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ދއްސައްތާ ު
ޑރ .ޢަބް ު
(ޖުލައި2012ގެ ދަރުމަ އާ ގުޅޭ)

ގައި އެވަނީ "نون" حذفވެ އަބަފިލި

ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު

ގެސަބަބުންނެވެ .ޝުހަދާ އަކީ كان ގެ

އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހުން أبو
سعيد الخدرى ރިވާކުރައްވާފައިވާ
ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ .ﱫﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﱪ މިއާޔަތާއި

ބެހޭގޮތުން އިތުރު އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ .ﱫﭭ ﱪ ގެ

މާނައަކީ َع ْدالً އެވެ( .އެބަހީ ޢަދްލުވެރި

އުއްމަތެވެ ).الرتمذى 2961މިއީ

ޙަސަނު އަދި ޞަޙީޙު ޙަދީޘެއްކަމަށް
االمام الرتمذى ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ  )3339سورة
القلم ގެ28ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ
ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ .ﱫﮓ ﮔﱪ
اآلية .އެމީހުންގެތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ

އަދި ޢަދުލުވެރިމީހާ ބުންޏެވެ.

ﱫ ﭯ ﭰ ﭱﱪ މާނައީ

"އެއީ ނަބީބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ
ރިސާލަތު އެބޭކަލުންގެ އުއްމަތްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދެއްވިކަމަށް ޤިޔާމަތްދުވަހު
ތިޔަބައިމީހުން ހެކިވުމަށެވެ.

މިއާޔަތުގައި ﱫﭮ ﱪ
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ދަރުމަ .އޯގަސްޓް 2012

ޖެހިފައެވެ .އަބަފިލިޖެހުނީ "الم ،ك"
ޚަބަރެވެ .އިސްމަކީ أَ ْنتُم އެވެ.

ތިމަންމެންގެ ކައިރިއަށް ނަބީބޭކަލަކު
ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ .ދެން
މާﷲ ނޫޙޫގެފާނަށް އަންގަވާނެތެވެ.
ކަލޭގެފާނު ކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ
މީސްތަކުންނަށް ރިސާލަތު އެބަހީ

މާތް ﷲ ރުއްސުން

ޝަރީޢަތް ފޯރުކޮށްދެއްވިކަމަށް

ލެއްވި أبو سعيد الخدرى ގެ އަރިހުން

ހެކިދެނީ ކާކުތޯއެވެ؟ އެހިނދު

ރިވާވެފައިވެއެވެ .ވިދާޅުވިއެވެ

ނޫޙުގެފާނު ދަންނަވާނެތެވެ.

ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު

އެކަމަށް ހެކިދެއްވާހުށީ

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

މުޙައްމަދުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

ޤިޔާމަތްދުވަހު ނޫޙުގެފާނާއި

އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންނެވެ .ދެން

އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން

އިތުރުއެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

އަންނަހުއްޓެވެ .އެހިނދު މާތް

އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން އެކަމަށް

ﷲ އަންގަވާނެތެވެ .އޭ ނޫޙު

އެބަހީ ނޫޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނާ

ޢަލައިހިއްސަލާމެވެ! ކަލޭގެފާނު،

ޙަވާލު ކުރެއްވިފައިވާ ،މާތްﷲގެ

ކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް

ރިސާލަތު އެކަލޭގެފާނުންގެ ޤައުމުގެ

ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދެއްވިންތޯއެވެ؟

މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވިކަމަށް

އެހިދު އެކަލޭގެފާނު ދަންނަވާނެތެވެ.

ހެކިދެއްވާހުއްޓެވެ( .ޞަޙީޙުލް

އާދޭހެވެ! ދެން މާތް ﷲ

ބުޚާރީ)3339

އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ
މީސްތަކުންނަށް އަންގަވާނެތެވެ.

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި

ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް އެކަލޭގެފާނުގެ

އަނަސްގެފާނު އަރިހުން

ރިސާލަތު ތިޔަބައިމީހުންނާއި

ރިވާވެފައިވެއެވެ .އަނަސްގެފާނު

ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވިތޯއެވެ؟

ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި

އެބައިމީހުން ދަންނަވާނެތެވެ .ނޫނެކެވެ.

އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހުން

ރިވާ ކުރައްވައެވެ .އަނަސްގެފާނު

ނަރަކަ ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ.

