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އިސްބަސް
الحمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى صحبه ومن اهتدى بهداه إلَى يوم
الدين ،أما بعد:
މިއީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ ވަރަށް ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ.
ބަކުރު ބުނު ޢަބްދުاهلل އަބޫ ޒައިދު ލިޔުއްވާފައިވާ (ال جديد يف أحكام الصالة – ނަމާދުގެ
ޙުކުންތަކުގައި

ކަމެއް

އައު

ނެތް)

ފޮތުގެ

ތިންވަނަ

ޗާޕުގެ

ތަރުޖަމާއެކެވެ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ .ބަކްރު އަބޫޒައިދު ރައްކައުވީ  1944ވަނައަހަރުގައެވެ.
އަވަހާރަވީ  2008ވަނަ އަހަރުގައެވެ .ޑރ.ބަކްރު އަބޫ ޒައިދަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ
އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރައީސްކަމާއި ،ރާބިޠަތުލްޢާލަމިލްއިސްލާމީގެ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ

މެންބަރުކަމާއި ،ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ هيئة كبار العلماءގެ މެންބަރުކަމާއި ،اللجنة الدائمة
ގ
للبحوث العلمية واإلفتاءގެ މެންބަރުކަމާއި ،ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ املعهد العايل للقضاء ެ
މުދައްރިސުކަން ކުރައްވާފައިވާ ފުންނާބު އުސް ދީނީ ޢިލްމު ވެރިއެކެވެ.
މި ފޮތް ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ހިތްވަރު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަލްއަޚުލްފާޟިލު ޑރ .އަޙްމަދު ޒިޔާދަށް ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ.

މިއީ

އެމަނިކުފާނު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އިސްލާމީ

ހޭލުންތެރިކަން

އައު

އަމާޒުތަކަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ކުރެއްވުމާ ވިދިގެން ،އެ މަނިކުފާނު ފަށްޓަވައިފައިވާ
ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ .މި ފޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނީ
އެއްބައިވަންތަކަމަށްޓަކައި

އެމަނިކުފާނު

ސިލްސިލާއަށް އަމުނާ ލެވޭނެ އިތުރު ބޮޅެކެވެ.

ކުރައްވަމުން

ގެންދަވާ

މަސައްކަތްޕުޅުގެ
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މި ފޮތުގެ ބޭނުންތެރިކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު އިތުރު އެއްޗެއް ދެންނެވުމުގެ މާނައެއް ނެތެވެ.
ޢބްދުاهلل އަބޫ
ފޮތުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޞައްނިފު ފަޟީލަތުލްޝައިޚު ޑރ .ބަކްރު ބުނު ަ
ޒައިދު ވަނީ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެ ކަމަށް އަލިއަޅުވައި ލައްވައިފައެވެ.
މި ފޮތް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި އަކުރުން އަކުރަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް
ކުރީމެވެ .އެއީ ފޮތުގެ މުޞައްނިފުގެ މަޤްޞަދުން ބޭރުނުވެ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް
ދިޔުމަށް ޓަކައެވެ .އެހެންކަމުން މުނައްޞިފު ބޭނުން ކުރައްވައިފައިވާ ބައެއް ޖުމްލަތަކާއި،
ލަފްޡުތައް އެ ހުރި ގޮތަށް ޢަރަބި ބަހުންނާއި ދިވެހި ބަހުން ގެނެސްފައި ވާނެއެވެ .މީގެ
އިތުރަށް

މި

ފޮތުގައި

ގެންނަވައިފައިވާ

ޤުރްއާނުގެ

އާޔަތްތަކާއި

ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި

ފިލިޖަހައިފައި ވާނެއެވެ .އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ ނަންފުޅުތައް ވެސް ތާނަ އަކުރުން ފިލި
ޖަހައިގެން ލިޔުމަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާނެއެވެ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި
އުޚްތުންނަށް އެ ބަސްފުޅުތަކާއި ނަންފުޅުތައް ދަސްފުޅު ކުރެއްވުމަށާއި ،ރަނގަޅަށް
ވިދާޅުވުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ޓަކައެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މާތް

اهلل

މި މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،މަންފާ ހުރި

ޢަމަލެއް ކަމުގައި ލެއްވުމެވެ .އާމީން!
 15ޛިލްޙިއްޖާ 1436ހ.
 29ސެޕްޓެމްބަރ 2015މ.

އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

**************
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މުޤައްދިމާ
احلمددد هلل ِّر ا العدداملن ،وأِّشددهد أِّن ال إلددإ إال اهلل احلددب املبددن ،وأِّشددهد أِّن حمددداب هبدددو ور دولإ
ونبيإ األِّمن ،صلى اهلل و ِّ لَّم هليإ ،وهلى آلإ وصحبإ ،ومدن اهتدى هبداو إِىل يوم الداين.

މާތް اهلل

އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލައްވާފައިވާ ނިޢްމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކީރިތި ރަސޫލާ

 zގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލެއްވުންވެއެވެ .ހަމަ
ހދާޔަތުގެ ކުރިއާއި ފަހުގެ އިމާމުންނަށް އިޙްތިރާމުކުރުމާއި ،ތާކުންތާކު
އެފަދައިން ޢިލްމާއި ި
ނުޖެހޭ ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާ ކުރެއްވުންވެސް ވެއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ދަލީލު
ހރަށް ޙުކުމްތަކުގެ ވެށި
ދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި ބީހި ޣަރަޤުވާ ތަން ފެނެއެވެ .އަދި ބައެއް ފަ ަ
ދެނެގަތުމުގައި މާދުރަށް ފޭވެގެން ހިނގައިދެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ދޭހަވުމުގައި ކުށްހެދި،
އޮޅި މަސްހުނިވެގެންދާ ތަންވެސް ފެނެއެވެ .ބައެއް ބޮޑުންނަށްވެސް ،ބައެއް ސުންނަތްތައް
ދެނެގަތުމުގައި ވަނީ ކުށް ހެއްދެވިފައެވެ .އެކަމުގައި އެ ބޭކަލުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް

މަލާމަތެއް ކުށެއް ނެތެވެ .މިހެންވެ މުޙައްޤިޤުން (تراجم احملداثن)

1

ނުވަތަ ޙަދީޘް

ޢިލްމުވެރިންގެ ޙަޔާތްޕުޅާބެހޭ ޢިލްމު އުފެއްދެވިއެވެ .މި ޢިލްމުގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް (ނުވަތަ
މުތަރްޖިމުންނަށް) ވެސް ކަތި ފިޔަވަޅުތަކާއި ހެޔޮ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވިފައިވެއެވެ .އެކަމަކު
އެބޭކަލުންގެ ކަތި ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިއީ މަޛްހަބުތަކުގެ
ފިޤްހިއްޔާތުގެ ޙާލަތެވެ .ފަހެ ،ދަލީލަކީ އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށްވެސް އޮތް ޙުއްޖަތެކެވެ.
އެކަމަކު އެ ބޭކަލުންނަކީ ދަލީލުގެ މައްޗަށް އޮތް ޙުއްޖަތެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެ .މިއީ
އިސްތިޘްނާއެއް ނެތި ،ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ކިބައިންވެސް ފެނިފައިވާ ކަމެކެވެ.
1

انظر( :إحكام األِّحكام) البن دقيب العيد ,)296ُ-ُ293ُ/ُ1( :و (إغاثة اللهفان) البن القيم.)89ُ/ُ4( :
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މި ފަދަ ކަންކަން ސަމާލު ކަމަށް ގެނައުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އެކަމަށް ސަނާ ލިބިގެންވާ
އ އީމާންކަމުގެ އަހްލުވެރިންގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.
ކަމެކެވެ .އެއީ ޢިލްމާ ި
މި ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ކިބައިން އެފަދަ ކަމެއް ފެންނަ ހިނދު އެކަން ސަމާލު ކަމަށް
ޤ
ގެނައުމަކީ އެކަމުގައި އެއްވެސް މަލާމަތެއް ،ކުޑައިމީސްކަމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ .ޙައް ު
ޤަބޫލު ކުރުމުގައި "ކިބުރުވެރި ފަޤީރަކު" މެނުވީ ބޮޑާވެ ނުގަންނާނެތެވެ.
އަޅުގަނޑު ދަންވާނީ ޝާއްޛު ރައުޔަކަށް ނަޞްރުދީ ،އެކަމަށް ދަލީލު ދެއްކޭތޯ އުޅޭ މީހުން
މިއަދުވެސް ފެނެއެވެ .އެމީހުން އެފަދަ ރައުޔުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ގޮވައިލައެވެ .ނުވަތަ
ރޫފައެއް ނެތް ރުޚްޞާއެއްގައި ހިފަހައްޓައި ،އެކަން ފެތުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް
ކުރެއެވެ .މި ފަދަ މީހުންނަށް ރައްދު ދެއްވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ ޢިލްމުވެރިން
ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފުދެއެވެ .ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މީސްތަކުން ކުރާ
ޢިބާދާތުތަކާއި ،އަދާކުރާ މާތްވެގެންވާ ޝަޢީރާތަކުގައި ،ވާޖިބާއި މުސްތަޙައްބު އޮޅުވަމުންދާ
ތަން ފެނެއެވެ .މިއީ ކީރިތި ރަސޫލާ  ގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން މި ޒަމާނާއި ހަމައަށް

ފާޅުވެފައިވާ ޢިލްމުވެރިން ދެނެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި،
އެތައް ސައްތަ އަހަރަކުން ފެށިގެން މީސްތަކުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްވެސް ވެއެވެ.

އެއީ " ُخُرْو ُجإُ ِّه ْن أِّقْد ِّو ِال أ ِّْه ِل الْعِْلم"

2

"ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔުން ބޭރުވުން" ކަމުގައި ވާތީ ،އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ފުދެއެވެ .އެއީ
ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމައަށްފަހު އިސްލާމްދީނުގެ ޢަމަލީ އެންމެ ބޮޑު ރުކުން ކަމުގައިވާ
"ނަމާދު" އާބެހޭ ޢަމަލުތަކާއި ،ޙަރަކާތްތަކާއި ،ހައިއާތުތަކާއި ،ސިފަތަކާ ގުޅިފައިވާ
އ
ކަންތައްތަކެކެވެ .ނަމާދުކުރާ މީހާ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ( ،التكلف) އެ ް

ނުވަތަ ހެދިގަނެގެން އުޅޭ ގޮތަކަށެވެ .اهلل تعاىل އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ حمد

 2تفسري ابن جرير)55ُ/ُ11( :

 zއާ
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ބެހޭގޮތުން ވަޙީ ކުރައްވަނީ

ِ
ِ
ن"
" ِّوِّما أِّنِّا م ِّن الْ ُمتِّ ِّكلاف ِّ

3

މާނައީ" :އަދި އަމިއްލަޔަށް

ހެދިގަނެގެން އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެޔަކުން ވެސް އަހުރެން ނުވަމެވެ ".ނަބިއްޔާ  zޙަދީޘް
ކުރައްވަނީ

ِ
الس ْم ِّح ِة"
ت بِ ْ
احلِّنِ ِيفيَّ ِة َّ
"بُعثْ ُ

4

މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ ލުއި

ފަސޭހަ ސާފު ސީދާ ދީނާއިގެންނެވެ".
ނަމާދަކީ

اهلل

ގެ އަޅާ އޭނާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި މަޑުމޮޅިކަމާއި،

ނިކަމެތިކަމާއެކު ހުރެ ،އަދާ ކުރާ އަޅުކަމަކަށް ވާތީ ،މިއީ އެކަން ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް
ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ މިއީ މިފަދަ ސުންނަތްތައް އެޅުމުން ރައްކައުތެރިވުމަށް
ގޮވައިލާ ގޮވައިލުންތަކެކެވެ .މިއީ މުޙައްމަދު  zގެ އުއްމަތް ފާފަވެރި ވެދާނެ ކަމެކެވެ.
އސްފައިވާ މެދުމިނުގެ ސުންނަތާ ޣާފިލުވުމެއް ކަމުގައި ވެދާނެތީއެވެ.
އެއީ ނަމާދުގައި އަ ި
ހ ފޮތްތަކާއި ،ރައުޔު ތަފާތުވުންތަކަށް ފުރަގަސް ދިނުން ކަމަށް
އަދި އެއީ ފިޤް ީ
ވެދާނެތީއެވެ.
މި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ގޮވައި މި ލެވެނީ ސުންނަތަށް ކުރާ ލޯތްބެއްގެ
ސަބަބުންނެވެ .މި ހޭލައްވައިލުންތަކަކީ އޭގެ ޤަދަރު ވެއްޓިގެންދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި
އެއީ ސުންނަތް އިޙްޔާ ކުރުމުގެ މާތްކަމަށް އުނިކަން ލިބިގެން ދާނެ ކަމެއްވެސް
ނުމެނޫންމެއެވެ .ދެން މި އެނބުރި ގަންނަނީ އެ ކަންތައްތައް ބަޔާން ކުރެވޭތޯއެވެ.

**************
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 -1ނަމާދަށް ސަފު ހެދުމުގައި އުފައްދާފައިވާ ކަންތައްތައް
ުު

ނަމާދަށް ސަފު ހެދުމުގައި ތިން ސުންނަތެއް ވެއެވެ.

 -1ސަފު ތެދަށް ހެދުމާއި ،އެއްވަރު ކުރުން.
މި ކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އޭނާގެ މޭމަތި ނުވަތަ އޭނާގެ ގައިން ބައެއް އޭނާއާ
ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާއަށް ވުރެ ކުރިއަށް ނުނުކުންނާނެ ގޮތަށް ،ސަފުގައި
އެއްވެސް ގުދުކަމެއް ނޯންނާނެ ގޮތަށެވެ.
ސަފު ތެދަށް ހެދުމަށް ގޮވައިލާނީ:

(اِ تدووا)( ،اِهت ِدلُوا)( ،أِّقِ
ތކުންނެވެ .ސަފުތައް
وف) މިއިން ޢިބާރާ ަ
يموا ُّ
الص ُف ِّ
ْ ِّ
ُ
ْ ِّ ُ
އ
ތެދަށް ހެދުމަށް އަމުރު ކުރާއިރު ކަނދުރާތަކާއި ،ކޮނޑުތަކާއި ތަބިކަށިތަ ް
އެއްވަރު ކުރުމަށް އަމުރު ކުރަން ވާނެއެވެ.
ރަސޫލާ  zގެ ހަދުޔުން ފެންނަ ގޮތުން މި ތިން ޢިބާރަތް ،އެކި ފަހަރު
ބޭނުން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 -2ސަފުގައި ބައުގަނޑެއް ނޯންނާނެ ގޮތަށް ސަފުގެ ހުސްތަން ފުރުން

މި ކަމަށް ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރަތްތަކަކީُّ ُ ( :دوا الْد ِّخلِّ ِّل)( ،الِّ تِّ ِّذ ُروا
فُدرج ٍ
ات لِلشَّيطِّ ِ
ان) އެވެ.
ْ
ُ ِّ

ސުންނަތުގައި މިކަން ބެލުމަށް އޮތީ އެތުރިގެން ތިބުމަށް ގޮވައިލައިގެންނެވެ.

اصوا) އެވެ .ޖެހިޖެހިގެން ތިބޭށެވެ!
އެއީ( :تِّدِّر ُّ
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 -3ފުރަތަމަ ސަފާ ގުޅުވައި ވާޞިލުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުން

ِ
ف ْاألَِّّوِّل فِّ ْاألَِّّوِّل)،
الص َّ
މި ކަމަށް ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތަކަކީ( :أِّتد ُم ْوا ِّ
ص ًّفا قِّطِّ ِّعإُ اللَّإُ) އެވެ.
صلِّإُ اللَّإُ ِّوِّم ْن قِّطِّ ِّع ِّ
ص ًّفا ِّو ِّ
ص ِّل ِّ
( ِّوِّم ْن ِّو ِّ

މިކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ސުންނަތްތަކެއްވެއެވެ .އެއީ މިހާރު ދޫކޮށްލެވިފައިވާ
ސުންނަތްތަކެކެވެ .މިސާލަކަށް އިސް ސަފަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމާއި އެ ސަފުގެ
މީހުންނަށް ފާފަ ފުއްސަވާ ދެއްވުމަށް ތިން ފަހަރު ދުޢާ ކުރުމާއި ،ދެވަނަ
ސަފަށް ދެފަހަރު ދުޢާކުރުން .އޭގެތެރޭގައި ސަފު ސީދާކުރުމަށްޓަކައި އިމާމާ
ސަފުގެ އަރިމަތިން އައުމާއި ،އެހެން ސަފުތައް ސީދާ ކުރުމަށްޓަކައި މީހުން
ފޮނުވުންވެއެވެ .މިއީ ސަފު ހެދުމާބެހޭ ތިން ސުންނަތް (ސީދާކޮށް ސަފު
ހެދުމާއި ،ހުސް ޖާގަ ނޯންނާނެ ގޮތަށް ސަފު ހެދުމާއި ،ފުރަތަމަ ސަފު
އ
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ދެވަނަ ސަފު ހެދުން) ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކަ ި
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.
މިއިން އެނގެނީ ނަމާދުގައި ތެދަށް ސަފުތައް ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް
ކަމެވެ.

އެކަމުގެ

ޘަވާބު

ބޮޑު

ކަމެވެ.

އެކަމުގެ

ސަބަބުން

އ
ހިތްތަ ް

އެކަތިގަނޑަކަށް ވާނެތީއެވެُ .މިއީ ރަޙްމަތް ލެއްވިގެންވާ މި އުއްމަތަށް
ޚާއްޞަވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
އެއްވެސް ދަލީލެއް ،ސަނަދެއް ނެތި ،ސަފުހެދުމުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ

ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް
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ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނައަތް ފަރާތުން އަންނަ މީހާ އޭނާގެ ކަނައަތުގައި
ހުރި މީހާއާ ގުޅުވައިގެން ސަފުހެދުމާއި ،ވާތް ފަރާތުން އަންނަ މީހާ އޭނާގެ
ވާތް ފަރާތުގައި ހުރިމީހާއާ ގުޅުވައިގެން ސަފު ހެދުން ހިމެނެއެވެ .އަދި
އޭނާގެ ދެ ފުންނާބު ލަބައިލައިގެން އޭނާގެ އަވަށްޓެރިޔާގެ ތަނބިކަށީގައި
އޭނާގެ ތަނބިކަށި ޖައްސައިގެން ސަފުގައި ހުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
މިއީ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރު ގޮތްތަކެކެވެ .މިއީ
ސުންނަތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި ޙައްދުފަހަނަޅައި ދިޔުމެކެވެ .ދެ ސަބަބަކާ
ހެދި ،މިއީ ބާޠިލު ކަމެކެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކީ:
ސަފަކީ އިމާމާގެ ފަހަތުގައި ހެދޭ ސަފުކަމަށް ވުމެވެ .އިމާމާގެ ފަހަތުން ހެދޭ
ސަފުގައި ،ސަފުގެ ކަނައަތުގައި ހުންނަ މީހާ ހުންނަން ޖެހޭނީ އޭނާގެ ވާތް
ފަރާތުގައި ހުންނަ މީހާއާ ޖެހިގެންނެވެ .މި ގޮތަށް ގޮސް ސަފު ފުރިހަމަ
ށ
ކުރާނީ މީހަކާ ޖެހި މީހަކު ހުންނަ ގޮތަށް ސަފުގައި ހުސްތަން ނޯންނަ ގޮތަ ް
ކަނދުރާއާއި ،ކޮނޑުކަށިގަނޑާއި ،ފުންނާބު ސީދާ ތެދަށް ވާގޮތަށެވެ.
ފުރަތަމަ ސަފު ފުރުނީމާ ދެވަނަ ސަފެވެ .ސަފުގެ ކަނައަތް ފަރާތުގައި ހުންނަ
މީހާ އޭނާގެ ފައިތިލަ ،އޭނާގެ ކަނައަތުގައި ހުންނަ މީހާގެ ފައިތިލާގައި
ޖައްސައި ބާރު ކުރުމަކީ ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތުގައި ކުށް ގޮތެކެވެ .އެއީ
ފާޅުކަން ބޮޑު ބުރައެކެވެ .އެއީ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ކަމެކެވެ .އެއީ
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ސުންނަތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ނަމުގައި އީޖާދުކޮށްފައިވާ ހައްދުފަހަނަޅައި
ދިޔުމެކެވެ.

އެއީ

މީހުންނަށް

ގޯނާ

ކުރުމެކެވެ.

ފުންނާބު

ގުދުކޮށް

ތަނބިކަށީގައި ޖެއްސުމަކީ ދެ ފައިތިލައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ޤިބުލައަށް
ކުރިމަތި ލުމުން ދުރުހެލި ކުރުވާނެ ކަމެކެވެ.

5

މިކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން

މީހެއްގެ ފައިތިލައިގެ ޖާގައަށް ޙައްޤަކާ ނުލައި އަރައި ގަނެވުނީއެވެ .މިއީ
ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ:

މާތް اهلل

ރުއްސުން

ލެއްވި

އަނަސުގެފާނުންގެ

އަރިހުން

އ
އައްނަސާ ީ

ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘުފުޅުގައި (814ވަނަ ޙަދީޘް) ވާ ފަދައިން ނަބިއްޔާ z

ކޮ ނޑާއި ފައިތިލަތައް ސީދާ ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި އިރު ކޮ ނޑު
ކަށިގަނޑު ސީދާ ކުރުމަށް ވެސް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ .މީގެ މާނައަކީ ސަފު
ށ
ހެދުމާއި ،ސަފު ސީދާކުރުމާއި ސަފުގައި ހުސްތަން ނޯންނާނެ ގޮތަ ް
ތިބުމެވެ .އެ ބަސްފުޅުގައި ޖައްސައި ބާރުކޮށްގެން ތިބޭ ވާހަކައެއް ނެތެވެ.
ކަނދުރާއާ ކަނދުރާ ޖައްސައި ތަތްކޮށް ބާރުކޮށްގެން ތިބުމަކީ ކުރެވޭނެ
ކަމެއް ނޫނެވެ .ޤިޔާމުގައި ހުންނައިރު ،ކޮ ނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން
ތަތްކޮށްގެން ތިބުމަކީ ތަކްލީފެކެވެ .ކަކުލާ ކަކޫ ތަތްކޮށްލައިގެން ތިބުމަކީ
މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ .ފުންނާބާ ފުންނާބު ތަތްކޮށްލުމަކީ ބުރަ އުދަނގޫ
 5انظر :فتح الباري ,)344ُ/ُ2( :با  :يستقبل بأطراف رجليإ القبلة ,أي :يف السجود.
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ކަމެކެވެ .ދަތިކަމެކެވެ .ކޮންމެ ރަކްޢަތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށް އަވަދިނެތި
ވާންޖެހޭނެއެވެ .ސަފު ހަދާއިރު ،ކަނދުރާއާއި ،ކޮނޑާއި ،ކަކުލާއި ފުންނާބު
އެއްވަރު ކުރުމުގެ މުރާދަކީ ސަފު ތެދަށް ،ސީދާކޮށް ،ލެނބުމެއް ،ހުސްތަން
ކޮޅެއް ނޯންނާނެ ގޮތަށް ހެދުމެވެ.
އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޙަޖަރު رمحإ اهلل تعاىل 6ވިދާޅުވިއެވެ .ސަފުތައް ސީދާ
ކުރުމުގެ މުރާދަކީ އިޢުތިދާލުގައި ކޮޅަށް ތިބޭ އިރު އެންމެން ތެދަށް ސީދަލަށް
ތިބުމެވެ .ނުވަތަ އޭގެ މުރާދަކީ ސަފުގައި ހުސްތަން ނޯންނާނެ ގޮތަށް
ތިބުމެވެ .އައްނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ
ޙަދީޘުން ދޭހަވާ ފަދައިން ،ސަފުތައް ސީދާކުރުމުގެ ފިޤްހުގެ ނައްޞަކީ
ރ
މިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ނަބިއްޔާ  zތަށިތައް ބަރިބަރިއަށް އަތު ާ
ފަދައިން ސަފުތަކުގައި އަހުރެމެން އެއްވަރު ކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ
ކިބައިން އަހުރެމެންނަށް އެކަން ލިބިގަނެ ފަހްމުވެއްޖެކަމަށް ހީފުޅުވި ފަހުން،
އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ބައްލަވައި ލެއްވިއިރު ،މީހަކު އޭނާގެ މޭ މަތި
ދުރަށް ލައިގެން ހުއްޓައި ފެނިވަޑައިގަތެވެ .އެހިނދު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.
ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަފުތައް އެއްވަރު ކުރާ ހުށިކަމެވެ .ނޫނީ اهلل ތިޔަބައިމީހުން
ހިތްތައް

ބައިބައި ކުރައްވަފާނެތެވެ ".ސަފު އެއްވަރުކުރުމާއި

ހުސްތަން

ނޯންނާނެ ގޮތަށް ސަފު ހެދުމުގެ ކަންތައް އެޞަޙާބީ رضي اهلل هنإ އަށް
 6رواو اجلماهة إِالَّ البخاري ،واللفظ ألِّيب داود (رقم )649:فتح الباريُ.)242ُ/ُ2( :
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ވިސްނިވަޑައިގެންފައިވަނީ

މިގޮތަށެވެ.

