވެ".
އަނަސްގެފާނު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ  " :އަބޫބަކުރުގެފާނު ހީނާފަތާއި ކަތަމުން
ކުލަޖެއްސެވިއެވެ .އަދި ޢުމަރުގެފާނު ހުސް ހީނާފަތުން ކުލަޖެއްސެވިއެވެ".

ތުނބުޅި ބެހެއްޓުން
ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަކީވެސް އަހަރެމެންގެ މައުޟޫއާ ގުޅޭ ކަމެކެވެ  .މިކަމާ ބެހޭގޮތުން،
އިބްނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ބުޚާރީ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ  .ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ
1

ފަތުޙުލް ބާރީ

2

ރިވާކުރެއްވީ ތިރްމިޛީ ،އަދި ޙަދީޘް ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވި  .ހީނާފަތުން ޖެހެނީ ރަތްކުލައެވެ  .ނަމަވެސް ކަތަމް އޭ

ކިޔޭ ގަހުގެ ފަތުން ޖެހެނީ ގަދަރަތްކުލައަކަށް ދާ ކަޅުކުލައެކެވެ.
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ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺧﺎﻟﻔﹸﻮﺍ ﺍﳌﹸﺸﺮﹺﻛﻴﻦ ،ﻭﻓﱢﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱢﺤﻰ ،ﻭﺃﹶﺣﻔﹸﻮﺍ
ﺍﻟﹾﺸﻮﺍﺭﹺﺏ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :މުޝްރިކުންނާ ތަފާތުވާށެވެ  .ތުނބުޅި ބަހައްޓާށެވެ  .އަދި މަތިމަސް
ތުނިކުރާށެވެ".
މިކަމުގެ ޙިކުމަތަކީ ،މި ޙަދީޘުން ބަޔާންވާ

ފަދައިން ،މުޝްރިކުންނާ ތަފާތުވުމެވެ .

މިތާނގައި މުޝްރިކުންގެ މުރާދަކީ އަލިފާނަށް އަޅުކަންކޮށް އުޅުނު މަޖޫސީންނެވެ

.

އެހެނީ އެމީހުންގެ އާދައަކީ ތުނބުޅި ކޮށުމެވެ  .އަދި ބައެއް މީހުން ތިބެނީ އެއްކޮށް
ތުނބުޅި ބާލައިގެންނެވެ  .އެމީހުންނާ ތަފާތުވާން ،ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ -އަމުރުކުރެއްވީ

192

ވާރިދުވެފައިވެއެވެ .އަދި ބައެއް ސަލަފުއް ޞާލިޙުން ވެސް ކަންތައް ކުރެއްވީ މިހެންނެވެ .
އަލްޤާޟީ ޢިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ  " :ތުނބުޅި ބޭލުމާއި  ،އެއްކޮށް ކޮށުމާއި  ،ތުނިކުރުމަކީ
މަކްރޫހަ ކަމެކެވެ  .އެހެންނަމަވެސް ތުނބުޅި މާ ބޮޑުވެއްޖެނަމަ ތުނބުޅީގެ ކޮޅުންނާއި
އަރިމަތިން ކުޑަކޮށް ކޮށާލުމަކީ ރަގަޅުކަމެކެވެ".
އ
މ ީ
އަބޫ ޝާމާ ވިދާޅުވިއެވެ  " :މިހާރު މީހުން ތުނބުޅި ބާލަންވެސް ފަށައިފިއެވެ ި .
މަޖޫސީންނަށްވުރެވެސް އެއްފިލި އިތުރު
ކޮށަނީއެވެ".

މިންވަރެކެވެ .އެހެނީ އެމީހުން ތުނބުޅި

1

F12

އަދި މިއަށްވުރެ އިތުރަށް އަހަރެން ބުނެފާނަމެވެ

.

ބަލިވާމީހުން އަބަދުވެސް
ދ
އ ު
މ ަ
ި

ބަލިކުރާމީހުންނަށް ތަބާވެ އެމީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅޭ އުސޫލުގެދަށުން،

މުސްލިމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެފައިވަނީ ،ދީނުގެ ޢަދުއްވުންނާ އި ވަޠަން އިސްތިޢްމާރުކުރި
ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީ ން ނަކަ ލުކޮށް ތުނބުޅި ބާލާ މީހުންނަށެވެ
ތަފާތުވުމަށް ،ކީރިތި ރަސޫލު

.

ކާފިރުންނާ

-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ކުރައްވާފައިވާ

އަމުރުފުޅާއި ،އެމީހުންނާ އެއްގޮތްވުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ނަހީކުރެއްވުން ،މުސްލިމުން
ވަނީ ހަނދާންނައްތާލާފައެވެ .ފަހެ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﹺﻘﹶﻮﻡﹴ ﻓﹶﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ އެވެ.

2

F123

ޙަދީޘުގެމާނައަކީ" :ބަޔަކާ އެއްގޮތްވެގެންފި މީހަކީ އެމީހުންގެތެރެއިންވާ މީހެކެވެ".

1

ފަތުޙުލް ބާރީ ،ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ބާބު.

2

އިބްނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން އަބޫދާއޫދު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް.
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ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަށް ކިރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ކުރައްވާފައިވާ
އަމުރުފުޅަށް ބައްލަވާފައި ،ވަރަށް ގިނަ ފިޤުހުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ،ތުނބުޅި ބޭލުން
ޙަރާމް ކަމަށެވެ .
ވާޖިބުވުމެވެ.

އެހެނީ ކަމަކަށް އަމުރުކުރެއްވުމުން އޭގެ އަސްލަކީ އެކަމެއް
ކާފިރުންނާ ތަފާތުވުމަށްޓަކާ އެކަމަށް

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް

އަމުރުކުރައްވާފައިވާތީއެވެ .ކާފިރުންނާ ތަފާތުވުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ.
ސަލަފުއް ޞާލިޙުގެ

ކަން ،އަހަރެމެންނާ

އެއްވެސް ބޭކަލަކު މި ވާޖިބު ދޫކުރެއްވި

ހަމައަށް އައިސްފައިނެތެވެ.
މިޒަމާނުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ،އެބޭކަލުންނަށް މުޖްތަމަ އުން ކޮށްފައިވާ އަސަރާއި ،އަދި
މުޖްތަމަޢުގެ ގިނަބަޔަކު ތުނބުޅި ބާލައިގެން ތިބޭ
ތުނބުޅި ބޭލުން ހުއްދަކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ

ތިބުމަށް ދީލާލުމުގެ ސަބަބުން،

 .އެބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުން ،ތުނބުޅި

ބެހެއްޓުމަކީ ،ކީރިތި ރަސޫލާ ކުރެއްވި އެކަލޭގެފާނުގެ އާދަފުޅެކެވެ  .އެއީކީ ޝަރީޢަތުގެ
ތެރެއިންވާ އަޅުކަމެއް ނޫނެވެ .ވީމާ މުސްލިމުން ކޮންމެހެން އެކަން ކުރާކަށްނުޖެހެއެވެ.
ނަމަވެސް ޙަޤީޤަ ތަކީ ،ތުނބުޅި ބެހެއްޓުން

ސާބިތުވަނީ ،އެކަލޭގެފާ ނުގެ ޢަމަލުފުޅުން

އެކަންޏެއް ނޫނެވެ  .ކިއެއްތަ ،ކާފިރުންނާ ތަފާތުވުމަށްޓަކައި ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަށް
އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ފައިވާ ޞަރީޙަ އަމުރުފުޅުންވެސްމެއެވެ
އެއްގޮތްވުމާ ބެހޭގޮތުން

ވަރަށް ރަނގަޅު

.

،

ޣައިރުމުސްލިމުންނާ

ވާހަކަފުޅެއް ،އިބްނު ތައިމިއްޔާ

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" :މުސްލިމުން ކާފިރުންނާ ތަފާތުވުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަޤްޞަދެކެވެ .
ފަހެ ބޭރުފުށުން އެއްވައްތަރުވުމަކީ ،އެތެރެފުށުގައި ގާތްކަމާއި ލޯބި އަށަގަންނުވާ
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ކަމެކެވެ .އެއީ އެތެރެފުށުން ލޯބިވުމުން ،ބޭރުފުށުގައި އެއްވައްތަރުކަން ޖެހޭފަދައިންނެވެ .
މިއީ ލޮލުންފެނި ތަޖުރިބާވާ ޙަޤީޤަތެކެވެ  .ކީރިތި ޤުރުއާނާއި  ،ސުންނާތާއި ،އިޖްމާޢުން
ދަލީލުކޮށްދެނީ

އެމީހުންނާ

ކާފިރުންނާ ތަފާތު ވުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމާއި

އެއްގޮތްވުމަކީ މަނާކަމެއްކަމެވެ .ނުހިފެހެއްޓޭ ،ވަންހަނާ ފަސާދަ ހިމެނޭ ކަންކަ ން ކުރުން
ޙަރާމްކުރެވެއެވެ .ފަހެ ކާފިރުންނާއި ބޭރުފުށުން އެއްގޮތްވުމަކީ ،އެމީހުންގެ ނުބައި
ޚުލްޤާއި ހުތުރު ކަންކަމުގައި ވެސް އެއްގޮތްކުރުވާނެ ސަބަބެކެވެ  .ކިއެއްތަ ،އެމީހުންގެ
ޢަޤީދާއާވެސް އެއްގޮތްކުރުވާނެ ސަބަބެކެވެ

.

މިކަހަލަ އަސަރުތަކަކީ ފަސޭހައިން

ހިފެހެއްޓޭނެ އަދި ދެނެގަނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ
ފާޅުނުވެވެސް އޮވެދާނެއެވެ .

 .އަދި އެކަމުން ވާ ފަސާދަ،

އަދި އެ ފަސާދަ ފިލުވުމަކީ އުނދަގޫ ނުވަތަ

މުސްތަޙީލުކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ  .މިހެންވެ ،ފަސާދައެއްގެ ސަބަބަކަށް ވާ ކޮންމެ
ކަމަކީ ،ޝަރުޢުގައި މަނާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ"...

1
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މިހިސާބުން ،ތުނބުޅި ބޭލުމާ މެދު ތިން ރައުޔެއް އޮންނަކަމަށް އަހަރެމެންނަށް
ބުނެވިދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ރައުޔަކީ ،ތުނބުޅި ބޭލުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ

ތައިމިއްޔާއާއި އަދި އެހެންވެސް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަފައިވަނީ މި ގޮތަށެވެ

.

އިބްނު
 .ދެވަނަ

ރައުޔަކީ ،މަކްރޫހަވުމެވެ  .ފަތުޙުލް ބާރީގައި ގެނެވިފައިވާ ޤާޟީ ޢިޔާޟުގެ ރައުޔަކީ
މިއެވެ .އަދި މި ނޫން ބޭކަލެއް މިހެން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ  .ތިންވަނަ ރައުޔަކީ ،އެއީ
ހުއްދަކަމެކެވެ .މިހެން ވިދާޅުވަނީ މިޒަމާނުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންނެވެ  .ލަފާކުރެވެނީ ،މި
ތިން ރައުޔުގެ ތެރެއިން ޙަޤީޤަތާއި އެ
1

ންމެ ގާތް އަދި އެންމެ މެދުމިން ރައުޔަކީ،

އިޤްތިޟާއުއް ޞިރާތަލް މުސްތަޤީމް ބަލާ.
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މަކްރޫހަ ކަމަށް ބުނާ ރައުޔެވެ  .އެއީ މިތާނގައި ކާފިރުންނާ ތަފާތުވުމަށް ތުނބުޅި
ބެހެއްޓުމަށް ކުރައްވާފައިވާ އަމުރަކީ ވާޖިބުކުރުމުގެ އަމުރެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއެވެ  .މީގެ
ދަލީލަކީ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނާ ތަފާތުވުމަށްޓަ
-ޞައްލަﷲ

ކުލަޖެއްސުމަށްވެސް ކީރިތި ރަސޫލު

އ
ކ ި
ަ

އިސްތަށީގައި

ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ-

އަމުރުކުރެއްވިއެވެ .އެހެން ނަމަވަސް ބައެއް ޞަޙާބީން އެކަން ނުކުރައްވައެވެ

 .ވީމާ

މިއިން އެނގެނީ މި އަމުރުފުޅަކީ ވާޖިބުކުރެއްވުމުގެ އަމުރުފުޅެއް ނޫންކަމެވެ  .އެކަމަކު
އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަމެވެ.
ތެދެކެވެ.

ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ

އެއްވެސް ބޭކަލެއް ތުނބުޅި

ބޭލުއްވިކަމެއް

އަހަރެމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައި ނެތެވެ  .ފަހަރެއްގާ އެއީ އެދުވަސްވަރު ތުނބުޅި
ބޭލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތުމާއި ،އަދި ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަކީ އޭރުގެ އާދަކަމަށްވެފައި
އޮތީމައެވެ.

 -3ގޭތެރޭގައި
މާހައުލުގައިވާ

އުދަނގޫތަކުން

ސަލާމަތްވުމަށާއި ،މުޖުތަމަޢުގައި

އޮންނަ

ތަފާތު

ޤައިދުތަކުން މޮހެވި ،އަމިއްލަކަމާއި މިނިވަންކަމުގެ އިޙްސާސް ލިބިގަތުމަށް އިންސާނުން

196

ވަންނަ ތަނަކީ ގެއެވެ  .ގޭގައި އޭނާގެ ހަށިގަޑަށް އަރާމާއި ،ނަފްސަށް ހިތްހަމަޖެހުން
ލިއްބައިދެއެވެ .މާތް ﷲ ،އިންސާނުންނަށް ދެއްވި މަތިވެރި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

ގެދޮރު ހިމެނެނީ މިހެން ވެގެންނެވެ .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވަނީ  :ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺟﻌﻞﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ
ﺑﻴﻮﺗﻜﹸﻢ ﺳﻜﹶﻨﺎﹰ
އާޔަތުގެމާނަ:

ދ
އ ި
'' ަ

ﷲ
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :މާތް ރަސްކަލާކޮ ! މިއަޅާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ފާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ
ގެދޮރު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވައިފާނދޭވެ

!

އަދި މި

އަޅާގެ ރިޒުޤުގައި

ބަރަކާތްލައްވައިފާނދޭވެ!" ދެން ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ  " :ކަލޭގެފާނު ތި ދުޢާ ތިހާ
ގިނައިން ކުރައްވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ " އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :
"މީގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް އެބައޮތްހެއްޔެވެ؟"
އ
ާ
އިސްލާމް ދީނަކީ ޠާހިރުކަމާއި ސާފުކަމަށް ލޯބިކުރާ ދީނެއްކަމާއި ،މާތްﷲ
ކުއްތަންވުމަށްޓަކައި ހަޑިމުޑުދާރުވާންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ އެހެނިހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނާ
މުސްލިމުން ތަފާތުކަން ދައްކަން ،މުސްލިމުންގެ ގެދޮރުވެސް ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް

ކީރިތި ރަސޫލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ  .މިގޮތުން ޙަދީޘް ކުރެއްވީ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ
ﻃﹶﻴﺐ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻄﹶّﻴﹺّﺐ ،ﻧﻈﻴﻒ ﻳﺤﺐ ّﺍﻟﻨﻈﹶﺎﻓﹶﺔﹶ ،ﻛﹶﺮﹺﻳﻢ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻜﹶﺮﻡ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺤﺐ ﺍﳉﹸﻮﺩ ،ﻓﹶﻨﻈﱢﻔﹸﻮﺍ
ﺃﹶﻓﹾﻨﹺﻴﺘﻜﹸﻢ ﻭﻻﹶ ﺗﺸﺒﻬﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻴﻬﻮﺩ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަކީ ހެޔޮވަންތަ ރަސްކަލާގެއެވެ .އެކަލާނގެ
ހެޔޮތަކެތި ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ .ޠާހިރުކަންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ،ޠާހިރުވަންތަ
ރަސްކަލާނގެއެވެ .ދީލަތިކަންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ،ދީލަތިވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ރިޒުޤު ހޭދަކުރުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ،ރިޒުޤު ދެއްވާ

ރަސްކަލާނގެއެވެ .ފަހެ

ޔަހޫދީންނާއި އެއްގޮތް ނުވެ ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރު ސާފުކޮށް ބާއްވާށެވެ".

1

ރިވާކުރައްވީ ތިރްމިޛީ

198

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މުއްސަނދިކަމާއި ބުދުގެ އަސަރު
އެމީހުންގެ

މުސްލިމުން

ގޭތެރެ،

ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ މާމެލާމެލިންނާއި ރީތި

އަތްތެރިމަސައްކަތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޙަލާލު

އެއްޗެހިން ޒީނަތްތެރިކުރުމަކީ،

މައްސަލައެއް ނޫނެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ :ﻗﹸﻞﹾ ﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﺯﹺﻳﻨﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃﹶﺧﺮﺝ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ
އާޔަތުގެ

ތަފްސީރީމާނަ:

''އެ

ޖާހިލު

މުޝްރިކުންނަށް

ކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވާށެވެ:

ޒީނަތެއްގެ ގޮތުން ﷲ ކަލޭމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ރީތި ފޭރާން ،ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް
ޙަރާމްކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟" }އަލްއަޢްރާފް{32:

1
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ގެއާއި އަންނައުނާއި އަރައިގެންހުންނަ ފައިވާން ރީތި އެއްޗަކަށް ވުމަށް ލޯބިކުރުމަކީ
ފަހަރެއްގައިވެސް ދީނާއި އިދިކޮޅު ކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ދީންވެރިވުމުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފު
ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ .އެއްފަހަރަކު ކީރިތި ރަސޫލު

–ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﻻﹶ ﻳﺪﺧﻞﹸ ﺍﳉﹶﻨّﺔﹶ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻣﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹸ ﺫﹶﺭّﺓ ﻣﻦ ﻛﺒﺮﹴ" ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ :ﺇﹺﻥﱠ
ﻑﻝﹶ ﺻﻠﹶّﻰ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹶّﻢ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺟﻤﻴﻞﹲ
ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ ﻳﺤﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺛﹶﻮﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﻧﻌﻠﹸﻪ ﺣﺴﻨﺎ؟ ﻗﹶﺎ
ﻳﺤﺐ ﺍﻟﹾﺠﻤﺎﻝﹶ

2
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1

މި އާޔަތުގައި ތަފްސީރީ މާނަކުރާއިރު

'ޒީނާ' ގެ މާނައަކަށް ރީތި ފޭރާމޭ ބުނެފައި އެވަނީ އާޔަތް ބާވައިލެއްވި

ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ  .ނަމަވެސް ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވަނީ މި އާޔަތުން ޙުކުމް ނަގާއިރު ،ހުރިހާ
ވައްތަރެއްގެ ޒީނަތެއްވެސް ޝާމިލުވާނޭ ކަމަށެވެ  .ވީމާ އަރަހުށި ﷲ ދެއްވާފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޒީނަތެއް
ޙަރާމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ) .ތަރުޖަމާނު(
2

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް.
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :އެ މީހެއްގެ ހިތުގައި ކިބުރުވެރިކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ވާ މީހާ،
ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެއެވެ ''.އެ ހިނދު މީހަކު ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ'' .ހަމަ ކަށަވަރުން
ފައިވާން ރީތިވުމަށް ލޯބި

މީހާ އޭނާ ލައިގެންހުންނަ ހެދުމާއި ،އަރައިގެންހުންނަ

ކުރެއެވެ!" ދެން ރަސޫލު –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:

''ހަމަ

ކަށަވަރުން ﷲ އަކީ ރީތިހާ ސިފަތަކުގެވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ .އެކަލާނގެ ރީއްޗަށް
ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ''.
އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި އޮންނަނީ ،ރީތި މީހަކު،

–ޞައްލަﷲ

ކީރިތި ރަސޫލު

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އަރިހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ :ﺇﹺﻥﱢﻱ ﺃﹸﺣﺐ ﺍﳉﹶﻤﺎﻝﹶ ،ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹸﻋﻄﻴﺖ ﻣﻨﻪ
ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ،ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺃﹸﺣﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹸﻮ ﻗﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺣﺪ ﺑﹺﺸﺮﺍﻙ ﻧﻌﻞﹴ  .ﺃﹶﻓﹶﻤﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﹺ ﺫﹶﻟﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :
ﻻﹶ ،ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﺑﻄﹶﺮ ﺍﻟﹾﺤﻖﹺّ ﻭﻏﹶﻤﺺ ﺍﻟﹾﻨّﺎﺱﹺ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ:

''އަޅުގަނޑު

ރީތިކަމަށް

ލޯބި

ކުރަމެވެ.

އަދި

ކަލޭގެފާނަށްވެސް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ،އަޅުގަނޑަށް ރީތިކަން ލިބިގެންވެއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
އަރާ ފައިވާނަށް ވުރެ ރީތި ފައިވާނެއް އެހެން

މީހެއްގެ އަތުގައި ހުންނަން ނޭދޭ

ދަރަޖައަށް ،ރީތިކަންދެކެ ލޯބިވަމެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! ފަހެ އެއީ ކިބުރުވެރިކަމަށް
ވާނެތޯއެވެ؟

"ޖަވާބުގައި ރަސޫލާ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:

''ނޫނެކެވެ.