(ނަންބަރު )15439( 15518 :މިއީ

ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްދުވަހަކު ޖަނާޒާއެއް

ތިޔަބައިމީހުންނީ ބިންމަތީގައިވާ

ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް

ގެންދެވުނު ހިނދު އެމަރުވެފައިވާ

މާތް ﷲ ގެ ހެކިވެރިންނެވެ.

އައްޝައިޚު އަލްއަލްބާނީ ވިދާޅުވެއެވެ.

މީހަކު ރަނގަޅުކަމުގެ ތަޢުރީފު

ތިޔަބައިމީހުންނީ ބިންމަތީގައިވާ

ކުރެވުނެވެ .އެހިނދު ސަލާމާއި

މާތް ﷲ ގެ ހެކިވެރިންނެވެ.

شعيب األرنؤوط ވިދާޅިވަނީ މިޙަދިޘް

ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދިޘްއެކަމަށް

ޞަލަވާތް ލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު

ތިޔަބައިމީހުންނަނީ ބިންމަތީގައިވާ

ޙުކުމް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ .ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ.

މާތް ﷲ ގެ ހެކިވެރިންނެވެ( .ޞަޙީޙު

ވާޖިބު ވެއްޖެއެވެ .ވާޖިބު ވެއްޖެއެވެ.

މުސްލިމް  949نقال من تفسري القرطبى

ދެން އަނެއްކާވެސް އިރުކޮޅެއް ފަހުން

)151/2

އަދި މާތް ﷲގެ އެންމެ ފަހުގެ

އެހެން ޖަނާޒާއެއް ގެންދެވުނެވެ .އަދި
އެމަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ނުބައިކަމުގެ

ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱪ

އަބޫ ބަކުރު ބުނު އަބީ

ރަސޫލާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަހުގެ
ތެދުކަން ބަޔާން ކުރައްވައި

ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އެހިނދު ސަލާމާއި

ޒުހުރާ އެކަލޭގެފާނުންގެ ބައްޕާފުޅުގެ

ޞަލަވާތް ލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު

އަރިހުން ރިވާ ކުރައްވައެވެ.

ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ .ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ .ސަލާމާއި ޞަލަވާތް

ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ .ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ.

ލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޠާއިފްގެ

މިގޮތަށް އިތުރު އެކަލޭގެފާނު

ނަބާވަތު ނުވަތަ ނަބާއަތު އެވެ ކިޔުނު

ޙަދީޘް ކުރެއްވުމުން ޢުމަރުގެފާނު

ތަނުގައި ވަޑައިގެން ހުންނަވައި ޙަދީޘް

ދެންނެވިއެވެ .ރަނގަޅުކަމުގެ ތަޢުރީފު

ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑު

ކުރެވުނު ޖަނާޒާ ގެންދެވުނު އިރުވެސް

އެއްސެވީމެވެ" .އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!

އެކަލޭގެފާނު ހެކިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވީ ވާޖިބު

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންނާއި

ވެއްޖެއެވެ .ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ .ވާޖިބު

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން

ބުނެވެއެވެ .މިތަނުގައި ﱫ ﭴﱪ
ގެ މާނައަކީ لَ ُك ْم އެވެ .އެބަހީ:

ވެއްޖެއެވެ .އަދި އެޖަނާޒާއެއްގެ

ތިޔަބައިމީހުން ދެނެގަތުން ވަނީ

ނުބައިމުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު

ކައިރީގައެވެ .ނުވަތަ ނުބައި މީހުންނާއި

ޖަނާޒާ ގެންދެވުނު ހިނދުވެސް

ރަނގަޅު މީހުން ވަކިކޮށް ދެނެގަތުން

ހަމަ ކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވީ

ވަނީ ކައިރީގައެވެ ".އެހިނދު

ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ .ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ.

އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން

ވާޖިބު ވެއްޖެއެވެ .މިގޮތަށް

ބޭކަލަކު ދެންނެވިއެވެ .އޭ ﷲ ގެ

ދެންނެވުމުން ސަލާމާއި ޞަލަވާތް

ރަސޫލާއެވެ .އެއީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟"

ލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް

ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ" .ރިވެތި

ކުރެއްވިއެވެ .އެޖަނާޒާއެއްގެ

ތަޢުރީފުންނާއި އެމީހުނާ ބެހޭގޮތުން

ރަނގަޅުކަމުގެ ތަޢުރީފު ތިޔަބައިމީހުން

ދެކެވޭ އެމީހުންގެ ނުބައިކަމުގެ ވާހަކަ

ކުރި ޖަނާޒާއަށް އެބަހީ އެމަރުވެފައިވާ

ތަކުންނެވެ .ތިޔަބައިމީހުންނަކީ،

މީހާއަށް ސުވަރުގެ ވާޖިބު ވެއްޖެއެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންގެ އެއްބަޔަކު އަނެއް