އެއީ

ކޮނޑުތަކާއި

ތަނބިކަށިތައް

ތަތްކުރުމެއް ނޫނެވެ .ޖައްސައި ބާރުކުރުމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

ރ رمحإ اهلل تعاىل އެކަލޭގެފާނުންގެ ޞަޙީޙުގައި (بِّا ُ إِلِّْز ِاق الْمْن ِك ِ
ب
އަލްބުޚާ ީ
ِّ
بِالْمْن ِك ِ
ف) ގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައްނުޢުމާނު ބުނު
الص ا
بِّ ،والْ ِّق ِّدِم بِالْ ِّق ِّدِم ِيف َّ
ِّ
ބަޝީރު ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެން ނަމާދުގައި މީހަކު އޭނާގެ ފުންނާބު އޭނާގެ
އެކުވެރިޔާގެ ފުންނަބާ ޖައްސައި ބާރުކޮށްގެން ހުއްޓައި ދުށީމެވެ".
އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ 7.މި ބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ ސަފު ތެދަށް
ހެދުމާއި ދެމީހުން ދެމެދުގައި ހުސްތަން ނުބޭއްވުމަށް ދޭންޖެހޭ އިސްކަމެވެ.

އަލްބުޚާރީ رمحإ اهلل تعاىل ގެ ތަރުޖަމާގައިވާ އައްނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު رضي
اهلل هنإ ގެ ބަސްފުޅު އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޙަޖަރަށް ދޭހަވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތް
ރަނގަޅުކަން އެނގެނީ އަބޫ ދާވޫދު އޭނާގެ ސުނަނުގެ ޙަދީޘް ނަންބަރު:
ބނު ޚުޒައިމާގެ ޞަޙީޙުގެ ޙަދީޘް ނަންބަރު )160( :އާއި،
( )648އާއި ،އި ް
އައްދާރަޤުޠުނީގެ ސުނަނުގެ ޙަދީޘް ނަންބަރު )282/1( :މިތިން ޙަދީޘުންނެވެ.

الر ُج ِّل
ت َّ
މިތިން ޙަދީޘުގައި އައްނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ "فِّدِّرأِّيْ ُ
احبِ ِإ ورْكبتِّإ بِرْكب ِة ص ِ
ب ِ
ِ ِ ِ
احبِ ِإ ِّوِّك ْعبِّإُ بِ ِّك ْعبِ ِإ" 8މާނައީ" :އެ މީހާ
ص ِّ ُ ِّ ُ ُ ِّ ِّ
يدُْل ِز ُق ِّمْنكبِّإُ ِبِّْنك ِ ِّ
އޭނާގެ ކޮނޑާ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ކޮނޑާއި ،ކަކުލާއި ،އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ

ކަކުލާއި ،ފުންނާބާއި ،އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ފުންނާބާއި ،ތަތްކޮށްގެން ހުއްޓައި
 7فتح الباري247ُ/ُ2 :
 8انتهى لفظ أِّيب داود
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އަހުރެން ދުށީމެވެ ".ކަކުލާއި ކަކޫ ޖައްސައި ތަތްކޮށްގެން ހުރުމަކީ ކުރެވޭނެ
ކަމެއް ނޫނެވެ .ވީމާ އޭގެ މުރާދަކީ ސަފުގައި ހުސްތަން ނޯންނާނެ ގޮތަށް
ސީދަލަށް ތެދަށް ސަފު ހެދުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ.

އަލް ޚައްޠާބީ رمحإ اهلل تعاىل ވިދާޅުވިއެވެ .އިބްނު ޢައްބާސު رضي اهلل هنهما
ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސޫލު اهلل  zޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ِ
ِ
الصالِِّة" މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން
ب ِِف َّ
"خيِّ ُارُك ْم أِّلْيِّدنُ ُك ْم ِّمنِّاك ِّ
އެންމެ ރަނގަޅު މީހަކީ ނަމާދުގައި ކޮނޑާ ކޮނޑު ޖެއްސުމުގައި އެންމެ

މަޑުމައިތިރި މީހާއެވެ".

9

އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ .ޖަޢުފަރު ބުނު ޔަޙްޔާއަކީ

މައްކާގެ ބޭކަލެކެވެ.
ޚައްޠާބީ މި ޙަދިޘާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ހަމަހިމޭންކަމާއި
އެނބުރިގެން

ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު
ނުވާނެއެވެ.

އަދި

10

ހުރުމެވެ.
އޭނާގެ

އޭގެ މާނައަކީ" :ނަމާދުގައި
އޭނާ

ކޮނޑު

ފަރާތް
އޭނާގެ

ފަރާތަށް
އެކުވެރިޔާގެ

ސ ނުވާނެއެވެ ".انتهى.
ކޮނޑުގައި ކާތައިގެން ވެ ް
އޭގެ މާނާގައި އަލްމަންނާވީ رمحإ اهلل تعاىل ވިދާޅުވިއެވެ" 11.އޭނާގެ ކޮނޑު
އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ކޮނޑުގައި ޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ .މިކަން ވާންޖެހޭނީ
ސަފު ތެރެއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހާއަށް ހުރަސްއަޅައި ،ހުސް ތަން އޮތުން

 9رواو أِّبو داود
( 10معامل السنن) وهنإ يف :هون املعبود369ُ/ُ2 :
 11فيض القدير466ُ/3 :
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މަނާ ކުރާ ކަމަކަށެވެ ".انتهى.
ނަމާދުގައި ތަވައްރުކުކޮށް އިށީންނަ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ރާވީންގެ

ބަސްފުޅުތަކުގެ ލަފްޡަށް ނިކަން ބަލައިބަލާށެވެ! އަބޫ ޙުމައިދިއްސާޢިދީ رضي
اهلل هنإ ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ބަސްފުޅުގައި އޮތީ " ِّوقِّد ِّع ِّد ِّهلِّى ِّم ْق ِّع ِّدتِِإ"
ނއީ" :އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އިށީނދެ
މާ ަ
ވަޑައިގަތެވެ".
ض ގެ ބަދަލުގައި ُك َّل ގެ ޞީޣާއިން އައިސްފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ.
މިއީ بِّد ْع ُ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތަވައްރުކުކުކޮށް އިށީންނައިރު ،ބިންމަތީގައި ދެފިނދުކިބަ
ޖައްސައިގެން ނީށީނދެވޭނެއެވެ .މިކަމާބެހޭ އެހެން ޙަދީޘްފުޅުތަކުން މިކަން
އެނގެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި:

 -1قِّدع ِّد هلِّى ِ
سر :ވާތް ފަރާތަށް އިށީނދެވަޑައިގަތެވެ.
ي
األ
اإ
ق
ش
ِّ
ْ
ِّ ِّ
ْ
ِّ
ضى بِِّوركِ ِإ الْيُ ْسِّرى إِىل ْاألِّْر ِ
ض :އެކަލޭގެފާނު ބިންމަތީގައި އެކަލޭގެފާނުގެ
ِّ
 -2أِّفْ ِّ ِّ
ވާތު ފިނދުކިބަފުޅު ޖައްސަވައިގެން އިށީނދެވަޑައިގަތެވެ.
لى ِش َّقإُ ْاألِّيْ ِّس ِر ُمتِّد َّوِركاب:
ِّ -3جلِّ ِّ
س ِّه ِّ

އެކަލޭގެފާނު ވާތު ފިނދުކިބަފުޅު

ޖައްސަވައި ތަވައްރުކުކޮށް އިށީނދެވަޑައިގަތެވެ.

އެހެންވީމާِّ ( ،وقِّد ِّع ِّد ِّهلِّى ِّم ْق ِّع ِّدتِِإ) "އެކަލޭގެފާނު ،އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ
ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް އިށީނދެ ވަޑައިގަތެވެ ".މި ބަސްފުޅުން ތަވައްރުކުގެ
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ޙާލަތުގައި

ދެފިނދުކިބަ

ޖައްސަން

ޖެހޭނެ

ކަމަކަށް

ބުއްދިވެރިއަކު

އ
ނުބުނާނެއެވެ .އެއީ ބުއްދި ޤަބޫލު ކުރާނެ ކަމަކަށް ނުވާނެތީއެވެ .އަދި އެ ީ
ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވެސް ނުވާނެތީއެވެ .ސަފު ހަދާއިރު ،ސަފު ތެދު ކުރުމާ
ބެހޭގޮތުން ވެސް ބެލެވޭނީ ހަމަ މިގޮތަށެވެ.
ނަމާދު އޭގެ ފުރަތަމަ ވަގުތުގައި އަދާކުރުމުގެ މާތްކަމާބެހޭ ޙަދީޘްފުޅުތަކަށް
ބަލައި ބަލާށެވެ! އިބްނު ދަޤީޤުލްޢީދު رمحإ اهلل تعاىل (އަލްއިޙްކާމުގެ )38/2
ގައި ވިދާޅުވަނީ "ވަގުތު ފެށޭ އިރު ފުރަތަމަ ތަކްބީރާއެކު ނަމާދު ކުރާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

އެކަމުގައި

ހަރުކަށިވެ

ވަޑައިގެންފައިވާކަން،

ސ ބޭކަލެއްގެ އަރިހުން ނަޤްލުވެފައެއް ނެތެވެ .واهللُ تِّد ِّع ِّاىل أ ِّْهلِّم
އެއްވެ ް
ِّح ِّك ِام ِإ.
بِأ ْ

**************
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 -2ދަތްދޮޅި ދަށުގައި މޭ މަތީގައި ދެ އަތް ބޭއްވުން
ނަބިއްޔާ  zގެ ހަދްޔުން ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ނަމާދުގައި ،ޤިޔާމުގައި ހުންނަ
އިރު ،ކަނައަތް ބާއްވާނީ ވާތްމަތީގައެވެ .މިކަން ސަހްލު ބުނު ސަޢުދުއްސާޢިދީ
رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ ( )740ވަނަ
ޙަދީޘުންނާއި ،އަލްމުވައްޠައުގެ ( 74/20ތަމްހީދު) ޙަދީޘުންނާއި ،ވާއިލު
رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ޞަޙީޙު މުސްލިމުގެ ()30/1
ބޭކަލުން

ރިވާކުރައްވާފައިވާ

ހަދީޘުންނާއި،

އަޞްޙާބުއްސުނަނިގެ

ހަތަރު

ޢަބްދުލްބިއްރު رمحإ اهلل تعاىل (التمهيد) ގެ

ގައި

އ
ޙަދީޘުފުޅުތަކުންނާއި ،އައްސިންދީِّ 12رِمحِّإُ اهللُ تعاىل ގެ (فِّدْت ُح الْغِّ ُف ْوُر) ގަ ި
ނެރުއްވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ސާބިތުވެއެވެ.
އިބްނު

()74/20

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .މި ބާބުގައި ނަބިއްޔާ  zގެ އަޘަރުތައް ތަފާތުވެފައިވާ
ތަނެއް ނުފެނެއެވެ .އިބްނުއްޒުބައިރުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ބަސްފުޅެއް
ފިޔަވައި ،އެހެން ޞަޙާބީއަކު މިކަމުގައި ދެބަސްވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.
އިބްނުއްޒުބައިރުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު
ކުރައްވާއިރު،

ހުންނަވަނީ

އަތްޕުޅު

ދޫކޮށް

ލައްވައިގެންނެވެ.

އެކަމަކު

އެހެނިހެން ޞަޙާބީންނާއި ،ތާބިޢީންގެ ޖުމްހޫރުންނާއި ،މުސްލިމުންގެ ގިނަ
 12އަވަހާރަވީ 1163ހ .ގައި
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ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރަސޫލުاهلل  zނަމާދު ކުރެއްވިއިރު،

ހުންނެވީ ވާތްޕުޅު މަތީގައި ކަނައަތްޕުޅު ބާއްވަވައިގެންނެވެ .انتهى.
އައްތިރްމިޛީގެ (حتفة) ގެ ()82/2ގައްޔާއި ،އަލްބަޣަވީ (شرح السنة) ގެ ()32/3

ގައި

ވިދާޅުވަނީ

ޞަޙާބީންނާއި،

ތާބިޢީންނާއި،

އެބޭކަލުންގެ

ފަހުން

ވަޑައިގެން ޢިލްމުވެރިން ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ .انتهى.
އަތް ދޫކޮށްލައިގެން ހުރުމުގެ މަސްއަލާގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެފައެއް
ނުވެއެވެ .އެކަމަކު ދެބަސްވުން އޮތީ އަތް ބާއްވާނެ ތަނަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.
މިކަމުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތަކަށާއި ލަފްޡުތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެންނަނީ

 -1މޭގެ މަތީބައި (ނަޙްރު) ގައި ޙަރަން ބަނުން:
اهلل ތަޢާލާގެ ބަސްފުޅު "فِّ ِ
ك ِّو ْاْنِّر" ގެ ތަފްސީރުގައި އިބްނު ޢައްބާސް
ص ال لِّربا ِّ
ِّ

رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން އަލްބައިހަޤީ (السنن الكربى)ގެ ()31/2ގައި ރިވާ

ކުރައްވާ ގޮތުގައްޔާއި ،ގިނަ ތަފްސީރު ފޮތްތައް ބުނާގޮތުގައި ،އޭގެތެރޭގައި
(الدرر املنثور)ގެ ( )651–650/8ހިމެނެއެވެِّ { .و ْاْنِّْر}ގެ މުރާދަކީ ނަމާދުގައި
މޭމަތީގެ މަތީބައިން ތިރީގައި (ނަޙްރުން ތިރީގައި) ވާތް މަތީ ކަނައަތް

ބޭއްވުމެވެ .واهلل تعاىل أهلم.
އިބްނު ޖަރީރާއި ،އިބްނު ކަޘީރު ވަނީ މިބަސް ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
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 -2ކަރާއި ބަނޑާ ދެމެދު (ޞަދްރު) ގައި:
މިއީ ޝާފިޢީ رمحإ اهلل تعاىل ގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރައުޔެކެވެ.
މިއީ ޝާފިޢީ މަޛްހަބުގެ ޚާއްޞަ ކަމެކެވެ .މިއީ ސުންނަތުގެ ނައްޞާ
އެއްފަސް ބަސްފުޅެކެވެ .ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިމާމުންގެ ތެރެއިން އެހެން
ބޭކަލަކު މި ގޮތަށް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.
އާދެ! އިމާމު އަޙްމަދު رمحإ اهلل تعاىل ގެ އަރިހުން ނާދިރު ރިވާޔަތެއްގައި
މިގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ .އައްސިންދީ رمحإ اهلل تعاىل (فتح الغفور) ގެ
(ص )66:ގައި މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އިބްނުލް ޤައްޔިމު
رمحإ اهلل تعاىل (بدائع الفوائد) ގެ ( )92/3ގައި ވިދާޅުވަނީ ،އަދި އަލްމުޒްނީ
رمحإ اهلل تعاىل ގެ ރިވާޔަތެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ފޫޅުން
ތިރީގައި ކަމަށެވެ .މޭ މަތީގައި (ޞަދްރު މަތީގައި) ބޭއްވުން މަކްރޫހަ

ވާނެއެވެ .އެހެނީ ނަބިއްޔާ ( zنِّد ِّهى ِّه ِن الْتِّ ْك ِف ِْري) މާނައީ" :ޞަދްރު

މަތީގައި އަތް ބޭއްވުން ރަސޫލާ  zނަހީ ކުރެއްވިއެވެ ".މި ޙަދީޘް
އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނުނެވެ.
އިބްނު ޢަބްދުލް ބިއްރު رمحإ اهلل تعاىل (التمهيد) ގެ ( )79/20ގައި ،މުޖާހިދު
رمحإ اهلل تعاىل ގެ

ރިވާޔަތަކުން

އެކަން

މަކްރޫހަވާނެކަން

ނަޤްލު

ކުރެއްވުމަށްފަހު ،ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަން މަކްރޫހަ ކުރައްވާ ބޭކަލުންނަށް
އެކަމުގައި ދަލީލެއް ނެތެވެ .އެހެނީ އަޞްލުގައި ކޮންމެ ކަމަކީ ހުއްދަ
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ކަމެކެވެ .اهلل ވެސް އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާވެސް އެކަން ނަހީ ކުރައްވާފައި
އ
ނެތެވެ .އެހެން ކަމުން މަކްރޫހަ ކުރައްވާ ބޭކަލުންގެ ބަހުގައި މާނައެ ް
ނެތެވެ .ނަބިއްޔާ  zގެ އަރިހުން އެކަން ހުއްދަ ކަމާބެހޭ ބަސްފުޅެއްވެސް
ރިވާވެގެން ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ސާބިތު ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިސްވެ

ދެންނެވި ބަހެވެ .انتهى
އެކަމުގައި

މަކްރޫހަކަމެއް

ނެތްކަން

ހާމަކުރުމުގެ

ގޮތުން

ބުނުން

އައުލާވެގެންވަނީ ޢިބާދާތުގެ ކަންތައްތަކުގައި އަޞްލު އޮންނާނީ ނައްޞުގެ
މަތީގައެވެ .ނައްޞުންވަނީ އެކަން ސާބިތުވެފައެވެ .އިސްޙާޤު ބުނު ރާހިވައިހި
ޢަމަލު ކުރައްވައިފައިވަނީ އެގޮތަށެވެ .އަލްމަރްވަޒީ (املسائل) ގެ (ص)222:

13

ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .އަހުރެމެންނާއެކު އިސްޙާޤު ވިތުރި ކުރެއްވިއެވެ.
ޤުނޫތުގައި އޭނާ އަތްޕުޅު މައްޗަށް ނެންގެވިއެވެ .ޤުނޫތު ވިދާޅުވީ ރުކޫޢޫގެ
ކުރިންނެވެ .އޭނާ ޤިޔާމުގައި ހުންނެވިއިރު ،ދެ އަތްޕުޅު ބާއްވަވައިފައިވަނީ
އުރަމަތިފުޅު މަތީގައެވެ .ނުވަތަ އުރަމަތިފުޅުން ތިރީގައެވެ".
އައްޝައިޚް އިބްނުލްޤައްޔިމާއި

14

15

އައްޝައިޚް އައްޝައުކާނީ

رمحهما اهلل

تعاىل ޚިޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ މިގޮތެވެ .އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .މި ބާބުގައި
އިސްވެ ބުނެވުނު ވާއިލުގެ ޙަދީޘަށްވުރެ ޞައްޙަކަން ބޮޑު ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއް
13
14
15

بوا طة :صفة صالة النَّيب  لألِّلباين .حاشية :ص 116
إهالم املوقعن400ُ/ُ2 :
نيل األِّوطار189ُ/2 :
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ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް

ނެތެވެ" ".فِّ ِ
ك ِّو ْاْنِّر" ގެ ތަފްސީރާބެހޭ ގޮތުން ޢަލީގެފާނާއި ،އިބްނު
ص ال لِّربا ِّ
ِّ
އައްބާސުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ވިދާޅުވުމާއި އެންމެ މުނާސަބީ މިގޮތެވެ .އެއީ

ނަޙްރަކީ ނަޙްރާއި ޞަދްރު މަތީގައި ވާތް މަތީ ކަނައަތް ބޭއްވުމެވެ".انتهى.
މި ދެ ޞަޙާބީންގެ ބަސްފުޅުގެ ސަނަދުގެ ޟަޢީފުކަން އެނގިފައިވެއެވެ.
މިހެންވެ ،ޝައިޚުލް އިސްލާމު އިބްނު ތައިމިއްޔާ އަތް ބާއްވާނެ ތަނަކާ ބެހޭ

ގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައިވާ ތަން އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނުނެވެ .فاهلل أِّهلم.
ދަލީލުތައް
• ޤަބީޞާ ބުނު ހުލްބު އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން ރިވާ
ކުރެއްވި ޙަދީޘްގައިވެއެވެ" .އަހުރެން ރަސޫލުاهلل  zއެކަލޭގެފާނުންގެ މޭފުޅު
މަތީގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު ބާއްވަވާފައި އޮތްވާ ދުށީމެވެ".