ކިބުރުވެރިކަމަކީ ޙައްޤު ޤަބޫލު ނުކުރުމާއި ،މީހުން ނިކަމެތިކުރުމެވެ''.

1

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު.

200

އެކަމަކު

ކަންމިހެން އޮތަސް ،އެއްވެސް

ކަމެއްގައި އިސްރާފުކޮށް ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަކީ

އިސްލާމްދީން ރުހޭކަމެއް ނޫނެވެ  .ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކުށްވެރިކޮށްފައިވާ ،އިސްރާފާއި
ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ މުއްސަނދިކަމުގެ އަސަރު ،ނުވަތަ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ދީން އެއާ
ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރި ބުދުތަކުގެ އަސަރު،

މުސްލިމުންގެ ގެއިން ފެނުމަކީ ،ކީރިތި

ރަސޫލާ ރުހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ރަންރިހީގެ ކަންވާރު
މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބަށްޓަކައި،

ގޭތެރޭގައި ރަންރިހީގެ ކަންވާރާއި ،ޚާލިޞް

1
13

F

ފަށުއިން ހަދާފައި ހުންނަ ގޮނޑި އެނދުފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުން ،އިސްލާމްދީން ވަނީ
ޙަރާމްކޮށްފައެވެ .މި ޙުކުމާ ޚިލާފުވާ މީހުންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު ލިބޭނެކަން ،ކީރިތި
ރަސޫލާ ވަނީ އަންގަވާފައެވެ  .ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމާ ކިބައިން މުސްލިމު

ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹶّﺬﻱ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﻭﻳﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺁَﻧﹺﻴﺔ ﺍﻟﺬﱠﻫﺐﹺ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺇﹺﻧﻤﺎ
ﻳﺠﺮﺟﹺﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﹾﻨﹺﻪ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨّﻢ

2
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ރަންރިހީގެ ކަންވާރުގައި ކައިބޮއި ހަދާމީހާގެ ބަނޑު ހަމަކަށަވަރުންވެސް
އެ ފުރަނީ ،ނަރަކައިގެ ކެކިކެކިހުރި އަލިފާނުންނެވެ".
1

ޚާލިޞް ފަށުއިގެ މާނައަކީ ސާފު ފަށު ތްވެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އެއާ އެހެން އެއްޗެއް މަސްހުނި ނުކުރެވޭ

 % 100ފަށުތްވެވެ .ފަށުތްވާއި އެހެން ފޮއްޗެއް މަސްހުނުކުރެވި ،ފަށުއިގެ ނިސްބަތް އަނެއް ބާވަތަށް ވުރެ
މަދުނަމަ ،ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެ ހުއްދަކަމަށް ދެކެލައްވައެވެ) .ތަރުޖަމާނު(
2

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް.

201

އަދި ޙުޛައިފާގެ ކިބައިން ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ  .ޙުޛައިފާ ވިދާޅުވިއެ ވެ :ﻧﻬﺎﻧﺎ
ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺻﻠﹶّﻰ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺁَﻧﹺﻴﺔ ﺍﻟﺬﱠﻫﺐﹺ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻧﺄﹾﻛﹸﻞﹶ ﻓﻴﻬﺎ،

ﻭﻋﻦ

ﻟﹸﺒﺲﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﹺﻳﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﺪﻳﺒﺎﺝﹺ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻧﺠﻠﺲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﻫﻮ ﻟﹶﻬﻢ) ﺃﹶﻱ ّﻟﻠﹾﻜﹸﻔﹶّﺎﺭﹺ ( ﻓﻲ ﺍﻟﺪ ﻧﻴﺎ ﻭﻟﹶﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻵﺧﺮﺓ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ރަންރިހީގެ ކަންވާރުން ފެން ބުއިމާއި އޭގައި ކެއުން ،ﷲ ގެ ރަސޫލާ -
އ
ވ ި
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އަހަރަމެންނަށް ނަހީ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފަށުތް ާ
ދީބާޖުގެ ފޭރާންލުމާއި ،

މިއިން ހަދާފައި

ހުންނަ

ސޯފާގައި

އިށީނުންވެސް

ނަހީކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  " .ދުނިޔޭގައި މިތަކެތި ވަނީ
ކާފިރުންނަށެވެ .އަދި އާޚިރަތުގައި އަހަރެމެންނަށެވެ".
ކަންވާރާއި ގޮނ ޑި އެނދުފަދަ ތަކެތި ރަންރިހިން ނުވަތަ ފަށުވިން ހަދައިގެން ބޭނުން
ކުރުން ޙަރާމްވުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް ޝާމިލުވެއެވެ .މި ގޮތަށް މިތަކެތި
ޙަރާމްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ،ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ މުއްސަނދިކަމުގެ އަސަރު ގޭތެރެއިން
ފޮހެލުމެވެ .މިވާހަކަ ނިކަން ރީތިކޮށް އިބްނު ޤުދާމާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

 " :މިތަކެތި

ޙަރާމްވުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފި ރިހެނުންވެސް އެއްވަރެވެ  .އެއީ މި ޙަދީޘުގައި ވަކި
ބައެއް ޚާއްޞަކޮށްފައި ނެތީމައެވެ  .އަދި މި ޙަރާމްކުރުމުގެ ސަބަބަކީ އޭގައިވާ
އިސްރާފުކުރުމާއި ކިބުރުވެރިކަމާއި ފަޤީރުންގެ ހިތްތަކަށް

އ
މ ީ
ކުރާ ހިތި އަސަރެވެ ި .

ކޮންމެ ޖިންސެއްގެ ބަޔަކު ބޭނުންކުރިއަސް ވާނެ ކަންކަ

މެވެ .އަދި އަންހެނުންނަށް

1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ.

202

މިތަކެތިން ގަހަނާއަޅައި ޒީނަތްތެރިވުން ހުއްދަކުރެވުނީ ،އެކަނބަލުންގެ ފިރިންނަށް
ޒީނަތްތެރިވުމަށް މީގެ ބޭނުންޖެހޭތީއެވެ .ވީމާ އަންހެނުންނަށް މި ހުއްދައީ މި މިންވަރުގެ
ތެރޭގައި އެކަންޏެވެ .މިތަކެތި ބޭނުންކުރުން ޙަރާމްވުމުގެ ސަބަބަކަށް ކަލޭމެން ތި ދެއްކި
ސަބަބަކީ ކަމުދާ ސަބަބަކަށްވަންޏާ ،ރަން ރިއްސަށްވުރެ މާ އަގުބޮޑު ޔާޤޫތުފަދަ ތަކެތީގެ
ކަންވާރު ޙަރާމްވީސް ކަމުގައި މީހަކު ބުނެފާނެއެވެ

!

މީގެ ޖަވާބަކީ ،ތިކަހަލަ

ޖަވާހިރުތަކަކީ ފަޤީރުން ދަންނަ ތަ ކެއްޗެއް ނޫނެވެ  .ވީމާ މުއްސަނދި ން މިފަދަ އެއްޗެއް
ބޭނުންކުރާތަން ފެނުނަސް ފަޤީރުންގެ ހިތަށްކުރާނެ އަސަރެއް ނޯންނާނެއެވެ  .އަދި މީގެ
އިތުރުން ،ތިފަދަ ޖަވާހި ރަކީ ވަރަށް ނާދިރު އެއްޗެކަށް ވީމާ،

ރަންރިހި ބޭނުންކުރާ

ގޮތަށް އޭގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް މުއްސަނދިންނަކަށްވެސް ނުލިބޭނެއެވެ  .ވީމާ
ރަންރިހި ޙަރާމްކުރިފަދައިން އެ ޙަރާމްކުރުމުގެ ބޭނުންވެސް ނެތުނީއެވެ".

1
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ފިރިހެނުންނަށް ރަން ޙަރާމްވުމުގެ ފަހަތުގައިވާ އިޤްތިޞާދީ ސަބަބު ވަރަށްވެސް
ފާޅުވެފައި ހާމަކަންބޮޑެވެ  .އަހަރެމެންގެ ވިޔަފާރިއާއި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ފައިސާގެ ޙަޤީޤީ އަގުކުރު މަށް ބޭނުންކުރެވޭ ،ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑަކީ
ރަޞީދަކީވެސް
135
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ރަނާއި ރިއްސެވެ .

އަދި

ފައިސާ އަގުކުރާނެ ޢަދުލުވެރި

މިންގަނޑެއްކަމުގައްޔާއި އަދި ފަސޭހައިން މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި
ރަންރިހި ލައްވައި ،މިކަމަށް އިންސާނުންނަށް މަގުދެއްކެވުމަކީ ،މާތް ﷲ ގެ މަތިވެރިވެރި
ނިޢުމަތްފުޅެކެވެ .އެކަލާނގެ ރަންރިހި ލެއްވީ މީސްތަކު ންގެ ތެރޭގައި ބަދަލުކުރެވި
1

އަލްމުޣްނީ.323/8 :

2

މިތަނުގައި ރަޞީދުގެ މާނައަކީ އިނގިރޭސިން މިކިޔާ ގޯލްޑް ރިޒާވްއެވެ) .ތަރުޖަމާނު(
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މުޢާމަލާތްކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ކަންޒުކޮށްފައި ގޭތެރޭގައި ފޮރުވާ އެއްޗެއްކަމުގައި
ނޫނެވެ .އަދި ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރަން އެއިން ކަންވާރު ހަދާކަށްވެސް ނޫނެވެ.
އިމާމް ޣަޒާލީ އެކަލޭގެފާނުގެ 'އިޙްޔާއު ޢުލޫމުއްދީން ' ފޮތުގެ ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ބާބުގައި
މިވާހަކަ ގެންނަވާފައިވާ ގޮތް ހާދަހާވާ ފުރިހަމަވެފައި ރީއްޗެވެ

 .ވިދާޅުވެފައިވަނީ:

"ރަނާއި ރިހީގެ ދީނާރާއި ދިރުހަމުން ކަންވާރު ހަދައިފިމީހަކު،

ނިޢްމަތަށް

ކުފުރުވެރިވެއްޖެއެވެ .ރަން ރިހި ފޮރުވައި ކަންޒުކުރުމަށް ވުރެވެސް މި ޢަމަލު
ނުބައިކަން ބޮޑެވެ  .މީގެ މިސާލަކީ ،ފެހުމާއި ކުނިކެހުންފަދަ ،އެންމެ ދަށްމީހުން ކުރާ
ހަވާލުކުރުމެވެ.

މަސައްކަތްކުރަން ،ރަށުގެ ވެރިމީހާއާ

އެމީހާ ޖަލަށް ލައި

ހައްޔަރުކުރުމުން ލިބޭ އިހާނާތްވެސް މިއަށްވުރެ ކުޑަވާނެއެވެ  .މުއްޓާއި ދަގަނޑާއި ލޯ
ފަދަ ތަކެއްޗަކީ،

ކަންވާރު ހަދަން،

ރަނާއި ރިހީގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ

އެއްޗެކެވެ .މި މަޢްދަންތަކުން ހެދިޔަސް ކަންވާރުގެ ވަޒީފާ ފުރިހަމަވެއެވެ  .ނަމަވެސް
މުއްޓާއި ދަގަނޑުފަދަ ތަކެއްޗަކީ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .
އަމިއްލަ ބުއްދިއާއި ޢިލްމުން  ،ރަނާއި ރިހީގެ ވަޒީފާއާއި އޭގެ
ދެން އޭނާއަށް ކިޔައިދޭން އޮތީ،

ޙިކުމަތް ނޭނގެންޏާ،

މާތް ﷲ ގެ ތަރުޖަމާން –މުޙައްމަދު ޞައްލަ ﷲ

ފ
އ ި
ދ ި
ހ ަ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ގެ މި ޙަދީޘެވެ  " :ރަންރިހީގެ ކަ ންވާރުގައި ކައިބޮއި ަ
މީހެއްގެ ބަނޑު ނަރަކައިގެ ކެކިކެކިހުރި އަލިފާނުން ފުރޭފަދައެވެ".
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ރަނާއި ރިހީގެ ކަންވާރު ޙަރާމްވުމުން ،މުސްލިމު

މީހާގެ ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށާއި

ހިފައިގެންގުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް ،ދަތިތަކާއި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް
1

އިޙްޔާއު ޢުލޫމުއްދީން4 ،ވަނަ ބައި ،ޝުކުރާއި ކެތްތެރިކަމުގެ ބާބު.
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ނަމަނަމަ ހީނުކުރާށެވެ  .އެހެނީ މިކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޙަލާލު ތަކެތި ވަރަށް
ގިނަވެފައި ދާއިރާ ނިކަން ފުޅަލެވެ  .ބިއްލޫރި ،މުށި ،ލޮއި ،އަދި މި ނޫނަސް ތަފާތު
ބާވަތް ބާވަތުގެ މަޢްދަންތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކަންވާރާއި ހިފައިގެންގުޅޭ ސާމާނާއި
ޒިނަތްތެރި ކުރު މަށް ބޭނުންކުރާ

ކިތަންމެހާވެސް ރީތި އެއްޗެހި ހުރެއެވެ ! ކޮޓަނާއި

ފ
ސ ާ
ޯ
ކިއްތާނުފަދަ އެކި ކަހަލަ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ ނުހަނު ރީތި ބާލީހާއި އެނދު
ހުރެއެވެ!

އިސްލާމްދީން ބުދު ޙަރާމްކުރޭ
މުސްލިމުންގެ ގޭގައި ބުދު ބެހެއްޓުން އިސްލާމްދީން ވަނީ ޙަރާމްކޮށްފައެވެ .މިތާގައި
ބުދޭ މި ބުނަނީ،

އޭގައި ޖިސްމަކާއި ހިޔަންޏެއް ހުންނަ

އ އިހާނެތި ނުކުރެވޭ،
ެ

ބުދުތަކެވެ .ގޭތެރޭގައި މިފަދަ ބުދު ހުރުމަކީ ،އެގެއަކަށް މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ވަދެވަޑައި
ނުގަންނަވާ ސަބަބެއްކަން ،ކީރިތި ރަސޫލު

-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﺇﹺﻥﹶّ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔﹶ ﻻﹶ ﺗﺪﺧﻞﹸ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞﹸ )ﺃﹶﻭ ﺗﺼﺎﻭﹺﻳﺮ(
ޙަދީޘުގެމާނަ:

''ހަމަކަށަވަރުން

އެގެއެއްގައި

ބުދާއި

ޞޫރަ

1
137F

ހުންނަ

ގެއަކަށް،

މަލާއިކަތްބޭކަލުން ވަދެވަޑައި ނުގަންނަވާނެއެވެ".
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ،ބުދާއި ޞޫރަ ހުންނަ ގެއަކަށް ރަޙުމަތުގެ މަލާއިކަތްބޭކަލުން
ވަދެވަޑައި ނުގަންނަވަނީ ،އެއީ އެ އެގެއެއްގެ މީހުން މިފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން،
1

ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް ،މިއީ މުސްލިމުގެ ލަފްޒު.
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ގޭތެރޭގައި ބުދުބަހައްޓައިގެން އެ
މިހެންވެ،

އަށް

މަލާއިކަތްބޭކަލުން

މާތްކޮށްހިތާ

ކާފަރުންނާއި

އެއްގޮތްވާތީއެވެ.

މިކަމަށް ނަފްރަތުކުރައްވާ ،އެގެއަށް

ވަދެވަޑައިނުގަންނަވަނީއެވެ.
އިސްލާމްދީން

ބުދު

ގެންގުޅުން

ޙަރާމްކުރީކީ

ނޫނެވެ.

އެކަންޏެއް

ޣައިރު

މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ކަމުގައި ވިޔަސް ،ބުދު ހެދުމާއި ،އެ ޞިނާޢަތުގައި އުޅުންވެސް

ޙަރާމްކުރިއެވެ .ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރައްވަނީ :ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺃﹶﺷﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺼﻮﺭﻭﻥﹶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﹾﺼﻮﺭ .ﻭﻓﻲ ﺭﹺﻭﺍﻳﺔ :ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻀﺎﻫﻮﻥﹶ ﺑﹺﺨﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﻠﹶّﻪ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެންމެ ޢަޛާބު ބޮޑު މީހުންގެ ތެރޭގައި ،މި ޞޫރަ ހަދާ
މީހުން ވެއެވެ  ".އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވަނީ  " :ﷲ އުފައްދަވާފައިވާ ޚަލްޤަކާއި
އެއްފަދަ އެއްޗެއް އުފައްދަން އުޅޭމީހުންނެވެ".

އަދިވެސް ،ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ  :ﻣﻦ
ﺻﻮﺭ ﺻﻮﺭﺓﹰ ﻛﹸﻠﱢﻒ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﻔﹶﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﻨﺎﻓﺦﹴ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﹶﺑﺪﺍ

2
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ޞޫރައެއް ހަދައިފި މީހަކު ،އޭނާ ހެދި ޞޫރައަށް ފުރާނަ އެޅުމަށް،
ޤިޔާމަތްދުވަހު ޖެއްސޭނެއެވެ .އަދި އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާއަކަށް އޭގައި ،ފުރާނައެއް
ނޭޅުވޭނެއެވެ''.

1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް.

2

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި އަދި އެހެން ބޭކަލުން.
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ދިރުމެއް ލެއްވުމަށް އޭނާއަށް

މީގެ މާނައަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ،އެ ޞޫރައިގައި ޙަޤީޤީ

އަމުރުކުރެވޭނެ ވާހަކައެވެ  .އަދި މި އަމުރަކީ ،އޭނާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހާމަކޮށް
ދެރަކުރުމަށް ކުރެވޭ އަމުރެކެވެ.

ބުދު ޙަރާމްވުމުގެ ޙިކްމަތް
 - 1ބުދު ޙަރާމްވުމުގެ ޙިކުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ -ބައެއް މީހުން ހީކުރާހެން
މިއީ ހަމައެކަނި
ޙިމާޔަތްކޮށް،

ޙިކުމަތެއް

ނޫން-

މުސްލިމުންގެ

އެއްކައުވަންތަކުރުމުގެ ޢަޤީދާ

އަމިއްލަ އަތުން ބުދާއި ޞޫރަ ހަދައިގެން އެތަކެތި މާތްކޮށް،

ބިރުވެތިކަމާއެކު އޭގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިތިބޭ ،ބުދަށް

އަޅުކަންކުރާ މީހުންނާއި އެއްގޮތް

ނުވުމެވެ.
އެއްކައުވަންތަކުރުމުގެ ޢަޤީދާއަށް ،ކިލަނބުކަމެއް އަތުވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކާ މެދު
ދ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ކުޑަވެސް
އ ި
އިސްލާމްދީން އޮންނަނީ ވަރަށް ހުށިޔާރުވެއެވެ ަ .
އަސަރެއް ،މުސްލިމުންގެ އެއްކައުވަންތަ ޢަޤީދާއަށް ކޮށްފާނެ ކަންކަމާ މެދު
އިސްލާމްދީން ވަރަށް ހަރުކައްޓެވެ  .އިސްލާމްދީން މި މައްސަލައިގައި މިހާބޮޑަށް
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައި މިހާ ހުށިޔާރުވެ އޮތުމަކީ  ،އެކަން އޮންނަންޖެ ހޭ ގޮތެވެ .
އެހެނީ

ވޭތުވެދިޔަ

އުއްމަތްތަކުގެ

މީހުންގެ

މެދުގައި،

ބުދަށް

އަޅުކަންކުރަން

ފެއްޓިފައިވަނީ ،ހަމަ އެއްދުވަހު ހެނދުނު ހޭލާފައި ބުދަށް އަޅުކަންކުރަން ފައްޓައިގެނެއް
ނޫނެވެ .އެކަން ފެތުރުނީ ބަޔަކު މީހުން ،އެމީހުންގެ މީހުން މަރުވީމާ ،ނުވަތަ
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މާތްމީހުން

ކަމަށްދެކޭ

މީހުން

މަރުވީމާ،

ހަނދާނެއްގެ

ގޮތުގައި

ހަދަން

ބުދު

ފެށުމުންނެވެ .ޒަމާންތަކަކަށްފަހު ،އެ ބުދުތައްވެސް މާތްކުރެވި އޭގައި ބަރަކާތް ހުންނަ
އެއްޗަކަށްވެ ،އެންމެފަހުން ﷲ ފިޔަވައި އެބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރަން ފެށީއެވެ  .އެއިން
އ އިން ބަރަކާތް ހޯދަން ވެސް
ދ ެ
އ ި
ހެވާއި ނުބައި އިންސާނުންނަށް ލިބޭކަމަށް ބަލައި ަ
ފެއްޓީއެވެ .ވުއްދާއި ސުވާޢާއި ޔަޣޫޘާއި ޔަޢޫޤާއި އަދި ނަސްރަށް އަޅުކަންކުރި
މީހުންނަށް ވީ މިހެންނެވެ.
ޝަރީޢަތުގެ އެއް ޤަވާޢިދު ކަމުގައި ،ނުބައި ކަންކަމަށް އޮންނަ މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ
ޤަވާޢިދު އޮންނަ ދީނެއް ،އެ ދީނުގެ އަހުލުވެރިންގެ ހިތްތަކާއި ސިކުނޑިއަށް ،ހާމަ
ޝިރުކާއި ވަންހަނާ ޝިރުކުވެސް