އަދި އެމީހެއްގެ ނުބައިކަމުގެ ވާހަކަ

ބައެއްގެ މައްޗަށް ހެކިދޭ މާތް ﷲ

ދެއްކި ޖަނާޒާއަށް އެބަހީ އެމީހާއަށް

ގެ ހެކިވެރިންނެވެ .رواه أحمد 416/3

ހެކިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ".
އަލްއިމާމުލް ޤުރުޠުބީ
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ބުނެވެއެވެ.
ޤިޔާމަތް ދުވަހު ތިޔަބައިމީހުންގެ
ޢަމަލުތަކަށް އެކަލޭގެފާނު އެބަހީ
ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި އިތުރު

ތިޔަބައިމީހުންނީ މުއުމިނުންކަމަށް
ނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުން
އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީކަމަށް

ހެކިވެ ވަޑައިގަތުމަށެވެ .ބުނެވެއެވެ.
އެއީ މާތް ﷲ ގެ ރިސާލަތު
ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނު
ފޯރުކޮށްދެއްވިކަމަށް އެކަލޭގެފާނު

ހެކިވެ ވަޑައިގަތުމަށެވެ( .تفسري
القرطبى )152/2
ﱫﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ
ﮅﱪ

މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ
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ޤިބްލައަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ތިބި

އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހުން

ޤިބްލައިން މިހާރު ޤިބްލައަށް ތިމަން

ރިވާވެފައިވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ރަސްކަލާނގެ ބަދަލު ކުރެއްވީ ތިމަން

ޙަދިޘް ކުރެއްވިއެވެ .މާތް ﷲ

ގެންނަވާފައި ވާތީއެވެ( .أنظر تفسري
الطربى )19/2

ރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލާއަށް

ވަޙީކުރެއްވިއެވެ .ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ތަންބީހު :ދަންނައެވެ! ބަލިވުމުގެ

تبع ވަނީ ކާކުކަމާއި ފުރަގަސް ދެނީ

އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމުން

ސިފައިން މާތް ﷲ ވަނީ

ކާކުކަން ތިމަން ﷲ ގެ ރަސޫލާއާއި

ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅާ

ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންނެވެ .އަދި

ވަލީވެރިން ދެނެގަތުމަށެވެ".

ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ޒިޔާރަތެއް

އެޙަދީޘުގައި މާތް ﷲއަށް ދަރަނި

މިއާޔަތުގައި ޤިބްލައިގެ މުރާދަކީ

ނުކުރިއެވެ .އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ދޭވާހަކައިގެ މުރާދަކީ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް

ފުރަތަމަ ޤިބްލައެވެ .އެއީ ބައިތުލް

އެމީހުންގެ ކިބައިން ދަރަންޏަކަށް

ލިބިގަތުމަށެވެ .ނަމަވެސް އަލްއިމާމު

މަޤްދިސްއެވެ .މިއާޔަތުގައި

އެދިވޮޑިގަތުމުން ދަރަންޏެއް ވެސް

އިބްނު ޖަރީރުއްޠަބަރީ ވިދާޅުވާ މާނަ

އައިސްފައިވާﱫ ﭾﱪ މިބަހުގެ

ނުދިނެވެ .الحديث .األدب املفرد 517

އަލްއިމާމުލް ޤުރްޠުބީ އިޚްތިޔާރެއް

މާނައާމެދު ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިންގެ
މެދުގައި ޚިލާފް އުފެދިފައިވެއެވެ.
ބުނެވެއެވެ .އެއީ ތިމަން ﷲ
ދެނެވޮޑިގަންނަވާކަން ތިޔަބައިމީހުން
ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ .ބުނެވެއެވެ.
އެއިގެ މާނައަކީ މުނާފިޤުންނާއި
އިޚްލާޞްތެރި މުއުމިނުން ފާހަގަކޮށް

ވަކިކޮށްލުމަށްޓަކައެވެ( .تفسري القرطبى
)152/2

މިޙަދީޘް މިތާ ނަޤުލު ކުރެވިފައި

އެވަނީ تفسري القرطبىންނެނެވެ)152/2 .