16

ވާއިލު ބުނު ޙުޖްރު رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްގައިވެއެވެ.
"އަހުރެން ،ނަބިއްޔާ  zގެ ކަނައަތްޕުޅު އެކަލޭގެފާނުންގެ ވާތްޕުޅު މަތީގައި
ބޭއްވެވުމަށް ފަހު މޭފުޅުމަތީގައި ބޭއްވެވި ތަން ދުށީމެވެ".
އިބްނު ޚުޒައިމާ އެކަލޭގެފާނުންގެ ޞަޙީޙު 243/1( :رقم )479:ގައްޔާއި
16

رواو أِّمحد ،226/5:والرتمذي ،32/2 :وابن ماجإ ،226/1 :وابن أِّيب شيبة ، 39 /1 :والدارقطين،258/1 :

والبيهقي  ،295 ،29/2والبغوي يف (شرح السنة)31/3ُ:
وحسنإ لشواهدو؛ ألِّن يف ندو :قبيصة ،وهو إِن وثقإ بعضهم لكن مل يرو
وحسنإ الرتمذي ،وأِّقرو النووي يف (اجملموع)ّ 312/3 :
ّ
هنإ إِالَّ :مساك بن حر  .ويف (التقريب) قال :مقبول
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ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް

އަލްބައިހަޤީ ( )31،30/2ގައި މިޙަދީޘް ދެ ގޮތަކަށް ރިވާކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
ފުރަތަމަ ގޮތުގެ ސިލްސިލާ ގެތިފައި ވަނީ ޟަޢީފުންތަކެއް މެދުވެރިވެ ،މެދު
ކެނޑުމަކާ ލައިގެންނެވެ .ދެވަނަ ގޮތަކީ މުއައްމަލު ބުނު އިސްމާޢިލް،
އައްޘައުރީގެ ކިބައިން ،ޢިޞާމު ބުނު ކުލައިބު އޭނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން
ވާއިލުގެ އަރިހުންނެވެ .މުއައްމަލަކީ ތެދުވެރި އެކަމަކު ޙިފްޡު ބަލިކަށި

الص ْدر -މޭ ކަށިގަނޑު)
ބޭކަލެކެވެ .މުސްލިމުގައި އޮތް އަޞްލު ޙަދީޘުގައި ( َّ
އެއް ނެތެވެ .انتهى

ޠާވޫސުގެ މުރަސަލު ޙަދީޘުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ރަސޫލުاهلل
ނަމާދުގައި ،ކަނައަތްޕުޅު ވާތްޕުޅު މަތީގައި
ގެންދެވިއެވެ".

z

ބާއްވަވާފައި މޭފުޅު މައްޗަށް

17

هلى رضي اهلل هنإ ވިދާޅުވިއެވެ" .فِّ ِ
ك ِّو ْاْنِّْر" މާނައަކީ" :ކަނައަތް
ص ال لِّربا ِّ
ِّ
18
މއްޗަށް ލުމެވެ".
ވާތުގެ އަތްދަނޑީގެ މެދުގައި ބާއްވައި މޭ ަ
އިބްނު ކަޘީރު އޭނާގެ ތަފްސީރުގެ ( )528/8ގައި ،މި އަޘަރު ގެންނެވުމަށް
ފަހު

ވިދާޅުވިއެވެ .މި އަޘަރު ޞައްޙަވެގެން ނުވެއެވެ .އައްޝަޢުބީވެސް މި

ފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .انتهى

 17رواو أِّبو داود 121/1 :رقم  ,759ويف (املرا يل) لإ :رقم  ,34وهند البيهقي يف (معرفة السنن).
 18رواو البخاري يف (التاريخ الكبري) ،437/6 :وابن جرير يف (التفسري) ،325/11 :والدارقطين ،285/1 :وابن أِّيب شيبة .وهزاو
يف (الدرر املنثور) 650/8 :آلخرين منهم :البيهقي30/2 :

24

ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް

 -3އަންހެނާއަށް މޭކަށިގަނޑު ،ފިރިހެނާއަށް ފޫޅުން ތިރި:
މި ކަމުގައި ޙަނަފީ މަޛްހަބުގައި ދެބަސްވުމެއް ނެތެވެ .އެމަޛްހަބު ބުނާ
ގޮތުގައި ދެ ބައިމީހުންވެސް އަތް ބާއްވާނީ ފޫޅުން ތިރީގައެވެ .އެގޮތް
އަންހެނުންނަށް ނިވާކަން ބޮޑުވާނެތީއެވެ .ފިރިހެނުންނަށް ބަލާއިރު ،އެގޮތް
اهلل ގެ ޙަޟްރަތުގައި އަދަބުވެރިކަން ބޮޑުވާނެތީއެވެ.

 -4މޭ ކަށިގަނޑުދޮށުގައި:
ގ
އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޙަޖަރު رمحإ اهلل تعاىل ވާއިލުގެ ޙަދީޘަށް (الفتح) ެ
( )262/2އިޝާރަތް ކުރައްވައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަލްބައްޒާރު ވިދާޅުވަނީ "މޭ

ކަށިގަނޑުދޮށުގައެވެ ".انتهى.
 -5މޭކަށިގަނޑުން ތިރި ފޫޅުން މަތި:
މިއީ

މާލިކީ

މަޛްހަބާއި،

ޝާފިޢީ

މަޛްހަބާއި،

ޙަންބަލީ

މަޛްހަބުގެ

ار) ގެ
ރިވާޔަތެކެވެ .އެ އިމާމުންގެ އަރިހުން އައްޝައުކާނީ (نِّدْي ُل األ ِّْوطِّ ُ
( )189/2ގައި މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ޝާފިޢީ މަޛްހަބުގައި އަލްއިމާމު
އައްނަވަވީ ބުރަ ކުރައްވާފައިވަނީ މިގޮތެވެ( .اجملموع)ގެ ( )313/3ގައި
ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ" .ސަޢީދު ބުނު ޖުބައިރާއި ދާވޫދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި

ގޮތަށެވެ ".انتهى.
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 -6ފޫޅުން މަތީގައި:
މިއީ އަލްއިމާމު އަޙްމަދު رمحإ اهلل تعاىل ގެ ރިވާޔަތެކެވެ .އިބްނުލް ޤައްޔިމު
رمحإ اهلل تعاىل އޭނާގެ ފޮތް (بدائع الفوائد) ( )91/3ގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
"ބާއްވާނެ ތަނާ މެދު ރައުޔު ތަފާތެވެ .އޭނާގެ އަރިހުން އައިސްފައިވެއެވެ.
ފޫޅުން

މަތީގައެވެ.

އަދި

އޭނާގެ

އަރިހުން

އައިސްފައިވެއެވެ.

ފޫޅުން

ތިރީގައެވެ .އަބޫ ޠާލިބުގެ އަރިހުން އައިސްފައިވެއެވެ .އަހުރެން ނަމާދު
ކުރާއިރު ،އަތް ބާއްވާނެ ތަނަކާ ބެހޭގޮތުން އަޙްމަދާ ސުވާލު ކުރީމެވެ.
ވިދާޅުވިއެވެ .ފޫޅުން މަތީގައެވެ .ނުވަތަ ތިރީގައެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި
އެއީ ތަނަވަސްކަން އޮތް ކަމެކެވެ .ފޫޅުން މަތީގައި ވިޔަސް ،ފޫޅުން ތިރީގައި

ވިޔަސް ވަރިހަމައެވެ 19.انتهى.
އިބްނު ޢަބްދުލްބިއްރު رمحإ اهلل تعاىل (التمهيد) ގެ ( )75/20ގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
"އަޙްމަދު ބުނު ޙަންބަލް ވިދާޅުވިއެވެ .ފޫޅުން މަތީގައެވެ .އެއީ ސަޢީދު ބުނު
ޖުބައިރުގެ ބަސްފުޅެވެ .އަޙްމަދު ބުނު ޙަންބަލް ވިދާޅުވިއެވެ .ފޫޅުން ތިރީގައި

ވިޔަސް މަސްއަލައެއް ނެތެވެ ".انتهى
ސަޢީދުގެ އަރިހުން އަލްބައިހަޤީ ( )31/2ގައި ،މިއަޘަރު ރިވާ ކުރައްވާފައިވަނީ
ޟަޢީފު ސަނަދަކުންނެވެ .އެ ރިވާޔަތް އައިސްފައިވަނީ هلى رضي اهلل هنإ ގެ
އަރިހުންނެވެ.

އިބްނު

ޖަރީރުއްޟަބިއްޔު

 19املغين ގައި ( )515–514/1ވެސް އޮތީ މި ގޮތަށެވެ.

އޭނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ

އަރިހުން
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ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް

ރިވާކުރެއްވިއެވެ ".ވިދާޅުވިއެވެ .هلى رضي اهلل هنإ ކަނައަތްޕުޅުން ވާތްޕުޅުގެ
ކުޑަހުޅުފުޅުގައި ހިއްޕަވައިގެން ފޫޅު ފުޅުން މަތީގައި ބާއްވަވައިގެން ހުންނެވި
ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ".

20

އިބްނު ޤުދާމާ رمحإ اهلل تعاىل ފޫޅުން މަތީގައި

ބާއްވާ ވާހަކަ އަޙްމަދު رمحإ اهلل تعاىل ގެ އަރިހުން ނަޤްލު ކުރެއްވުމަށްފަހު
ދަލީލު ދެއްކެވުމުގެ ގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ވާއިލު ބުނު ޙުޖްރުގެ އަރިހުން ރިވާ
ވެގެންވެއެވެ.

"ނަބިއްޔާ

z

ނަމާދުފުޅު

ކުރައްވަން

ހުންނެވިއިރު،

އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު މޭފުޅު މަތީގައި ބާއްވަވާފައިވެއެވެ ".މިބަސްފުޅުން
ފާޅުކޮށް މިއެނގެނީ އެކަލޭގެފާނު އަތްޕުޅު ބޭއްވެވީ ޞަދްރު މަތީގައިކަމެވެ.
واهلل أِّهلم.

 -7ފޫޅުން ތިރި:
މިއީ ޙަނަފީ މަޛްހަބުގައި ފިރިހެނުންގެ ޙާލަތެވެ .އިބްނުލް ހުމާމު (فتح
القدير) ގެ ( )250–249/1ގައި ،އަދި އައްސިންދީ (فتح الغفور) ގެ
(ص)64،61:ގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ގޮތަށެވެ .އެއީ އައްޝާފިޢީގެފާނުގެ
ވެސް ރައުޔެކެވެ( .حتفة األِّحوذي) ގެ ( )83/2ގައި ،އަދި އިބްނުލް
ޤައްޔިމު (البدائع) ގައި ނަޤްލު ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން އެއީ އަޙްމަދުގެވެސް
ރައުޔުތަކުގެ ތެރެއިން ރައުޔެކެވެ .އެއީ (ا ِإلنصاف) ގެ ( )46/2ގައިވާ

20
وحسنإ وهلقإ البخاري خمتصراب ,جمزوماب بإ (.)301/1
رواو البيهقيّ )130/2( :
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ޙަންބަލީ

ފަދައިން

އިބްނު

މަޛްހަބެވެ.

ޢަބްދުލްބިއްރު

(التمهيد)ގެ

()75/20ގައި ވިދާޅުވިއެވެ "އައްޘައުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .އަބޫ ޙަނީފާއާއި
އިސްޙާޤުގެ

ބަސްފުޅަކީ

ހުރައިރަތުގެފާނާއި

ފޫޅުން

އައްނަޚްޢީގެ

ތިރިއެވެ.
އަރިހުން

ޢަލީގެފާނާއި،

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އަބޫ
އެކަމަކު

އެބޭކަލުންގެ އަރިހުން މި ބަސް ސާބިތެއް ނުވެއެވެ .އެއީ އަބޫ މިޖްލަޒުގެ

ބަހެވެ .انتهى.
އަބޫ މިޖްލަޒުގެ ބަސް ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު އަބީ ޝައިބާ ()391–390/1
އާއި،

އަލްބައިހަޤީ

()31/2

21

ކިބައިންނެވެ.

އައްނަޚްޢީގެ

އަޘަރު

ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު އަބީ ޝައިބާ ( )390/1އާއި( ،اآلثار) ގެ (ص)25:
ގައި މުޙައްމަދު ބުނުލް ޙަސަނެވެ.

ދަލީލުތައް
هلى رضي اهلل هنإ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

السَّرِة" މާނައީ:
ف ِّهلِّى ْاألِّ ُك ا
ض ُع ْاألِّ ُك ا
السن َِّة ِيف َّ
ت ُّ
"إِ َّن ِم ِّن ُّ
الص ِّال ِة ِّو ْ
ف ِّْحت ِّ
ދގައި ސުންނަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ފޫޅުން ތިރީގައި،
ވރުން ނަމާ ު
"ހަމަކަށަ ަ
އަތްތިލަ މަތީ އަތްތިލަ ބޭއްވުމެވެ".

22

 21فتح الغفور :امللحب( :ص .)65 /
22

رواو أِّمحد ,)110/1( :وأِّبو داود ,)480/1( :وابن أِّيب شيبة ,)391/1( :والدارقطين ,)286/1( :وابن هبد الرب
يف (التمهيد) ,)77/20( :والبيهقي يف (معرفة السنن واآلثار) ,و اقإ اجملد يف (املنتقى) 188/2 :مع النيل.
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މި ބޭކަލުންގެ ހުރިހާ ސަނަދުތަކެއްވެސް ދައުރު ވަނީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު
އިސްޙާޤުލް ވާސިޠީގެ ވަށައިގެންނެވެ .އެބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގަންނަވާ
ގޮތުގައި އެއީ ޟަޢީފު ބޭކަލެކެވެ( .نصب الراية) ގެ ( )314/1ގައި
އައްނަވަވީ رمحإ اهلل تعاىل ގެ އަރިހުން ނަޤްލުކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ .އޭގައި
އަލްބައިހަޤީ ވިދާޅުވިއެވެ ".އޭގެ ސަނަދު ސާބިތެއް ނުވެއެވެ .އެޙަދީޘް ވަނީ
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ބުނު

އިސްޙާޤުލް

ވާސިޠީން

އެކަހެރިވެފައެވެ.

އެވަނީ

ދޫކޮށްލެވިއެވެ ".އަލްޢައްލާމާ އަލްޢައިނީ އަލްޙަނަފީ رمحإ اهلل تعاىل (همدة
القاري) ގެ ( )279/5ގައި ވިދާޅުވިއެވެ( .މިއީ ޢަލީ ބުނު އަބީ ޠާލިބުގެ
ބަސްފުޅެކެވެ .މި ބަސްފުޅު ނަބިއްޔާ  zއަށް ނިސްބަތް ކުރުން ޞައްޙަ
ވެގެން ނުވެއެވެ".

أبو هريرة

رضي اهلل هنإ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

الصالِِّ
السَّرِة ِ
ف ِ
السنَّ ِة"
ن
م
ت
حت
ة
ِف
ِّ
ف ِّهلِّى الْ ِّك ا
ض ُع الْ ِّك ا
َّ
ُّ
ވިދާޅުވިއެވެِّ " .و ْ
ْ
ِّ
ِّ
ُ

މާނައީ" :ނަމާދުގައި ފޫޅުން ތިރީގައި އަތްތިލަމަތީ ،އަތްތިލަ ބޭއްވުމަކީ
ސުންނަތުގެ ތެރޭގައިވާ ކަމެކެވެ".
މިޙަދީޘުގައިވެސް

ކުރިން

23

ނަންގަނެވުނު

ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ބުނު

އިސްޙާޤުލްވާސިޠީ ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވައެވެ .އެއީ އެންމެ ބޭކަލުންގެ
އިއްތިފާޤުން ޟަޢީފު ބޭކަލެކެވެ.
 23رواو أِّبو داود ,)481/1( :وابن حزم معلقاب.)157/4( :

ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް
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أنس رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

" ِم ْن
ވާތް

ِ
ض ُع الْيِّ ِم ْ ِ
މނައީ" :ނަމާދުގައި
الص ِّال ِة" ާ
ن ِّهلِّى ال اش ِّم ِال ِيف َّ
ن ِّو ْ
أِّ ْخ ِّالق النِّبِياد ْ ِّ
މަތީ ކަނައަތް ބޭއްވުމަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ޚުލްޤުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިންވާ

ކަމަކެވެ".

24

ސަމާލު:

މ ބުނު ޤުޠުލޫބުޣާ (އަވަހާރަވީ 879ހ) رمحإ اهلل تعاىل
އައްޝައިޚު ޤާސި ު
(ختريج أِّحاديث االختيار شرح املختار) ގައި އެކަން ރައްދު ކުރައްވަނީ (مصنف
އވާ ވާއިލު ބުނު ޙުޖްރު رضي اهلل هنإ ގެ ޙަދީޘަށެވެ .އޭގެ
ابن أِّيب شيبة) ގަ ި

الص ِّال ِ
ޢިބާރަތަކީ (رأِّيت النَّيب ‘ وضع ِّيِيدنِّإ هلِّى ِشالِِ
ِ
السَّرِة) މާނައީ:
ت
حت
ة
يف
إ
ِّ
َّ
ْ
َّ ِّ ِّ ِّ ْ ُ ِّ ِّ
ِّ ُ

"ރަސޫލާ  zނަމާދުފުޅުގައި ކަނައަތްޕުޅު ވާތްޕުޅު މަތީގައި ފޫޅުފުޅުން
ތިރީގައި ބާއްވަވާފައިވާ ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ".
އެކަމަކު އައްސިންދީގެ (فتح الغفور) ގެ (ص )48–35:ގައި ކުރައްވާފައިވާ
ތަޙްޤީޤު ބުނާގޮތުގައި (حتت السرة –ފޫޅުން ތިރީގައި) މި ތަންކޮޅެއް ނެތެވެ.
އައްޝައިޚް ޤާސިމުގެ ކުރިން ޙަނަފީ މަޛްހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން އެބޭކަލުންގެ
މަޛްހަބުގައި މި ތަންކޮޅު ގެންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ!
24

ذكرو ابن حزم معلقاب يف (احمللى) )157/4( :ومل يوجد لإ إِ ناد ,كما يف (حتفة األِّحوذي) ,)88/2( :وانظر( :فتح
الغفور)( :ص.)66–57:
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އިބްނު އަމީރުލް ޙާއްޖު (އަވަހާރަވީ 879ހ .ގައި)( ،شرح ُمْنديِّة املصلي) ގައި
ވިދާޅުވެފައިވަނީ

"ސުންނަތުން

ސާބިތުވެފައިވަނީ

ކަނައަތް

ވާތްމަތީ

ބޭއްވުމެވެ .އިސްވެ ބުނެވުނު ވާއިލުގެ ޙަދީޘު ނޫން އެހެން އެއްވެސް
ޙަދީޘަކުން ހަށިގަނޑުގެ ވަކި ތަނެއްގައި ބާއްވަންޖެހޭ ތަން ޢައްޔަން

ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ ".انتهى
ހަމަ އެފަދައިން އިބްނު ނުޖައިމު
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(البحر الرائب) ގެ ( )303/1ގައި

ވިދާޅުވަނީ އޭގެ މުރާދަކީ (صدرو :އޭނާގެ މޭ މައްޗެވެ ).އެ ބޭކަލުން
ވާއިލުގެ ޙަދީޘުގައި (حتت السرة :ފޫޅުން ތިރި) ގެންނަވާފައި ނެތެވެ.

 -8އަތް ދޫކޮށްލައިގެން ހުރުން:
މިއީ އަލްއިމާމު މާލިކު رمحإ اهلل تعاىل ހަށަން ބަނުމަށް ވިދާޅުވާ ނައްޞާ
ޚިލާފަށް މާލިކީ މަޛްހަބުގައި މަޝްހޫރުވެގެންވާ ގޮތެވެ.
މިއީ (التمهيد) ގެ ( )76/20ގައި ވާގޮތުން އިބްނުއްޒުބައިރާއި އަލްޙަސަނުއް
ބަޞަރީއާއި ،އައްނަޚްޢީގެ

ރިވާވެގެންވާ

އަރިހުން

ގޮތެވެ.

އެފޮތުގައި

ވިދާޅުވިއެވެ ".މިއީ ދެބަސްވުން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ .އެގޮތާ ޚިލާފުވުމަކީ
މަކްރޫހަ ކަމެކެވެ .ޢިލްމުވެރިން އަތްޕުޅު އެލުވައި ލައްވައިފައި ވަނީ ޙަރަން
ބަނުން
އެއަށްފަހު

ވާޖިބުކަމެއް
ވިދާޅުވިއެވެ.

( 25އަވަހާރަވީ 970ހ .ގައި)

ނޫންކަން

މީސްތަކުންނަށް

ސުންނަތުގައި

ދެއްކެވުމަށްޓަކައެވެ.

ޙުއްޖަތަކަށްވާނީ

އެއަށް

ތަބާވާ
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ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް

މީހުންނެވެ .އެކަމާ ޚިލާފުވާ މީހުން ޙުއްޖަތަކަށް ނުވާނެއެވެ .ޚާއްޞަކޮށް
އެއްވެސް ޞަޙާބީއެއްގެ ކިބައިން ސާބިތުވެފައި ނުވާ ކަމެއް ސުންނަތަކަށް

ނުވާނެއެވެ" .انتهى
މާލިކީ މަޛްހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ހަށަން ނުބަނދެ އަތް ދޫކޮށްލައިގެން ހުރުން
އޮތްގޮތްކަން

ޝަރްޢުގައި

ވަރަށްގިނަ

ދައްކަވަންވެގެން

ވާހަކަތައް

ދައްކަވާފައިވެއެވެ .އަދި އެކަމާ ދެކޮޅަށްވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.
އަތް

ދޫކޮށްލައިގެން

ހުރުން

ޝަރުޢުގައި

އޮތް

ގޮތްކަން

ދެއްކެވުމަށް

ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ ބަސްތަކުގައި ޙުއްޖަތެއް ނެތްކަމާއި،
ސުންނަތް ގޮތަކީ ހަށަން ބަނުންކަން އެނގެއެވެ.
މިހެންވެ ،އައްސިންދީ رمحإ اهلل تعاىل (فتح الغفور) ގެ (ص )60:ގައި
ތ
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .ޙައްޤު ބަހަކީ ނަމާދުގައި ހަށަން ނުބަނދެ އަ ް
އ
ދޫކޮށްލައިގެން ހުރުމާބެހޭގޮތުން ޞައްޙަ އެންމެ ޙަދީޘެއްވެސް އައިސްފައެ ް
ނުވެއެވެ".انتهى
 -9ހަށަން ބަނުމާއި ހަށަން ނުބަނދެ އަތް އެލުވައިލައިގެން ހުރުމުގައި
އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުން:
މިއީ މާލިކީންގެ ރައުޔެކެވެ .އަދި ބުނެވެއެވެ .ހަށަން ބަނުމަކީ ޚާއްޞަކޮށް
ސުންނަތް

ނަމާދުގައި

އޮތް

ރުޚްޞާއެކެވެ.

އިޚްތިޔާރު

ލިބިގެންވާކަން
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ނަޤްލުވެގެން ވަނީ އަލްއަވްޒާޢީއާއި ޢަޠާއުގެ ކިބައިންނެވެ.

26

 -10ފޫޅުން މަތީގައްޔާއި ،ފޫޅު މަތީގައްޔާއި ،ފޫޅުން ތިރީގައި ހަށަން
ބަނުމުގައި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުން:
މިއީ އަލްއިމާމު އަޙްމަދު رمحإ اهلل تعاىل ގެ  6ހަވަނަ ރައުޔެވެ .މި ބަސްފުޅު
ނައްޞުން (املغين) ގެ ( )515/1އާއި (ا ِإلنصاف) ގެ ( )46/2ގައި
އައިސްފައިވެއެވެ.

(نيل األِّوطار)

ގެ ()189/2

ގައިވާ ފަދައިން އިބްނުލް މުންޛިރު رمحإ اهلل

تعاىل ވިދާޅުވިއެވެ" .އެކަމުގައި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމާބެހޭ ގޮތުން
ނަބިއްޔާ  zގެ އަރިހުން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް ސާބިތުވެފައިނުވެއެވެ".انتهى.

އިބްނު ޤާސިމުގެ (حاشية الروض) ގެ ( )21/2ގައި ،އިބްނުލް ޤައްޔިމު رمحإ
اهلل تعاىل

ވިދާޅުވެފައިވަނީ

މިގޮތަށް

ކަމަށް

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭނާ

އެނިސްބަތް ކުރައްވަނީ މާލިކު رمحإ اهلل تعاىل އަށެވެ.
އައްތިރްމިޛީ رمحإ اهلل تعاىل އެކަލޭގެފާނުގެ ސުނަނުގެ ( 82/2حتفة)ގައި
ވާއިލުގެ

ޙަދީޘް

ގެންނެވުމަށްފަހު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރަސޫލުاهلل  zގެ

އަޞްޙާބުންނާއި ،ތާބިޢީންނާއި ،އެބޭކަލުންގެ ފަހުން ވަޑައިގެން ބޭކަލުން
 26انظر :التمهيد ،)75/2( :و(نيل األِّوطار))186/2( :
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ކުރައްވާފައިވަނީ

ޢަމަލު

މިގޮތަށެވެ.