ވަދެދާނެ،

ހުރިހާ

މަގެއް

ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ .ބުދަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނާ

ބަންދު

ކުރުމަކީ

އެއްގޮތް ކަމެއް

ކުރުމަކީ ،ބަންދުކުރަންޖެހޭ މި ކަހަލަ މަގެކެވެ.
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމް ދީން އައިސްފައިވަނީ އެއް ޖީލަކަށް ދެ ޖީލަކަށް ނޫނެވެ.
މި

ދީން

އައިސްފައިވަނީ

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކަށް ،އަދި

ޤިޔާމަތާއި

ޖެހެންދެންނެވެ .އެއްތަނެއްގައި ނުވެދާނެހެން ހީވާ ކަމެއް ،އަނެއް ތަނެއްގައި ވުމަކީ
އެކަށީގެންވާ ކަމެކެ ވެ .އެއް ޒަމާނެއްގައި މުސްތަޙީލު ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަން ،އެހެން
ޒަމާނެއްގައި ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދެއެވެ.
 – 2ބުދު ޙަރާމްވުމުގެ އަނެއް ޙިކުމަތަކީ ،ބުދު ހަދާމީހުން ،އެމީހުން ހަދާ ބުދާއިމެދު
ފަޚުރުވެރިވެ އުޅެއެވެ .ނެތުމުގެ ތެރެއިން އާ މަޚްލޫޤެއް އޭނާއަށް އުފެއްދުނީއޭ ،ނުވަތަ
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އޭނާއަށް ހީވާކަހަލައެވެ  .އެއްފަހަރަކު ބުދުހަދާ

މަށިން ދިރޭއެއްޗެއް އީޖާދުކުރެވުނީއޭ،

މީހަކު ،ބުދެއް ކޮށައި މަށައި ހެދުމުގައި ޒަމާންތަކެއް ހޭދަކޮށް އެ ނިންމުމަށްފަހު،
ނިންމުނުލެއް ފުރިހަމަ ކަމުން ހައިރާންވެ އެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ
ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ކިޔަންފެށުނީ ''ވާހަކަ ދައްކާށޭ! ވާހަކަ ދައްކާށޭ!'' '' މިފަދައިންނެވެ.
މިސަބަބަށްޓަކައި ކައުއިތުރު ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥﹶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﹾﺼﻮﺭ
ﻳﻌﺬﱠﺑﻮﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﻢ :ﺃﹶﺣﻴﻮﺍ ﻣﺎ ﺧﻠﹶﻘﹾﺘﻢ

1

F140

ޙަދީޘުގެމާނަ:

"ހަމަކަށަވަރުން ޞޫރަ ހަދާ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން

ލިބޭނެއެވެ .އަދި ކަލޭމެން ހެދި ތަކެތި ދިރުވާށޭ ބުނެވޭނެއެވެ

ޢަޛާބު

 ".އަދި ޤުދުސީ

ހަދީޘެއްގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގައިވެއެވެ :ﻭﻣﻦ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻢ ﻣﻤﻦﹺ ﺫﹶﻫﺐ ﻳﺨﻠﹸﻖ
ﻛﹶﺨﻠﹾﻘﻲ! ﻓﹶﻠﹾﻴﺨﻠﹸﻘﹸﻮﺍ ﺫﹶﺭﺓﹰ ﻓﹶﻠﹾﻴﺨﻠﹸﻘﹸﻮﺍ ﺷﻌﻴﺮﺓﹰ

2

F14

ޙަދީޘުގެމާނަ:

"ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޚަލްޤުކުރެއްވި އެއްޗަކާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް

ޚަލްޤުކުރަން އުޅުނު މީހަކަށް ވުރެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑީ ކާކުހެއްޔެވެ

! ފަހެ އެމީހުން

ޒައްރެއް ވެސް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ! ހިމަގޮދަން ފުކެއް ވެސް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ!"
 - 3ހަމައެހެންމެ މި ފަންނުގައި ހިނގައިގަންނަ މީހުންނަކީ ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓި،
ވަކި ހައްދެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހިފަހައްޓާ ބައެއް ނޫނެވެ .ދަމުންދަމުން ގޮސް
މިފަދަ މީހުން އެއްބައި ބަރަހަނާ ބުދާއި އެއްކޮށް ބަރަހަނާ
1
2

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމް
ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމް
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ބުދުތައް ވެސް ހަދައެވެ .

އ
މ ީ
އަދި ބުދުދީނާއި އެހެންވެސް ދީންތަކުގެ ޝިޢާރުތަ ކާއި ބުދުތައް ހަދަން ފަށައެވެ ި .
މުސްލިމަކު ކުރުން ހުއްދަވާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.
 - 4މީގެ އިތުރުން ،ބުދަކީ ވޭތުވެދިޔަ ތާގައިވެސް އަދި މިއަދުވެސް ،އިސްރާފުކޮށް
ބޭކާރު ޚަރަދުކުރާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ދައްކައިދޭ އެއްޗެކެވެ  .ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ
މަޢްދަންތަކުން ބުދާއި ޞޫރަ ހަދައި ،ގަނޑުވަރުތަކާއި ކޮޓަރިތައް

ޒީނަތްތެރި ކުރުމަކީ

މިފަދަ މަހުޖަނުންގެ އާދައެކެވެ  .ވީމާ މިކަހަލަ އިސްރާފުކުރުންތަކާއި ،ހަމައެއް ލަމައެއް
ނެތް މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމާ ދެކޮޅުހަދާ އިސްލާމްދީން ،މުސްލިމުންގެ ގޭތެރޭގައި ބުދު
ބެހެއްޓުން ޙަރާމްކުރުމަކީ ހައިރާންވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ބޮޑުންގެ ހަނދާން ދެމެހެއްޓުން
މުސްލިމުންގެ ބޮޑެތި މާތް މީހުންނާއި ،ތާރީޚީ އަބްޠާލުންގެ ހަނދާންކޮށް،
އަގުވަޒަންކުރުމަކީ ،އެމީހުންނަށް ވަފާތެރިވުން ކަމުގައި ނުވޭހެއްޔެވެ؟ މިގޮތުން
މީހުން ކޮށްފައިވާ

ދ
ފ ަ
މ ަ
ި

ހެޔޮކަމާއި ،އެމީހުންގެ މަތިވެރިކަން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް

ހަނދާންކޮށްދޭން ،ބުދެއް ހެދުމަކީ ކިހާ ރަނގަޅު ކަމެއްހެއްޔެވެ؟ މީހުންގެ ހަނދާނަކީ
ކުރުއެއްޗެކެވެ .ވީމާ މިފަދަ މީހުންގެ ނަންތައް ހަނދާނުން ފޮހެވިޔަ ނު
މިއަށްވުރެ ވަކިން ރަ

ނގަޅު ކަމެއް އެބައޮ

ސުވާލުތަކެކެވެ.
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ދިނުމަށް

ތްހެއްޔެވެ؟ މިއީ މީހަކު ކޮށްފާނެ

މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބަކީ ،މީހެއްގެ ދަރަޖަ ކިތަންމެ މަތިވިޔަސް ،މަރުވެފައި ނުވަތަ
ދިރިތިއްބަސް ،އޭނާ މަތިވެރި ކުރުމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުމަކީ އިސްލާމްދީން
ނުރުހޭ ކަމެކެވެ  .މިހެންވެ ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﻻﹶ ﺗﻄﹾﺮﻭﻧﹺﻲ ﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶﻃﹾﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ :ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ

1

F142

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ނަޞާރާއިން ،މަރިޔަމްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢީސާގެފާނަށް ޚުޝާމަދުކޮށް
ޚުޝާމަދުކޮށް

މަތިވެރިކުރި ގޮތަށް ،ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

މަތިވެރިނުކުރާށެވެ .އެކަމަކު ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ ،ﷲ ގެ އަޅާ އަދި ރަސޫލާއޭ ބުނާށެވެ".
ޞަޙާބީންނަށް

ކިރިތި ރަސޫލާ ފެނިވަޑައިގެން ،ސަލާމްކުރައްވާ އިޙްތިރާމު

ކުރެއްވުމުގެގޮތުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވީމާ ،އެކަން މަނާކުރައްވާ

ޙަދީޘްކުރެއްވީ :ﻻﹶ ﺗﻘﹸﻮﻣﻮﺍ ﻛﹶﻤﺎ ﺗﻘﹸﻮﻡ ﺍﻷَﻋﺎﺟﹺﻢ ﻳﻌﻈﱢﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ

2

F143

ޙަދީޘުގެމާނަ" :ފާރިސީންގެ މީހުން

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު މާތްކުރަން ތެދުވާހެން،

ނުތެދުވާށެވެ".
އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރުމުގައި

ހައްދުފަހަނައަޅައި ނުދިއުމަށް އިންޒާރުދެއްވާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﻻﹶ ﺗﺠﻌﻠﹸﻮﺍ ﻗﹶﺒﺮﹺﻱ ﻋﻴﺪﺍ

F14

1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި އަދި އެހެން ބޭކަލުން.

2

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު އަދި އިބްނު މާޖާ.

3

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު.
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3

ޙަދީޘުގެމާނަ:

ގަކުރެވޭ ތަނަކަށް

"ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަހާނަފުޅަކީ ،ޢީދު ފާހަ

ތިޔަބައިމީހުން ނުހަދާށެވެ".

އަދި އެކަލޭގެފާނު ހެއްދެވި ކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރައްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވީ :ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﺗﺠﻌﻞﹾ
ﻗﹶﺒﺮﹺﻱ ﻭﺛﹶﻨﺎ ﻳﻌﺒﺪ

1

F145

ޙަދީޘުގެމާނަ" :މާތް ރަސްކަލާކޮ ! ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަހާނަފުޅަކީ ،އަޅުކަންކުރެވޭ
ބުދެއްކަމުގައި ހެދިޔަ ނުދެއްވާނދޭވެ!"
އ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ!
އަދި އެއްފަހަރަކު ބަޔަކު މީހުން އެކަލޭގެފާނު އަރިހަށް އައިސް " ޭ
އޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު މީހާއެވެ

އ ންމެ މޮޅުމީހާގެ
ދ ެ
އ ި
! ަ

ދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިއާގެ
އ ި
ދަރިކަލުންނޭވެ .އޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިއާއެވެ ަ .

ދަރިކަލުންނޭވެ!" މިހެން ދަންނަވައި މުޚާޠަބުކުރީމާ ،އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  :ﻳﺎ
ﺏﹺﹶﻮﻟﻜﹸﻢ ﺃﹶﻭ ﺑﻌﺾﹺ ﻗﹶﻮﻟﻜﹸﻢ  ،ﻭﻻﹶ ﻳﺴﺘﻬﻮﹺﻳﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ  .ﺃﹶ ﺍﻥﹶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﹶّﻪ
ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻗ
ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ،ﻣﺎ ﺃﹸﺣﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﻓﹶﻌﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﻮﻕ ﻣﻨﺰﹺﻟﹶﺘﻲ ﺍﻟﹶّﺘﻲ ﺃﹶﻧﺰﻟﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹶّ

2
F146

ޙަދީޘުގެމާނަ:

"އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ކުރިން ބުނި ވަރަށް ނުވަތަ އޭގެ އެއްބައި

ބުނާށެވެ.

ވެ.

އަދި ނަމަނަމަ

ޝައިޠާނާ ކަލޭމެން މަގުފުރެއްދިޔަ ނުދޭށެ

ދ ﷲ ގެ
އ ި
ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ ޢަބްދު ﷲ ގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދުގެފާނެވެ ަ .

1

ރިވާކުރެއްވީ މާލިކު ،މުވައްޠައުގައި.
2

ރިވާކުރެއްވީ އައްނަސާއީ ،ރަނގަޅު ސަނަދަކުން.
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ރަސޫލާއެވެ .އަދި މާތް

ﷲ ތިމަންކަލޭގެފާނު ލައްވާފައިވާ ދަރަޖައަށްވުރެ މައްޗަށް

ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު އުފުލުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ".
ޤަދަރާއި މާތްކަން

ދިނުމަށްޓަކައި،

އަޅުކަންކުރެވޭ ބުދުތަކެއްފަދައިން ހާހުން

ދ
މ ު
ޚަރަދުކޮށްގެން މީސްމީހުންގެ ބުދުހަދާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ،އިންސާނުން މަތިވެރިކުރުމާ ެ
މިފަދަ ނަޒަރަކުން ބަލާ ދީނެއް ،އެއްގޮތަކަށްވެސް ރުހޭނެ ކަމެއް ނޫނެ ވެ .މާތް މަތިވެރި
މީހުންކަމަށް އަމިއްލައަށް ހެދިގެންއުޅޭ މީހުންނާއި ތާރީޚް އޮޅުވާލައިގެން ތާރީޚުގެ
ތެރެއަށް ވަންނަންއުޅޭ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ
ނުވަތަ

އެމީހުންގެ

 .މިފަދަ މީހުން

އަމިއްލައަމިއްލައަށް

ފުލުގައި އުޅޭ މީހުން ،މިކަހަލަ ބުދު ބަހައްޓައި ،ޙަޤީޤީ

އަބްޠާލުންނާއި މޮޅެތި މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން އުއްމަތަށް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކުރަނީ
މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ.
މުއުމިނުން ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ ދިރިދެމިއޮތުމަކީ ،ސިއްރާއި

ފާޅު ދެނެވޮޑިގަންނަވާ،

އޮޅުމާއި ހަނދާންނެތު މުން ހުސްޠާހިރުވެ ވޮޑިގެންވާ ،މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ
ދިރިދެމިއޮތުމެވެ .އެމީހުންގެ މޮޅުކަމާއި މަތިވެރިކަން މީހުންނަށް ނޭނގޭ ކިތަންމެ
ބައެއްގެ ނަން ،އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ދިރިދެމިގެންވާ

މޮޅެތި މާތް މީހުންކަމުގައި

ލިޔެވިގެންވެއެވެ .އެހެނީ ،ޙާޟިރުވިޔަސް މީހު ންނަށް ނޭނގޭ އަދި ޣާއިބުވިޔަސް
ނެތިގެން މީހުން ނޫޅޭ ،މަޝްހޫރުކަމާއި ދެއްކުންތެރިކަމެއް ބޭނުން ނުވާ
ހެޔޮލަފާ މީހުން ދެކެ އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ.
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ތަޤުވާވެރި

މޮޅު މީހެއްގެ މަތިވެރިކަން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ދަމަހައްޓާނަމަ އެކަންކުރަންޖެހޭ
ގޮތަކީ ،ކޮންމެހެން ބުދުތަކެއް ހަދާފައި ބެހެއްޓުމެއް ނޫނެވެ

 .މިކަން ކުރަންޖެހޭ،

އިސްލާމްދީން ރުހޭ ގޮތަކީ ،އެފަދަ މީހުންގެ ހަނދާންތައް ހިތްތަކާއި ފިކުރުގައި
ދެމެހެއްޓުމެވެ .އެމީހުންގެ ހެޔޮކަމާއި ކުރި ރަނގަ ޅު ކަންތަކުގެ ވާހަކަ މީހުންގެ ދޫތައް
މަތީގައި އޮތުމެވެ.
ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ގެ ނަންފުޅު ،އަދި ޚަލީފާއިން ވެސް
ނުވަތަ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޤާޢިދުންނާއި އިމާމުންގެ ނަން ފުޅު ވެސް ،މާއްދީ ގޮތަކަށް
ދެމިނުހެއްޓެވެ .އެބޭކަލުންގެ ހަނދާނުގައި ހިލައިން ބުދެއް ހެދިފައިނެތެވެ

 .އެކަމަކު

ހުރީ ،އެއް ޖީލުން އަނެއް ޖީލަށް ގެނެސްދެވޭ ،ބަފައިން ދަރިންނަށް ކިޔައިދެވޭ،
ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގެވޭ  ،ދޫތަކުން ތާ އަބަދު ފާހަ
ނަދުވާތަކުގައި ގުލްދަސްތާ

ގަކުރެވޭ ،މަޖްލިސްތަކާއި

ގެތޭ ،އެބޭކަލުންގެ ފުރިހަމަ ސި

ޔަރަތެވެ .ޢަމަލުތަކާއި

ކާމިޔާބުތަކެވެ .ޞޫރައެއް ވެސް ބުދެއްވެސް ނެތިއެވެ.
މިކަން އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ދިމިޝްޤު ޔުނިވާސިޓީގެ ޝަރީޢާ ފެކަލްޓީގެ
ޢަމީދު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަލްމުބާރަކް،

ޖާމިޢުލްއަޒްހަރުގައި ދެއްވާފައިވާ

މުޙާޟަރާއެއްގެ ތަންކޮޅެއް މިތާނގައި ގެންނާނަމެވެ ' .އިސްލާމީ އާ ހޭލުންތެރިކަމަކަށް '
މި މައުޟޫގެ ދަށުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ

 " :އަހަރެމެންގެ އިޖްތިމާޢީ

ޙަޔާތުގެ ތެރެއަށް ތަފާތު އާ ވައްތަރު ވައްތަރުގެ އިޖްތިމާޢީ އާދަތަކާއި
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ނިޒާމުތައް

ވަންނަމުން ދެއެވެ  .އޭގެތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަކީ އަހަރެމެންގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާއާއި
ރިވެތި އަޚްލާޤާއި އެކަށީގެންނުވާ ކަންކަމެވެ  .މިސާލަކަށް ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާގެ މީހުން،
އ
ތ ް
އެމީހުންގެ އަބްޠާލުންނާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ހަނދާންތައް ދަމަހައްޓަން ،ބޮޑެތި ބުދު ަ
ހަދާފައި ބަހައްޓައެވެ  .ނަމަވެސް ހުޅަނގުގެ ޙަޟާރަތަށް އަޅުވެތިނުވެ މިނިވަންކަމާއެކު
ތިބެ،

އަބްޠާލުންގެ މޮޅުކަމާއި ހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފަލްސަފާއާ

ދ
މ ު
ެ

ބަލާފިކުރުކޮށްފިއްޔާ ފެންނާނީ ،ޚާއްޞަކޮށް ޢަރަބިން އެމީހުންގެ ބޮޑެތި މީހުން،
މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް

މާތްކޮށް ހަނދާން ދަމަހައްޓާ ތަނެވެ .މިގޮތުން ޢަރަބިން

ފާހަގަކޮށް ހަނދާންކުރަނީ އެމީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ދީލަތިކަމާއި ކޮށްފައިވާ މަތިވެރި
ޢަމަލުތަކެވެ.

އ ހިތްވަރުގަދަކަން ފަދަ ސިފަތެކެވެ  .ބޮޑެތި
ވަފާތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާ ި

ގ
މީހުންގެ ހަނދާން އާކުރުމަށް ޢަ ރަބިން ކޮށް އުޅު ނު ކަމަކީ ،އެމީހުންގެ ބުޠޫލާތު ެ
ވާހަކަ އެއް ޖީލުން އަނެއް ޖީލަށް ގެން ގޮސް ދިނުމާއި ،ޅެންހެދުމާއި މަދަހަކިއުމެވެ .
އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރިން

ޙާތިމުގެ ދީލަތިކަމާއި ޢަންތަރާގެ ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ

ވާހަކަ ދެމެހެއްޓިފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ  .ދެން އިސްލާމްދީން އައިސްފަ އިވެސް މިކަން
މިގޮތަށް ދަމަހައްޓާ އޮތްގޮތަށް ބޭއްވިއެވެ  .ކީރިތި ރަސޫލާއަކީ އިންސާނުންގެ ތެރެއިން
އެންމެ މަތިވެރި ޚަލްޤުކަމަށް ވާހިނދުވެސް ،ޙަދީޘްކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނަކީ
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އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވާ އިންސާނެއްކަ މަށެވެ .އަދި އިސްލާމްދީން ދުށީ  ،އިންސާނާގެ
އަގުކުރެވޭ މިންގަނޑަކީ އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ކަމުގައެވެ

ދ
އ ި
އ ނޫނެވެަ .
ކ ް
 .ޖިސްމުތަ ެ

ކީރިތި ރަސޫލާ ލެއްވީ މީސްތަކުން ތަބާވާނެ ނަމޫނާއެއް ކަމުގައެވެ  .އިންސާނާ އޭނާފަދަ
އަނެއް އިންސާނާގެ ކުރިމަތީގައި ނިކަމެތިވެ
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އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޤަތުލުވެއްޖެނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރުވުމަށް
ފަހަތަށް އެނބުރިގަންނަނީހެއްޔެވެ؟" }އާލްޢިމްރާން{144 :
އިސްލާމްދީން މީސްތަކުންގެ ހަނދާންތައް ދެމެހެއްޓުމުގައި ބަލަނީ
ފައިދާކުރަނިވި

ޞާލިޙު

ޢަމަލުތަކަށެވެ.