މިތަނުގައި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ

އައްޠަބަރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ﱫﭾﱪ ގެ މާނައަކީ ތިމަން ﷲ ގެ

ރަސޫލާއާއި އީމާންވީ މީސްތަކުންނާއި
ވަލީވެރިން ދެނެގަތުމަށް ޓަކައެވެ.

ޢަރަބީންގެ އުޞޫލަކީ ރައީސަށް تبع

ވާ މީހުންގެ ޢަމަލަށް ރައީސަށް
ނިސްބަތް ކުރުމެވެ .އެމީހުން

ބުނެއެވެ .ޢިރާޤުގެ ބޮޑުބައި ފަތަޙަ
ކުރެއްވީ ޢުމަރުގެފާނެވެ .ނަމަވެސް
ޙަޤީޤަތުގައި އެތަން ފަތަޙަ ކުރެއްވީ
އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވި ލަޝްކަރެވެ.
މިކަން އަންނަނިވި ޙަދިޘުންވެސް
ދޭހަވެއެވެ .ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި
ދަރުމަ .އޯގަސްޓް 2012

ޤުރްޠުބީ ބުރަވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އެބައިގެ މާނައަކީ އެމީހުނަށް
އެބަހީ ރަސޫލާއަށް ތަބަޢވާ
މީހުނާއި ފުރަގަސް ދޭ މީހުނަށް

އަލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވިއޭ

އެމީހުންގެ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން

އައިސްފައިވާ ޢިބާރާތުގެ މާނައަކީ

ޖަޒާ ޙައްޤުވާގޮތަށް ތިމަން ﷲ

ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅާ ބަލިވުމުން

ދެނެވޮޑިގަތުމަށްޓަކައެވެ( .تفسري
القرطبى )152/2

ތިޔަބައިމީހުން އެއަޅާއަށް ގޮވައިލާން
ނުދިޔަ ވާހަކައެވެ .ޢަރަބިންގެ

އަލްއިމާމު އިބުނު ޖަރީރު
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މިއީ ޞަޙީޙު ޙަދީޘެއްކަމަށް تفسري
القرطبى ގެ مح ّقق ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނުކުރައްވައެވެ .އަލްއިމާމުލް

އުޞްލޫބަށް އަޅުންގެ ފިޢުލް

އެކަމެއް ނުވަތަ އެބަޔެއް

ނުވަތަ އިންސާނުންނާދިމާވާ ކަމެއް

އެބަހީ އިމާންވާމީހުނާއި އީމާންނުވާ

އެވަނީ މާތް ﷲ އަށް ނިސްބަތް

މީހުން އެކަންވުމުގެ ކުރިންވެސް

ކުރެވިފައެވެ .މިއީ ޢަރަބި ބަހުން

މާތް ﷲ ދެނެވިޑިގެންވެއެވެ.

ބޭނުން ކޮށް އުޅޭގޮތެކެވެ .ޢަރަބިން

ނަމަވެސް އެމީހުނަށް އެކަމުގެ ޖަޒާ

މާނަކުރާހުށީ އިންސާނާ ނުވަތަ މާތް

ޙައްޤުވާހުށީ އެމީހުން އެކަމެއް

ﷲގެ އަޅާ ބަލިވުމުގެ މާނައިގައެވެ.

ކުރުމުންނެވެ .މިތަނުގައި މުރާދަކީ އެއީ

ނަމަވެސް ދިވެހި ބަހުން އެގޮތަށް

އެވެ .މިއީ އަލްއިމާމުލް ޤުރްޠުބީގެ

ބޭނުން ކުރުމުން އެއިގެ މުރާދު

ނަޡަރިއްޔާއެވެ .މިއީވެސް ރަނަގަޅު

ނުވިސްނޭމީހާކަށް އޮޅުން އެރުމަކީ

ނަޡަރިއްޔާއެކެވެ .އަލްއިމާމު އިބްނު

އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .އެޙަދީޘް މިތާ

ޖަރީރުއްޠަބަރީ މާނަ ކުރައްވާފައިއެވަނީ

ބަޔާން ކުރެވިފައިވ އެވަނީ އެއާޔަތުގެ

ޢަރަބި ބަހުގެ އުސްލޫބަށްވެސް

އެބައި މާނަ ކުރުމަށްޓަކައި އަލްއިމާމު

ބައްލަވާފައެވެ .އެގޮތްވެސް ރަނގަޅެވެ.

އިބްނު ޖަރީރުއްޠަބަރީ ދަލީލަކަށް

والله أعلم( .ނުނިމޭ)