އެބޭކަލުންގެ

ރައުޔަކީ

ނަމާދުގައި

ފިރިހެނާ އޭނާގެ ކަނައަތް އޭނާގެ ވާތް މަތީގައި ބޭއްވުމެވެ .ބައެއް ބޭކަލުންގެ
ރައުޔަކީ ފޫޅުން ތިރީގައި އަތް ބޭއްވުމެވެ .އަދި ބައެއް ބޭކަލުންގެ ރައުޔަކީ
މަތީގައި

ފޫޅުން

ބޭއްވުމެވެ.

މިއީ

އެކަމުގައި

ތ
އޮ ް

ތަނަވަސްކަން

ކަމެކެވެ".انتهى.
މިއީ

ތަފާތު

ދިހަ

ރައުޔެވެ.

ފުރަތަމަ

ރައުޔާއި

ތިންވަނަ

ރައުޔަކީ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި އޮތް ގޮތެވެ .ހަވަނަ ރައުޔު ދެވަނަ ރައުޔަށް ރުޖޫޢަ
ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ހަތަރުވަނަ ރައުޔާއި ފަސްވަނަ ރައުޔު ހަވަނަ ރައުޔަށް
ރުޖޫޢަ ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ނުވަވަނަ ރައުޔު އަށްވަނަ ރައުޔަށް ރުޖޫޢަ
ކުރެވިދާނެއެވެ .އެހެން ކަމުން މި ކަމުގައި އޮތީ ތިން ރައުޔެވެ .އެއީ:
 -1މޭ މަތީ :އޭގައި މޭ ދޮށާއި ،މޭގެ ތިރިއާއި ،ފޫޅުން މަތި ހިމެނެއެވެ.
 -2ފޫޅުން ތިރި
 -3އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ގޮތްތައް :އޭގައި ތަފާތު ގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ނަތީޖާ:
އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ވާހަކަތަކުން އެނގެނީ (هلى الصدر :މޭކަށިގަނޑު
މަތި) ނޫން ތަނެއްގައި ޙަށަން ބަނުމާ ބެހޭ ގޮތުން مرفوع حديث އެއް ވާރިދު
ވެފައި ނުވާކަމެވެ .މިކަމުގައި (الصدر :މޭ ކަށިގަނޑު) ސަރަޙައްދުގެ ކޮންމެ
ހިސާބެއްގައި ހަށަން ބަނދެވިދާނެއެވެ .އުރަމަތީގައްޔާއި ނުވަތަ އުރަމަތިން
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ތިރީގައިވެސް ހަށަން ބަނދެވިދާނެއެވެ .ރަސޫލާ  zގެ ބަސްފުޅުތަކުގައި
(الصدر) ގެ ވަކި ހިސާބެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފައެއް ނެތެވެ .އިބްނު ޤުދާމާ
رمحإ اهلل تعاىل ދަލީލުގެ ގޮތުގައި ގެންނެވި އަޙްމަދު رمحإ اهلل تعاىل ރިވާ
ކުރެއްވި ވާއިލު رضي اهلل هنإ ގެ ޙަދީޘުގެ ނައްޞަށް ބަލާށެވެ .އެ ޙަދީޘުގައި
"وضعهما فوق السرة هلي صدرو" މާނައީ" :އެކަލޭގެފާނުންގެ ދެ އަތްޕުޅު ،ފޫޅު
ފުޅުން

މަތީގައި

އެކަލޭގެފާނުގެ

މޭފުޅު

މަތީގައި

ބޭއްވެވިއެވެ".

އައިސްފައިވެއެވެ.

"فِّ ِ
ك ِّو ْاْنِّْر" ގައި އައިސްފައިވާ (النحر) ގެ ތަފްސީރުގައި އިބްނު
ص ال لِّربا ِّ
ِّ

އައްބާސް رضي اهلل هنإ ގެ އަޘަރަކީ ސާބިތު އަޘަރެއް ނޫނެވެ( .هلى النحر:
މޭ ކަށިގަނޑުން މަތީގައި) ނުވަތަ (الرتقوتن :ގިރުވާނު ކަށިގަނޑު މަތީގައި)
ބޭއްވުމާ

ބެހޭގޮތުން

އެއްވެސް

مرفوع

ބަސްފުޅެއް

އަޞްލުގައި

އައިސްފައިނުވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ތުނބުޅީގެ ތިރީގައި މޭ ކަށިގަނޑުން މަތީގައި އަތް ބޭއްވުމަކީ
ސުންނަތުގައި ވެސް ،އަޘަރެއްގައި ވެސް ،އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ ބަހެއްގައި
ވެސް އައިސްފައިވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ .އެއީ ސުންނަތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި
ޙައްދު ފަހަނަޅައިފައި ދިޔުމުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ .އެއީ
މޭމަތީގައި އަތް ބޭއްވުމަށް ބުނާ ބަސްފުޅުގައިވާ މިންވަރު ފަހަނާ ދިޔުމެވެ.
ފޫޅުން ތިރީގައި ބޭއްވުމާބެހޭ ބަސްފުޅަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި ހައްދު ފަހަނަޅައި

35

ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް

ގޮސް ދަށްބަނޑުމަތީގައި ބާއްވާ ތަންވެސް ފެނެއެވެ .މި ދެބައިމީހުން ވެސް
ސުންނަތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި އެވަނީ (ތަން) ކައްސާލާފައެވެ .اهلل تعاىل ވަޙީ

ނ (إِنَّا جعْلنِّا ِيف أ ِّْهنِّاقِ ِهم أِّ ْغالِّالب فِّ ِهي إِ ِّىل اْألِّ ْذقِّ ِ
ون)
ކުރައްވަ ީ
ان فِّد ُه ْم ُم ْق ِّم ُح ِّ
ِّ ِّ
ْ
ِّ
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މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންގެ ކަނދުރާތަކުގައި
ކަސްތަޅުތަކެއް ލެއްވީމެވެ .ފަހެ ،އެ ކަސްތަޅުތައް ދަތްދޮޅިތަކާ ހަމަޔަށް

ހުންނަހުއްޓެވެ .ފަހެ ،އެއުރެންވަނީ ބޯތައް އުފުލިގެންނެވެ ".އަލްޤުރްޠުބީ رمحإ
اهلل تعاىل އޭނާގެ ތަފްސީރުގެ ( )8/15ގައި ވިދާޅުވިއެވެ" :ޢަބްދު اهلل ބުނު
ޔަޙްޔާ ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ .ޢަލީ ބުނު އަބީ ޠާލިބު އެބައިމީހުންނަށް އިޤްމާޙު
(ބޯތައް އުފުލިފައި ހުންނަ ގޮތް) ދައްކަވަންވެގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ދެ އަތްޕުޅު
ތުނބުޅިފުޅު ތިރީގައި ބާއްވަވާ ތަތްކޮށް ލައްވާފައި އިސްތަށިފުޅު އުފުއްލައި
ލެއްވިއެވެ .އައްނުޙާސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ވާރިދު ވެފައިވާ
އެންމެ ފާޅުކަން ބޮޑު ބަސްފުޅެވެ .މިއީ އަލްއަޞްމަޢީ ވިދާޅުވެފައިވާ

ވާހަކަތަކުން ނެގިފައިވާ ބަޔެކެވެ ".انتهى.
މާތް اهلل އަހުރެމެންނާއި ތިޔަބައިމީހުން ޢަޛާބުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޙާލުން
ރައްކައުތެރި

ކުރައްވާށިއެވެ!

ސުންނަތުގައި

ހިފެހެއްޓުން

ކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ.

**************
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يس8:

ލާޒިމުވެގެންވާ

36

ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް

 -3ސަޖިދާގައި ހިސާބަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަށިގަނޑު ފެތުރުމާއި
ދަމާލުން
ރުކޫޢުގައްޔާއި ސަޖިދާގައި މައިކަށި ސީދާކޮށް ތެދަށް ބެހެއްޓުމަކީ ނަބިއްޔާ
 zގެ ހަދްޔުގައިވާ ކަމެކެވެ.
ސަޖިދާގައި އޭގެ އިމަކީ :ސަޖިދައިގެ ހަތް ގުނަން ބިންމަތީގައި ރީއްޗަށް
ޖެހޭގޮތަށް ހަށިގަނޑު މެދުމިނަށް ހަށިގަނޑު ފެތުރުމާއި ،ދަމައިލުމާއި،
ގޮނިކުރުމެވެ .އެއީ ދެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ދެ ފައިދަނޑިއާ ދެމެދާއި ،ބަނޑާއި
ދެ ފަލަމަސްގަނޑާ ދެމެދާއި ،ކުޑަހުޅާއި ކޮނޑާ ދެމެދުގައިވާ ހިސާބާއި،
އަރިކަށި މެދުމިނަށް ފޭ ކުރުމާއި ،ބިންމަތީގައި ދެ އަތްދަނޑި ނުފެތުރުމެވެ.
ނަބިއްޔާ  zސަޖިދާގައި މެދުމިންވަރު ވުމަށާއި ކުއްތާ ބިންމަތީ އޭތީގެ
މޮށްގަނޑުތައް ފަތުރައިގެން އޮންނަ ގޮތަށް ސަޖިދާގައި ނޯތުމަށް އަމުރު
ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ނިކަން ބަލައިބަލާށެވެ! أنس رضي اهلل هنإ ގެ ކިބައިން

ރިވާ ކުރެއްވިގެންވެއެވެ .ރަސޫލު اهلل

ِ
ُّ ِ
اهْي ِإ
ِّح ُد ُك ْم ذ ِّر ِّ
الس ُجودِّ ،والِّ يِّدْب ُسطِّ َّن أ ِّ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ހަށިތައް

މެދުމިނަށް

 zޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ " ْاهتِّ ِدلُوا ِِف
اط الْ ِّكْل ِ
ب" ސަޖިދަ ކުރުމުގައި
انْبِ ِّس ِّ
ތެދުކޮށް

ސީދާ

ކުރާށެވެ!

އަދި

ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ހަމަ އެކަކުވެސް ކުއްތާ އޭތީގެ މޮށްގަނޑުތައް
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ބިންމަތީ ފަތުރާ ގޮތަށް ،އޭނާގެ ދެ އަތްދަނޑި ފަތުރާ ނުލާ ހުށިކަމެވެ!"
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އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން މި އަންނަ ޢިބާރާތުންވެސް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.

ِ
ِ
وع و ُّ ِ
اهْي ِإ
" ْاهتِّدلُوا ِيف ُّ
ِّح ُد ُك ْم ذ ِّر ِّ
الس ُجود ِّوِّال يِّدْب ُس ْط أ ِّ
الرُك ِ ِّ
"ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢާއި ސަޖިދައިގައި މެދުމިނަށް

اط الْ ِّكْل ِ
ب" މާނައީ:
بِ ِّس ِّ
ތެދަށް ސީދާ ވާށެވެ!

ކުއްތާ ބިންމަތީގައި އޮށޯންނަ އިރު ފެތުރޭ ގޮތަށް ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން
ހަމަ އެކަކުވެސް އޭނާގެ ދެ އަތްދަނޑި ފަތުރާ ނުލާށެވެ!"

އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޙަޖަރު رمحإ اهلل تعاىل

30

29

ވިދާޅުވިއެވެ( :اهتدلوا) އެބަހީ:

ތިޔަބައިމީހުން ހަށިގަނޑު ފެތުރުމާއި ދަމައިލުމުގައި މެދުމިން ވާށެވެ!انتهى.
އެއަށްފަހު ،އޭނާ އިބްނު ދަޤީޤުލްޢީދު رمحإ اهلل تعاىل ގެ ވާހަކަ ބަޔާން
ކުރެއްވިއެވެ .މި ބަސްފުޅުން ސަޖިދަކުރުމުގައި ހަށިގަ ނޑު ފެތުރުމާއި،
ދަމައިލުމާއި ،ގޮނިކުރުން ނަހީ ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެކަންކަމުގައި
ދެ އަތްދަނޑި ޚާއްޞަވެގެނެއް ނުވެއެވެ.
މައިމޫނާ رضي اهلل هنهما ގެ

اِف يِّ ِّديْ ِإ
إِ ِّذا ِّ ِّج ِّد ِّج ِّ

ِّح ََّّت لِّ ْو

ވ ގޮތުގައި (أ َّ
ان
ޙަދީޘުން ސާބިތު ާ
َّيب ِّ zك ِّ
ِّن النِ َّ
ِ
أ َّ
ت) މާނައީ:
ت يِّ ِّديْإ ِّمَّر ْ
ِّن بِّد ْه ِّمةب أ ِِّّر ِّاد ْ
ت أِّ ْن َِّتَُّر ِّْحت ِّ

ޅ
"ނަބިއްޔާ  zސަޖިދަ ކުރައްވާ އިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު އަރިކަށިފު ާ
ފޭ ކުރައްވައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ޖަނަވާރެއް އެ ދެ އަތްޕުޅު ދަށުން ދާން
 28رواو البخاري يف (صحيحإ) 302/2( :فتح) ،والنسائي يف ( ننإ).)1109( :
 29رواو البخاري ،)822( :والنسائي )1027( :وغريمها.
 30فتح الباري.)352ُ/ُ2( :
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ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ،ދެވޭ ވަރުވާނެއެވެ".

31

އެހެންކަމުން ސަޖިދާގައި ހަށިގަނޑު ފަތުރައިލުމާއި ،ދަމާލުމުގައި މެދުމިނަށް
ވުރެ އިތުރު ކުރުމަކީ މި މަތިވެރި ރުކުން އަދާކުރުމުގައި އޮތް މެދުމިންވަރުގެ
އިމުން ބޭރުވުމެވެ .މި ރުކުން އަދާ ކުރާއިރު ،اهلل ގެ އަޅާ އޭނާގެ ވެރި
بحانإ وتعاىل ގެ ޙަޟްރަތުގައި ފުރިހަމައަށް ނިކަމެތިވެ،

ރަސްކަލާނގެ
މަޑުމޮޅިވެ

ކިޔަމަންތެރިވަން

އެހެނީ

ޖެހޭނެއެވެ.

އަޅާ

އޭނާގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެއާ އެންމެ ކުއްތަންވެގެންވާނެ ވަގުތަކީ ސަޖިދާގައި އޮންނަ
ވަގުތެވެ .މިހެންވެ ،ސަޖިދާގައި ދުޢާކުރުން ގިނަކުރުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.
އެއީ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާނެ ތަނެކެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ރުކުން އަދާކުރަން
ޖެހޭނީ ނަބަވީ ހަދްޔާ އެއްގޮތަށް މެދުމިން ވަރުގައެވެ .އެއްވެސް ހެދިގަތުމެއް
ނެތިއެވެ .މި ކަމުގައި އައު ގޮތްތައް އުފައްދައި ހައްދުފަހަނަޅައި ގޮސްގެން
ނުވާނެއެވެ .ބަނޑާއި ފަލަމަސްގަނޑު ،އަދި ފަލަމަސްގަނޑާއި ދެފައިދަ ނޑި
ފިއްތައި ބާރުކޮށްގެން ،ކަންނެތްކަމާއެކު ބިންމަތީގައި ދެ އަތް ފަތުރައިގެން
އޮންނަ

މީހަކަށް

ވެގެން

ނުވާނެއެވެ.

މިއީ

ނަހީ

ކުރައްވާފައިވާ

ކަންތައްތަކެކެވެ.

ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގެ ( )247/1ގައި (كتا

الوضوء) ގައި ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިބްނު ޢުމަރު رضي اهلل هنإ ވާސިޢު ބުނު ޙިއްބާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 31أِّخرجإ مسلم وأِّصحا السنن ,ولفظإ هند النسائي.)1108( :
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"لِّعلَّ ِ َّ ِ
ال قُدْلت  :الِّ أ ِّْد ِرى و ِ
ِ
ال يِّد ْع ِ ى الَّ ِذى
اهلل قِّ ِّ
صلُّ ِّ
ِّ ِّ
ون ِّهلِّى أ ِّْوِّراك ِه ْم  ،قِّ ِّ ُ
ين يُ ِّ
ِّ
ك م ِّن الذ ِّ
ض يِّ ْس ُج ُد ِّوُه ِّو الِّ ِص بب بِ ْاألِّْر ِ
يِّ ْس ُج ُد ِّوالِّ يِّدْرتِِّف ُع ِّه ِن ْاألِّْر ِ
ض" މާނައީ" :ތިބާއަކީ

އެބައިމީހުންގެ އުނަގަނޑު މަތީގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއް

ބާވައެވެ! ވިދާޅުވިއެވެ .އަޅުގަނޑު ދެންނެވީމެވެ .މާތް اهلل

ގަންދީ

ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ .ވިދާޅުވިއެވެ .އެބަހީ ސަޖިދަ،
ޖަހާއިރު

ބިންމަތިން

ހަށިގަނޑު

އުފުލައި

ނުލައި

ސަޖިދަ

ކުރުމެވެ.

ބިންމަތީގައި ތަތްވެގެން އޮވެ ސަޖިދަ ކުރުމެވެ".
ސުންނަތް

ގޮތަކީ

ޙައްދު

ފަހަނަޅައި

ނުދިޔުމެވެ.

މުސްލިމުން

ޢަމަލު

ކުރަމުންދަނީ މި ގޮތަށެވެ .واحلمد هلل ر ا العاملن.
ޙައްދުފަހަނަޅައި ދިޔުމުގައި ރައްކައުތެރިވާށެވެ! ހައްދުފަހަނަޅައި ދިޔުމުން
ސުންނަތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި އިތުރު ވަނީ ހެދިގަތުމެވެ.

**************
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 -4އިޝާރަތް ކުރުން
އައު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ ސަޖިދަ މެދުގައި އިށީނދެ އިންނައިރު،
ޝަހާދަތް އިނގިލިން އިޝާރަތް ކޮށްގެން އިނުންވެއެވެ .މިކަމަށް ދެކަމަކުން
ދަލީލު ދައްކައެވެ.

ފުރަތަމަ ދަލީލު:
ހ
ވމާބެ ޭ
ރކާތް ކުރު ު
ގލި ޙަ ަ
ދތް އިނ ި
ހ ަ
އރު ޝަ ާ
ނނަ ި
ށ ް
ގއި އި ީ
މދު ަ
ނަ ާ
ތއް.
ދޘް ަ
މ ޙަ ީ
ޢާއް ު
މިއީ ވާއިލާއި ،އިބްނު ޢުމަރާއި ،އިބްނުއް ޒުބައިރު رضي اهلل هنهم ފަދަ
ބޭބޭކަލުންގެ އަރިހުން ވާރިދު ވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކެކެވެ.
އންނަ އިނުމަށް މުޤައްޔަދު ވެފައިވާ
ނަމަވެސް އެއީ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ި
ކަމެއްކަން އެހެން ރިވާޔަތްތަކަކުން އެނގެއެވެ .އެހެން ކަމުން މުޠުލަޤުކޮށް
އޮތް އޮތުމަކީ މުޤައްޔަދު ބަސްފުޅުތަކެއްކަން އެނގެއެވެ .އަލްޙާފިޡު އިބްނު
ޙަޖަރު رمحإ اهلل تعاىل އިބްނު ރުޝައިދު رمحإ اهلل تعاىل ގެ އަރިހުން ނަޤްލު
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

32

އ
"ނަމާދުގައި އިށީނުމުގެ ވާހަކަ މުޠުލަޤުކޮށް ،ޤައިދެ ް

ނެތި އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެއީ އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔަން އިށީންނަ އިށީނުމެވެ".انتهى.
 32فتح الباري :)362ُ/ُ2( :با من مل ير التشهد األِّول واجباب.
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އ
ސުނަނުގެ ތަރާޖުމުން ފެންނަ މިކަމާބެހޭ މިސާލުތަކުގެ ތެރޭގައި :އައްނަސާ ީ

رمحإ اهلل تعاىل 33ގެ ބަސްފުޅު (بِّا ُ ِّم ْو ِض ُع الْيِّ ِّديْ ِن ِهْن ِّد الْد ُجلُ ْو ِس لِلتَّ ِّش ُّه ِد ْاألَِّّوِل)
ގައި ވާއިލު رضي اهلل هنإ ގެ ހަދީޘްފުޅުވެއެވެ .މި ޙަދީޘްފުޅުގައި ސާފު

ބަހުން އެއީ (اجللوس للتشهد:
އައިސްފައިނެތެވެ.
"ދެސަޖިދަ

އއްތައްޙިއްޔާތުގެ
ަ

އށީނުން)
ި

ކަމެއް

ދ
އެކަމަކު އެ ބަސްފުޅުން އެއީ (اجللوس بن السجدتن) ެ

މެދުގައި

އިށީނުން"

ކަމެއް

ނުވެއެވެ.

ދޭހައެއް

އެކަމަކު

އަލްބައިހަޤީ رمحإ اهلل تعاىل ގެ ތަރުޖަމާއިން އެ ބަސްފުޅު އިޝާރަތް ކުރަނީ
ހަމައެކަނި އައްތަޙިއްޔާތުގެ ދެ އިށީނުމަށްކަން އެނގެއެވެ .ފަހެ އޭނާ
ވިދާޅުވިއެވެ" .މިއީ ދެ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ދެ އަތުގެ ސުންނަތެވެ .މި
ކަމުގެ ހެއްކަކަށް ޢަބްދުاهلل ބުނު ޒުބައިރު رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން

ول ِ
اهلل
ان ِّر ُ ُ
ވާރިދުވެފައިވާ ބަސްފުޅުވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެِّ ( .ك ِّ
إِ ِّذا ِّجلِّس ِِف ثِْنتِّد ْ ِ
ލ
صبِّعِ ِإ) "ރަސޫ ު
ض ِّع يِّ ِّديْ ِإ ِّهلِّى ُرْكبِّتِّدْي ِإ ُُ ،ثَّ أ ِّ
ن أ ِّْو ِِف أ ِّْربِّ ٍع ِّو ِّ
ِّش ِّار بِِإ ْ
ِّ

z

اهلل  zދެވަނަ ރަކްޢަތުގައި ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ރަކްޢަތުގައި އިށީނދެ

ވަޑައިގެންފިނަމަ ،ދެ ކަކޫފުޅު މަތީގައި ދެ އަތްޕުޅު ބާއްވަވައެވެ .އެއަށްފަހު
އެކަލޭގެފާނުގެ އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތް ކުރެއްވިއެވެ".

 33السنن الكربى :رقم  ,746 /و(الصغرى) :رقم .1158 /
34السنن الكربى.132/( :
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ދެވަނަ ދަލީލު:
ދޘް:
ގ ޙަ ީ
ރ رضي اهلل هنإ ެ
ޖ ު
ނ ޙު ް
ލ ބު ު
ވާއި ު
َّيب
ت النِ َّ
މި ޙަދީޘް ތަފާތު ޢިބާރަތްތަކުން ވާރިދުވެފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ( ِّرِّم ْق ُ
ِ
 zفِّدرفِّع ي ِّدي ِإ ِيف َّ ِ ِ
الِِّ :مس ِّع اهللُ لِ ِّم ْن
ن ِّك َّرب ِّرفِّ ِّع يِّ ِّديْ ِإُُ ،ثَّ إِ ِّذا قِّ ِّ
ن ِّكبَّدِّرُُ ،ثَّ ح ْ ِّ
الص ِّالة ح ْ ِّ
ِّ ِّ ِّ ْ
ِِّ
ض ِّع يِّ ِّدوُ الْيُ ْسِّرى ِّهلِّى ُرْكبِّتِ ِإ
ل
ج
ُث
:
ال
ق
.
ع
ف
ر
و
،
و
د
مح
َّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ش ِر ْجلِّإُ الْيُ ْسِّرى ُُثَّ ِّو ِّ
ُ
س فِّافْدتِّدِّر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اه ِإ الْيم ى هلِّى فِّخ ِذ ِ
الْيسرى ،وِذر ِ
ِّشار بِ
سبَّابِّتِ ِإ) "އަހުރެން ކަޅި
أ
ُث
،
 ى
م
ي
ل
ا
و
ْ
َّ
ُ
ِّ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ޖަހައި ނުލައި ނަބިއްޔާ  zއާ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރީމެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު

ނަމާދަށް ތަކްބީރު ވިދާޅުވި ހިނދު ދެ އަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެ .ދެން ތަކްބީރު
ވިދާޅުވިއިރު ،ދެ އަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެ .ދެން مسع اهلل ملن محدو ވިދާޅުވި
ހިނދު އުފުއްލެވިއެވެ .ވިދާޅުވިއެވެ .ދެން އިށީނދެވަޑައިގެންއިރު ވާތު
ފައިންޕުޅު މަތީގައި އިފްތިރާޝްކޮށް އިށީނދެވަޑައިގަތެވެ .ދެން ވާތްޕުޅު ވާތު
ކަކޫފުޅުމަތީގައި ބޭއްވެވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތު އަތްދަނޑިފުޅު ކަނާތު
މާކަޅުވާ މަސްފުޅު މަތީގައި ބޭއްވެވިއެވެ .ދެން ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން
އިޝާރަތް ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޮޑުވާ އިނގިލިފުޅު މެދު އިނގިލިފުޅު މަތީގައި
ބާއްވަވައި

އުފުއްލައި

ލެއްވިއެވެ.