މިހެންވެ

އެމީހުންގެ

މުސްލިމުންގެ ބަ ޠަލުންގެ

ހަނދާންތައްވަނީ މުސްލިމުންކުރެ ޢާންމުންނާއި ޚާއްސުންގެ ހިތްތަކުގައި
ބިންވަޅުނެގިފައެވެ.

އެމީހުން ކުދިބޮޑު އެންމެން ޢުމަރުގެފާނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި

އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމާ ހަރުދަނާކަމާއި ޢަލީގެފާނުގެ ހިތްވަރުފުޅުގަދަކަމާ
ޒުހުދުވެރިކަން ދަނެއެވެ .

މީސްތަކުން

އެބޭކަލުން

ހަނދާންކުރަން،

އި

އެއިން

ބޭކަލެއްގެ ހިލައިން ހަދާފައިވާ ބުދެއް ނެތެވެ .އެކަމަކު ހަމަޔަގީނުންވެސް އެބޭބޭކަލުންގެ
ޢަމަލުފުޅުތަކާއި އަޚްލާޤު ވަނީ މުސްލިމުން ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅުނެގިފައެވެ.
ރޫމީންނާއި ޔޫނާނީން އަދި އެފަހުން ހުޅަނގުން ހިފައިފައިވާ ،ބުދުތަކުގެ ޒަރީޢާއިން
ހަނދާންތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތަކީ  ،މަތީ ދަރަޖައިން ކަސިޔާރުވެ ފަހަތަށް އެޅޭ
ފިޔަވަޅެކެވެ .އެހެނީ އެމީހުންނަކީ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންފައިވާ ބައެކެވެ .
އެމީހުން އަޚްލާޤީ މިންތަކާއި އަގުތައް ބެލުމުގައި މުސްލިމުންނާއި ޢަރަބީންނާއި މުޅީން
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ތަފާތެވެ.

ކިއެއްތަ!

އިންސާނަކަށް ފުރިހަމަ ނަމޫނާ

އެމީހުންނަށް ތަޞައްވަރު ނުކުރެވޭތީ،

ބަޠަލަކަށް ވެވިދާނެކަން

ދ
އ ި
އެމީހުން ވަނީ ބަޠަލުން އިލާހުންކަމުގައި ަ

އިލާހުން ބަޠަލުންކަމުގައި ހަދާފައެވެ.
ދަންނަވަން މިއުޅެނީ މި ކަމުގައި އަހަރެމެންގެ

ވިސްނުމަށްވުރެ މާދަށް

އ
ބިދޭސީ ވިސްނުމަށް އަހަރެމެން ދީލާލައި ،ނަފުސާނީ އަދި އަޚްލާޤީ ގެއްލުންތަކަށްޓަކަ ި
ބުދުހެދުން ޙަރާންކަމުގައި އިސްލާމްދީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުކޮށްގަތުން
އެއްވެސް ގޮތަކުން އެއްވެސް ހަމައަކުން އެކަށީގެން ނުވާ ވާހަކައެވެ ".އ.ހ

ކުޑަކުދިން ކުޅޭ އެއްޗެހި ހުއްދަ
މަތިވެރި ކުރުމުގެ ގަސްތެއް ،އަދި ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ މުއްސަނދިކަން ދެއްކުމުގެ
ގަސްތެއްވެސް ނެތި  ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދީން މަނާކުރާނެ ފަދަ ސަބަބެއް ނުހުންނަ
ޑ ތަކެތި ގެންގުޅުމަކީ ދީން މަނާކުރާކަމެއް ނޫނެވެ  .މިފަދަ ތަކެ ތީގެ ކުރިމަތީގައި
ފ ު
ދ ާ
ބ ު
ު
އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތައް ތަނަވަހެވެ .އަދި މިއީ މައްސަލެއް ކަމަށް ދީން ނުދެކެއެވެ.
ގޮނ ޑިކޮއްކޮއާއި ،ބުޅަލާއި އަދި މިނޫންވެސް ދިރޭ އެއްޗެހީގެ

އ
ފ ި
ދ ަ
ހ ާ
ސޫރައިގައި ަ

ހުންނަ ،ކުޑަކުދިން ކުޅޭ އެއްޗެއްސަކީ މިބުނި ބާވަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއްސެވެ.
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އެހެނީ މިއީ ކުޑަކުދިން ކުޅެ މަޖާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.

މާތްކޮށްގެން ގެންގުޅޭ

އެއްޗެއްސެއް ނޫނެވެ  .މުއުމިނުންގެ މައިކަނބަލުން ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ :

ﻲﹺﻲ ﺻﻮﺍﺣﺒﹺﻲ ﻳﻠﹾﻌﺒﻦ ﻣﻌﻲ
ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﻟﹾﻌﺐ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻨﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﻛﹶﺎﻧﺖ ﺗﺄﹾﺗ ﻧ
 ,ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺧﻞﹶ ﻳﺘﻘﹶﻤﻌﻦ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻴﺴﺮﺑﻬﻦ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻓﹶﻴﻠﹾﻌﺒﻦ
ﻣﻌﻲ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ގެ ޙާޟިރުގައި،
އަހަރެން

ބުދުކޮއްކޮއާ

ކުޅެއުޅުނީމެވެ.

އަދި

އަހަރެންނާއިއެކު

ކުޅޭ

އެކުވެރި

ދ ﷲ ގެ ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
އ ި
އަންހެންކުދިންތައް ވެސް އާދެއެވެ ަ .
ގެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފިނަމަ،

ވަސައްލަމަ-

އެ

ކުދިންތައް

އަހަރެންނާއެކު ކުޅެން އެކަލޭގެފާނު އެކުދިން ފޮނުއްވައެވެ".

ފިލައެވެ.

ދެން

1

F147

އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ :ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻋﻠﹶﻲ ﻩ
ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍ ﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ؟" ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ :ﺑﻨﺎﺗﻲ .ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹶّﺬﻱ ﻓﻲ ﻭﺳﻄﻬﹺﻦ؟ " ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ :ﻓﹶﺮﺱ.
ﺱ ﻟﹶﻪ ﺟﻨﺎﺣﺎﻥ؟ " ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ :ﺃﹶﻭ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ
ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻋﻠﹶﻴﻪ؟ " ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ :ﺟﻨﺎﺣﺎﻥ .ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﻓﹶﺮ 
ﺃﹶﻧﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﺴﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹶ ﺑﻦﹺ ﺩﺍﻭﺩ ﺧﻴﻞﹲ ﻟﹶﻬﺎ ﺃﹶﺟﻨﹺﺤﺔ؟ ! ﻓﹶﻀﺤﻚ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻞﹶّﻩ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺱﻟﱠﻢ ﺣﺘﻰ
ﺑﺪﺕ ﻧﻮﺍﺟﹺﺬﹸﻩ

2
F148

1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް.

2

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު.
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :އެއްދުވަހަކު ނަބިއްޔާ

-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -އެކަމަނާއާ

އ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟" އަހަރެން ދެންނެވީމެވެ " :އަޅުގަނޑު
މ ީ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެި " :
ކުޅެން ގެންގުޅޭ ބުދުތަކެވެ ".އަދި އެކަލޭގެފާނަށް އެ އެއެއްޗެހީގެތެރެއިން ،ބާފޮތިން
ހަދާފައިވާ ދެ ފިޔަ ލީ އަހެއް ފެނިވަޑައިގެން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ'' :އެ އެއްޗެހިތަކުގެ
ތެރެއިން މިފެންނަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟'' އަހަރެން ޖަވާބު އެރުވީމެވެ " :އަހެކެވެ".
ދެން ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ'' :އޭގެ މަތީގައިވަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟'' އަހަރެން
ދެންނެވީމެވެ'' :ދެ ފިޔައެވެ ''.ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ'' :ދެފިޔަ ހުންނަ އަހެއް
ހެއްޔެވެ!'' އަހަރެން ދެންނެވީމެވެ '' :ސުލައިމާނުގެފާނު އަތްޕުޅުގައި ދެ ފިޔަ ހުންނަ
އަހެއް އޮންނަ ވާހަކަ ،ކަލޭގެފާނު އަޑުނާއްސަވަންތޯއެވެ؟" އެހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ
ކޮލުދަތްކޮޅު ފެންނަވަރަށް ހިނިވަރުނަ ކުރެއްވިއެވެ".
މަތީގައިވާ ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވާ

'ބުދު' ގެ މާނައަކީ ،ކުޑަކުދިން ކުޅެން ގެންގުޅޭ

ގޮނ ޑިކޮއްކޮއެވެ .އެހެނީ ޢާއިޝަތުގެފާނު ކީރިތި ރަސޫލާއާ ކާވެނިބައްލަވައިގަތް އިރު
އެކަމަނާ ތުއްޕުޅެވެ.
އަލްއިމާމް އައްޝައުކާނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  " :ގޮނ ޑިކޮއްކޮ ފަދަ ބުދު ،ކުޑަކުދިން
ދ ދަރިފުޅަށް މިކަހަލަ
އ ި
ކުޅެން ގެންގުޅުން ހުއްދަކަން ،މި ޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ ަ ".
ކުޅޭ ބުދު ގަނެ ދިނުން ،އިމާމް މާލިކު ރުހިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރިވާވެފައިވެސް
އެބައޮތެވެ .އަދި ޤާޟީ ޢިޔާޟް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  " :ކުޑަ އަންހެންކުދިން ގޮ ނ ޑިކޮއްކޮ
ކުޅުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ".
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ބުދުގޮތަށް ،ހަކުރު ކަހަލަ އެއްޗެހިން ކެއުމަށްޓަކައި ހަދާފައި ،ޢީދުކަހަލަ ދުވަސްތަކުގައި
ވިއްކަން މިހުންނަ އެއްޗެއްސަކީ ވެސް މި ޙުކުމުގައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

އުނިކޮށް ހުންނަ ބުދާއި ހުތުރުކުރެވިފައިވާ ބުދު
ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ  :ސަލާމްލެއްވި ޖިބްރީލުގެފާނު ،ކީރިތި ރަސޫލު
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ގެ ގެކޮޅުގެ ދޮރުމަތީގައި ބުދެއް ހުރެގެން،
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1
F
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ބުދުގެ ބޯ ކަނޑުއްވައި ،ގަސް ބުރިއެއްހެން ހައްދަވަން އަންގަވާށެވެ".
މ
ި

ޙަދީޘުން ދަލީލު ނަންގަވައި ،ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ،

ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ،

ޖިސްމުލީ ޞޫރައިގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ޞޫރަ ހުންނަ

އެއްޗެއްސެވެ .ނަމަވެސް އިންސާނުންނަށް އެއާ ނުލާ ދިރިނުހުރެވޭނެ ގުނަވަނެއް ،އެ
ޞޫރައިން އުނިވެފައިވާނަމަ ،އެ ހުއްދައެވެ.

1

މިޙަދީޘުގައިވާ ތިމްޘާލުގެ މާނަކޮށްފައި އެވަނީ އެބަހުގެ ޢާއްމު މާނައިގައެވެ .އެއީ ބުދެވެ .ނަމަވެސް މިތާގައިވާ

ބުދުގެ މާނައަކީ ދޮރުފޮތިގަނޑެއްގައި ކުރަހާފައިވާ ޞޫރަތަކެއް ކަމަށް ސުނަން އަބީދާއޫދުގެ ޝަރަޙަކަމުގައިވާ
ޢައުނުލް މަޢްބޫދުގައި ވެއެވެ) .ތަރުޖަމާނު(
2

ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާއޫދު ،އައްނަސާއީ ،ތިރްމިޛީ  ،އަދު އިބްނު ޙިއްބާން  .ކުއްތާ ގެންގުޅުމުގެ ބާބުގައި މި ޙަދީޘް

އެއްކޮށް އެބައާދޭ.
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އެކަމަކު ބުދުގެ ބޯ ކަނޑައި ގަސް ބުރިއެއްހެން ހަދަން ޖިބްރީލުގެފާނު އަމުރުކުރެއްވި
ޙަދީޘަށް ،ރަނގަޅު ތެދު ނަޒަރަކުން ބަލައިފިއްޔާ އެނގޭ އެއްޗަކީ ،މީގައި ބެލެވޭ
ކަމަކީ ،ވަކި ގުނަވަންތަކެއް އުނިވުމާއި ނުވުމެއް ނޫނެވެ  .އެކަމަކު މުހިއްމު ކަމަކީ ،އެ
ޞޫރައަށް އު ނިކަމާއި ހުތުރުކަން ގެނައުމެވެ  .އޭރުން އެއީ މަތިވެރިކޮށް މާތްކުރެވޭ
އެއްޗެއް ކަމުގައި ދެން ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ،އަހަރެމެން ފުންކޮށް ވިސްނައި އިންސާފުން
ހުކުމްކުރަންޏާ ،ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް މީހުން ބޭނުންކުރާ ،ގުނަވަންތައް ހަމައަ
ހުންނަ ކުދިކުދި ބުދުތަކަށް ވުރެ ،ރަސްރަސްކަލުންނާއި

ށ
ް

ބޮޑެތި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި

މައިދާންތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި މިހުންނަ ،ބުރި ބުދުތަކުގެ ޙަރާމްކަން މާ ބޮޑުކަމުގައި
ބުނަންޖެހެއެވެ.

ކުރެހުމާއި ކުރެހުންއެޅުން )ޖިސްމު ނުހުންނަ ޞޫރަ(
ޢުރުފުގައި ބުދޭ

އަހަރެމެން މިކިޔާ ،ޖިސްމުލީ

ޞޫރައިގެ ޙުކުމަކީ މިއީއެވެ  .ދެން

އެހެންވިއްޔާ ،ކަރުދާހާއި ހެދުމާއި ދޮރުފޮއްޗާއި ފާރާއި ކާޕެޓާއި ފައިސާ ފަދަ އެއްޗެހީގައި
މިހުންނަ ކުރެހުންތަކުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
މީގެ ޖަވާބަކަށް ޢާއްމު އެއް ޙުކުމެއް ނުބުނެވޭނެއެވެ

 .ޖެހޭނީ ވަކިވަކިން އޭގެ

ތަފްޞީލަށް ދާށެވެ  .ކުރަހާފައިހުރީ ކޯޗެއްކަމާއި ،އެއިން ދައްކައިދޭ އެއްޗަކާއި ،އޭތި
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ބެހެއްޓޭ ތަނަކާއި ،އަދި އޭގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ކުރެހުންތެރިއާގެ މަޤްޞަދަކީ
ކޮބައިކަމާއި ،މިހުރިހާ ކަންކަމަށް ނުބަލާ މީގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިކަން ނުބުނެވޭނެއެވެ.
ފަންނީ ކުރެހުމުގައި ވަނީ،

ﷲ ފިޔަފައި އަޅުކަންކުރެވޭ އެއްޗެއްނަމަ ،މިސާލަކަށް

ހިންދީން އަޅުކަންކުރާ ބަކަރިފަދަ އެއްޗެއްނަމަ ،ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި މިފަދަ
އެއްޗެއް މި ބޭނުމުގައި ކުރަހައިފި މީހަކީ ،މަގުފުރެދުމާއި ކުފުރު ފަތުރާ ކާފިރެއްކަމުގައި
މެނުވީ ނުވާނެއެވެ  .ޤިޔާމަތްދުވަހު ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޛާބު ލިބޭނެކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކީ މި މީހުންނެވެ :ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﹾﻤﺼﻮﺭﻭﻥﹶ
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު މާތްﷲ އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބު ދެއްވާ
ބަޔަކީ ،ޞޫރަ ހަދާ މީހުންނެވެ''.
މި ޙަދީޘާއިމެދު އައްޠަބަރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ'' :މިތާގައި ޞޫރަ ހެދުމުގެ މުރާދަކީ ،ﷲ
ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި ،އެކަން އެނގިހުރެ އެ ގަސްތުގައި

ހެދުމެވެ .ފަހެ

އެމީހަކު ކާފިރުވެއްޖެއެވެ .އަދި އެކަން ގަސްތު ނުކުރާ މީހާ ވާނީ ،ޞޫރަ ހެދުމުގެ
ސަބަބުން ހަމައެކަނި ފާފަވެރިވާ މީހަކަށެވެ".
ހަމަމިފަދައިން،

މިފަދަ ޞޫރައެއް މަތިވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެލުވުމަކީވެސް،

އިސްލާމްދީން ދޫކޮށް ނުދާ މުސްލިމަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،އޭނާ ކުރެހީ އަޅުކަންކުރެވޭ

ދ ނުވިޔަސް ،އެކަމަކު
އ ި
އެއްޗެއްކަމުގައި ަ

ﷲ އުފައްދަވާފައިވާ ގޮތާ ތަފާތެއްވެސް ނުވާހާ އެއްގޮތަށް ކުރަހައި ،ﷲ ޚަލްޤުކުރައްވާ
1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް.
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ގޮތަށް ތިމަންނާއަށްވެސް ޚަލްޤުކުރެވޭކަމަށް ދަޢުވާކޮށް އެކަލާނގެ ޤުދުރަތްތެރިކަމާ
ދ
ފ ަ
މ ަ
ވާދަކުރެވޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ،އެއްކައުވަންތަކަމުގެ މި ދީނުން ބޭރުވާނެ ކަމެކެވެި .

މީހުންނާ މެދު ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަ ނީ :ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺍﻟﹶّﺬﻳﻦ ﻳﻀﺎﻫﻮﻥﹶ ﺑﹺﺨﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﻠﹶّﻪ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެންމެ ޢަޛާބު ބޮޑު މީހުންނަކީ،

ﷲ

އުފައްދަވާފައިވާ ޚަލްޤަކާއި އެއްފަދަ އެއްޗެއް އުފައްދަން އުޅޭމީހުންނެވެ".
މި ގަދަފަދަ ޢަޛާބު ލިބުން ހުއްޓިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކުރަހާމީހާގެ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ .

މިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދެނީ މި ޤުދުސީ ޙަދީޘުންނެވެ :ﻭﻣﻦ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻢ ﻣﻤّﻦ ﺫﹶﻫﺐ ﻳﺨﻠﹸﻖ ﻛﹶﺨﻞﹾ ﻗﻲ،
ﹶﻓﻠﹾﻴﺨﻠﹸﻘﹸﻮﺍ ﺣﺒﺔﹰ ﺃﹶﻭ ﺫﹶﺭﺓ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

"ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޚަލްޤުކުރެއްވި އެއްޗަކާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް

ޚަލްޤުކުރަން އުޅުނު މީހަކަށް ވުރެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑީ ކާކުހެއްޔެވެ

! ފަހެ އެމީހުން

އޮއްޓަރެއް ވެސް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ! ޒައްރެއް ވެސް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ!"
ކުރިންވެސް ބުނިފަދައިން ،މި ޤުދުސީ ޙަދީޘުގައި

"ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޚަލްޤުކުރެއްވި

އެއްޗަކާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް ޚަލްޤުކުރަން އުޅުނު " މިހެން އޮތުމުން ދޭހަވަނީ އެ ޞޫރަ
ހެދި މީހުންގެ މަޤްޞަދަކީ،

ﷲ އުފައްދަވާފައިވާ ޚަލްޤުތަކާއި އެއްފަދަ އެއްޗެއް

ހެދުމާއި ،ހަމައެކަނި ﷲ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވާ ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ ސިފަފުޅު ލިބިގަންނަން
މަސައްކަތްކޮށް ،އޭނާގެ މޮޅުކަމާއި ކުޅަދާނަކަން މީހުންނަށް ދެއްކުމެވެ.
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އެންމެ އޮއްޓަރެއް ވެސް ނުވަތަ ކުޑަ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ޚަލްޤުކުރުވޭތޯ ބެލުމަށް،
ޤިޔާމަތްދުވަހު މާތް ﷲ އެމީހުންނަށް ގޮންޖައްސަވާ އަމުރުކުރެއްވުން އިޝާރާތްކުރަނީ،
ދުނިޔޭގައި އެމީހުން އެ ޞޫރަތައް ހެދި މަޤްޞަދެވެ  .މިހެންވެ ޤިޔާމަތްދުވަހު އެމީހުން
ނިކަމެތިކުރައްވާ ،އެމީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެންމެހާ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި
ފާޅުކުރައްވަން ،އެއެއްޗެހި ދިރުވައި ފުރާނައަޅަން ،މާތް

ﷲ އަމުރުކުރައްވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއީ އެމީހުންނަށް ދުވަހަކުވެސް ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ކުރެހުމާއި ގެންގުޅުން ޙަރާމް ޞޫރައިގެ ތެރޭ

ގައި ،ދީނީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ނުވަތަ

ދުންޔަވީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ވިޔަސް ،މީހުން މާތްކުރާ ޞޫރަތައް

ހިމެނެއެވެ .ފުރަތަމަ

ބާވަތަކީ ،އިބްރާހީމްގެފާނާއި އިސްޙާޤުގެފާނާއި މޫސާގެފާނު ފަދަ ނަބީބޭކަލުންނާއި،
ޖިބްރީލުގެފާނާއި މީކާއީލުގެފާނު

ފަދަ މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި ،މަރިޔަމްގެފާނު ފަދަ

ދ
އ ި
ޞާލިޙު ބޭކަލުން ގެ ޞޫރައެވެ  .މިކަހަލަ ޞޫރަ ގެންގުޅެނީ އަހުލުކިތާބީންނެވެ ަ .
މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބިދުޢަވެރި ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުގެ މީހުން ވަނީ އަހުލުކިތާބީން
ނަކަލުކޮށް ،ޢަލީގެފާނާއި ފާޠިމަތުގެފާނު ފަދަ ބޭކަލުންގެ ޞޫރަ ހަދާފައެވެ.
ދެވަނަ ބާވަތަކީ ރަސްކަލުންނާއި ،ވެރިންނާއި ،އަދި މިޒަމާނަކަށް އައިސް ފަންނާނުންގެ
ޞޫރައެވެ .މި ބާވަތުގެ ޞޫރައިގެ ޙަރާމްކަން ކުރީ ބާވަތަށްވުރެ ކުޑައެވެ .