އެހެން

އިނގިލިފުޅުތައް

ވަނީ

މުށްކަވައިފައެވެ .ދެން ސަޖިދަ ކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ދެ
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އަތްޕުޅު އޮތީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެ ކަންފަތްޕުޅާ އެއް ހަމައެއްގައެވެ".

35

އިބްނުލް ޤައްޔިމު رمحإ اهلل تعاىل ވާއިލު رضي اهلل هنإ ގެ ރިވާޔަތުގެ ޢިބާރަތް
ގެންނަވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި ،މި ޒަމާނުގައި ބައެއްމީހުން ،ދެ ސަޖިދަ
މެދުގައި ރަސޫލާ  zއިންނެވީ

އިޝާރަތް ކުރައްވައިގެން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިއީ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ .އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އާދައިގެ
މަތިން މިފަދަ ވާހަކައެއް ވިދާޅެއް ނުވާނެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ގެންނަވާފައިވަނީ
ރާވީގެ ޢިބާރާތެވެ .އެއަށްފަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

36

"ވާއިލު ބުނު ޙުޖްރު ވިދާޅުވީ

މިގޮތަށެވެ ".މިއިން މިކަމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި ނުތަނަވަސް

ކަމެއްވާކަން ދޭހަވެއެވެ .މިހެންވެ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޢިބާރަތުގައި (اجللوس األِّول
للتشهد:

ޙއްޔާތުގެ
އައްތަ ި

ފުރަތަމަ

އިށީނުން)

ކަމަށް

އިޝާރަތް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އޭގެ ފަހުން އައްތަޙިއްޔާތުގައި ނަބިއްޔާ  zގެ ހަދްޔު
ބަޔާން ކުރައްވަމުން ވާއިލުގެ ޙަދީޘް ގެންނެވިއެވެ .އަދި ވިދާޅުވިއެވެ" .މިއީ
ސުންނަނުގައި އޮތް ގޮތެވެ ".ދެ ސަޖިދަ މެދުގައި އިނގިލި ޙަރަކާތް ކުރުން
އިބްނުލް ޤައްޔިމަށް ނިސްބަތް ކުރުމަކީ އޮޅުވާލުމެކެވެ.
ވާއިލު رضي اهلل هنإ ގެ ޙަދީޘުގެ ހަމަ އެކަނި ޢިބާރަތަކީ އެ ޞީޣާނަމަ،
ނަބިއްޔާ  zނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތް ސިފަކޮށް ދެއްވުމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ
އ ނުވާނެތެވެ .އޭރުން ދެ ސަޖިދަ މެދުގައި ޝަހާދަތް
ރައުޔުތައް ތަފާތެ ް
 35رواو هبد الرزاق يف (املصنف) ،)68/2( :وهنإ أِّمحد ,)317/4( :والطرباين يف (املعجم الكبري).)33/ُ22( :
 36السنن الكربى( :رقم  ,)746 /و(الصغرى)( :رقم .)1158 /
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އިނގިލިން

އިޝާރަތް

ނޯންނާނެތެވެ.

އޭރުން

ކުރަންޖެހޭނެ
ޢިލްމުވެރިން

ކަމުގައި

މިގޮތަށް

ދެބަސްވުމެއްވެސް

ވިދާޅުވުމުގައި

ވާދަވެސް

ކުރައްވާނެތެވެ .ނަމަވެސް އެއިން ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.
ސަލަފުންގެ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު ދެ ސަޖިދަ މެދުގައި އިޝާރަތް ކުރުން
ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނެތެވެ .އެއާއި އެއްގޮތަށް އެއްވެސް
ތަރްޖަމާއެއްވެސް

ލިޔެވިފައެއް

ނެތެވެ.

މުސްލިމުންނަށް

ވާރުތަވެގެން

އައިސްފައިވަނީ ދެ ސަޖިދަ މެދުގައި އިޝާރަތް ނުކުރުމާއި ،އިނގިލި
ޙަރަކާތް ނުކުރުމެވެ .އެއީ އެކަމުގައި ހުރި ޟަޢީފުކަމުންނެވެ .ނުވަތަ
ބޭރުފުށުން ދޭހަވާ ގޮތާ ޚިލާފު ވުމުންނެވެ.

އޭގެ ޟަޢީފުކަން:
އޝާރަތް ކުރައްވައި (السنن الكربى) ގެ
އަލްބައިހަޤީ رمحإ اهلل تعاىل އެކަމަށް ި

( )131/2ގައި (با ما ُروي يف حتليب الو طى با ِإلهبام) ގައި ވާއިލު رضي اهلل
هنإ ގެ ޙަދީޘް ގެންނެވުމަށްފަހު ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެމެން އިޚްތިޔާރު

ކުރަނީ،

އިބްނު

ޢުމަރުގެ

އަރިހުން

އަހުރެމެން

ރިވާކުރި

ޙަދީޘާއި،

އިބްނުއްޒުބައިރުގެ އަރިހުން އަހުރެމެން ރިވާ ކުރި ޙަދީޘެވެ .އެ ދެ ޙަދީޘުގެ
ޘ
ޚަބަރުގެ ސާބިތުކަމާއި ،ސަނަދުގެ ބާރު ގަދަކަމާ ހެދިއެވެ .އަދި މި ޙަދީ ް
ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ މަޤާމާއި ،އެބޭކަލުންގެ މާތްކަން ޢާޞިމު ބުނު
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ކުލައިބަށް ވުރެ ބުރަ ވެގެންވާތީއެވެ ".وباهلل التوفيب انتهى.
އިބްނު ޢައްލާން (شرح األِّذكار) ގެ ( )255/1ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
"ފެންނަ ފެނުމުގައި (بيمينإ) މި ލަފްޡަކީ ރާވީ އިތުރު ކުރައްވައިފައިވާ
ލަފްޡެކެވެ .އެހެނީ އަޞްލުގައި މި ލަފްޡެއް ނެތެވެ".
އައްޝައިޚް

އިބްނު

ބާޒާއި

އަލްބާނީ
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ތަޙްޤީޤު

ކުރައްވައި

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ،ޢާޞިމުގެ އަރިހުން އައްޘައުރީގެ އަރިހުން
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު

ގެންނަވާފައިވާ

ޞީޣާއަކީ

އައްޘައުރީގެ

އަރިހުން

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އެކަހެރި ގޮތަކަށް ގެންނަވާފައިވާ ޞީޣާއެކެވެ .އައްޘައުރީގެ
އަރިހުގައި އުޅުއްވި މުޙައްމަދު ބުނު ޔޫސުފުލް ފިރްޔާބީ މި ޙަދީޘު ބަޔާން
ކުރެއްވިއިރު ،ސަޖިދައިގެ ވާހަކައެއް ނުގެންނަވައެވެ .މުޙައްމަދުގެ ތާބިޢީއެއް
ކަމުގައިވާ ޢަބްދުاهلل ބުނުލް ވަލީދު

ވިދާޅުވިއެވެ .މި ޙަދީޘުގެ ނިމޭކޮޅުގައި

އޮތް (ُث جد .އެއަށް ފަހު ސަޖިދަ ކުރެއްވިއެވެ ).އަކީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
رمحإ اهلل تعاىل ގެ ވަހްމެކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ޞައްޙަ ރިވާޔަތް ބުނާގޮތުގައި
އ ދެވަނަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި އޮންނަ
އިޝާރަތަކީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތާ ި
ކަމެކެވެ.

ބަޔާން:
ނަބިއްޔާ  zގެ ހަދްޔަކީ ހަމައެކަނި ދެ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ޝަހާދަތް
އިނގިލިން އިޝާރަތް ކުރުން ކަން އެނގޭއިރު ،އަދި ވާއިލު رضي اهلل هنإގެ
َ 37تام املنة( ,)217ُ–ُ214ُ/ُ1( :السلسلة الصحيحة) 314ُ–ُ308ُ/ُ5( :هند احلديثن :رقم .)2248ُ–ُ2247 /
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ޙަދީޘުގެ އެތައް ރިވާޔަތްތަކެއް ހުރިއިރު ،ޢާޞިމުގެ ކިބައިން ،އައްޘައުރީގެ
ކިބައިން ،ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ ރިވާޔަތް އެއްފަސް ކުރަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ .މި
ކަމުގައި އަހުރެމެން ބުނާނީ :އެ ރިވާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ (ُث :ދެން) ގެ
މާނައަކީ (واو:އަދި) އެވެ .އެއިން ތަރްތީބު ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ .މިއީ ޢަރަބި
ބަހުގައި އޮތް ކަމެކެވެ .އިބްނު ހާޝިމު

38

އާއި ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެ

ފަދަ ޢިލްމުވެރިން رمحهم اهلل تعاىل މި ގޮތަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ .މިއީ (أُصول
الفقإ) އާއި (مصطلح احلديث) ގެ ފޮތްތަކުން ވެސް އެނގޭ ކަމެކެވެ.

39

މި ގޮތަށް ބެލުމުން އެނގެނީ:
ނ) އެ ދެމެދުގައި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާން ޖެހޭކަން
ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި (ُث :ދެ ް
ދޭހަ ނުވާ ގޮތަށް ވެސް އައިސްފައި އެބަ ހުރި ކަމެވެ .އޭރުން ދެވަނައަށް
އޮންނަ އެތި އަންނާނީ ފުރަތަމަ އެތީގެ ފަހުން ކަމެއް ދޭހައެއް ނުވާނެއެވެ.
އަދި ކިއެއްތޯއެވެ؟ ފަހުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

40

 38مغين اللبيب هن كتب األِّهاريب( :ص .)161 -158 /

 39انظر( :فتح املغيث) للسخاوي )198 -196/3( :وغريو.

 40درا ات ألُ لو القرآن الكرمي) للشيخ حمد هبد اخلالب هظيمة – رمحإ اهلل تعاىل  )119 -116 / 2 / 1( :-وذكر مخس
َّ ِ
السماو ِ
ات بِغِّ ِْري ِّه ِّم ٍد تِّدِّرْوندِّ ِّها
هشرة آية فيها( :الرتتيب الذكري) فرمحإ اهلل رمحة وا عة آمن – .منها آية الرهد﴿ :اللَّإُ الذي ِّرفِّ ِّع َّ ِّ ِّ
ُُثَّ ا ْ تِّد ِّوى ِّهلِّى الْ ِّع ْر ِش﴾ [ ]2فذكر أنُ( :ث) فيها للرتتيب الذكري؛ ألِّن ا تواء اهلل – بحانإ – هلى هرشإ قبل رفع
السموات واألِّرض . . .إخل .ويف هذا نظر ملا ذكرو شيخ ا ِإل الم ابن تيمية يف( :بيان تلبيس اجلهمية) ( )565 / 1وابن القيم
كما يف( :خمتصر الصواهب )308 :وقد نبهين هلى ذلك بعض الفضالء – أثاهبم اهلل  .-وانظر( :مقدمة تفسري ابن جرير) –
رمحإ اهلل تعاىل  .)12 / 1( :-وخزانة األِّد ).)38 – 37 / 11( :
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ނަބިއްޔާ z

ނަމާދުފުޅު ކުރެއްވި ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ވާއިލު ބުނު ޙުޖްރު رضي

اهلل هنإ ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘާމެދު ދަންނަވާނީ އެ ޙަދީޘްފުޅު
އައިސްފައިވަނީ އެއްޢިބާރަތަކުންނޫނެވެ .ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.
ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތަޚްރީޖު ކުރެވިފައިވެއެވެ .ބައެއް ރިވާޔަތްތައް ދިގުކޮށް،
ގ
އަނެއްބައި ރިވާޔަތްތައް ކުރުކޮށް އައިސްފައި ވެއެވެ .އެއީ ރިވާކުރުމު ެ
އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙަދީޘް ބައިކޮށް ،ބުރިކުރުމުގެ ގިޔުގަނޑުގެ
ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެކެވެ.

އަދި ކިއެއްތޯއެވެ؟ އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޙަޖަރު رمحإ اهلل تعاىل

ނަބިއްޔާ z

ދ
ނަމާދުފުޅު ކުރެއްވި ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކާ މެ ު
ވިދާޅުވަނީ "ޢިލްމުވެރިން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ސުންނަތްތައް އެއް
ޙަދީޘަކުން

ފެންނާކަށް

ނެތެވެ.

އެހެނެއް

ކަމަކު

އެސުންނަތްތައް

ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ ތަފާތު ބައިތަކުންނެވެ".انتهى.
އ
މިހެންވެ ،ޙަދީޘާބެހޭ ޢިލްމުވެރިން މުސްލިމުންނަށް ދޭ ނަޞީޙަތަކީ ޙަދީޘެ ް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެފައިވާ ތަފާތު ގޮތްތައް ޖަމާކޮށް ،އޭގެ
ސާބިތު މަތުންތައް އެއް މަތުނަކަށް ހަދައި ،އޭގެ ކޮންމެ ލަފްޡެއްގެ ތަޚްރީޖު
ބަޔާންކޮށް ،ޞައްޙަނޫން ލަފްޡުތައް ސަމާލުކަމަށް ގެންނާށެވެ!
އެކަމުގެ

އެންމެ

ބޮޑު

މަޤްޞަދަކީ:

ނަމާދުގެ

ރުކުންތަކުގެ

ތެރެއިން

ރުކްނެއްގެ ހައިއަތު ސިފަކޮށް ދިނުމެވެ .މިސާލަކަށް ޤިޔާމު ސިފަކޮށް
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ދިނުން ،ނުވަތަ ސުޖޫދު ސިފަކޮށް ދިނުން ،ނުވަތަ އެއް ސިފައެއްގެ
ތަންތަން ބުނެދިނުމެވެ .މިސާލަކަށް ދެއަތް އުފުލުން
މީގެ މާނައަކީ ކޮންމެ ޢިބާރަތެއްގައިވާ ޙުކުން ތަރްތީބު ކުރުމެއް ނޫނެވެ.
އެހެނީ އެއީ ވާރުތަވަމުން އަންނަ މަޢުލޫމާތެކެވެ .އޭގެތެރޭގައި އޮޅުން
އަރައިފައިވާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ ރިވާޔަތުވެއެވެ .އޭގައި ދެ ކަމެއް ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކީ:
އެއީ ނަމާދުގެ ތިން ހައިއާތެއްގެ ސިފަ އެކަނި ހިމެނޭ ޙަދީޘެއް ކަމެވެ .އެއީ
 -1އަތް އުފުލަންވީ ތަންތަން
 -2އިށީނުމުގެ ސިފަ (ކަނޑައެޅިގެން ނެތް)
 -3ސަޖިދައިގެ ސިފަ

ދެވަނަ ކަމަކީ:
މި ޙަދީޘުގައި އައިސްފައިވާ އަކުރު (ُث :ދެން) ގެ މުރާދަކީ ޙުކްމީ ތަރްތީބެއް
ނޫނެވެ .އެކަމަކު އެއީ ބަޔާނީ ތަރްތީބެކެވެ .އެއަށް އިޚްބާރީއޭވެސް ކިޔެއެވެ.
އެއީ ލަފްޡުގެ ތަރްތީބޭ ވެސް ބުނެވެއެވެ .އެހެނީ އެ ޞީޣާގައި ނަން
ނުގަނެވޭ ބަސްތަކަކާއި ،ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ .މިސާލަކަށް "ފުރަތަމަ ސަޖިދަ"
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ގެ ވާހަކަ.
އެހެންވީމާ މި ޞީޣާގެ ބޭނުމަކީ މުޠުލަޤު ގޮތަކަށް ސަޖިދަ ސިފަ ކުރުމެވެ.
އެހެނީ އެއީ ފުރަތަމަ ސަޖިދަ ކަމުގައި ވިޔަސް ދެވަނަ ސަޖިދަ ކަމުގައި
ވިޔަސް ،އެއީ އެއްގޮތަކަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެކެވެ .މިއީ ސާފުކޮށް ފެންނަން

އޮތް ގޮތެވެ .واحلمد هلل ر العاملن.
މިއިން އެނގެނީ އެއް ރިވާޔަތް އަނެއް ރިވާޔަތާ ގުޅުވާއިރު ،ބަހުގެ
އަދާތުތަކާއި އަކުރުތަކުގެ މާނަތައް ދެނެގަތުމުގެ މުހިއްމު ކަމެވެ.

41
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( -5عجـن) ގެ ސިފަ
ވއިރު،
ތދު ާ
ތށް ެ
ކޢަ ަ
ރ ް
ކޢަތުން އަނެއް ަ
ރ ް
ކރާ މީހާ އެއް ަ
هجنއަކީ ނަމާދު ު
ދ
ެ
ވއިރު،
ތދު ާ
ެ
އއީ
ެ
މވެ.
ގތަށް ހުރު ެ
ޮ
ށގަނޑު މޮޑޭ މީހަކު ހުންނަ
ފު ް
ނ
މހަކު މޮޑެން ހުން ަ
ޑ ީ
ށގަނޑު މޮ ޭ
ނ ފު ް
އގެ ް
ފށުން ބާރުލަ ި
ގ ބަނޑު ު
އ ެ
ތތިލަ ި
އަ ް
ނ
ފދައި ް
ވ ަ
ދޅު ާ
ޙ رمحإ اهلل تعاىل ވި ާ
އޞަލާ ު
އބްނު ް
މވެ .މިއީ ި
ދވު ެ
ތށް ތެ ު
ގޮ ަ
ވ
ސ ީ
ދވަ ް
ނ ޢުމުރުން ު
ތށް ހަދަ ީ
ނވެ .މި ގޮ ަ
ތއް ނޫ ެ
ގ ެ
ސންނަތް ޮ
ނވާ ު
ޢވެގެ ް
ޝަރް ު
އ
ގ ި
ރބި ބަހު ަ
ނވެ .ޢަ ަ
ވގެން ެ
ރ ެ
އ މަޖްބޫ ު
ޓކަ ި
ހދުމަށް ަ
ވގި ޯ
ށ ާ
ވމަ ް
ތދު ު
މީހާ ެ
ކ
ތ ީ
ގ ަ
ދވަނަ ޮ
ގތެވެެ .
ސވެ ބުނެވުނު ޮ
ގތަކީ އި ް
އއް ޮ
އވެެ .
ކށް هجن ކުރެވެ ެ
ގތަ ަ
ދެ ޮ
ގ
ފށްގަނޑު މޮޑޭއިރު ،އަންހެނުން ެ
މއީ ު
މވެި .
ރއިލު ެ
ތ ފަތު ަ
ނމަ ީ
ލ ބި ް
އތްތި ަ
ދެ ަ
ޙާލަތެވެ.
ކ
ހނުން ކުރާ ކަމަ ާ
ކއި ،އަން ެ
ޢމަލުތަ ާ
ގއި ކުރާ ަ
ތކު ަ
ލތް ަ
ނތެރި ޙާ ަ
ނުކުޅެދު ް
އ
ގ ި
ތކުގެ ތެރޭ ަ
ނނަތް ަ
ޔގެ ސު ް
ރސޫލާ  zގެ ހަދް ު
އތައް ަ
ތ ް
ނ ަ
ތވާ ކަ ް
އގޮ ް
އެ ް

ގ ުތގައި (الزاء) އާއި (النون)
ބއެއް މީހުން ބުނާ ޮ
ކ ހެއްޔެވެ؟ ަ
ހިމެނުނީ ކޮންއިރަ ު
ނ
ނ ނޫ ް
އށް ފުރޮޅު ީ
ނވެ هاجز ،هاجن ަ
ތވެ .މިހެ ް
ވރަށް ގާ ެ
އ ަ
ގ ި
ޅމު ަ
އަކުރު އެ ު
އ
އ ީ
ނެ ،
ޘކެވެ .އެހެންކަމު ް
ފ ޙަދީ ެ
ކ ޟަޢީ ު
ހ ޙަދީޘަ ީ
މ ބެ ޭ
މ ކަ ާ
ކ ި
އކަމަ ު
އވެ! ެ
ވ ެ
ބާ ަ
ނ
އތަ އަހަރެއް ކުރި ް
ކރުން އެތައް ސަ ް
ގތަށް ޢަމަލު ު
ތއް ނޫނެވެ .އެ ޮ
ޙުއްޖަ ެ

އގައި (كيفية
ތ ް
ކ ފޮ ެ
ޑވާނީ ވަ ި
ޅގަނ ު
ކވެ .އަ ު
ޖތެ ެ
ގދަ ޙުއް ަ
މކީ ވަރު ަ
ހުއްޓާލާފައި ވު ަ
އވެ.
ށފަ ެ
ނކޮ ް
ނ ބަޔާ ް
النهوض يف الصالة /وضعف حديث العجن) މި ކަ ް
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 -6ޢަބްދުاﷲ ބުނުއްޒުބައިރުގެ ޙަދީޘަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި
ފެންނަ އައު ގޮތްތައް
ޒބައިރު رضي اهلل هنإ ގެ ޙަދީޘަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި ފެންނަ
ޢަބްދު اهلل ބުނުއް ު
އައުގޮތްތައް:

ول اللَّ ِإ  zإِ ِّذا قِّدع ِّد ِِف َّ ِ
ان ِّر ُ ُ
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެِّ ( .ك ِّ
الصالِّة ِّج ِّع ِّل قِّ ِّد ِّمإُ
ِّ
ِ ِِ
ِِ
ش قِّ ِّد ِّمإُ الْيُ ْم ِّ ى) މާނައީ" :ر ول ُاهلل z
الْيُ ْسِّرى بِّد ْ ِّ
ن فِّخذو ِّو ِّ اقإِّ ،وفِّدِّر ِّ
ނަމާދުގައި

އިށީނދެ

ވަޑައިގެންފިނަމަ،

އެކަލޭގެފާނު

ވާތު

ފައިންޕުޅު،

ދ
އެކަލޭގެފާނުގެ ފަލަމަސްފުޅާއި ފައިދަނޑިފުޅާ ދެމެދަށް ލައްވަވައެވެ .އަ ި
ކަނައަތު ފައިންޕުޅު ފަތުރުއްވައެވެ".

42

މި ޙަދީޘް އަބޫ ދާވޫދުވެސް ރިވާކުރައްވައިފައިވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ލަފްޡަކީ

ول اهلل  zإِ ِّذا قِّدع ِّد ِيف َّ ِ
ت فِّ ْخ ِذوُ الْيُ ْم ِّ ى
ان ِّر ُ ُ
( ِّك ِّ
الص ِّالة ِّج ِّع ِّل قِّ ِّد ِّمإُ الْيُ ْسِّرى ِّْحت ِّ
ِّ
و اقِ ِ
ش قِّ ِّد ِّمإُ الْيُ ْم ِّ ى) "ر ول اهلل  zނަމާދުގައި އިށީނދެ ވަޑައިގެންފިނަމަ،
ر
د
ف
و
،
إ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ

އ
އެކަލޭގެފާނު ވާތު ފައިންޕުޅު ،އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނައަތު ފަލަމަސްފުޅާ ި

ފައިދަނޑިފުޅު ދަށަށް ލައްވަވައެވެ .އަދި ކަނައަތު ފައިންޕުޅު ފަތުރުއްވައެވެُ).
މި ދެބޭކަލުންގެ އަރިހުގައިވެސް ޙަދީޘުގެ މަޚްރަޖު އެއްގޮތެވެ.
މި ޒަމާނުގެ ބައެއް މީހުންނަށް ދޭހަވެފައިވާ ގޮތުގައި މިޙަދީޘަށް ޢަމަލު
 42رواو مسلم79/5 :
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ކުރުމުގައި

އޮތް

ފަލަމަސްގަނޑާއި

ސުންނަތް

ގޮތަކީ :ވާތު

ފައިދަނޑިއާ

ދެމެދުން

ފައިތިލައިގެ
ފާޅުކުރުމެވެ.

އ
އިނގިލިތަ ް
އެހިނދު

ފައިތިލައިގެ ނުފުށް އޮންނާނީ ފައިދަނޑިއާ ޖެހިގެންނެވެ .ބަނޑު ފުށް
އޮންނާނީ ފަލަމަސްގަނޑާ ޖެހިގެންނެވެ.
މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތުގައިވާ (بينية މެދުގައި) ގެ މާނައަކީ އަބޫ ދާވޫދުގެ
ލަފްޡުގައި އޮތް (حتتية ދަށުގަ) އެވެ .އެހެނީ ތަޚްރީޖު އެއްގޮތް ވެއްޖެނަމަ،
ސިފަ

ތަފާތެއް

ނުވާނެއެވެ.

ވާތުފައި،

ކަނައަތު

ފަލަމަސްގަނޑާއި

އ
ފައިދަނޑީގެ ދަށުގައި ވުމުން އައުގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި މާނަ ބަދަލެ ް
ނުކުރެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތުގައި އޮތް (بينية) ގެ މާނަ
ވާންޖެހޭނީ އަބޫ ދާވޫދުގެ ރިވާޔަތުގައި ސާފުކޮށް އޮތް ލަފްޡަށެވެ .އިބްނުލް
ޤައްޔިމު رمحإ اهلل تعاىل ބަޔާން ކުރައްވާ ފަދައިން ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި
ނަބިއްޔާ  zތަވައްރުކުކޮށް ތިން ގޮތަކަށް އިންނެވިއެވެ.
ފުރަތަމަ ގޮތަކީ :ރަސޫލާ  zއެއްފަރާތަކުން ދެ ފައިންޕުޅު ނެރުއްވުމެވެ.
ދެވަނަ ގޮތަކީ :ރަސޫލާ  zވާތުފައިންޕުޅު ފަލަމަސްފުޅާއި ފައިދަނޑިފުޅުގެ
މެދުން ނެރުއްވައި ،ކަނައަތު ފައިންޕުޅު ފެތުރުއްވުމެވެ.
ތިންވަނަ ގޮތަކީ :އަބުލް ޤާސިމުލް ޚަރްޤީ (خمتصر) ގައި އިޚްތިޔާރު
ކުރައްވާފައިވާ ގޮތެވެ .މިއީ ފުރަތަމަ ދެ ގޮތާ ޚިލާފު ގޮތެކެވެ .މި ގޮތުގައި
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ވާތުފައި ނެރޭނީ ކަނައަތް ފަރާތުންނެވެ .ކަނައަތުފައި ބަހައްޓާނީ ކޮޅަށް ޖަހައި
ވިއްދައިފައެވެ .މިއީ ބައެއް ފަހަރަށް ޢަމަލު ކުރައްވައިފައިވާ ގޮތެއް ކަމަށް
ވެދާނެއެވެ .ފާޅުކަން ބޮޑީ މި ގޮތެވެ .މިއީ ރިވާޔަތް ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން

ދިމާވި ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ ".انتهى.
ދެވަނަ ގޮތާއި ތިންވަނަ ގޮތުގެ ތަފާތަކީ :ކަނައަތުފައި ކޮޅަށް ޖަހައި
ވިއްދުމާއި ކަނައަތުފައި ފަތުރައިގެން އިނުމެވެ .ދެވަނަ ގޮތުގައި ވާތުފައި
ނެރޭނީ ކަނައަތް ފަރާތުންނެވެ .ތިންވަނަ ގޮތުގައި ވާތުފައި ނެރޭނީ ކަނާތު
ފަލަމަސްގަނޑާއި ފައިދަނޑިއާ ދެމެދުންނެވެ.
މި ޒަމާނުގައި ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންކަމަށް އަމިއްލައަށް ނިސްބަތްވެ ގަނެގެން
އުޅޭ ބައެއް މީހުން މި ކަން ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ ހަމަ
އެކަނި މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތެވެ .އެކަމަކު އެއީ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް
ޢިލްމުވެރިއަކު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ .އަބޫ ދާވޫދުގެ ނައްޞުން މި

އައު ގޮތް ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަން އެނގެއެވެ .واهلل أِّهلم.

**************
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 -7ތަސްބީޙަ ކިޔާއިރު ކަނައަތުގެ އިނގިލިތަކުން އެކަނި ގުނުން
މި ކަމުގައި އެމީހުންގެ ޙުއްޖަތަކީ ޢަބްދު اهلل ބުނު ޢަމްރު ބުނުލްޢާޞް رضي
اهلل هنإ ގެ ޙަދީޘުގެ ރާވީންގެ ބައެއް ޞީޣާތަކެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ول ِ
اهلل  zيِّد ْع ِق ُد الت ِ
يح بِيِّ ِمينِ ِإ) މާނައީ" :އަހުރެން ރަސޫލުاهلل
ت ِّر ُ ِّ
( ِّرأِّيْ ُ
َّسب ِّ
ْ
ކަނައަތްޕުޅުން ތަސްބީޙަ ގުނުއްވި ތަން ދުށީމެވެ".
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z

މިއީ އެހެން ހުރިހާ

ރާވީން އެކަހެރިކޮށް މުޙައްމަދު ބުނު ޤުދާމާ ބުނު އަޢުޔުނު ގެންނަވާފައިވާ
ޞީޣާއެކެވެ.
ޢަބްދު اهلل ބުނު ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞް رضي اهلل هنإ ގެ ޙަދީޘަކީ ސުނަނުގެ
ހަތަރު

އަޞްޙާބުންގެ

އިތުރަށް،

އެހެން

ބޭކަލުން

ތަކެއްވެސް

ول اللَّ ِإ
ال ِّر ُ ُ
ރިވާކުރައްވައިފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ .އެ ޙަދީޘުގެ ޞީޣާއަކީ (قِّ ِّ
اجلنَّةِّ و ُمها ي ِسري ومن يدعمل هبِِما قِّلِ
َّ ِ
ِ
يل قِّالُوا ِّوِّما ُمهِّا
ِّخلتِّان ِّم ْن ِّحافِّ ِّظ ِّهلِّْيه ِّما أ ِّْد ِّخلِّتِّاوُ ِّْ ِّ ِّ ِّ ب ِّ ِّ ْ ِّ ْ ِّ ُ ِّ ب
ص ِّال ٍة ِّم ْكتُوبٍِّة ِّه ْشبرا ِّه ْشبرا
ول اللَّ ِإ قِّ ِّ
يِّا ِّر ُ ِّ
ال أِّ ْن ِّْحت ِّم ِّد اللَّإِّ ِّوتُ ِّكبادِّروُ ِّوتُ ِّسبا ِّحإُ ِيف ُدبُِر ُك ال ِّ
ك تُسباح اللَّإ وتُ ِّكبادرو وِّْحتم ُدو ِمائِّةِّ مَّرٍة فِّتِ
ضجعِ
ون وِمائِّدتِّ ِ
وإِ ِّذا أِّتِّدْي ِّ ِ
ان
س
مخ
ك
ل
ْ
ِّْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ُ ِّ ِّ ُُ ِّ ِّ ُ
ِّ
ت إ ِّىل ِّم ْ ِّ
ُ ِّ
ِّ
ان وأِّلْ ِّف ِ
بِاللاس ِ
ان ومخِّْس ِمائٍِّة ِيف الْ ِم ِّيز ِان فِّأِّيُّ ُكم يِّد ْعمل ِيف الْيِّدوِم واللَّْيدلِّ ِة أِّلْ ِّف ْ ِ
س ِمائِِّة
مخ
و
ن
ِّْ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُ
ِّ
ُ
يائ ٍة قِّالُوا ِّكيف من يدعمل ِهبا قِّلِ
ال ِِّ
ِ
ص ِّالتِِإ فِّديُ ِّذ اكُرُو
يف
ن
ا
ط
َّي
الش
م
ك
د
ِّح
أ
يء
َي
ق
يل
ِّ
ِّ
ِّ
ُ
ُ
ِّ
ِّ ِّ
ْ
ِّ
ُ ِّ ْ
ْ ِّ ِّ ْ ِّ ْ ِّ ُ ِّ ب
z

 43رواو أِّبو داود والبيهقي
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ول ِ
اهلل
ت ِّر ُ ِّ
اجةِّ ِّك ِّذا ِّوِّك ِّذا فِّ ِّال يِّد ُقوُهلِّا ِّويِّأْتِ ِيإ ِهْن ِّد ِّمنِّ ِام ِإ فِّديُدنِّد اوُمإُ فِّ ِّال يِّد ُقوُهلِّا قِّ ِّ
ال ِّوِّرأِّيْ ُ
ِّح ِّ

 zيِّد ْع ِق ُد ُه َّن بِيِّ ِد ِو) މާނައީ" :ރަސޫލު اهلل  zޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ .އެ
ދެކަމެއް ކުރުމަށް ރައްކައުތެރިވި މީހާ އެ

ދެކަމުގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ

ވަންނާނެ ދެ ކަމެއްވެއެވެ .އެއީ ވަރަށް ލުއި ދެ ކަމެކެވެ .އެ ދެކަންތައް
މަދު ބަޔަކު މެނުވީ ނުކުރެއެވެ .އެބައިމީހުން ދެންނެވޫއެވެ .އޭ اهلل ގެ
ރަސޫލާއެވެ! އެއީ ކޮން ދެ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ .ފަރްޟު
ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން މާތް اهلل އަށް ދިހަ ފަހަރު ޙަމްދުކޮށް ،ދިހަ ފަހަރު
ތަސްބީޙަ ކިޔައި ،ދިހަ ފަހަރު ތަކްބީރު ކިޔާށެވެ .އަދި ތިބާ ނިދަން
އޮށޯތުމަށް ފަހު اهلل އަށް ސަތޭކަ ފަހަރު ޙަމްދުކޮށް ،ތަސްބީޙަ ކިޔައި،
ތަކްބީރު ކިޔާށެވެ .އެއީ ދުލުން ކިޔޭ ދުއިސައްތަ

ފަންސާސް ފަހަރެވެ.

އެކަމަކު މީޒާނުގައި އެއީ ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކައެވެ .ރެއަކާ ދުވާލުގެ
ތެރޭގައި ،ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ނުބައި ކަންތައް ކުރެވޭނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ
ތެރެއިން ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުން ދެންނެވޫއެވެ .މަދު ބަޔަކު އެކަން
ކުރަނީ ކީއްވެގެން ތޯއެވެ؟ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ .ނަމާދު ކުރަން ހުންނައިރު،
އޭނާގެ ގާތަށް ޝައިޠާނާ އައިސް އޭނާއަށް ،އޭނާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ
ކަންތައްތައް ހަނދާންކޮށް ދޭނެއެވެ .މިހެންވެ އޭނާއަށް އެ ބަސްފުޅުތައް
ނުކިޔެނީއެވެ .އޭނާ ނިދަން އޮށޯންނަ އިރަށް އޭނާގެ ގާތަށް އެކަލޭގެ އައިސް
އޭނާ ނިންދަވާލައެވެ .އެހެންވެ އޭނާއަށް އެ ބަސްފުޅުތައް ނުކިޔެނީއެވެ.
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ول ِ
އކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން އެ ކަލިމަތައް ގުނުއްވި ތަން
اهلل ެ z
ِّر ُ ِّ
ދ
އަހުރެން ދުށީމެވެ ".މިރިވާޔަތުގައި މި އޮތީ (يعقد التسبيح :ތަސްބީޙަ ޢަދަ ު

ت ِّر ُ ْوِّل
ކުރައްވަނީ) އެވެ .އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި އައިސްފައި ވަނީ ( ِّولِِّّق ْد ِّرأِّيْ ُ
ِ
ِ
ِّصابِعِ ِإ) މާނައީ" :މަކަށަވަރުން ر ول اهلل  zމި
اهلل  zيِّد ْعق ُد ِّه ِّك ِّذاِّ ،و ِّه َّد بأ ِّ
ގޮތަށް

ގުނުއްވި

ތަން

އަހުރެން

ދުށީމެވެ.

އަދި

އެކަލޭގެފާނު

އިނގިލިފުޅުތަކުން ޢަދަދު ކުރެއްވިއެވެ".
މި ޙަދީޘުގެ ސަނަދަށް ބަލާއިރު ،އެއީ ހަމައެކަނި ޢަބްދު اهلل ބުނު އަމްރު
ބުނުލް ޢާޞު رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން އެކަހެރިކޮށް އައިސްފައިވާ
ޙަދީޘެކެވެ .އިބްނު ޢަމްރުގެ އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ އެކަހެރިކޮށް
އައްސާއިބު ބުނު ޒައިދެވެ .ނުވަތަ އިބްނު މާލިކެވެ .އައްސާއިބުގެ އަރިހުން
އެކަހެރިކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢަޠާއު ބުނުއް ސާއިބެވެ .މި ޙަދީޘް
މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ޢަޠާއުގެ އަރިހުންނެވެ.

44

އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހުން

ޙއްމާދު ބުނު ޒައިދާއި ،އަބޫ ޚައިޘަމަތު
ޝުޢުބާއާއި ،ސުފްޔާނުއްޘައުރީއާއިަ ،
ޒުހައިރު ބުނު ޙަރްބާއި ،އިސްމާޢީލު ބުނު ޢަލިއްޔާއާއި ،އަލްއަޢުމަޝު
ރިވާކުރައްވައިފައި ވެއެވެ .އެހެން ވީމާ ،މިއީ ފެށުނުއިރު އެކަހެރި ،ނިމުނު
އިރު

44

މަޝްހޫރު

ޙަދީޘެކެވެ.

މި

ބޭކަލުންނަކީ

ރިވާޔަތާއި،

ޙިފްޡާއި،

نظري هذا احلديث يف التفرد يف أِّولإ ,والشهرة يف آخرو :أِّول حديث يف (صحيح البخاري)( :إِمنا األِّهمال بالنيات) وآخر
حديث فيإ( :كلمتان .) . . .
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ޢިލްމުވެރިކަމާއި ،މަސައްކަތުގެ ބަރާބަރުކަމުގައި ބޮޑެތި ފަރުބަދަތަކެއް ފަދަ
ބޭކަލުންތަކެކެވެ.

މިހުރިހާ

އެކަލޭގެފާނުންގެ

އަތްޕުޅުންނެވެ).

ބޭކަލުންވެސް

ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ( .بيمينإ:

ވިދާޅުވެފައިވަނީ

އެއްވެސް

ބޭކަލަކު

އެކަލޭގެފާނުންގެ

(بيدو:
ޚިލާފުވެ

ކަނައަތްޕުޅުންނޭ)

ވިދާޅުވި ބޭކަލަކު އެބޭކަލުންގެ ތެރޭގަނެތެވެ.
ޚިލާފު އުފެދުނީ އަލްއަޢުމަޝްގެ އަރިހުން ޢަޘާމު ބުނު ޢަލީ ރިވާ ކުރެއްވި
ޞީޣާގައެވެ .އެރިވާޔަތުގައި (بيمينإ :އެކަލޭގެފާނުންގެ ކަނައަތްޕުޅުންނޭ)
ވެއެވެ.

45

އެހެންކަމުން މުޙައްމަދު ބުނު ޤުދާމާ ،ޢަޘާމުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވި
ރިވާޔަތަކީ ޢަޘާމުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވި އޭނާގެ ޒަމާނުގައި އޭނާއާއެކު
އުޅުއްވި އޭނާގެ ޢުމުރުފުރައިގެ ޢިލްމުވެރިންނާ ޚިލާފު ރިވާޔަތެކެވެ .ޢަޘާމު
ރިވާކުރައްވައިފައި
ޢުމުރުފުރައިގެ

ވަނީ

އަލްއަޢުމަޝްގެ

ޢިލްމުވެރިން

ކިބައިންނެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވަނީ

(بيدو:

އަލްއަޢުމަޝްގެ
އެކަލޭގެފާނުންގެ

އަތްޕުޅުންނެވެ ).ނުވަތަ އެ މާނާގައި (يعقد التسبيح :ތަސްބީޙަ ގުނުއްވިއެވެ).
ޢަޘާމު ،މިޙަދީޘް ރިވާކުރައްވައިފައިވަނީ ،އަލްއަޢުމަޝްގެ ކިބައިން ،ޢަޠާއުގެ
އބުގެ ކިބައިން ޢަބްދު اهلل ބުނު ޢަމްރު
ކިބައިން ،އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު އައްސާ ި

 45رواو أِّبو داود ،ومن طريقإ البيهقي.
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ބުނުލް ޢާޞު رضي اهلل هنإ ގެ ކިބައިންނެވެ .މިއީ ކޮން ބޭކަލުންތަކެއްކަން
އެނގެން އެބަޖެހެއެވެ.
އަލްއަޢުމަޝަކީ :ސުލައިމާނު ބުނު މިހްރާނުލް ކޫފީއެވެ .އެއީ ޢަޠާއުގެ
ލ
އަރިހުން ޙަދީޘް ރިވާ ކުރެއްވި ބޭކަލެކެވެ .އޭނާގެ ރިވާޔަތްތަކަކީ މަޤްބޫ ު
ރިވާޔަތްތަކެކެވެ .އަލްއަޢުމަޝްގެ ހުރިހާ ރިވަޔަތްތަކެއްވެސް އައިސްފައިވަނީ
ޢަޠާއުގެ
ތަދްލީސް

ކިބައިންނެވެ.
46

އަލްއަޢުމަޝަކީ

ޙަދީޘް

ރިވާ

އ
ކުރެއްވުމުގަ ި

ވެރިއެއް ކަމަށް ސިފަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް އަލްޙާފިޡު އިބްނު

ޙަޖަރު (طبقات املدلسن) ގައި ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ،އޭނާގެ ތަދްލީސުގެ
މިންވަރަކީ ވަރަށްކުޑަ މިންވަރެކެވެ .ޢަޘާމު ބުނު ޢާމިރުލް ކޫފީ އެކަހެރިގޮތަށް
މި ޙަދީޘް ރިވާ ކުރެއްވީ އަލްއަޢުމަޝްގެ ކިބައިންނެވެ .ޢަޘާމަކީ ތެދުވެރި
ބޭކަލެކެވެ.

ޢަޘާމުގެ

ކިބައިން

އެތައް

ބޭކަލުންތަކެއްވަނީ

މިޙަދީޘް

ރިވާކުރައްވާފައެވެ .އޭގެތެރޭގައި
 -1އޭނާގެ ދަރިކަލުން :ޢަލީ ބުނު ޢަޘާމުވެއެވެ .އެއީ އިތުބާރު ހުރި

އިމާމެކެވެ .އޭނާގެ ރިވާޔަތުގައިވާ ޞީޣާއަކީ (رأِّيت ر وِّل ِ
اهلل  zيِّد ْع ُق ُد
ِّ ْ ُ ِّ ُ ْ
މނައީ" :ރަސޫލު اهلل  zތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެ ގުނުއްވި ތަން
التَّ ْسبِْيح)ާ 47
އަހުރެން ދުށީމެވެ".

 46ޙަދީޘް ރިވާކުރާ އިރު އޭނާ އެ ޙަދީޘް ލިބިގަން ރާވީއަށް ސަނަދު ނުކޮށް ޙަދީޘް ރިވާ ކުރުން
 47أِّخرجإ احلاكم يف( :املستدرك))547/1( :

ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައު ކަމެއް ނެތް

 -2މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދިލްއަޢުލާ އައްޞަންޢާނީ :މިއީ އިތުބާރު
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ހުރި

ބޭކަލެކެވެ.
-3

އަލްޙުސައިނު ބުނުއް ޛިރާޢުލް ބަޞަރީ :މިއީ ތެދުވެރި ބޭކަލެކެވެ .މި

ދެ ބޭކަލުންގެ ވެސް ޞީޣާއަކީ (رأِّيت ر ول اهلل  zيعقد التسبيح)

48

"ރަސޫލު اهلل  zތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެ ގުނުއްވި ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ".
އައްތިރްމިޛީ މި ޙަދީޘް ރިވާކުރައްވައިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުލް

ت ِّر ُ ْوِّل
އަޢުލާ އައްޞަންޢާނީގެ ކިބައިންނެވެ .އައްތިރްމިޛީގެ ޞީޣާއަކީ ( ِّرأِّيْ ُ
ِ
އ" :ރަސޫލު اهلل  zތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެ
اهلل  zيِّد ْع ِق ُد التَّ ْسبِْي ِّح بِيِّ ِد ِو) މާނަ ީ
އަތްޕުޅުން ގުނުއްވި ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ ).އައްތިރްމިޛީ ވިދާޅުވިއެވެ.
މިއީ ޣަރީބު ،ޙަސަނު ޙަދީޘެކެވެ .އޭނާ މިގޮތަށް ރިވާކުރެއްވީ އަލްއަޢުމަޝުގެ
ރ
ކިބައިން ޢަޠާއު ބުނުއްސާއިބުގެ ކިބައިންނެވެ .ޝުޢުބަތާއި އައްޘައު ީ
ތަފްޞީލުކޮށް މިޙަދީޘް ރިވާ ކުރެއްވީ ޢަޠާއު ބުނުއް ސާއިބުގެ ކިބައިންނެވެ.
 -4އަބުލް އަޝްޢަޘު އަޙްމަދު ބުނުލް މިޤްދާމުލް ޢިޖްލިއްޔުއްބަޞަރީ :މިއީ

ތެދުވެރި ބޭކަލެކެވެ .އޭނާގެ ޞީޣާއަކީ (رأِّيت ر وِّل ِ
اهلل  zيِّد ْع ِق ُد التَّ ْسبِْي ِّح)
ِّ ْ ُ ِّ ُ ْ
"ރަސޫލު اهلل  zތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެ ގުނުއްވި ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ".