ނަމަވެސް

މި މީހުންނަކީ ކާފިރުންނާއި އަނިޔާވެރިންނާއި ފާސިޤުން ކަމުގައިވަންޏާ

ޙަރާމްކަން

ބޮޑުވެގެންވެއެވެ .މީގެ މިސާލަކީ ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތަށް ޙުކުމްނުކުރާ ވެރިންނާއި،
ﷲ ގެ މަގު ނޫން މަގުތަކަށް ގޮވާލާ މީހުންނާއި ،ބާޠިލުކަންތައް މޮޅުކޮށް އުއްމަތުގެ
މީހުންގެ މެދުގައި ފާޙިޝްކަންތަކާއި ލަދުކުޑަކަން ފަތުރާ ފަންނާނުންނެވެ.
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ހީވާގޮތުން ،ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ގެ ޒަމާނާއި އަދި އޭގެ
ފަހުގެ ޒަމާންތަކެއްގައި ވެސް ފެތުރިފައި އޮތީ ،މާތްކޮށް މަތިވެރިކުރެވޭ ޞޫރަތަކެވެ
އަދި ޢާއްމުކޮށް އެއީ ރޫމީންނާއި ފާރިސީން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއްސެވެ

.

 .އެހެންވެ

އެމީހުންގެ ޢަޤީދާ ގެ އަސަރާއި ،ދީނީ މީހުންނާއި ދައުލަތުގެ ވެރިން މާތްކޮށް އުޅުނު
އުޅުމުގެ އަސަރު ،މި ޞޫރަތަކުގައި ހުރީ ޖެހިފައެވެ  .އަބޫ ޟުޙާގެ ކިބައިން މުސްލިމް
ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ " :ބުދުހުރި ގެއެއްގައި އަހަރެން މަސްރޫޤާއެކު
ވީމެވެ .ދެން މަސްރޫޤު އަހަރެންނާ

ސުވާލުކުރިއެވެ' :މިއީ ކިސްރާގެ ބުދުހެއްޔެވެ؟ '

އަހަރެން ބުނީމެވެ ' :ނޫނެކެވެ .ތިއީ މަރިޔަމްގެފާނުގެ ބުދުތަކެކެވެ  '.މަސްރޫޤު ހީކުރީ
 .އެހެނީ މަޖޫސީންގެ މީހުން

އެއީ މަޖޫސީން ހަދާފައިވާ އެއްޗެހިތަކެއް ކަމަށެވެ

ދ
އ ި
ކަންވާރުފަދަ އެއްޗެހީގައިވެސް އެމީހުންގެ ރަސްރަސްކަ ލުންގެ ޞޫރަ ކު ރަހައެވެަ .
އެއީ ނަޞާރާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގުނީމާ ބުންޏެވެ' :ޢަބްދުﷲ ބިން މަސްޢޫދު

ވިދާޅުވި އަޑުއެހީމެވެ .ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺇﹺﻥﹶّ ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﹼﻪ
ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻭﻥﹶ
ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު މާތްﷲ އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބު ދެއްވާ
ބަޔަކީ ،ޞޫރަ ހަދާ މީހުންނެވެ".

*

*

*
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މި ނޫން އެހެން ބާވަތްބާވަތުގެ ޞޫރައާއި ކުރެހުންތައް
ގަސްގަހާގެއްސާއި ކަނޑާއި އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ޠަބީޢީ

 ...އެއީ މިސާލަކަށް
މަންޒަރުފަދަ ،ރޫޙު ނުހުންނަ

އެއްޗެހީގެ ޞޫރައާއި ކުރެހުންތައް ކަމަށްވަންޏާ ،އެ ކުރެހުމާއި ބޭނުންކުރުން ހުއްދައެވެ .
އަދި މިއީ ޢިލްމުވެރިން ޚިލާފުވާ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ.
ދެން ރޫޙު ހުންނަ ދިރޭއެއްޗެއްސަށް ބަލާއިރު ،ކުރިން ބުނެވިފައި އެވާފަދަ މަނާކަމެއް
ﷲގެ ޙަލްޤަކާއި އެއްފަދަ ކުރަންއުޅުންފަދަ ކަމެއް-

–މާތްކޮށް މަތިވެރިކުރުމާއި

ނެތްނަމަ ،އަހަރެން ދެކެނީ އެ ހުއްދަވާނެ ކަމަށެވެ .މިގޮތުން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ
އެތަކެއް ޙަދީޘް އެބައޮތެވެ.
މުސްލިމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ބު ސްރު ބިން ސަޢީދުގެ ކިބައިން ،ޒައިދު ބިން
ﷲ -

ޚާލިދުގެ ކިބައިން ،ރަސޫލު

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ގ
ެ

ޞަޙާބީއެއްކަމުގައިވާ އަބޫ ޠަލްޙާ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ  .ﷲ ގެ ރަސޫލާ -

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔﹶ ﻟﹶﺎ ﺗﺪﺧﻞﹸ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓﹲ
ޙަދީޘުގެމާނަ:

''ޞޫރަ

ހުންނަ

ވަދެވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ''.

ގެއަކަށް،

ހަމަކަށަވަރުންވެސް

މަލާއިކަތްބޭކަލުން

1

F152

އަދި ބުސްރު ވިދާޅުވިއެވެ" :އަދި ފަހުން ޒައިދު އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހިވަޑައިގެން
ޒިޔާރާތްކުރަން އަހަރެމެން ދިއައިރު ،ޞޫރަ

ހުރި ދޮރުފޮތިގަނޑެއް ދޮރުގައިވަނިކޮށް

ފެނުނެވެ .އެހިނދު އަހަރެން ،ﷲ ގެ ރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލުން މައިމޫނާ ބޮޑުކުރެއްވި
1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް.
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ޢުބައިދުﷲ އަލްޚައުލާނީއަށް ދެންނެވީމެވެ' :ކުރީ ދުވަހު ،ޞޫރައާ ބެހޭގޮތުން ޒައިދު
އަހަރެމެން

ކައިރީ

ވާހަކަ

ނުދައްކަވާހެއްޔެވެ؟'

ދެން

ޢުބައިދުﷲ

ވިދާޅުވިއެވެ:

"ފޮތީގައިވާ ކުރެހުންތައް ފިޔަވައި ކަމަށް ،އަޑު ނާއްސަވަންތޯއެވެ".
ތިރްމިޛީ ،ޢުތުބާގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ

.

އަބޫ ޠަލްޙާ އަލް

އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހި ވަޑައިގެން ،ޒިޔާރަތްކުރައްވަން އޭނާ

އަންސާރީ

އ ތާ
ދ ެ
އ ި
ވަޑައިގަތެވެަ .

ސަހްލު ބިން ޙުނައިފް ވެސް )އެހެން ޞަޙާބީބޭކަލެއް ( ހުންނެވިއެވެ .ދެން އަބޫ ޠަލްޙާ
މީހަކަށް ގޮވާލައްވައި ގެންނަވާ ،އޭނާ ގައިކޮޅު ދަށުގައި އޮތް އެނދުފޮތިގަނޑު ނަގަން
އެންގެވިއެވެ .އެހިނދު ސަހްލު އެއްސެވިއެވެ ' :އެ ނަގަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟' ޖަވާބުގައި
ޠަލްޙާ ވިދާޅުވިއެވެ ' :އެއީ އޭގައި ޞޫރަ ހުރީމައެވެ  .އަދި އެއާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި
ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވީ ކީކޭކަން ކަލޭގެފާނަށް ވެސް ވާނީ

އެނގިވަޑައިގެންފައެވެ' ދެން

ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ ' :އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީ ފޮތީގައިވާ

ކުރެހުންތައް ފިޔަވައޭ

ނޫންތޯއެވެ؟' އަބޫ ޠަލްޙާ ވިދާޅުވިއެވެ ' :އާނއެކެވެ .އެކަމަކު އަހަރެން ބޮޑަށް
ހިތްހަމަޖެހެނީ މިގޮތެވެ ".ތިރްމިޛީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށެވެ.
ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ޞޫރައަކީ ،ޖިސްމުލީ  ،މިހާރު އަހަރެމެން މިކިޔާ ބުދުކަން ،މި
ދެޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށް ނުދޭހެއްޔެވެ؟

*

*

*
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ދެން ފިލާގައި ކުރެހޭ ޞޫރައާއި ،ފޮތި ،ކާޕެޓު ،ފާރު ފަދަ އެއްޗެހީގައި ކުރެހުންއެޅޭ
ޞޫރަ ޙަރާމްކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ،

އެއާ ދެކޮޅު ނުހެދޭވަރުގެ،

ދ ޞަރީޙަ
އ ި
ޞައްޙަ ަ

ނައްޞެއް އައިސްފައި ނެތެވެ.
އާނއެކެވެ .މިކަހަލަ ޞޫރައާމެދު އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ

.

ނަމަވެސް މި ޙަދީޘްތަކުން ދޭހެވަނީ އެ ކަލޭގެފާނު މިކަހަލަ ޞޫރައާމެދު ،ހަމައެކަނި
ރުހިވަޑައިނުގަންނަވާކަމެވެ.

އެއީ ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ މުއްސަނދިންނާއި ދުންޔަވީ

އުފަލުގައި އުޅޭ މީހުންނާ އެއްގޮތްވެވޭ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.
އަބޫ ޠަލްޙާ އަލްއަންސާރީ ވިދާޅުވިކަމަށް ،ޒައިދު ބިން ޚާލިދު އަލްޖުހަނީގެ ކިބައިން

މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވިއެވެ .ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﺗﺪﺧﻞﹸ
ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔﹸ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﹶﻠﹾﺐ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞﹸ  .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺗﻴﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔﹶ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺇﹺﻥﱠ ﻫﺬﹶﺍ ﻳﺨﺒﹺﺮﻧﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺗﺪﺧﻞﹸ ﺍﻝﹾﻣﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔﹸ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﹶﻠﹾﺐ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞﹸ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ ﻟﹶﺎ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺳﺄﹸﺣﺪﺛﹸﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﺭﺃﹶﻳﺘﻪ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺭﺃﹶﻳﺘﻪ ﺧﺮﺝ
ﻑﺘﺮﺗﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﺎﺏﹺ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻗﹶﺪﻡ ﻓﹶﺮﺃﹶﻯ ﺍﻟﻨﻤﻂﹶ ﻋﺮﻓﹾﺖ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﺍﻫﻴﺔﹶ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻏﹶﺰﺍﺗﻪ ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹾﺕ ﻧﻤﻄﹰﺎ ﺳ
ﻭﺟﻬﹺﻪ ﻓﹶﺠﺬﹶﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﺘﻜﹶﻪ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﻄﹶﻌﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﻣﺮﻧﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﻜﹾﺴﻮ ﺍﻟﹾﺤﺠﺎﺭﺓﹶ ﻭﺍﻟﻄﱢﲔ
ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻓﹶﻘﹶﻄﹶﻌﻨﺎ ﻣ ﻩﻦ ﻭﹺﺳﺎﺩﺗﻴﻦﹺ ﻭﺣﺸﻮﺗﻬﻤﺎ ﻟﻴﻔﹰﺎ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﻌﺐ ﺫﹶﻟﻚ ﻋﻠﹶﻲ
ޙަދީޘުގެމާނަ :ﷲ ގެ ރަސޫލާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރެއްވި

އަޑުއެހީމެވެ" :އެގެއެއްގައި ކުއްތާއެއް ނުވަތަ ބުދު ހުރި ގެއަކަށް މަލާއިކަތްބޭކަލުން
ވަދެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.

''ޒައިދު

ބިން
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ޚާލިދު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން

އަހަރެން

ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިއަށް އައިސް ސުވާލު ދެންނެވީމެވެ" :އެގެއެއްގައި ކުއްތާއެއް
ދ
ބ ު
ނުވަތަ ު
153

1
F

ހުރި ގެއަކަށް މަލާއިކަތްބޭކަލުން ވަދެވަޑައިނުގަންނަވާނެއޭ' ރަސޫލާ
ފަހެ މިފަދަ ވާހަކައެއް ކީރިތި

ޙަދީޘްކުރެއްވިކަމަށް މިކަލޭގެފާނު އެބަ ވިދާޅުވެއެވެ!

ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވި އަޑު ކަމަނާ އެއްސެވިންތޯއެވެ؟' ދެން އެ ކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ:
'ނޫނެކެވެ .އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުން

އަހަރެންނަށް ފެނުނު ކަންތައްތައް

ކިޔައިދީފާނަމެވެ .އެއްފަހަރަކު ،ކީރިތި ރަސޫލާ ހަނގުރާމައަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ،ޞޫރަ
ހުރި

ފޮއްޗަކުން

އަހަރެން

ދެމީމެވެ.

ދޮރުފޮތި

ކީރިތި

ރަސޫލާ

އެނބުރި

ވަޑައިގަންނަވާފައި އެ ފެނިވަޑައިގަތް ހިނދު ،މޫނުފުޅުމަތިން ނުރުހުންފުޅުވުމުގެ އަސަރު
އަހަރެންނަށް ފެނުނެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު އެ ދަންމަވައިގަނެ އިރާލެއްވިއެވެ .އަދި
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" :ހިލައާއި މަށީގައި ފޭރާންލައްވާކަށް ،ﷲ އަހަރެމެންނަށް އަމުރެއް
ނުކުރައްވައެވެ ".އަދިވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" :ދެން އަހަރެމެން އެ ފޮތިގަނޑު
ކަފައިގެން ދެ ބާލީސް ހަދާފައި ،އަހަރެން އޭގައި ކަދުރުރުކުގެ ނަރުލެއްވީމެވެ .އަދި
ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަމާމެދު އަހަރެންނަށް ފާޑުވިދާޅެއްނުވެއެވެ".
ފާރާއި އަދި އެ ނޫންވެސް ތަންތާނގައި ޞޫރަ ހުރި ފޮތިދެމުން މަކްރޫހަ

ވުމަށްވުރެ

އިތުރު މާނައެއް ،މި ޙަދީޘުން ނުނެގޭނެއެވެ  .މިޙަދީޘުގެ ޝަރަޙައިގައި އިމާމް ނަވަވީ
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" :ޙަރާމްކަން މި ޙަދީޘަކުން ދޭހަނުވެއެވެ .ސަބަބަކީ 'ހިލައާއި މަށީގައި
1

މިޙަދީޘުގައިވާ ތިމްޘާލުގެ މާނަކޮށްފައި

އެވަނީ އެބަހުގެ ޢާއްމު މާނައިގައެވެ  .އެއީ ބުދެވެ  .ނަމަވެސް ބައެއް

ޙަދީޘްތަކުން މި ލަފްޒު ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ޞޫރައިގެ މާނައިގައިކަން ޔަޤީންވާވަރަށް ދޭހަވެއެވެ

 .މިސާލަކަށް

ފޮތިގަނޑެއްގައި ތިމްޘާލު ހުންނަ ވާހަކަ އައިސްފައިވެއެވެ .ފޮތިގަނޑެއްގައި ހުރުމުން ދޭ ހަވަނީ އެއީ ޞޫރަ ނުވަތަ
ކުރެހުން ކަމަށެވެ) .ތަރުޖަމާނު(
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ފޭރާންލައްވާކަށް،

އަމުރެއް

ﷲ

ނުކުރައްވައޭ'

މި ބަސްފުޅުގެ ދޭހައަކީ އެއީ

ވާޖިބުކަމަކަށް ވެސް ނުވަތަ އެދެވިގެންވާ ކަމަކަށްވެސް ނުވުމެވެ

.

ނަމަވެސް

ޙަރާމްކުރުމަކަށް ދޭހަ ނުވެއެވެ".
އަދި ހަމަ

އިމާމް މުސްލިމް ،ޢާއި ޝަތުގެފާނު އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ އެހެން

ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ .ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  :ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻨﺎ ﺳﺘﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺜﹶﺎﻝﹸ ﻃﹶﺎﺋﺮﹴ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞﹸ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺧﻞﹶ ﺍﺳﺘﻘﹾﺒﻠﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺣﻮﻟﻲ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻛﹸﻠﱠﻤﺎ
ﺩﺧﻠﹾﺖ ﻓﹶﺮﺃﹶﻳﺘﻪ ﺫﹶﻛﹶﺮﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ދޫންޏެއްގެ ޞޫރަކުރަހާފައި ހުރި ދޮރުފޮތިގަނޑެއް އަހަރެމެން ގޭގައި
ގ
ވިއެވެ .ގެއަށް ވަންނައިރު ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށް އޭތި ފެންނަން ހުރެއެވެ .ދެން ﷲ ެ
ރަސޫލާ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

އަހަރެންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" :އެ

ހުރިތަނުން ބަދަލުކުރާށެވެ  .ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަދެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެފަހަރަކު އެ
ފެނުމުން ،މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް މަތިން ހަނދުމަފުޅުވެއެވެ''.
އެ ފޮތިގަނޑު

އިރާލައްވަން ،ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަމަނާއަށް އަމުރުނުކުރައްވައެވެ

އަމުރުކުރެއްވީ ހަމައެކަނި ގޭތެރެއަށް ވަންނަ މިހާ ކުރިމައްޗަށް ނުވާގޮތަށް ،އެހެން
ދ ނިޔަވީ ދިރިއުޅުމާއި ޒީނަތްތަކުގެ މަތިން ހަނދުމަފުޅު
އ ު
އ ީ
ތަނަކަށް ބަދަލުކުރާށެވެ ެ .
އާކޮށްދޭ އެއްޗެއް،

ކުރިފުޅުމަތިން

އަބަދު ފެނިވަޑައިގަންނަވަން އެކަލޭގެފާނު

ރުހިވަޑައިނުގަންނަވާތީއެވެ .އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،އެކަލޭގެފާނު ސުންނަތް ނަމާދާއި
1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް.
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.

އިތުރު ނަމާދުތައް ކުރައްވަނީ ގެކޮޅުގައެވެ  .ވީމާ ނަމާދު ކުރައްވާއިރު ޞޫރަ ހުންނަ
މިފަދަ ދޮރު

ފޮއްޗާއި އެނދުފޮތިފަދަ ތަކެތި ފެނިވަ

ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން

ގެއްލިވަޑައިގަނެ،

ﷲ

ގެ

ޑައިގަތުމުން،
ޙަޟްރަތާއި

ނަމާދުގެ

ކުއްތަންވެވަޑައިގަނެވޭ

މިންވަރު ކުޑަވެދާނެތީ ،އެ ނުބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެއްވީއެވެ.

އަނަސްގެފާނުގެ އަރިހުން ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ :ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﺮﺍﻡ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔﹶ ﺳﺘﺮﺕ ﺑﹺﻪ
ﺟﺎﻧﹺﺐ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻣﻴﻄﻲ ﻋﻨﻲ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻟﹶﺎ ﺗﺰﺍﻝﹸ ﺗﺼﺎﻭﹺﻳﺮﻩ ﺗﻌﺮﹺﺽ
ﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﹶﺎﺗﻲ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ'' :ބޯ ފޮއްޗަކުން ހަދާފައިވާ ފަރުދާއެއް،

ޢާއިޝަތުގެފާނު އެކަމަނާގެ

ގެކޮޅުގައި ބޭނުންކުރެއްވިއެވެ  .ދެން ކީރިތި ރަސޫލު –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-
އެކަމަނާއަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" :ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތިން އެ ދުރުކުރާށެވެ.
އެހެނީ އޭގައިވާ ޞޫރަ،

ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާއިރު ،ނަމާދުގެ ސަމާލުކަން

ގެއްލުވައެވެ''.
ދޮރުފޮތިގަނޑަކާއި ޞޫރަކުރަހާފައިހުންނަ

މިއިން ހާމަވާކަމަކީ ،ދޫނި ކުރަހާފައިހުރި

ފޮތިފަދަ އެއްޗެހި ،ގެކޮޅުގައި ހުރުން ކީރިތި ރަސޫލާ މަނާނުކުރައްވާކަމެވެ.
މިއާ އަދި މިފަދަ އެހެން ޙަ

ދީޘްތަކަށް ބައްލަވާފައި ،ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  " :ނަހީކުރެވިފައިވަނީ ހިޔަނި ލީ

1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ.