އަލްބަޣްވީ (شرح السنة) ގެ ( )47/5ގައި މި ޙަދީޘް ނެރުއްވާފައި ވަނީ

 48أِّخرجإ النسائي يف ( :ننإ).)79/3(:
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(رأِّيت ر وِّل ِ
اهلل  zيِّد ْع ِق ُد التَّ ْسبِْي ِّح بِيِّ ِد ِو)
ِّ ْ ُ ِّ ُ ْ

49

"ރަސޫލު اهلل  zތަސްބީޙަ

ވިދާޅުވެ އެކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅުން ގުނުއްވި ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ".
 -5ޢުބައިދުهللا ބުނު މައިސަރަތުލް ބަޞަރީ :މިއީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ހަރު
ބޭކަލެކެވެ.
އަބޫ ދާވޫދު رمحإ اهلل تعاىل އެކަލޭގެފާނުންގެ ސުނަނުގެ ()81/2ގައި

ގެންވައިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޙަދީޘުގެ ޞީޣާއަކީ (رأِّيت ر وِّل ِ
اهلل  zيِّد ْع ِق ُد
ِّ ْ ُ ِّ ُ ْ
ޙ ވިދާޅުވެ ގުނުއްވި ތަން އަހުރެން
التَّ ْسبِْي ِّح) "ރަސޫލުاهلل  zތަސްބީ ަ

ދުށީމެވެ ".ދެން އަބޫ ދާވޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.އިބްނު ޤުދާމާ ވިދާޅުވިއެވެ.
(بيمينإ :އެކަލޭގެފާނުންގެ ކަނައަތްޕުޅުންނެވެ ).انتهى

 -6މުޙައްމަދު ބުނު ޤުދާމަތުލް މަޞީޞީ :މިއީ އަބޫ ދާވޫދުގެ ޝައިޚުންގެ
ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ،އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭކަލެކެވެ .އޭނާގެ ޞީޣާގައި

ވަނީ (رأِّيت ر وِّل ِ
اهلل  zيِّد ْع ِق ُد التَّ ْسبِْي ِّح
ِّ ْ ُ ِّ ُ ْ

بِيِّ ِمْينِ ِإ)

50

"ރަސޫލުاهلل  zތަސްބީޙަ

ވިދާޅުވެ ކަނައަތްޕުޅުން ގުނުއްވި ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ".
މިއީ ޢަޘާމުގެ ފަސް ދަރިވަރުންނެވެ .އެބޭކަލުންނަކީ އިތުބާރުހުރި ހަރުދަނާ
 49رواو ابن حبان كما يف( :موارد الظمآن)( :ص)580:
50

رواو أِّبو داود يف ( :ننإ) ,)81/2( :والبيهقي من طريقإ يف( :السنن الكربى).)187/2( :انظر( :نتائج األِّفكار) البن
حجر )267ُ/ُ2( :وحكى االتفاق فقال( :وقد اتفقوا هلى أِّن الثقة إِذا َتيز ما حدث بإ قبل اختالطإ مما بعدو قُبل ,وهذا

من ذاك) انتهى  .تنبيه :يف( :السلسة الضعيفة) ,112ُ/ُ1( :رقم  ,49ُ-48ُ/ُ3(ُ,)83ُ/رقم  )1002ُ/هزا احلديث
بلفظ( :بيمينإ) إِىل :الرتمذي ,والنسائي يف ننإ ,ويف :همل اليوم والليلة ,وإِىل احلاكم ,وكل هذا غلط يف العزو فال يوجد هند
هؤالء بلفظ( :بيمينإ) ,وذكرو هلى الصوا يف ختريج( :الكلم الطيب) (ص .)69 /
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ބޭކަލުންގެތެރޭގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ބޭކަލުންނާއި،

އިތުބާރު

ކުރެވޭ

ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލުންނާއި ،ތެދުވެރި ބޭކަލުންގެ
ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަ ވާ ބޭކަލުންތަކެކެވެ .އޭގެތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް
ފާހަގަކުރެވޭ ބޭކަލަކީ އޭނާގެ ދަރިކަލުން ޢަލީ ބުނު ޢަޘާމެވެ .އައްޛަހަބީ
ސިފަކުރައްވާ ގޮތުގައި ،އޭނާއަކީ :ا ِإلمام الثقة احلافظ އެވެ .މިހުރިހާ
ބޭކަލުންގެވެސް ޞީޣާއަކީ (يعقد التسبيح :ތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެ ގުނުއްވިއެވެ.).
ތަފާތުވެފައިވަނީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުލް އަޢުލާއާއި ،އަޙްމަދު ބުނުލް

މިޤްދާމެވެ .މި ދެ ބޭކަލުންގެ ރިވާޔަތުގެ ޞީޣާގައި އޮތީ (يعقد التسبيح بيدو:
ތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެ އަތްޕުޅުން ގުނުއްވިއެވެ).

މި ރިވާޔަތުގެ މާނަ އެހެން ބޭކަލުންގެ ރިވާޔަތުގެ ޞީޣާގެ (يعقد التسبيح:
ތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެ ގުނުއްވިއެވެ ).މާނައިން ބޭރެއް ނުވެއެވެ .އެހެނީ
ތަސްބީޙަ ގުނޭނީ އަތުންނެވެ .އެހެންކަމުން ދެ ތަޚްރީޖު ވެސް ނުކުމެފައިވަނީ
ޞައްޙަ މަގުންނެވެ.
މިތާނގައި ޢަޘާމާއާ އެކަހެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ އަބޫދާވޫދުގެ ޝައިޚު

މުޙައްމަދު ބުނު ޤުދާމަތުލް މަޞީޞީ އެވެ .އޭނާގެ ޞީޣާއަކީ (يعقد التسبيح
بيمينإ:

އެކަލޭގެފާނު ތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެ ގުނުއްވީ

ކަނައަތްޕުޅުންނެވެ).

މިކަމުގައި އޭނާއާ އެހެން އެއްވެސް ބޭކަލަކު ތަބާވެ ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.
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އޭނާއަށް މިކަމުގައި ހެއްކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވެއެވެ .އޭނާ މިގޮތަށް
ޢަޘާމުގެ ކިބައިން ،އަލްއަޢުމަޝްގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވީ އެހެން ހުރިހާ
ރާވީންނާ ޚިލާފަށެވެ .އަލްއަޢުމަޝްގެ ޢުމުރުފުރާގެ ބޭކަލުންނާ ޚިލާފަށެވެ.
އެހެންކަމުން އެއީ އިތުބާރު ބޮޑު ބޭކަލަކު

ދޫކޮށް އެއަށްވުރެ އިތުބާރު ކުޑަ

ބޭކަލަކާ ތަބާވުމެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ޢަޘާމުގެ ދަރިކަލުން ޢަލީއާއި އަބޫ ދާވޫދުގެ
ޝައިޚު ޢުބައިދު اهلل ބުނު މައިސަރާ ފަދަ އިތުބާރު ހުރި ހަރުދަނާ އެންމެ

ގާތް ބޭކަލުންނާ ޚިލާފުވުމެވެ .އެހުރިހާ ބޭކަލުންވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ (بيدو:
އެކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅުންނެވެ).

ت ِّر ُ ْوِّل
(ولِِّّق ْد ِّرأِّيْ ُ
ޢަޠާއުގެ ކިބައިން ސުފްޔާން ރިވާކުރެއްވި ލަފްޡުގައިވަނީ ِّ
ِ
ِ
ِّصابِعِ ِإ) " 51ރަސޫލުاهلل  zމި ގޮތަށް ގުނުއްވި ތަން
اهلل  zيِّدعُ ُّد ِّه ِّك ِّذاِّ ،و ِّه َّد بأ ِّ
އަހުރެން ދުށީމެވެ .އެ ކަލޭގެފާނު ގުނުއްވީ އިނގިލިފުޅުތަކުންނެވެ ".އޭގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭކަލަކު (بيمينإ :އެކަލޭގެފާނުންގެ ކަނައަތްޕުޅުންނެވެ).
ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.
މި އިޚްތިލާފަކީ ރަސޫލުاهلل  zގެ އަރިހުން އަދި މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި
ޞަޙާބީ ޢަބްދުاهلل ބުނު ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞު رضي اهلل هنهما ގެ އަރިހުން
އައިސްފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ .މިއިޚްތިލާފު އުފެދިފައި މިވަނީ ރާވީންގެ

 51أِّخرجإ هبد الرزاق.)223/2( :
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ހިފްޡާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މިންވަރުގެ ސަބަބުންނެވެ( .بيمينإ :އެކަލޭގެފާނުންގެ
ކަނައަތްޕުޅުން) ގެ ލަފްޡު އައިސްފައިވަނީ އަބޫ ދާވޫދުގެ ޝައިޚް މުޙައްމަދު
ބުނު ޤުދާމާގެ ކިބައިންނެވެ .މިއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުރާގެ އެހެން ހުރިހާ
ބޭކަލުންނާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .އެ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް
ވުރެ ހިފްޡު ވަރުގަދަ ،ބެލެހެއްޓުންތެރިކަން ފުރިހަމަ ބޭކަލުންވެއެވެ.

ތަޚްރީޖުގެ ޤަވާޢިދު:
(މި ޙަދީޘް ފަދަ) ޙަދީޘެއްގެ މަޚްރަޖު އެއްގޮތް ވެއްޖެނަމަ ،ތަފާތުވުން ހުއްދަ
ނުވާނެތެވެ .މި ޙަދީޘުގެ މަޚްރަޖު އެއްގޮތެވެ .އެއީ ޢަޠާއުގެ ކިބައިން

އައްސާއިބުގެ ކިބައިން ޢަބްދުاهلل ބުނު ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞުގެ ކިބައިންނެވެ.
އެހެން ބަޔަކު ނެތެވެ .އެހެން ކަމުން ބެލެވޭނީ އިބްނު ޤުދާމާއަށް އޮޅުމަކުން

(بيمينإ:

އެކަލޭގެފާނުންގެ

ކަނައަތްޕުޅުން)

ލިޔުއްވުނީ

ކަމަށެވެ.

އެކަލޭގެފާނުންގެ ރިވާޔަތް އެކަލޭގެފާނުންގެ ޢުމުރުފުރާގެ އެހެން ހުރިހާ

ނ ތަފާތެވެ .މުފައްސިރުންގެ ޝައިޚު އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޖަރީރު رمحإ
ރާވީން ާ
اهلل تعاىل އޭނާގެ (تفسري)ގެ ()566/9ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ( .އިތުބާރު

ކުރެވޭ ޙާފިޡުންތަކެއް ވަކި ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ނަޤްލު ކުރައްވާއިރު ،އޭގެ
ތެރެއިން އެކަކު ނަޤްލު ކުރުމުގައި ޖަމާޢަތާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ،ޖަމާއަތުން

ނަޤްލު ކުރިގޮތް ޞައްޙަކަން ބޮޑު ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ).انتهى .މިއީ االصطالح
ގެ ފޮތްތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތެވެ.

52

 52انظر( :النكت) البن حجر )692-691/2( :و(هدي الساري)( :ص )384 ,356 ,348:و(صيانة صحيح مسلم)
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މި ވާހަކަތަކުން އެނގޭ ކަންތައްތައް
 -1އަބޫ ދާވޫދު رمحإ اهلل تعاىل (بيمينإ :އެކަލޭގެފާނުންގެ ކަނައަތްޕުޅުން) ގެ
ލަފްޡުން ތަޚްރީޖު ކުރެއްވިއިރު މި ކަމުގައި މުޙައްމަދު ބުނު ޤުދާމާ އެހެން
ބޭކަލުންނާ އެކަހެރިވެ ވަޑައިގަންފައިވާކަމަށް އިޝާރަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަދި އަލްބައިހަޤީވެސް އެކަލޭގެފާނުންގެ ސުނަނުގައި މިކަމަށް އިޝާރަތް
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 -2މިހެންވެ ،ޢިލްމުވެރިން މި ލަފްޡާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާފައި
ނުވެއެވެ .މި ކަމުގައި އިސްތިސްނާ ވެގެންވާ ބޭކަލަކީ އިބްނުލް ޖަޒްރީއެވެ.
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( -3اليد :އަތް) މި ލަފްޡު ބޭނުން ކުރެވިފައި މިވަނީ އަތުގެ ޖިންސަށެވެ.
އެހެންކަމުން އޭގައި (اليدان :ދެ އަތް) ހިމެނޭނެއެވެ .ނަމާދުގައި ޤިޔާމުގައި
މޭ މަތީގައި އަތް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން އެކަން
އެނގޭނެއެވެ.
 -4ރަސޫލު اهلل  zމި ކަމުގައި އަންހެނުންނަށް އަމުރު ކުރެއްވި ގޮތް

ވަރަށް ސާފެވެ .ޔަސީރާ رضي اهلل هنها ވިދާޅުވިއެވެ( .ރަސޫލު اهلل
އަހުރެމެންނަށް

ޙަދީޘް

البن الصالح( :ص.)154ُ,139:

 53شرح ابن هالن لألِّذكار)251/1(:

ކުރެއްވިއެވެ.

ތިޔަކަނބަލުންގެ

z

މައްޗަށް،
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ތަސްބީޙަކިޔުމާއި ،ތަހްލީލުކިޔުމާއި ،ތަޤްދީސުކުރުން ހުއްޓެވެ .ތިޔަކަނބަލުން
އިނގިލިތަކުގެކުރިން ގުނާ އަދަދު ކުރާށެވެ! ފަހެ ،ހަމަކަށަވަރުން އެ
އިނގިލިތައް

އެކަމަށް

ހެކިބަސް

ޖަވާބުދާރީވެ

ދޭނެތެވެ.

އެކަމުގައި

ތިޔަކަނބަލުން ޣާފިލު ނުވާށެވެ! އޭރުން اهلل ގެ ރަޙްމަތުގެ މަތިން ހަނދުމަ

ނެތިދާނެތެވެ".
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(األِّنامل :އިނގިލިތަކުގެ ކުރި) މި ލަފްޡުން އެއީ ދެ އަތުގެ

އިނގިލިތައްކަން އެނގެއެވެ .އެއީ كلގެ މާނާގައި بعض ބޭނުން ކުރުމެވެ.
އެއިން އެހެން މާނައެއް ނުނެގޭނެއެވެ.

55

56

 -5ނައްޞު ޢާޢްމު މާނާގައި ބޭނުން ކުރުން :މުސްލިމުން ޢަމަލު ކުރަމުން
އައިސްފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ .އަޅުކަންތަކުގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ ޝަރްޢީ ޤާޢިދާއަކީ
ދެއަތުގެ ޢަމަލެވެ.
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ނަމާދުގައި އުފުލުމާއި ،ހަރަން ބަނުމާއި ،ރުކޫޢުންނާއި

ސަޖިދައިން ތެދުވުމުގައި ވާގިހޯދުމަށާއި ،ދުޢާ ކުރުމަށާއި ،ދުޢާ ކުރުމަށް ފަހު
ގައިގައި ފިރުމުމަށް ޓަކައި އަތަށް ފުމެލުމުގައްޔާއި ،ތަޔައްމުމު ކުރުމަށްޓަކައި
ތ
ބިންމަތީގައި ޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ދެ އަތެވެ .ދުޢާ ކުރާއިރު ،ދެ އަ ް
އުފުލުމަކީ ސުންނަތެކެވެ .ސަލަފުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ނަމާދުގައި ޙަރަން
ބަނދެފައި މޭ މަތީގައި ދެ އަތް ބޭއްވުމަކީ (زينة الصالة :ނަމާދުގެ
 54رواو أِّمحد ( 221/14الفتح الرباين) ,وأِّبو داود ( ،)1487والرتمذي ( )3653واللفظ لإ ،واحلاكم ()2007
 55انظر( :شرح األِّذكار) البن هالن.)250ُ/ُ1( :
( 56إِحكام األِّحكام) البن دقيب العيد( )475ُ-474ُ/ُ1( :فتح الباري).)164ُ/ُ4(ُ:
( 57إِحكام األِّحكام).)342ُ/ُ2(:
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ޒީނަތެވެ ).ހަމަ އެ ފަދައިން ތަސްބީޙަކިޔާއިރު އަތުން ގުނުމަކީ ނަމާދު
ނިމުމުގެ ފަހުގެ ޒީނަތެވެ.

އެކަމަކު އަލްޙަޖަރުލްއަސްވަދަށް އިސްތިލާމު

ކުރަންވާނީ ނުވަތަ އިޝާރަތް ކުރަންވާނީ ކަނައަތުންނެވެ .އެއީ ސަލާމް
ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

މިހެންވެ ،އަލްބަޣްދާދީ ُ( ِخزانة األِّد )

58

ގައި

ވިދާޅުވަނީ

ކަނައަތް

ބަރަކާތްތެރިކަމުން މާތްކޮށް ދެއްވި ފަދައިން ،ތަސްބީޙަކިޔާއިރު ،ގުނާ ޢަދަދު
ކުރުމުގައި ވާތް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭތީ ،އެ އަތްވެސް ވަނީ މާތްކޮށް
ދެއްވައިފައެވެ .ދެ އަތުން ތަސްބީޙަކިޔާ ގުނުމަށް ވުރެ ޤުރްއާން ކިޔަވައިފައި
ނުވަތަ ދުޢާކޮށްފައި ދެ އަތަށް ފުމެ ފިރުމުމުގެ މާތްކަން މާ ބޮޑެވެ.
މި ވާހަކަތަކުން ތަސްބީޙަކިޔާއިރު ،އަތުން ގުނުން ސުންނަތް ވެގެންވާކަން
ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ .އަދި އަތުގެ މާނާގައި ދެ އަތް ހިމެނޭކަންވެސް

އެނގެއެވެ( .بيمينإ :އެކަލޭގެފާނުންގެ ކަނައަތްޕުޅުން) ނޭ އޮތް ލަފްޡަކީ شاذ
غري حفوظ ޞީޣާއެކެވެ .މިއީ ޟަޢީފު ޙަދީޘުގެ ސިފައެކެވެ .އެހެން ކަމުން
އެއަށް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

**************
 58بكسر اخلاء ,وهلذا يقولون :ال تفتح اخلِزانة .وْنوو :ال تفتح اجلرا  ,وال تكسر القصعة ,وال َتد القفا ,وإِذا دخلت مكة فافتح:
(طِّوى) وإِذا خرجت فضم( :طُوى) ,واجلنازة بفتح اجليم وكسرها ,فاألِّهلى لألِّهلى ,واألِّ فل لألِّ فل ,وملِك بكسر الالم يف
األِّرض وبفتحها يف السماء( .فتح املغيث) .)43ُ/ُ3(ُ:و(أِّ رار العربية) ألِّمحد تيمور( :ص .)164 :
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 -8ސަޖިދައިގައި އޮންނަ އިރު ،ދެ ފުންނާބު ޖައްސައި
ތަތްކޮށްގެން އޮތުން
ތިންވަނަ މަސްއަލައިގައި ،އަޅުގަނޑު މިހާރު ވާނީ ،ސަޖިދަ ކުރުމުގައި
ހިމެނޭ ނަބިއްޔާ  zގެ ބައެއް ހަދްޔުތައް ބަޔާންކޮށްފައެވެ .ދެ ފުންނާބުގެ
ވާހަކައިގެ ކުރިން އެ ވާހަކަތައް ބަޔާން ކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ފެންނާތީ
އެކަން ކުރީއެވެ .ނަބިއްޔާ  zގެ ހަދްޔުން ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ސަޖިދަކުރަން
ވަނީ ހަތް ގުނަނެއްގެ މަތީގައެވެ .އެއީ :މޫނާއި ،ދެ އަތްތިލައާއި ،ދެ
ކަކުލާއި ،ދެ ފައިތިލައެވެ .ރަސޫލާ  zސަޖިދަ ކުރެއްވީ މި ގޮތަށެވެ .މި
ކަމުގައި މި އަންނަ ކަންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
 -1މަޑުވެލުން :އެއީ ކޮންމެ ގުނަނެއް އެ ގުނަނެއް ބާއްވަން ޖެހޭ ތާނގައި
ޖެހި ޙަރަކާތް ހުއްޓި މަޑުވުމެވެ.
 -2މި ހަތް ގުނަން ބިންމަތީގައި ރީއްޗަށް ޖެއްސުން:
އެއީ އޭގެ މައްޗަށް ހަށިގަނޑުގެ ބާރުތައް ދޫކޮށްލައި އެ ގުނަވަންތަކުން
ހަށިގަނޑު އުފުލުމެވެ.
 -3މެދުމިންކުރުން :އެއީ ހަށިގަނޑު ފަތުރައިލުމާއި ،ދަމައިލުމާއި ،ގޮނި
ކުރުމުގައި މެދުމިން ވުމެވެ .މި ވާހަކަތައް މިހާރު ވާނީ ( )3ގައި އިސްވެ
ބަޔާން ކޮށްފައެވެ.
 -4ފޭ ކުރުން :ދެ ގުނަން ދެމެދު ފޭކުރާނީ ކޮންމެ ގުނަނެއް ވަކިވާ
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މިންވަރަށެވެ .އެއް ގުނަވަނުން ބައެއް އަނެއް ގުނަވަން މައްޗަށް ނާރައި
މިންވަރަށެވެ.

އިބްނުލް

މުނައްޔިރު

އެކަމުގެ

ޙިކްމަތާ

ބެހޭގޮތުން

ވިދާޅުވަނީ"59އެއީ ކޮންމެ ގުނަވަނެއް އޭގެ އަމިއްލަ ގޮތުގައި ފާޅު ކުރުމެވެ.
މި ކަމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާ ސަޖިދައިގައި އޮންނައިރު ،އެއީ އެތައް
އެއްޗެހިތަކެއް ކަން ފާޅުވާނެތެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ގުނަނެއް ވަކިން
ފާޅުވާނެއެވެ .އެކަމަކު އެއް ގުނަން އަނެއް ގުނަނުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ
ތަނެއް ނުފެންނާނެއެވެ .ސަފުގައި ހުންނަ އިރާއި ،ސަޖިދައިގައި އޮންނައިރު،
ތަފާތު ވަނީ މިގޮތުންނެވެ .ސަފުގައި ފާޅުކުރަން ބޭނުން ވަނީ ނަމާދުކުރާ

މީހުންގެ މެދުގައިވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައެއް ވަންތަކަމެވެ ".انتهى.
ސަޖިދައިގެ ގުނަންތަކުގެ ތަފްޞީލީ ސިފަ
ރަސޫލާ  zއެކަލޭގެފާނުންގެ ނިތްކުރިފުޅާއި ،ނޭފަތްޕުޅު ބިންމަތީގައި
ރީއްޗަށް ބާރު ދޫކޮށްލައްވައި ޖެއްސެވިއެވެ .އެހެންކަމުން ނިތްކުރިއާއި
ނޭފަތަކީ ސަޖިދައިގެ އެއް ގުނަނެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ދެ ގުނަނެވެ .ރަސޫލާ
ޅ
 zދެ އަތްޕުޅު ބޭއްވެވީ ދެ ކޯތާފަތްޕުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ،ދެ ކަންފަތްޕު ާ
ހަމަވާ ހިސާބުގައެވެ .ދެ އަތްޕުޅު ބޭއްވެވީ އަތްތިލަފުޅު މައްޗަށް ބަރޯސާވާ
ގޮތަށް ،އިނގިލިފުޅުތައް ކައިރިކުރެއްވުމަށްފަހު ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިކޮށެވެ .ދެ
އަތްދަނޑިފުޅާއި
 59هون املعبود.169ُ/ُ3 :

ދެ

މުލައްދަނޑިފުޅު

ބިންމަތީ

ނުޖެހޭ

ށ
ވަރަ ް
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އުފުއްލަވައިގެންނެވެ .ރަސޫލުاهلل  zވަނީ ދެ އަތްދަނޑި މިނިކާ ޖަނަވާރެއް
ގޮތަށް ބިންމަތީގައި ފެތުރުން ނަހީ ކުރައްވާފައެވެ .އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި

ވެއެވެ( .افرتاش الكلب:

ބންމަތީ ފެތުރިގަނެގެން އޮންނަގޮތަށް)
ކުއްތާ ި

ބިންމަތީގައި ފެތުރި ނުގަންނާށެވެ! ސަޖިދައިގައި ރަސޫލާ  zއޮންނެވީ
އަތްޕުޅު އަރިކަށިފުޅާ ފޭ ކުރައްވައިގެންނެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ ކިހިލިފަތްޕުޅުގެ
ދޮންކަން ފެންނަވަރުވެއެވެ ".އައްތިރްމިޛީއާއި އަލްބައިހަޤީ ރިވާކުރައްވާ
ގޮތުގައި "ނަބިއްޔާ  zވަނީ ސަޖިދައިގައި ގިނައިރުވާނަމަ ދެ މާކަޅުވާ

މަސްގަނޑު މަތީގައި ދެ އުޅަބޮށި ވިއްދުން ހުއްދަ ކުރައްވާފައެވެ .أبو هريرة
الرِّك ِ
ب :ތިޔަބައިމީހުން
رضي اهلل هنإ :مرفوع ކޮށް ރިވާކުރެއްވިއެވެ( .ا ْ تِّعِْيدنُوا بِ ُّ
މާކަޅުވާ

މަސްގަނޑުން

ވާގި

ހޯދާށެވެ!)