232

އ
އ ް
ބ ެ
ަ

)ޖިސްމު ހުންނަ (

ތަކެއްޗެވެ .އަދި އޭގައި ހިޔަންޏެއް ނުހުންނަ )އޮމާން ތަންތާނގައި ކުރަހާފައި ހުންނަ
ޞޫރަ( އެއްޗެހީގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ".

1
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މި ރައުޔަށް ބާރުލިބިދޭ އަނެއް

ދަލީލަކީ ،ކުރިންވެސް ބަޔާންވެދިޔަ ޤުދުސީ ޙަދީޘެވެ :

"ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޚަލްޤުކުރެއްވި އެއްޗަކާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް ޚަލްޤުކުރަން އުޅުނު
މީހަކަށް ވުރެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑީ ކާކުހެއްޔެވެ

! ފަހެ އެމީހުން ޒައްރެއް ވެސް

ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ! ހިމަގޮދަން ފުކެއް ވެސް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެ ވެ!"
157
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F

އެންމެންނަށް ވެސް

އެނގި ފެންނަފަދައިން ،މާތް ﷲ ގެ ޚަލްޤުކުރެއްވުމަކީ ކުރެހިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .
އެކަމަކު އެއީ ޖިސްމު ހުންނަ

ޖާގަފުރާ

އެއްޗެކެވެ.

މިގޮތުން މާތް

ﷲ

ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ " :ﻫﻮ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺼﻮﺭﻛﹸﻢ ﻓﻲ ﺍﻷَﺭﺣﺎﻡﹺ ﻛﹶﻴﻒ ﻳﺸﺎﺀُ އެވެ.
1

މިވާހަކަ ގެންނެވީ ނަވަވީ ،އެކަލޭގެފާނުގެ 'ޝަރްޙުލް މުސްލިމް ' ގައި .އަދި މިއަށް ރައްދުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ

މިއީ ބާޠިލް ރައުޔެއްކަމަށް  .އަދި ފަތުޙުލް ބާރީގައި އިބްނު ޙަޖަރު މި ރައުޔުގެ ސަނަދު އޮތްގޮތް ބައްލަވާފައި
ވިދާޅުވީ ،މި ރައުޔަކީ މަދީނާގެ ފިޤުހުވެރިއާ ،އަދި އޭރު ހުންނެވި އެންމެ މޮޅު އެއް ޢިލްމުވެރިއާ ،އަލްޤާސިމް ބިން
މުޙައްމަދުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެވިފައިވާ ސަނަދު ޞައްޙަ ރައުޔެއް ކަމަށް .އަދި ޝައިޚް ބަޚީތު އަލްޚައްޠާބީގެ ކިބައިން
ނަކަލުކުރުއްވާފައިވަނީ " :އަހަރެންނަށް ހީވާގޮތުން ،ޙައިވާނުންގެ ޞޫރައާއި ،ގަސްގަހާގެހި ފަދަ އެއްޗެހި ކުރަހާ
މީހުންނަކީ ،ޤިޔާމަތްދުވަހު ޢަޛާބުލިބޭނެ ކަމަށް އައިސްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ބައެއް ނޫނެވެ
އެކަމަކުވެސް މިހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޞޫރައަކީ ވެސް ،މަކްރޫހަ އެއްޗެކެވެ
ސަބަބުން ހިތް މަޝްޣޫލުކުރުވާ އެއްޗަކަށް ވާތީއެވެ

".

.

 .އެއީ ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތުގައި އޭގެ

ދެން ޝައިޚް ބަޚީތު މިވާހަކައާއި ވިއްދައިގެން

ވިދާޅުވެފައިވަނީ " :އެހެނީ ޙައިވާނެއްގެ ޞޫރަ ކުރަހާ މީހާއަ ކީ ،ޙައިވާން ހަދާ މީހެއް ނޫނެވެ  .އޭނާ ކުރާ ކަމަކީ،
ޙައިވާނުގެ ސިފަ އެއްޗެއްގައި ކުރެހުމެވެ  .މިގޮތަށް ކުރަހާފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސަކީ ޖިސްމު ނުހުންނަ އެއްޗެއްސަށް
ވާހިނދު ،ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ އެތަކެއް ގުނަވަނެއް އޭގައި ނުހުރެއެވެ  .ވީމާ މިފަދަ ޞޫރައަކީ ،ޤިޔާމަތްދުވަހު ރޫޙު
އަޅުވަން ޖެއްސޭނެކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަހަލަ ޞޫރައެއް ނޫނެވެ  .ޙަދީޘްތަކަށް ބެލީމާ ދޭހަވާގޮތުން ،ފުރާނަ އެޅުމަށް
ޖެއްސޭނީ ،ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގުނަވަނެއް ހަމައަށް ހުރި ،ހިޔަނި ހުންނަ ޞޫރަ
މީހުންނާއެވެ.
2

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމް.
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އާޔަތުގެމާނަ " :އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާފަދައަކުން ،ރަޙިމްތަކުގައި
ތިޔަބައިމީހުން ޞޫރަ ކުރައްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ} ".އާލް ޢިމްރާން{6:
ޖިސްމު ނުހުންނަ ޞޫރަ ހުއްދަކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ މަޛްހަބަށް ކިލަނބުކަމެއް
ގެނެސްދޭ އޮތީ އެންމެ ޙަދީޘެކެވެ  .އެއީ ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިހުން ރިވާވެގެން ބުޚާރީ
އަދި މުސްލިމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ  .އެ ޙަދީޘުގައި ވާގޮތުން ،ޞޫރަ

ހުރި

ބާލީހެއް ޢާއިޝަތުގެފާނު ބައްލަވައިގަތެވެ  .އަދި ކީރިތި ރަސޫލު –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމަ-

އަށް އެ ފެނިވަޑައިގަތީމާ ގޭތެރެއަށް ވަދެވަ

ޑައިނުގަނެ ދޮރޮމަތީ

މަޑުކޮށްލެއްވިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅުމަތިން ނުރުހުންފުޅުވުމުގެ އަސަރު

ފެނިލެއްވީމާ ޢާއިޝަތުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺗﻮﺏ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﺎﺫﹶﺍ
ﺃﹶﺫﹾﻧﺒﺖ ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﻡﺍ ﺑﺎﻝﹸ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺮﻗﹶﺔ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ :ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﹾﻌﺪ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﺳﺪﻫﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﹺ ﻳﻌﺬﱠﺑﻮﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﻢ ﺃﹶﺣﻴﻮﺍ ﻣﺎ
ﺧﻠﹶﻘﹾﺘﻢ , ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﹶﺎ ﺗﺪﺧﻠﹸﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔﹸ
އ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ ! އަޅުގަނޑު މާތް ﷲ އަށާއި އެކަލާނގެ
ޙަދީޘުގެމާނަޭ " :
ރަސޫލާއަށް ތައުބާވަމެވެ  .އަޅުގަނޑު ކުރީ ކޮން ކުށެއްތޯއެވެ؟ " ދެން ރަސޫލު ﷲ –
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ -ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :މިއީ ކޮން ބާލީހެއްހެއްޔެވެ؟ "
ޢާއިޝަތުގެފާނު ޖަވާބުދެއްވިއެވެ" :ތިއީ ކަލޭގެފާނު އޭގައި އިށީނދެވަޑައިގަނެ
އިސްތަށިފުޅުދަށުގައި ލައްވަން

އަޅުގަނޑު ގަތް އެއްޗެކެވެ  ".އެހިނދު ރަސޫލު

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ދ
އ ި
ަ
–

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :މި ޞޫރަ ކުރަހާ މީހުންނަށް
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ޢަޛާބުލިބޭނެއެވެ.

އަދި ކަލޭމެން ހެދި އެއް

ޗެހި ދިރުވާށޭ،

ބުނެވޭނެއެވެ ".ދެން އެއަށްފަހު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :އެގެއެއްގައި ޞޫރަ ހުރި ގެއަކަށް
މަލާއިކަތްބޭކަލުން ވަދެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ".
އަދި މުސްލިމް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘުގައި އިތުރަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

:

"ދެން އަހަރެން އޭތި ކަފާލައިގެން  ،އިށީނދެތިބޭއިރު އަތްދަށުގައި ޖައްސަންބޭނުންކުރާ
ދޭއްޗަށް ހެދީމެވެ".

ނަމަވެސް މި ޙަދީޘާ ފުށުއަރާ އެތައް ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ:
 - 1ތަފާތު ރިވާޔަތްތަކުގައި މި ޙަދީޘުގެ ނައްޞު އައިސްފައިވަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް،
އޭގެ ބޭރުފުށަށް ބަލާއިރު ފުށު އަރާގޮތަކަށެވެ  .ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުން ދޭހަވަނީ  ،ޞޫރަ
ހުރި ފޮތިގަނޑު ކަފައިގެން ބާލީސް ހެދުނީމާ،

ކީރިތި ރަސޫލު –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ވަސައްލަމަ -އެ ބޭނުންކުރެއްވިކަމަށެވެ .އަނެއްބައި ރިވާޔަތްތަކުން ދޭހަވަނީ އެކަލޭގެފާނު
އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެ ބޭނުން ނުކުރައްވާކަމަށެވެ.
- 2

ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުން ދޭހަވަނީ އެއީ މަކްރޫހަ ކަމެއްކަމަށެވެ  .އަދި މަކްރޫހަ

ކަމަކަށް ވީ ޞޫރަހުރި ފޮތި ފާރުގައި ޖެހީމާ ،މުއްސަނދިކަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ
ދ މިއީ ކީރިތި ރަސޫލާ ރުހިވަޑައިގަންނަވާ
އ ި
މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭތީއެވެ ަ .
ކަމެއް ނޫނެވެ  .މިހެންވެ އަހަރެމެން ކުރިން ގެނެސްފައިވާ މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތުގައި
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އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރަ އްވާފައިވަނީ " :ހިލައާއި
އަހަރެމެންނަށް އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ".

މަށީގައި

ފޭރާންލައްވާކަށް،

ﷲ

1

F158

- 3

ހަމަ ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިހުން މުސްލިމް ރިވާކުރެއްވި ،ދޫނި ކުރަހާފައިހުރި

ފޮތިގަނޑެއްގެ ވާހަކަ އޮތް ޙަދީޘުގައި ،ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެ އްވީ" :އެ ހުރިތަނުން
ބަދަލުކުރާށެވެ .ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަދެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެފަހަރަކު އެ ފެނުމުން،
މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް މަތިން ހަނދުމަފުޅުވެއެވެ ''.އޭގައިވާ ޞޫރަ ޙަރާމްކަމަކަށް،
މިޙަދީޘުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދޭހަނުވެއެވެ.
- 4

މި ޙަދީޘާއި ،އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވާ،

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ބޯ ފޮއްޗަކުން ހަދާފައިވާ

ޞޫރަހުރި ފަރުދާއެއް ހުރި

ވާހަކަ އޮ ތް ޙަ ދީޘާއި ފުށުއަރައެވެ .

ބުޚާރީގައިވާ ޙަދީޘުގައި އެކަލޭގެފާނު

ނަމާދުކުރައްވާއިރު

އޭގެ ސަބަބުން ނަމާދުގެ ސަމާލުކަން

އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ،

ގެއްލިވަޑައިގަންނަވާތީ ،ކުރިފުޅުމަތިން އެ ދުރުކުރާށެވެ.
މިގޮތުން އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  " :މި ޙަދީޘާއި ،ޢާއިޝަތުގެފާނު ކިބައިން
ރިވާވެފައިވާ ބާލީހުގެ ވާހަކަ އޮތް ޙަދީޘާއި ،ދެ ޙަދީޘްގެ މާނަ

އެއްގޮތްކުރުން

މައްސަލައަކަށް ވެ އެވެ .މި ޙަދީޘުން ދޭހަވަނީ އެ ފޮތިގަނޑު އެތާ ހުއްޓާ އެކަމާ އަޅާ
ނުލައްވާ ނަމާދުކުރައްވާފައި ،ނަމާދުގެ ސަމާލުކަން ގެއްލިވަޑައިގަތީމާ ،ކުރިފުޅުމަތިން

1

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް.

236

އެ

ދުރުކުރަން އެންގެވުމެވެ .

އޭގައި ޞޫރައެއް ހުރީތީ އެކަމާ އިޢްތިރާޒެ

އ
ް

ނުކުރައްވައެވެ".
ދެން މިދެޙަދީޘުގެ މާނަ އެއްގޮތްކުރައްވަން އިބް ނު ޙަޖަރު ކުރެއްވިކަމަކީ ،ބާލީހުގައިވާ
ޞޫރައަކީ ރޫޙު ހުންނަ ދިރޭ އެއްޗެއް ހުރި ޞޫރައަކަށް ވެފައި

ނަމާދުކުރެއްވިތާ ހުރި

ޞޫރައަކީ ރޫޙު ނުހުންނަ އެއްޗެއްގެ ޞޫރަ ކަމަށް ވިދާޅުވުމެވެ

 .ނަމަވެސް މިހެން

ވިދާޅުވިއަސް މައްސަލަ މުޅިއަކުން ނުނިމެއެވެ .އެއީ ޢާއިޝަތުގެފާނު ކިބައިން މުސްލިމް
ރިވާކުރެއްވި އެހެން ޙަދީޘެއްގައި

''ދޫންޏެއްގެ ޞޫރަކުރަހާފައި ހުރި ދޮރުފޮތިގަނޑެއް

އަހަރެމެން ގޭގައި ވިއޭ" އޮތީމައެވެ.
- 5

ބާލީހުގެ ވާހަކަ އޮތް

ޙަދީޘް ،ފޮތީގައިވާ ކުރެހުން އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ

ކަމަށް އަބޫ ޠަލްޙާ އަލްއަންޞާރީގެ ކިބައިން ރިވާކުރެވިފައިވާ ޙަދީޘާ ފުށުއަރާގޮތް
އެބަވެއެވެ .ޤުރުޠުބީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި ދެ ޙަދީޘްގެ މާނަ އެއްގޮތްކުރާނީ،
ކަ އޮތް ޙަދީޘްގެ މުރާދަކީ

ޢާއިޝަތުގެފާނު ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ބާލީހުގެ ވާހަ

މަކްރޫހަކަމަށް ބަލައި ،އަބޫ ޠަލްޙާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘުގެ މުރާދަކީ އެއްކޮށް ހުއްދަވުން
ކަމަށް ބެލުމެވެ  .މިދެ ކަމަކީ ފުށުއަރާ ދެކަމެއް ނޫނެވެ  .ދެ ޙަދީޘުގެ މާނަ މި ގޮތަށް
ކުރުމާ އިބްނު ޙަޖަރު އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ.
- 6

ބާލީހުގެ ވާހަކަ އޮތް ޙަދީޘް ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިހުން ރިވާކުރެއްވީ އެކަމަނާގެ

ބޭބޭފުޅުގެ ދަރިކަލުން ،އަލްޤާސިމް ބިން

މުޙައްމަދު ބިން އަބޫބަކުރެވެ  .އެކަލޭގެފާނަކީ

ހިޔަނި ނުހުންނަ ޞޫރަ ހުއްދަކުރައްވާ ބޭކަލެކެވެ

.

މިގޮތުން އިބްނު ޢައުން

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" :މައްކާގެ ރަށްބޭރުގައި ހުރި ޤާސިމުގެ ގެކޮޅަށް އަހަރެން ވަން އިރު،
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ގޮނޑި ހިޔާކުރަން ހުންނަ ކުޑައެއް ހުއްޓެވެ
ގ ޞޫރަ ކުރަހާފައިވިއެވެ".
މާގުރާމާދޫނީ ެ

އަދި އޭތީގައި ބޮޑު މީދަލާއި

.

1

F159

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ " :ފަހަރެއްގާ އަލްޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު ،
ކީރިތި ރަސޫލާގެ "ފޮތީގައިވާ ކުރެހުންތައް ފިޔަވައި" މި ބަސްފުޅުގެ ޢާއްމު މާނައިގައި
ހިއްޕަވާފައި ،އަދި ޢާއިޝަތުގެފާނު

ފާރުގައި ފަރުދާ ޖެއްސެވީމާ ރަސޫލާ

އިންކާރުކުރެއްވީ ،އޭގައި ޞޫރަ ހުރުމާއި އަދި ފާރުގައި ޖެހުމާ ދެކަން އެއްވީމާ ކަމަށް،
ބެއްލެވީކަމަށް ވެދާނެއެވެ " .ހިލައާއި މަށީގައި ފޭރާންލައްވާކަށް ،ﷲ އަހަރެމެންނަށް
އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ ".މި ޙަދީޘުން އޭނާގެ މި ރައުޔަށް ތާއީދު އެބަލިބެއެވެ.
އަލްޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު ބިން އަބޫބަކުރު އަކީ މަދީނާގެ ބޮޑު ހަތް ފިޤުހުވެރިންގެ
އ
އ ް
ތެރެއިން އެއް ބޭކަލެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި އެންމެ މޮޅު ެ
ޢިލްމުވެރިއާއެވެ .ބާލީހުގެ ވާހަކަ އޮތް ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނެވެ  .ވީމާ ގޮނޑި
ހިޔާކުރަން ހުންނަ ކުޑަފަދަ އެއްޗެހީގައި ޞޫރަ ހުންނަ ފޮތިޖެހުން ހުއްދަކަން
ދެނެވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ ،އެ ބޭނުން ނުކުރެއްވީހެވެ".

2

F160

ޞޫރައާއި ޞޫރަ ކުރަހާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ތަކަށް ވެދާނެ އެހެން
ގޮތެއްވެސް އެބަ އޮތެވެ  .އެއީ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމާއި ޞޫރައާއި ބުދުތައް މާތްކޮށް
ކަމޭހިތުން ދޫކޮށްފައި ދާދިފަހުން އައިބަޔަކަށް މުސްލިމުން ވީތީ ،ފުރަތަމަ ކޮޅު ،ކީރިތި
1

ފަތުޙުލް ބާރީގައި އިބްނު ހަޖަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ،އިބްނު އަބީ ޝީބާ މިވާހަކަ ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ ރަނގަޅު

ސަނަދަކުންކަމަށް.
2

ފަތުޙުލް ބާރީގެ 'ޞޫރައާއި ޞޫރަކުރަހާމީހުން' ގެ މައުޟޫއު ބަލާށެވެ.
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ރަސޫލާ ޞޫރައާ މެދު ހަރުކަށިވެވަޑައިގަތީއެވެ  .ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި
އެއްކައުވަންތަކުރުމުގެ ޢަޤީދާ ސާބިތުވެ ،ހިތާއި ސިކުނޑީގައި އޭގެ މޫ ހަރުލީމާ،
ކުރެހުންތަކާއި ތަޞްވީރުފަދަ

ޖިސްމު ނުހުންނަ ޞޫރަ ހުއްދަކުރެއްވީއެވެ

 .މިހެން

މިކަން ނެތްނަމަ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ސޫރަޖެހި ފޮތި ހުރުމާ ރުހިވަޑައިނުގަތީހެވެ.
އަދި ފޮތީގައި ކުރަހާފައި ހުންނަ ޞޫރަ އިސްތިސްނާވެސް ނުކުރެއްވީހެވެ.
ޙަނަފީ މަޛްހަބު ގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ އައްޠައްޙާ
ވައްތަރެއްގެ ޞޫރައެއް ،އެއީ ފޮތީގައިވާ

ވީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  " :ހުރިހާ

ކުރެހުން ތަކަކަށް ވިޔަސް ،ޝަރީޢަތުގައި

ފުރަތަމަ ނަހީކު ރެވުނީ ،އޭރު މުސްލިމުންނަކީ ދާދި

އިހަކަށް ދުވަހާ ޖެހެންދެން
.

މުޝްރިކުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ޞޫރައަށާއި ބުދަށް އަޅުކަންކުރި ބަޔަކަށް ވާތީއެވެ

އެހެންވެ އެއްކޮށް އެ އެއްޗެހި މަނާކުރެވުނީއެވެ  .އަދި ފަހުން މުސްލި މުންގެ ޢަޤީދާ
ސާބިތުވީމާ ،ކުރަހާފައި

ހުންނަ ފޮތި ،އެއިން ހެދުން އެޅުމުގެ ޟަރޫރަތް އޮތީމާ،

ހުއްދަކުރީއެވެ .އަދި މާތްކޮށް މަތިވެރިނުކުރެވޭ ޞޫރަ ވެސް ހުއްދަކުރިއެވެ  .އެއީ ދީން
ނުދަންނަ ޖާހިލަކު އައިސް،

އިހާނެތިކުރެވޭ އެއްޗެއް ،މާތްކުރުމުގެ ނުރައްކާ

ނޯންނާނެތީއެވެ .އަދި އިހާނެތިނުކުރެވޭ އެއްޗެހި ނަހީކަންމަތީ އޮތް ގޮތަށް އޮތީއެވެ".

F16

ޞޫރަ ނިކަމެތިކުރުމުން އެ ޙަލާލުވޭ

1

މި ވާހަކަ ގެންނަވާފައިވަނީ ޝައިޚް ބަޚީތު 'އަލްޖަވާބުއް ޝާފީ' ގައި.
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1

ޞޫރަތައް މާތްކުރުމުގެ ފަޅިން ،ނިކަމެތި ކުރުމުގެ ފަޅިއާއި ކައިރިވެވޭ ވަރަކަށް ،އޭގެ
ޙުކުމްވެސް މަކްރޫޙަ ދާއިރާއިން ބޭރުވެ ޙަލާލް ދާއިރާއަށް ވަންނާނެއެވެ .ޖިބްރީލުގެފާނު
ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ ގެކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަން އިޒުނަފުޅަކަށް އެދިވަޑައިގަތްކަމަށް
ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ .

ދެން

"ވަދެވަޑައިގަންނަވާށޭ"

ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވުމުން،

ޖިބްރީލްގެފާނު ދެންނެވިއެވެ " :ކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ޞޫރަހުރި ދޮރު ފޮތިގަނޑެއް
ވަނިކޮށް ،ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަންނާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ އޭގެ ބޭނުން ކޮންމެހެން
ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނަމަ ،ޞޫރައިގެ ބޯ ކަނޑާލައްވާށެވެ  .ނުވަތަ ކަފާލައްވާފައި އެއިން
ބާލީސް ހައްދަވާށެވެ .ނުވަތަ ބިންމަތީގައި އަޅާ ކުނަލަކަށް ހައްދަވާށެވެ".

1
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ޞޫރަ ހުރި ބާލީހާ މެދު ނުރުހިވަޑައިގަތްކަން ކީރިތި ރަސޫލާގެ މޫނުފުޅުން
ޢާއިޝަތުގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަތީމާ ،އޭތި ކަ ފާލައްވާފައި އަތް ދަށުގައި ޖައްސާ ކުދި
ބާލީސްތަކެއް ހެއްދެވީ ކީއްވެގެންކަން ،މި ޙަދީޘުން އެބަ އެނގެއެވެ  .އެއީ އެ ޞޫރައަކީ
އިހާނެތިކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ހައްދަވައި ،މާތްކުރުމުގެ ކުޑަވެސް ޝުބުހާއަކާ
ދުރުވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ.
މާތްކޮށް މަތިވެރި ނުކުރެވޭ ޞޫރަ ބޭނުން

ކުރެއްވިކަން ބައެއް ސަލަފުންގެ ކިބައިން

އައިސްފައިވެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޞޫރަ ބޭނުންކުރެއްވުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި އެބޭކަލުން
ދެކެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ .މިގޮތުން ދޫންޏާއި މީހުންގެ ޞޫރަ ހުރި އަތްދަށު ޖައްސާ
ދ
އ ި
ބާލީސްތަކަކަށް ،ޢުރުވާގެފާނު ލެނގިވަޑައިގެން އޮންނަވާކަމަށް އައިސްފައިވެއެވެ ަ .
ޢިކްރިމާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  :ކޮޅަށް ހުންނަ ޞޫރަ ދެކެ އަހަރެމެން ނަފްރަތުކުރީމެވެ .
1

ރިވާކުރެއްވީ އައްނަސާއީ ،އަދި އިބްނު ޙިއްބާން އެކަލޭގެފާނުގެ 'ޞަޙީހު' ގައި.
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އ
އ ީ
ނަމަވެސް ފައިދަށު ލެވޭ ކުނާ ކާޕެޓުގައި ހުންނަ ޞޫރައާ އަހަރެމެން އަޅާނުލަމެވެ ެ .
ކުނާ ،ކާޕެޓާއި ބާލީސްފަދަ އެއްޗެހީގައި ޞޫރަ ހުރުމަކީ ،އެ ނިކަ

މެތިކުރެވޭ ކަމަ ކަށް

ވާތީއެވެ.

ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ )ފޮޓޯ(
އޮޅުމެއް ނެތްގޮތުގައި ،މި ފޮތުގައި މީގެ ކުރިން

'ޞޫރަ' ' ޞޫރަހެދުން' މި ލަފްޒު

އ
ނ ި
ދ ކޮށައި މަށައި ބުދުހެދުން ،ނުވަތަ ތަންތަ ާ
އ ި
ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާނައަކީ ،ބުދުަ ،
އެއްޗެހީގައި ކުރެހުމެވެ .މިކިޔާ ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ )ފޮޓޯ( މީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.
ކެމެރާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރައަކީ ،ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޒަމާނުގައިވެސް
އަދި މުސްލިމުންގެ ކުރީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ދުވަސްވަރުވެސް ނެތް  ،މިޒަމާނުގައި އަލަށް
އުފެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ .ކަންމިހެން އޮތްއިރު ،ޞޫރައާއި ޞޫރަހަދާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން
އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ތަކުގައި އައިސްފައިވާ ޙުކުމް ،މި ޒަމާނުގައި މިކިޔާ ފޮޓޯގްރަފީ
ޞޫރައަށް ވެސް ދެވިދާނެހެއްޔެވެ؟
ދީނުގައި ޙަރާމްކުރެވިފަ އިވަނީ ހަމައެކަނި ޖިސްމުލީ

ޞޫރަ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ

ޢިލްމުވެރިން ،ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ އިގައި ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުޅިހަށިގަނޑު ނުހުންނަ
ޞޫރަ ،އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.
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ދެން ސުވާލަކީ އެހެންވިއްޔާ ،ޖިސްމު ނުހުންނަ ޞޫރަވެސް ޙަރާމްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަތް
ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަށް ބަލާއިރު ،ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރައާއި ފަންނާނެއްގެ ފިހިން ކުރެހޭ
ޞޫރައަކާ ،ޙުކުމުގައި އެއްގޮތްވާނެހެއްޔެވެ؟

ޞޫރަ ހަދާ މީހުންނަށް ޢަޛާބުލިބޭ

ސަބަބުކަމުގައި ބައެއް ޙަދީޘްތަކުގައި ބުނެފައި ވާ ،ﷲ ގެ ޚަލްޤުކުރެއްވުމާ އެއްފަދަވުން،
ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫ ރަ ނެގުމުގައި ނުހިމެނޭ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ވީމާ އުޞޫލުލް ފިޤްހު
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާފަދައިން ،ޙަރާމްވާ ސަބަބު ނެތިއްޖެއްޔާ އެކަމުގެ ޙުކުމްވެސް
ނެތޭނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟
މިޞްރުގެ ކުރީގެ

މުފްތީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަ ދު ބަޚީތު
163

F

 ، 1މިކަމާމެދު އެއްވެސް

އ ދެއްވާފައިވެއެވެ .ވިދާޅުވެފައިވަނީ " :މި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ
އ ް
އޮޅުމެއްނެތް ފަތުވާ ެ
މީހުންނަށް އެނގޭނެފަދައިން،

ކެމެރާއިން ފޮޓޯ ނެގުމަކީ  ،ކެމެރާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން

އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި ނަކަލުކުރުމެވެ .އަދި އެއީ ދީނުގައި ނަހީކުރެވިފައިވާ ޞޫރަ ހެދުމެއް
ނޫނެވެ .ސަބަބަކީ ،ނަހީކުރެވިފައިވާ ޞޫރަ ހެދުމަކީ ،ﷲ ގެ ޚަލްޤުކުރެއްވުމާ އެއްފަ ދަ
އެއްޗެއް ހަދަންވެގެން ،ކުރީގައި ނެތް ،ނުވަތަ ހެދިފައި ނެތް ޞޫރައެއް އުފައްދާ
ހެދުމެވެ .ކެމެރާއިން ފޮޓޯ ނެގުމަކީ މި މާނަ ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ".
އެއީ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ގެ ޞޫރައަކަށް ވިޔަސް ،އަދި ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަކަމަށް ވިޔަސް،
ން އުޅެއެވެ  .ނަމަވެސް ޝައްކެއްވެސް

އެއާމެދު ހަރު ކަށިވެ އެ ހުއްދަނުކުރާ މީހު

ނެތްގޮތުގައި އެމީހުންވެސް ،ޕާސްޕޯޓާއި ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުފަދަ އެއްޗެހީ

އ
ގ ި
ަ

ޖެހުމަށާއި ،ފުލުހުންނަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހު ން ހޯދުމަށާއި ،އުނގަންނައިދިނުމުގައި
1

ޝައިޚް ބަޚީތުގެ 'ފޮޓޯގުރަފީ ޞޫރަ ހުއްދަވުމުގެ ފުރިހަމަ ޖަވާބު' ފޮތް.
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ޞޫރަ ބޭނުންވާ ހާލަތްފަދަ ،ޟަރޫރަތްތަކަށްޓަކައި ނުވަތަ މަސްލަހަތަކަށްޓަކައި ފޮޓޯ
ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ހުއްދަކުރެއެވެ .ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ނަގާ ފޮޓޯއެއްގައިވެސް،
މަތިވެރިކުރުމާއި މާތްކުރުން ނުވަތަ ޢަޤީދާއަށް ކިލަނބުވާ

ފަދަ ކަމެއް ހިމެނިގެން

ނުވާނެއެވެ .މިޒަމާނުގައި މިކަހަލަ ފޮޓޯނަގަންޖެހުމުގެ ބޭނުމާއި މުހިއްމުކަން ،ކީރިތި
ރަސޫލާ އިސްތިސްނާކުރައްވާފައިވާ ފޮތީގައި ކުރެހޭ ޞޫރައަށް ވުރެ ،ބޮޑެވެ.

ފޮޓޯގެ މައުޟޫ
ފޮޓޯއާމެދު އިސްލާމްދީން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ބެލޭ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ އެ ފޮޓޯގެ
މައުޟޫއެވެ .ފޮޓޯގެ މައުޟޫއަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި ،ދީނުގެ ޝަރީޢަތާއި އަދަބުތަކާ
ޚިލާފު މައުޟޫއެއްނަމަ ،އެ ޙަރާމްވާނެކަމާމެދު އެއްވެސް މުސްލިމަކު ދެބަސްނުވާނެއެވެ .
ވީމާ އޮރި ޔާމުން ނުވަތަ އެއްބައި އޮރިޔާމުން ތިބޭ އަންހެނުން ފޮޓޯނެގުމާއި،
އަންހެންވަންތަކަމާއި އޭގެ ސިހުރު ފޮޓޯއިން ދެއްކުމަކީ ،ދީނުގައި ހުއްދަވާނެ ކަމެއް
ދ އަންހެނުން އެކިގޮތްގޮތަށް ބައިތިއްބައިގެން ،ފިރިހެނުންގެ ޝަހުވަތް
އ ި
ނޫނެވެަ .
ހިލުވޭކަހަލަ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ކުރެހު

މަކީވެސް ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ

ނޫސްމަޖައްލާތަކުންނާއި ފިލްމުތަކުން މިފެންނަނީ އެކަހަލަ މަންޒަރުތަކެވެ

.

އ
އ ް
ބ ެ
ަ
.

ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި މިފަދަ ފޮޓޯއަކީ ދީނުގައި ޙަރާމް އެއްޗެކެވެ  .އަދި މިފަދަ
ފޮޓޯ ނެގުންވެސް ޙަރާމެވެ

.

އަދި މިފަދަ ނޫސްމަޖައްލާތައް ޝާއިޢުކުރު
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މާއި،

ގެންގުޅުމާއި ،ގެއާއި އޮފީސްފަދަ ތަންތާނގައި ބެހެއްޓުމާއި ،ފާރުގައި އެލުވުމާއި،
ގަސްތުގައި އެބެލުންވެސް ޙަރާމެވެ.
ހަމަ މިބީދައިން ،ﷲ އަށްޓަކައި އެމީހުންނަށް ނަފްރަތުކުރުން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް
ވާޖިބުވާ ،ކާފިރުންނާއި އަނިޔާވެރިންނާއި ފާސިޤުންގެ ފޮޓޯވެސް ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ .ވީމާ
ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ކާފިރު ޒަޢީމުން ނާއި ،އަލިފާނާއި ގެރިއަށް އަޅުކަންކުރާ
މުޝްރިކުންނާއި ،ކީރިތި ރަސޫލާގެ ނަބީކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ޔަހޫދީންނާއި
ނަޞާރާއިންނާއި ،މުސްލިމެއްކަމަށް ދަޢްވާކުރިނަމަވެސް

ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީ ޢަތަށް

ޙުކުމްނުކުރާ ވެރިންނާއި ،މުޖްތަމަޢުގައި ފަސާދައާއި ފާޙިޝްކަންތައް ފަތުރާ
ލަވަކިއުންތެރިންނާއި ފިލްމުކުޅޭ މީހުންގެ ،ފޮޓޯ ނެގުމާއި ގެންގުޅުން ޙަރާމްވާނެއެވެ.
އަދި ހަމަ މިބީދައިން ،ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމާއި ،އިސްލާމްދީން ނުރުހޭ ބާޠިލް ދީންތަކުގެ
އ ޞަލީބުފަދަ ޝިޢާރުތަކުގެ ފޮޓޯވެސް ޙަރާމްވާނެއެވެ .ހީވާގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ
ދ ި
ބ ާ
ު
ޒަމާނުގައި މީހުން ގެންގެޅުނު ގިނަ ކާޕެޓާއި ބާލީހާއި ފަރުދާފަދަ އެއްޗެހީގައި
މިބުނިކަހަލަ ޞޫރަ ހިމެނިފައިހުއްޓެވެ  .މިގޮތުން ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި
ވަނީ ،ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ ގެކޮޅުގައި ޞަލީބެއްގެ
އެކަލޭގެފާނު އެ ހަލާކުކޮށްލެއްވިކަމަށެވެ.

ޞޫރައިގައިވާ އެއްޗެއް ހުރިއްޔާ،

1

F164

އަދި އިބްނު ޢައްބާސް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ  " :މައްކާ ފަތަޙަކުރެއްވި އިރު ،ކަ ޢްބަތުﷲ
ގެފުޅު ތެރެއިން ޞޫރަ ފެނިވަޑައިގަތުމުން ،އެ ފޮހެން އަމުރުކުރައްވާ
1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ.
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ފައި ،އެއްކޮށް

ފޮހެވެންދެން ،ރަސޫލު
ވަދެވަޑައިނުގަތެވެ".
165

1
F

ﷲ -

ޞައްލަﷲ

އެތެރެއަށް

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި އެވާނީ ،މައްކާގެ މުޝްރިކުން

ބުދަށް

އަޅުކަންކުރުމާއި އެމީހުން ތިބި އިހުގެ މަގުފުރެދުމާ ގުޅުންހުރި ޞޫރައަށެވެ.

ޢަލީ ބިން އަބީޠާލިބް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ :ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﹶّﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺟﹺﻨﺎﺯﺓ
ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺃﹶﻳﻜﹸﻢ ﻳﻨﻄﹶﻠﻖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﳌﹶﺪﻳﻨﺔ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺪﻉ ﺑﹺﻬﺎ ﻭﺛﹶﻨﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺴﺮﻩ ،ﻭﻟﹶﺎ ﻗﹶﺒﺮﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﺳﻮﺍﻩ ،ﻭﻻﹶ ﺻﻮﺭ ﺓﹰ ﺇﹺﻻﱠ
ﻟﹶﻄﱠﺨﻬﺎ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ :ﺃﹶﻧﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ  .ﻭﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺛﹸﻢ ﺭﺟﻊ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ  :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ  .ﻟﹶﻢ
ﺃﹸﺩﻉ ﺑﹺﻬﺎ ﻭﺛﹶﻨﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺴﺮﺗﻪ ،ﻭﻻﹶ ﻗﹶﺒﺮﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﺳﻮﻳﺘﻪ ،ﻭﻻﹶ ﺻﻮﺭﺓﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﹶﻄﱠﺨﺘﻬﺎ

 .ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲِ

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ " : ﻣﻦ ﻋﺎﺩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺷﻲﺀٍ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ"
ޙަދީޘުގެމާނަ:

"ޖަނާޒާއެއްގައި ހުންނަވާފައި ރަސޫލު ﷲ  -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ' :މަދީނާއަށް ގޮސް އެތާ އެއްވެސް ބުދެއް ނުބަހައްޓާ މުގުރާލާނީ،
އަދި އުފުލިފައިހުރި މަހާނައެ އްވިއްޔާ ބިމާހަމަކޮށްލާނީ ،އަދި ޞޫރައެއް ހުރިއްޔާ

މޫނު

ފޮހެލާ ހުތުރުކޮށްލާނީ ،ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ކާކުހެއްޔެވެ؟ ' ދެން މީހަކު ދެ ންނެވިއެވެ:
އ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ ! އަޅުގަނޑެވެ '.ދެން އޭނާ ގޮސްފައި އެނބުރިއައިސް
' ޭ
އ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ ! ބުދެއް ހުރިއްޔާ މުގުރާލައިފީމެވެ  .އުސް
ދެންނެވިއެވެޭ ' :
މަހާނައެއް ހުރިއްޔާ ބިމާ ހަމަކޮށްފީމެވެ

.

ޞޫރައެއް ހުރިއްޔާ

ހުތުރުކޮށްފީމެވެ '.ދެން އެއަށްފަހު ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ.

245

މޫނު ފޮހެލާ

ށ
 " :މިކަހަލަ ކަމަކަ ް

ޞައްލަﷲ

އެނބުރި ގޮސްފި މީހަކު ،މުޙައްމަދު -
ބާވައިލެއްވުނު ދީނަށް ކުފުރުވެއްޖެއެވެ".

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

އަށް

1

F16

ޞޫރައާއި ޞޫރަ ހަދާމީހުންގެ ޙުކުމުގެ ޚުލާޞާ
ޞޫރައާއި ޞޫރަ ހަދާމީހުންގެ ޙުކުމް މިއަންނަވިފަދައިން އަހަރެމެންނަށް
ޚުލާޞާކުރެވިދާނެއެވެ:
-1

ޞޫރައިގެ ޙަރާމްކަން އެންމެ ބޮޑު ވައްތަރަކީ،

ފަރާތްތަކުގެ

ޞޫރައެވެ.

އެނގިހުރެ

ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަން ކުރެވޭ
ނުވަތަ

މި މަޤްޞަދުގައި ޞޫރަ ހަދައި

ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ،އެމީހަކު ކުފުރުވާނެއެވެ.
އަދި މީގެ ތެރެއިން ޖިސްމު ހުންނަ )ހިޔަނި ހުންނަ( ޞޫރައިގެ ޙަރާމްކަން އަދި އެތައް
ގުނައެއް ބޮޑެވެ .މިފަދަ ޞޫރަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަތުރާ ،ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ
މާތްކޮށް ހިތައިފި މީހަކު ،އެކަމުގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވީ މިންވަރަކަށް ފާފަވެރިވާނެއެވެ.
-2

ދެވަނައަށް ފާފަ އެންމެ ބޮޑީ ،އެއީ އަޅުކަން ނުކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވިޔަސް،

ﷲ

ގެ ޚަލްޤު ކުރެއްވުމާ އެއްފަދަވުމުގެ ބޭނުމުގައި ހެދޭ އެއްޗެ އްސެވެ .މާނައަކީ ،މާތް ﷲ
ޚަލްޤުކުރައްވާ އީޖާދުކުރައްވާހެން ،ތިމަންނައަށް ވެސް ،އެއްޗެހި ހެދިދާނެކަމަށް
1

ރިވާކުރެއްވީ އަޙްމަދު  .އަލްމުންޛިރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޙަދީޘުގެ ސަނަދު ރަނގަޅުކަމަށް

ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައި ޙައްޔާން ބިން ޙުޞައިން ވިދާޅުވިއެވެ

 .އަދި މުސްލިމް

 " :ޢަލީގެފާނު އަހަރެންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ :

ރަސޫލުﷲގެފާނު އަހަރެން ފޮނުއްވި ކަމަކާއިގެން ކަލޭގެފާނު ފޮނުވަންތޯއެވެ! މޫނު ފޮހެނުލާ ޞޫރައެއް ނުބަހައްޓާށެވެ.
ބިމާ ހަމަނުކުރާ މަހާނައެއް ނުބަހައްޓާށެވެ"

246

ދަޢްވާކުރުމެވެ.

މިފަދަ މީހަކު ކުފުރުވާނެއެވެ  .ނަމަވެސް މިކަން ގުޅިފައިވަނީ ޞޫރަ

ހަދާ މީހާގެ ނިޔަތާއެވެ.
-3

ތިންވަނައަށް ފާފަ އެންމެ ބޮޑީ ،އަޅުކަން ނުކުރެވޭ ،އެކަމަކު އެތަކެތި މާތްކޮށް

ކަމޭހިތޭ ބުދުތަކެވެ .

މިސާލަކަށް މައިދާންތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ތަންތާނގައި

ރަސްރަސްކަލުންނާއި ވެރިންނާއި ރައީސުންގެ ހަނދާން ދަމަހައްޓަން ބެހެއްޓިފައި
ހުންނަ ބުދުތަކެވެ  .މުޅި ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ހުންނަ ބުދެކޭ ،ހަށިގަނޑުގެ އެއްބުރި
ހުންނަ ބުދެކޭ މީގައި ތަފާތެއް ނެތެވެ.
-4

ހަތަރުވަނަ ބާވަތަކީ އިސްވެދިޔަ ދެ ބާވަތަށްވުރެ

ދިރޭތަކެތީގެ ،އެހެންނަމަވެސް އަޅުކަންކޮށް އަދި މާތްކޮށް

އ
އ ީ
ފާފަކުޑަ ބާވަތެކެވެ ެ .
ނުހިތެވޭ ،ޖިސްމު ހުންނަ

ތަކެއްޗެވެ .އެކަމަކު މި ވައްތަރުވެސް ޙަރާމްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެލައްވައެވެ .
މިޙުކުމުން އިސްތިސްނާވާ އެއްޗަކީ ،ކުޑަކުދިން ކުޅެން ގެންގުޅޭ ގޮ
އިހާނެތިކުރެވޭ އެއްޗެއްސެވެ .

ބުދުގެ

ނ ޑިކޮއްކޮ ފަދަ،

ސިފައިގައި ކާން ހަދާފައިހުންނަ ކޭކާއި

ޗޮކުލެޓުފަދަ އެއްޗެހިވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
-5

ތަރުތީބުގައި ފަސްވަނައަށް އަންނަނީ،

މާތްކުރާ ،ޖިސްމު ނުހުންނަ

ވެރިންނާއި ޒަޢީމުންފަދަ ،މީހުން

ޞޫރަ ނުވަތަ ފޮޓޯ ލޯގަނޑެވެ  .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް

ތަންތާނގައި ބެހެއްޓި ނުވަ ތަ އެލުވޭ އެއްޗެ އްސެވެ .އަދި އެއީ އަނިޔާވެރި ނުވަތަ
ފާސިޤު ނުވަތަ ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ މީސްމީހުންގެ ފޮޓޯނަމަ،

ޙަރާމްކަން ބޮޑުވެއެވެ.

އެހެނީ އެފަދަ މީސްމީހުން މާތްކުރުމަކީ ،އިސްލާމްދީނަށް ވެވޭ އިހާނާތެކެވެ.
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-6

ދެން ހުރި ވައްތަރަކީ ،ހިޔަނިލީ ޖިސްމެއް ނުވާ އަދި މާތްވެސް ނުކުރެވޭ  ،ރޫޙު

ހުންނަ އެއްޗެހީ ގެ ޞޫރައެވެ .އެކަމަކު މުއްސަނދިކަމާއި މަތީފަންތީގެ ދިރިއުޅުން
ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ،މިސާލަކަށް ފާރުފަދަ ތަންތަން މިކަހަލަ ޞޫރައިން
ޒީނަތްތެރިކުރުމެވެ .މި ވައްތަރުގެ ޞޫރައިގެ ޙުކުމަކީ ހަމައެކަނި މަކްރޫހަވުމެވެ.
-7

 ،ކަނޑުފަޅުފަދަ ޠަބީޢީ މަންޒަރުތައް

ދެން ގަސްގަހާގެހި ،އޮޑިދޯނިފަހަރު

ދައްކައިދޭ ،ރޫޙު ނުހުންނަ އެއްޗެހީގެ ޞޫރަ

 ،ހެދުމާއި ގެންގުޅުމަކީ ދީނުގައި

ހުއްދަކަމެކެވެ .ނަމަވެސް މީގެ ސަބަބުން އަޅުކަންކުރުމުގައި ބަހައްޓަންވާ ސަމާލު ކަން
ގެއްލި ،ނުވަތަ ދެއްކުންތެރިކަމާއި އިސްރާފަކަށް ވެއްޖެނަމަ ،މިފަދަ ޞޫރަ ވެސް ހުއްދަ
އެއްޗަކުން މަކްރޫހަ އެއްޗަކަށް ބަދަލުވެދާނެއެވެ

.

އަދި ފަހަރެއްގާ ޙަރާމްވެސް

ވެދާނެއެވެ.
-8

ކެމެރާއިން ނަގާ ފޮޓޯއަށް ބަލާއިރު ،އޭގެ އަސްލަކީ ހުއްދަވުމެވެ  .އެ ޙަރާމްވާނީ

އޭގައި ޙަރާމްކަމެއް ހިމެނިއްޖެނަމައެވެ  .މިސާލަކަށް ދީނީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ނުވަތަ
ދުންޔަވީ ސަބަބަކަށްޓަކައި މާތްކޮށް މަތިވެރިކުރެވޭ މީހުންގެ ފޮޓޯ ،އަދި ވަކިން
ޚާޢްޞަކޮށް އެއީ އަޚްލާ ޤުން އެއްކިބާވެފައިވާ ފަންނާނުންނާއި ،ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ
ވެރިންނާއި

ބުދަށްއަޅުކަންކުރާ މީހުންނާއި ފާ

ސިޤުންނާއި ކާފިރުން ދައްކައިދޭ

ފޮޓޯއެއްނަމަ ،ހުއްދަ ނުވާނެއެވެ.
-9

އެންމެ ފަހު ނުކުތާއަކީ ،ދީނުގައި ޙަރާމް ބުދާއި ޞޫރަ ،ހުތުރުކުރެވިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ ނިކަމެތިކުރެ ވިއްޖެނަމަ ،ޙަރާމް ދާއިރާއިން ޙަލާލް ދާއިރާއަށް ބަދަލުވެއެވެ
މިސާލަކަށް މީހުން ފައިންއަރައި އުޅޭ ކާޕެޓުފަދަ އެއްޗެހީގައި ހުންނަ ޞޫރައެވެ.
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.

މުހިއްމު ބޭނުމެއްނެތި ކުއްތާ ގެންގުޅުން:
މުހިއްމު ބޭނުމެއް ނެތި ގޭގައި ކުއްތާގެންގުޅުން ،ނަބިއްޔާ
ވަސައްލަމަ-

ވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެ .

–ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ބައެއް މުއްސަނދިން އެމީހުން

ގެންގުޅޭ

ކުއްތާއަށް ނިކަން ދީލަތިކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައި ،އެހެންނަމަވެސް އިންސާނަކަށް އެ
ޚަރަދުކުރަންޖެހުނީމާ ދަހިވާތަން އަހަރެމެން

ދެކެމެވެ .އަދި ބައެއްފަހަރު ކުއްތާއަށް

ހޭދަކުރެވޭ ފައިސާއިން ނުފުދިގެން ،ހުރިހާ ލޯތްބަކާއި ކުލުނެއް ވެސް ދެނީ ކުއްތާއަށެވެ.
އެކަމަކު އޭނާގެ ތިމާގެ މީހުންނާ ޖެހުނީމާ ،ލޯތްބެއް ކުލުނެއް ނުހުރެއެވެ

.

އަވަށްޓެރިންގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ  .މިކަންކަމާމެދު އަހަރެމެން ވިސްނީމާ،
މުއްސަނދިން ގެންގުޅޭ ގޮތަށް ކުއްތާގެންގުޅު ން ،އިސްލާމްދީން ޙަރާމްކުރި ސަބަބު
ވިސްނައިގަތުން ދައްޗެއް ނޫނެވެ.
އަދި ހަމައެހެންމެ ގޭގައި ކުއްތާ ގެންގުޅުމަކީ ،ތެލި ކަންވާރު

ފަދައެއްޗެއްސަށް ކުއްތާ

ދޫބާނައި ނަޖިސްވުން ގާތްކަމެކެވެ  .ނަބިއްޔާ –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ-

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނ :ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻟﹶﻎﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐ ﻓﻲ ﺇﹺﻧﺎﺀِ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﹶﻠﹾﻴﻐﺴِﻠﹾﻪ ﺳﺒﻊ ﻣﺮّﺍﺕ ﺇﹺﺣﺪﺍﻫﻦ
ﺑﹺﺎﻟﹾﺘﺮﺍﺏﹺ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ކަލޭމެންގެ ތެލި ކަންވާރެއްގައި

ކުއްތާ ދޫލައިފިއްޔާ ،ހަތްފަހަރު

ދޮންނާށެވެ .އަދި އޭގެތެރެއިން އެއްފަހަރު ވެލިލައިގެން ދޮންނާށެވެ".
1

ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ.
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އ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅު ވަނީ ،ކުއްތާ ގެންގުޅުން މަނާވުމުގެ ޙިކުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި،
އ ް
ބ ެ
ަ
ގެއަށް

މެހުމާނުން

އައުމުން ވައްވައްޖެ ހުމާއި،

ސަލާންޖަހަން އަންނަ ފަޤީރުން

ބިރުގެންނެވުމާއި ،މަގުން ހިނގައިބިނގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫކު

ނ ވެސް
ރު ް

ހިމެނޭކަމަށެވެ.

ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ނަބިއްޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ ވެ :ﺃﹶﺗﺎﻧﹺﻲ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻲ : ﺃﹶﺗﻴﺘﻚ ﺍﻟﺒﺎﺭﹺﺣﺔﹶ ،ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﻤﻨﻌﻦﹺ ﻱ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺩﺧﻠﹾﺖ ،ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻟﺒﺎﺏﹺ
ﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞﹸ ،ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﻛﹶﻠﹾﺐ ،ﻓﹶﻤﺮ ﺑﹺﺮﺃﹾﺱﹺ ﺍﻟﺘﻤﺜﹶﺎﻝﹺ
ﺗﻤﺎﺛﻴﻞﹸ ،ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻗﺮﺍﻡ ﺳ ﺭﹴ
ﺍﻟﹶّﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﻘﹾﻄﹶﻊ ﻓﹶﻴﺼﻴﺮ ﻛﹶﻬﻴﺌﹶﺔ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﻭﻣﺮ ﺑﹺﺎﻟﺴﺘﺮﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﻘﹾﻄﹶﻊ ﻓﹶﻴﺠﻌﻞﹶ ﻣﻨﻪ ﻭﹺﺳﺎﺩﺕ
ﺗﻮﻃﹶﺂَﻥ ،ﻭﻣﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﺨﺮﺝ

ﺍﻥ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ތިމަންކަލޭގެފާނު އަރިހަށް ސަލާމް ލެއްވި ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން
ވިދާޅުވިއެވެ :ކަލޭގެފާނު އަރިހަށް އިއްޔެ އައީމެވެ  .ނަމަވެސް އެތެރެއަށް ނުވަނީ،
ދޮރޮމަތީގައި ބުދެއް ހުރުމާއި ،ގޭ ތެރޭގައި ޞޫރަޖެހި ފަރުދާއެއް ހުރުމާއި
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މި މަނާކުރުމަކީ  ،ބޭނުމެއް އަދި އެއްވެސް ފައިދާއެއް

ނ
ް
ނެތި ކުއްތާ ގެންގުޅު

މަނާކުރެވިފައިވާ މަނާކުރުމެކެވެ.
ޝިކާރަކުރުމާއި ދަނޑުގޮވާންކުރުމުގައި ކުއްތާ ހުއްދަ:
ޝިކާރަކުރުމާއި

ދަނޑުގޮވާމާއި ގެރިބަކަރި ރައްކާތެރިކުރުންފަދަ ،މުހިއްމު

ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ކުއްތާ ގެންގުޅުން ،މަތީގައިވާ ޙަރާމްވުމުގެ ޙުކުމުން
އިސްތިސްނާވެއެވެ .ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި ،ރަސޫލު

ﷲ

ﺻ ْﻴ ٍﺪ
ﺐ َ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެَ :ﻣ ْﻦ ﺍﺗﱠ َﺨ َﺬ َﻛ ْﻠﺒًﺎ ،ﺇِﻻﱠ َﻛ ْﻠ َ
ﺺ ِﻣ ْﻦ ﺃَﺟْ ِﺮ ِﻩ ُﻛ ﱠﻞ ﻳَ ْﻮ ٍﻡ ﻗِ ْﻴ َﺮﺍﻁٌ
ﺎﺷﻴَ ٍﺔ ،ﺍ ْﻧﺘُﻘِ َ
ﻉ ﺃَ ْﻭ َﻣ ِ
ﺃَ ْﻭ ﺯَﺭْ ٍ
ޙަދީޘުގެމާނަ" :ޝިކާރަކުރާ ކުއްތާއެއް ނުވަތަ ދަނޑުގޮވާމާއި ޖަނަވާރު ރައްކާތެރިކުރާ
ކުއްތާއެއް ފިޔަވާ  ،އެހެން ކުއްތާއެއް ގެންގުޅެފި މީހެއްގެ އަޖުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު
ބައިވަރެއް އުނިވެގެންދާނެއެވެ".
ބައެއް ފިޤުހުވެރިން މި ޙަދީޘުން ދަލީލު ނަ ންގަވައިގެން ވިދާޅުވަނީ ،މުހިއްމު ބޭނުމެއް
ނެތި ކުއްތާ ގެންގުޅުން މަނާކުރެވިފައިވަނީ މަކްރޫހަކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ  .ޙަރާމްކަމެއްގެ
ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ  .އެހެނީ އެއީ ޙަރާމްކަމެއް ނަމަ ،އަޖުރުން އުނިވާ ވާހަކަ ޙަދީޘުގައި
ނުއޮންނާނެއެވެ .އަޖުރުން އުނިވިޔަސް ނުވިޔަސް ،އެކަން ވާނީ ޙަރާމްކަމަކަށެވެ.

251

ގޭގައި ކުއްތާ ގެންގުޅުން ނަހީކުރެވިފަ އި އޮތުމުގެ މާނައަކީ ،ކުއްތާއަށް އަނިޔާކޮށް
ރަޙުމް ނުބެހެއްޓުމެއް ނޫނެވެ  .އަދި ކުއްތާ މަރާށެކޭވެސް ނޫނެވެ

 .ފަހެ އިތުރު

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ :ﻟﹶﻮﻻﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﻜﻼﹶﺏ ﺃﹸﻣﺔﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣﻢﹺ ﻷَﻣﺮﺕ ﺑﹺﻘﹶﺘﻠﻬﺎ

1
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ޙަދީޘުގެމާނަ" :ކުއްތާއަކީ އުއްމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އުއްމަތަކަށް ނުވީނަމަ ،އެ މަރަން
އަމުރުކުރެއްވީމުހެވެ".
މި ޙަދީޘުގައި އެކަލޭގެފާނު އިޝާރާތް އެކުރެއްވީ ،ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މި އަންނަނިވި

އާޔަތުގައިވާ މުހިއްމު ޙަޤީޤަތަށެވެ .ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻻ ﻃﹶﺎﺋﺮﹴ ﻱﻃﲑ ﺑﹺﺠﻨﺎﺣﻴﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹸﻣﻢ
ﺃﹶﻣﺜﹶﺎﻟﹸﻜﹸﻢ
އާޔަތުގެމާނަ" :ފުރާނައެއްހުރެގެން ބިމުގައި އުޅޭ ދިރޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްވިޔަސް ،އޭގެ
ދެފިޔައިން އުދުހޭ ދޫންޏެއްވިޔަސް ،ތިޔަބައިމީހުން ފަދަ އުއްމަތްތަކެއް ކަމުގައި ނޫނީ
ނުވެއެވެ" }އަލްއަންޢާމް{38 :
އަދި ޞަޙަރާގައި ފެންބޮވައިގަނެގެންގޮސް ދޫބޭރުވެ ވެލިކާން އޮތް ކުއްތާއެއް މީހަކަށް
ފެނިގެން ،ފެންވަޅަކަށް ގޮސް ފައިވާން ބާލައި ،ފައިވާނަށް ފެންއަޅައިގެން ގެނެސް
ކުއްތާއަށް ފެންބޯންދިން ވާހަކަ،
ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

ދެން

ކީރިތި ރަސުލާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންނަށް

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " :މާތް
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ﷲ

ކުއްތާ ގެންގުޅުމާމެދު ފަހުގެ ޢިލްމީ ހޯދުންތައް ދެކޭގޮތް
ތިމަންމެންނަކީ ވަރަށް އޯގާތެރި ،ދިރޭތަކެއްޗަށް
ދަޢްވާކުރާ ،ހުޅަނގު ގެ އާދަކާދައަށް ލޯބިޖެހިފައިތިބޭ

ނިކަން ހެޔޮކޮށްހިތާ ބައެއްކަމަށް
ބަޔަކު މީހުން އަހަރެމެންގެ މި

މުޖްތަމަޢްތަކުގައި އުޅެއެވެ .ކުއްތާފަދަ 'އޮޅު' ' ވަފާތެރި' ' ލޯބި' ޖަނަވާރެއް ގެންގުޅުން
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރީތީ ،މިފަދަ މީހުން
އެމީހުންނަށް އަހަރެން

މިކަމާ ދެކޮޅު ހަދައެވެ

މިގެނެސްދެނީ ،ކުއްތާ ގެންގުޅުމުން

.

ވީމާ

ނުވަތަ އެއާ ގައިގޯޅިވެ

އުޅުމުން އިންސާނުންނަށް ހުރި ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކާ ބެހޭގޮތުން ،ޖަރުމަނުވިލާތުގެ
ސައިންސުވެރިއަކު ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނެއްގެ ތަންކޮޅެކެވެ  " :މިފަހަކަށް އައިސް އޮޅުކުއްތާ
ގެންގުޅުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން މީހުންގެ

ތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާތީ ،މިކަމުގެ ނުރައްކާ

ޢާއްމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން އެބަޖެހެއެވެ  .އެހެނީ މިހާރު ހަމައެކަނި ކުއްތާ
ގެންގުޅުމުން ފުއްދާލުމުގެ އިތުރުން ،އެއެއްޗެއްސަށް ދޮންދީ ގައިގޯޅިވެ އުޅޭ އެއްޗަކަށް
ވެއްޖެއެވެ .ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުންގެ އަތް ފަދަ ތަންތާނގައި ކުއްތާ ދޫހާކަން
ފުރުޞަތުދެއެވެ .އަދި ވަރަށް ގިނައިން މީހުން ކައިބޮއި އުޅޭ ތަށި ތެލިފަދަ އެ އްޗެހީގައި
ކުއްތާ ދޫލައި ހަދައެވެ.
ނަމަވެސް މި އީ އިންސާނުންގެ ޢާއްމު އަދަބާއި ރަހައާއި ޚިލާފު ކަންކަމެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރަށް މިއީ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ ފުށުއަރާ އާދަތަކެކެވެ
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މަޒްމޫނުގައި މިކަންކަމަށް ބަލާލުމަކީ

އ
މ ީ
އެހާ މުނާސިބުކަމެއް ނޫނެވެ  .އެހެނީ ި

އަޚްލާޤާއި ނަފްސާނީ ތަރުބިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި ކަމެކެވެ.
މި ލިޔުމުގައި ބަލާލުން އަހަރެމެންނަށް މުހިއްމީ ،ޞިއްޙީ ގޮތުންނެވެ  .ޞިއްޙީ ގޮތުން
ބަލާއިރު ،ކުއްތާ ގެންގުޅުމާއި އޮޅުކޮށް

ހެދުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ޞިއްޙަތަށާއި

ފުރާނައަށް ހުރި ނުރައްކަލަކީ ،ކުޑަ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ  .މި ނުރައްކާތައް ނޭނގޭތީ،
ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ  .ކުއްތާ ގައިގައި ހުންނަ
ފަތެލި ފަނީގެ ސަބަބުން ،ދިގުދެމިގެންދާ ފަރުވާކުރުން އުނދަގޫ ބަލިތައް ޖެހިފައި
އެބަހުއްޓެވެ .އަދި ކުއްތާގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިން އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވެސް ވެއެވެ.
މި ދެންނެވި ފަންޏަކީ އިންސާނުންނާއި ގެރި ބަކައްޓާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް އޫރުގައިވެސް
ހުންނަ ފަންޏެކެވެ  .ނަމަވެސް މިފަނި ފުރިހަމަވެ ބޮޑުވެފައި ހުން

ނަނީ ކުއްތާއާއި

ހިޔަޅުގައި އެކަންޏެވެ .ބުޅަލުގައި މިފަނި ހުރުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ  .ފަތެލި ފަނި އާއިލާގެ
އެހެން ފަނިތަކާ މި ފަންޏާ ހުރި ތަފާތަކީ ،މީގެ ކުޑަކަމާއި ،އަދި އެއާމެދު މިހާތަނަށް
ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތައް މަދުކަމެވެ"....
ކައިބޮއި ހަދަން ގެންގުޅޭ ތަށިތެލީގައި ކުއްތާގެ ދޫލެވުނަ ނުދިނުމަށާއި ،ބޭނުމެއް ނެތި
ދ
މ ު
ކުއްތާ ގެންގުޅުމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކު ރުވާ ،ކުއްތާއާ ގައިގޯޅިވެއުޅުން ،މުޙައް ަ
ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ނަހީކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންފަދައަކަށް ކަން ކަލޭ
ދެކެފީމުއެވެ .ޢަރަބި އުންމިއްޔަ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އުނގަންނަވައިދެއްވުންތަކާއި ،ޒަމާނީ
ޢިލްމާއި ފަހުގެ ބޭސްވެރިކަން ފޯރާފައިވާ ހިސާބާއި
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އެވަނީ

ކިހާވަރަކަށްހެއްޔެވެ؟ ގުރުއާން ބުނާފަދައިން ބުނުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް
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