އެއަށްފަހުގައި

އައްތިރްމިޛީ

ވިދާޅުވިއެވެِّ ( .كأِّ َّن ِرِّوايِّة ِْ
ص ّح :ދޫކޮށްލާފައި ބާއްވަން ބުނާ
اإل ْر ِّ ال أِّ ِّ
ރިވާޔަތުގެ

ޞައްޙަކަން

ބޮޑެވެ).

އަލްބައިހަޤީ

ވިދާޅުވިއެވެ.

(ބުޚާރީ

ވިދާޅުވިއެވެ :إر الإ أصح :ދޫކޮށްލައިފައި ބޭއްވުން ޞައްޙަކަން ބޮޑެވެ).
ރަސޫލާ  zއެކަލޭގެފާނުންގެ ދެ މާކަޅުވާ މަސްފުޅު ބިންމަތީގައި ރަނގަޅަށް
ޖެއްސެވިއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ދެ މާކަޅުވާ މަސްފުޅު ފޭ ކުރައްވައި ބަނޑުފުޅު
އުފުއްލެވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނުންގެ ބަނޑުފުޅު މާކަޅުވާ މަސްފުޅުން ތަނެއްގައި
ނުބާއްވަވައެވެ.
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ރަސޫލާ  zދެ ފައިންޕުޅު ކޮއްޅަށް ޖައްސަވައި ،ބިންމަތީ ރީއްޗަށް
ށ
ވިއްދެވުމަށް ފަހު ،ދެ ފައިންޕުޅުގެ އިނގިލިފުޅުތަކުގެ ކޮޅު ޤިބްލައާ ދިމާއަ ް
ލަންބުވައި

ލެއްވިއެވެ.

މިއީ

ސުންނަތުގައި

ސަޖިދަކުރަން

އޮތްގޮތުގެ

ތަފްޞީލެވެ.

ސަޖިދަ ކުރުމުގެ ގޮތުގައި ދެ މަސްއަލައެއްވެއެވެ.
ފުރަތަމަ މަސްއަލައަކީ :ސަޖިދައިގައި އޮންނަ އިރު ދެ މާކަޅުވާ މަސްގަނޑު
ޖައްސައިގެން އޮތުމެވެ.
أبو هريرة رضي اهلل هنإ ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވެއެވެ .ރަސޫލުاهلل  zޙަދީޘް

ކުރެއްވިއެވެ" .إِ ِّذا ج ِّد أِّح ُد ُكم فِّالِّ يد ْف ِِّرتش ي ِّدي ِإ افِْ
اش الْ ِّكْل ِ
ض َّم فِّ ِخ ِّذيِْإ"
رت
ب ِّ ،ولْيِّ ُ
ِّ ِّ ِّ ْ ِّ ْ ِّ ْ ِّ ِّ

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސަޖިދަ ކުރާއިރު ކުއްތާ ބިންމަތީ

އޮށޯވެ ފެތުރި ގަންނަ ގޮތަށް އޭނާގެ ދެ އަތް ފަތުރާ ނުލާށެވެ! އަދި އޭނާގެ
ދެ މާކަޅުވާ މަސްގަނޑު ގާތްކޮށް ޖައްސާ ހުށި ކަމެވެ!"

60

މާ ކަޅުވާ

މަސްގަނޑު ފޭ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ޞީޣާ ގެންނެވުމަށް ފަހު،
އަބޫ ހުރައިރަތުގެފާނުގެ މި ޙަދީޘް ގެންނެވިއެވެ .އެއަށް ފަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ج ْوِد) މާނައީ" :ސަޖިދައިގެ ވައްތަރާ ބޮޑަށް
( ِّولِّ ِّع َّل التِّد ْف ِريْ ِّج أِّ ْشبِّإِّ ِهبِّْيئِّة ُّ
الس ُ
ގާތީ ފޭ ކުރުމެވެ ".واهلل أهلم" انتهى

 60رواو أبو داود يف( :با صفة السجود) ،وابن خزية وترمجإ بقولإ( :با ضم الفخذين يف السجود) والبيهقي حتت هذو الرتمجة:
(با يفرج بن رجليإ ويقل بطنإ هن فخذيإ).
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މ ޞީޣާއަކީ ޟަޢީފު ޞީޣާއެކެވެ .އެއީ އޭގެ ސަނަދުގައި
ض ُّم فِّ ْخ ِّذيْ ِإ) ި
(ولْيِّ ُ
ِّ
އިދްރާޖު ކުރައްވާފައިވާ ބައި ޟަޢީފުކަމުންނެވެ .އެއީ އަބޫ ދާވޫދާއި
އެހެނިހެން ބޭކަލުން އަބޫ ޙުމައިދުއްސާޢިދީގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘާ
ޚިލާފު ޞީޣާއެކެވެ.
އައްޝައުކާނީ

رمحإ اهلل تعاىل

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޙަދީޘް:

އެބަހީ

އަބޫ

ޙުމައިދުއްސާޢިދީގެ ޙަދީޘް ،ސަޖިދައިގައި ދެ މާކަޅުވާ މަސްގަނޑު ފޭކޮށް
އ
ބަނޑު އުފުއްލުން ޝަރްޢު ވެގެންވާ ކަމަށް ދަލީލު ކުރެއެވެ .މި ކަމުގަ ި

އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތެވެ ".انتهى.
ދެވަނަ މަސްއަލަ :ސަޖިދައިގައި ދެ ފުންނާބު ކައިރިކޮށް ޖައްސައިގެން
އޮތުން  :މި މަސްއަލަ އުފެދިފައި ވަނީ މި އަންނަ ލަފްޡުތަކާ ހެދިއެވެ.

ص العقب ِ
ن يف السجود :ސަޖިދައިގައި ދެ ފުންނާބު ޖެހިޖެހިގެން ސަފަކަށް
( ِّر ُّ
ނ) މި ލަފްޡާއި (مجع العقبن :ދެ ފުންނާބު ޖަމާކުރުން) މި ލަފްޡާއި
އެތުރު ް
(مجع القدمن :ދެ ފައިތިލަ ޖަމާކުރުން) މި ލަފްޡުންނެވެ .މަޝްހޫރު ހަތަރު
މަޛްހަބުގެ ފިޤްހު ފޮތްތަކުގައި ސަޖިދައިގައި ފައިތިލަ ބައްވަން ޖެހޭގޮތަށް
ބެލިއިރު ،ޙަނަފީންނާއި މަލިކީ ފޮތްތަކުން ކައިރި ކުރުމާ ނުވަތަ ދުރު ކުރުމާ
ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް ނުފެނުނެވެ .ޝާފިޢީންނާއި ޙަންބަލީ
ފޮތްތަކުން ފެނުނީ ދެ ފައިތިލަ ދުރުކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވާ ވަހަކައެވެ.
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ޝާފިޢީންގެ ފޮތްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ދެ ފައިތިލަ ދުރު ކުރާނީ ކައިވަތެއްގެ
މިންވަރަށެވެ.
އައްނަވަވީ رمحإ اهلل تعاىل (الروضة )259/1:ގައި ވިދާޅުވިއެވެ( .އަހުރެން
ބުނީމެވެ .އަހުރެންގެ އެކުވެރިން ބުންޏެވެ .ދެ ފައިތިލަ ދުރުކުރުން ސުންނަތް
ވެގެންވެއެވެ .އަލްޤާޟީ އަބުއްޠައްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެމެންގެ އެކުވެރިން

ބުންޏެވެ .ދެ ފައިތިލަ ދެމެދުގައި މުށެކެވެ ).انتهى.
އައްޝީރާޒީ (املهذ ) ގައި ވިދާޅުވިއެވެ (އޭނާގެ ދެފައި ދެމެދު ފޭކުރަން
ވާނެއެވެ .އެއީ އަބޫ ޙުމައިދުގެ ޙަދީޘާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ)......
إخل .އައްނަވަވީ (اجملموع )373/3 :ގައްޔާއި (الروضة) ގައި ވިދާޅުވެފައިވާ
ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ .ޙަންބަލީންގެ އަރިހުގައި ،އަލްބުރްހާނު އިބްނު މުފްލިޙު
رمحإ اهلل تعاىل (އަވަހާރަވީ ( ،)884املبدع )457/1:ގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ
(ދެ ކަކުލާއި ދެ ފައި ދުރު ކުރަންވާނެއެވެ .އެހެނީ ރަސޫލާ  ސަޖިދަ
ކުރައްވާއިރު ،ދެ ފަލަމަސްފުޅު ފޭ ކުރައްވައެވެ .އިބްނު ތަމީމާއި އެހެނިހެން
ބައެއް

ބޭކަލުން

ވިދާޅުވަނީ

އެކަލޭގެފާނު

ދެ

ފުންނާބުފުޅު

އެއްކޮށް

ލައްވައެވެ ).انتهى.
ދ
މިއިން ޙާޞިލު ވަނީ :ހަތަރު މަޛްހަބުގައި ސަޖިދައިގެ ޙާލަތުގައި ެ
ފުންނާބު އެއްކޮށްލައި ވާހަކައެއް ނެތެވެ .އޮތްނަމަ ،އޮތްހާވެސް ބަހަކީ އިބްނު
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ތަމީމުގެ ކިބައިން އިބްނު މުފްލިޙުލް ޙަންބަލީ ވިދާޅުވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ .އެ
ލަފްޡުގައި ވިދާޅުވަނީ (أنإ َيمع هقبيإ :އެކަލޭގެފާނު ދެ ފުންނާބުފުޅު އެއްކޮށް

ލައްވައެވެ ).މަޛްހަބުގެ كتب الرواية
އަޅުގަނޑަށް

އަލްއިމާމު

ތައް ބެލިއިރު ،އެ ފޮތްތަކުން

އަޙްމަދުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ

ބަސްފުޅެއް

صاف) ގައި އިބްނު ތަމީމުގެ ލަފްޡަށް ހުށައެޅި
ނުފެނުނެވެ .އަލްމަރްދާވީ (ا ِإلنْ ِّ
ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ .ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގައި އޮތީ ދެ ފައިތިލަ ދުރުކޮށް
ފޭ ކުރުމެވެ .އެއީ ދެ ކަކުލާއި ދެ މާކަޅުވާ މަސްގަނޑު ފޭކުރަން އޮތް ބަހާ
އެއްފަސް ކުރުމަށްޓަކައެވެ .އިބްނު ތަމީމުގެ ލަފްޡަކީ ބީރަށްޓެހި ކަފިވުމެކެވެ.
އޭނާ އަލްއިމާމު އަޙްމަދުގެ އަރިހުން އެއްޗެއް ރިވާ ކުރައްވައިފައި ނެތެވެ.
އޭނާގެ ކުރީގެ ބޭކަލުންވެސް އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައެއް ނެތެވެ .އިބްނު ތަމީމު
މި ރައުޔު ގެންނެވީ ކޮންތާކުން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ .ކަންކަން ކިރަން އޮތް
ތަރާދަކީ ސުންނަތެވެ .އެނބުރި ދާންޖެހޭނީ ސުންނަތަށެވެ.
އިބްނު ތަމީމު މި ވަނީ މި ކަމުގައި އެކަހެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ .އަޅުގަނޑު
ބެލި ބެލުމުން އިމާމުންގެ އިމާމު އިބްނު ޚުޒައިމާ رمحإ اهلل تعاىل އޭނާގެ
(صحيح )328/1 :ގައި މި ފަދަ ތަރްޖަމާއެއް ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އެއީ (با

ضم العقبن يف السجود :ސަޖިދައިގައި ދެ ފުންނާބު އެއްކޮށްލުމާ

ބެހޭ ބާބު) މި ތަރްޖަމާގެ ދަށުގައި ރަސޫލާ  zގެ އަނބިކަނބަލުން هائشة
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رضي اهلل هنها ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް ގެންނަވާފައިވެއެވެ .އެކަމަނާ
ވިދާޅުވިއެވެ "އެއް ރެއަކު ތިމަން ކަމަނާގެ ދާން މަތިކޮޅުގައި ر ول اهلل 
އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވިއެވެ .ތިމަންކަމަނާ އެކަލޭގެފާނު ނެތިގެން ބައްލަވައި
ލެއްވިއިރު އޮންނެވީ ސަޖިދައިގައެވެ .އެކަލޭގެފާނު އޮންނެވީ ދެ ފުންނާބުފުޅު
ސަފަކަށް

އަތުރުއްވައިގެން

އިނގިލިފުޅުތަކުގެކޮޅު

ޤިބްލައަށް

ކުރިމަތި

ك) މި ފަދައިން
ض ِّ
اك ِم ْن ِّ ِّخ ِط ِّ
ކުރައްވައިގެންނެވެ .އެކަލޭގެފާނު (اِّللَّ ُه َّم أِّهُ ْوذُ بِ ِر ِّ
ޅ
ވިދާޅުވި އަޑު ތިމަންކަމަނާއަށް އިވިވަޑައިގަތެވެ ".احلديث މި ބަސްފު ު

ނަގައިގެން މި ޒަމާނުގެ ބައެއް މީހުން ،އެއީ ސަޖިދައިގައި އޮތުމުގެ
ސުންނަތް ގޮތް ކަމުގައި ހެދޫއެވެ .އެހެންކަމުން މި ޙަދީޘަށް ބަލައިލަން

اصاب ِّهقبِّدْي ِإ) އެވެ.
(ر ّ
އެބަޖެހެއެވެ .މި ޙަދީޘުގައި މި އޮތީ ِّ

ތ
މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމެވެ .މި ޙަދީޘުގެ އަޞްލު އޮ ީ
ޞަޙީޙު މުސްލިމު ( )352/1ގައެވެ .އޭގެ ސަނަދަކީ ޢުބައިދުاهلل ބުނު
ޢުމަރުލް ޢުމަރިއްޔު ،މުޙައްމަދު ބުނު ޔަޙްޔާ ބުނު ޙައްބާނުގެ ކިބައިން،
އަލްއަޢުރަޖުގެ ކިބައިން އަބޫ ހުރައިރަތުގެފާނު އަރިހުން ޢާއިޝަތުގެފާނު
އަރިހުންނެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .އެއްރެއަކު ރަސޫލާ  zދާންމަތިކޮޅުގައި
ނެތިގެން ހޯއްދަވަނިކޮށް ތިމަން ކަމަނާގެ ދެ އަތްޕުޅު ބީހުނީ އެކަލޭގެފާނުގެ
ދެ ފައިންޕުޅުގެ ބަނޑުފުށުގައެވެُ .އެކަލޭގެފާނު އޮންނެވީ ސަޖިދައިގައެވެ .ދެ

اك
ض ِّ
ފައިންޕުޅު އޮތީ ކޮޅަށެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަމުން ދިޔައީ "اِّللَّ ُه َّم أِّهُ ْوذُ بِ ِر ِّ
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ك . . .އެވެ").
ِم ْن ِّ ِّخ ِط ِّ
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އަރިހުން هائشة رضي اهلل هنها ގެ އަރިހުން ،ޔަޙްޔާ ބުނު ސަޢީދުލް
އަންޞާރީ ރިވާ ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ތިމަންކަމަނާ
އޮންނެވީ ރަސޫލުاهلل  zގެފާނުންގެ އަރިހުގައެވެ .ފަހެ އެ ރޭ ތިމަން
އެކަލޭގެފާނު

ކަމަނާއަށް

ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ތިމަންކަމަނާގެ

އަތްޕުޅުން

އެކަލޭގެފާނުގެ ގައިކޮޅުގައި ބީހެވުނުއިރު ،އަތްޕުޅު ބޭއްވުނީ އެކަލޭގެފާނުންގެ
ދެ

ފައިތިލަފުޅު

މަތީގައެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ސަޖިދައިގައެވެ.

އޮންނެވީ

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަމުން ދިޔައީ اللهم  ".....احلديث އެވެ.
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هائشة رضي اهلل هنها ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތުގެ މުސްލިމު ފަދަ
ي ِّهلِّى بِّطْ ِن قِّ ِّد ِّمْي ِإ) :ތިމަންކަމަނާގެ ދެ
ބޭބޭކަލުންގެ ލަފްޡަކީ (فِّد ِّوقِّد ِّع ْ
ت يِّ ِّد ْ
އަތްޕުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެ ފައިންޕުޅުގެ ދަށް ފުށުގައި ޖެހުނެވެ ).މާލިކުގެ
ލަފްޡަކީ

(فِّدوضعت ي ِ
ي ِّهلِّى قِّ ِّد ِّمْي ِإ) "ތިމަން
د
ِّ ِّ ْ ُ ِّ ْ

ކަމަނާގެ

އަތްޕުޅު

އެކަލޭގެފާނުންގެ ދެ ފައިންޕުޅުގެ މަތީގައި ބޭއްވެވީމެވެ ".ސަޖިދަކުރާ މީހާ
އޭނާގެ
61

ދެ

ފުންނާބު

ޖައްސައި

އެއްކޮށްލައި

ވާހަކައަށް

ދަލީލު

މި ޙަދީޘް ރިވާ ކުރެއްވީ أمحد )201،58/6( :އާއި ،أبو داود )547/1( :އާއި النسائي )102/1( :އާއި
والدارقطين )143/1( :އާއި ،ابن هبد الرب( :التمهيد )349/23 :އެވެ.

 62ރިވާ ކުރެއްވީ (املوطأ  ))214/1ގައި މާލިކާއި ،الرتمذي )489/5( :އާއި ،النسائي)222/2( :އާއި( ،شرح
معاين اآلثار  )234/1ގައި އައްޠައްޙާވީއާއި( ،شرح السنة )166/5 :ގައި އަލްބަޣްވީއެވެ.
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ދެއްކެވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ބޭކަލަކު ތަރުޖަމާއެއް ކުރައްވައިފައެއް ނުވެއެވެ.
واهلل أهلم.
ދެ ފައިތިލަ މަތީގައި އަތް ޖެހުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ އަތް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދެ

ފުންނާބު ޖައްސައި ތަތްކޮށް ދެ ފައިތިލަ ޖެއްސުން ލާޒިމެއް ނުވާނެއެވެ.
ވެދާނެ

ކަމަކުން

އިސްލާމްދީނުގެ

ސުންނަތް
އެންމެ

ކަމެއް

މަތިވެރި

ނުނެގޭނެއެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް

އ
އެ ީ

ޝަޢީރާއެއްގައި

ހިމެނޭ

ޢަމަލީ

ސުންނަތަކަށް ވާތީއެވެ.

ދެން އޮތީ هائشة رضي اهلل هنها ގެ ޙަދީޘުގެ ލަފްޡެވެ .އޭގައި އޮތީ "فِّد ِّو ِّج ْدتُإُ
ِ
اصاب ِّه ِقبِّدْي ِإ" މާނައީ" :ފަހެ ތިމަން ކަމަނާއަށް އެކަލޭގެފާނު
ِّ اجداب ِّر ّ

ސަޖިދައިގައި ދެ ފުންނާބުފުޅު ކައިރި ކައިރީގައި އަތުރައި ލައްވައިގެން
އޮންނެވި ތަން ފެނިވަޑައިގަތެވެ ".ނަމަވެސް މި ލަފްޡުގެ ދަރަޖައަކީ
ކޮބާހެއްޔެވެ؟

އެއީ

މުސްލިމު

ބަޔާން

ކުރެއްވި

ބޭބޭކަލުންގެ

މަގުން

އައިސްފައިވާ ލަފްޡެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެ ލަފްޡު އައިސްފައިވަނީ އެހެން
މަގަކުން ހެއްޔެވެ؟ މި ޙަދީޘް މި ލަފްޡުގައި އެހެން މަގަކުން އައިސްފައި
އެބަ އޮތެވެ .އެ ތަޚްރީޖު ކުރައްވައިފައި ވަނީ އިބްނު ޚުޒައިމާ ( )654އެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ ތަރްޖަމާއަކީ (با

ضم العقبن يف السجود :ސަޖިދައިގައި ދެ

ފުންނާބު އެއްކޮށްލުމާ ބެހޭ ބާބު) އެވެ .އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހުން އިބްނު

ޙިއްބާން )1933( :އާއި (شرح معاين اآلثار )234/1 :އާއި (مشكل
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اآلثار )111:ގައި އައްޠައްޙާވީއާއި( ،املستدرك )228/1:ގައި އަލްޙާކިމާއިُ،
(الكربى )116/2 :ގައި އަލްބައިހަޤީ އާއި( ،التمهيد )348/23:ގައި އިބްނު
ޢަބްދުލްބިއްރު ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިއިން އެއްވެސް ބޭކަލަކު އެކަމަށް
ހެކި ދެއްކެވުމަށް

ތަރްޖަމާއެއް ނަހައްދަވައެވެ .މި ހުރިހާ ބޭކަލުންގެވެސް

ސަނަދު ގެންނަވާފައި ވަނީ ސަޢީދު ބުނު އަބީ މަރްޔަމުގެ މަގުންނެވެ.
އެއަށްފަހު އަލްޙާކިމު ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ އައްޝައިޚައިނިގެ ޝަރްޠުގެ މަތިން
ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ .އެކަމަކު އެ ދެބޭކަލުން މި ލަފްޡުން މި ޙަދީޘް ތަޚްރީޖު
ކުރައްވާފައި ނުވެއެވެ .މި ޙަދީޘް ނޫން އެހެން އެއްވެސް ޙަދީޘެއްގައި
ސަޖިދައިގައި ދެ ފުންނާބު އެއްކޮށްލަން ޖެހޭ ވާހަކަ އައިސްފައި ނެތެވެ.

انتهى.
އައްޛަހަބީ رمحإ اهلل تعاىل އޭނާގެ (تلخيص) ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .މި
އެއްބަސްވުމަކީ

ޛަހަބީއާ

ވަރަށް ބީރަށްޓެހި ކަމެކެވެ.

(އަލްމުސްތަދްރަކު) ގެ (تلخيص)

އެކަލޭގެފާނުންގެ

ގައި (،44/4 ،97/3 ،201/2

 )243/4ވާ ފަދައިން ،ޔަޙްޔާ ބުނު އައްޔޫބުގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ
އެހެން ޙަދީޘްތައް އިޢުލާލު ކުރައްވައިފައެވެ.
ޔަޙްޔާ ބުނު އައްޔޫބު رمحإ اهلل تعاىل އަކީ ޙުއްފާޡުންގެ އަރިހުގައި އޭނާއާ މެދު
ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ( ُم ِّوثابއެއް ކަމަށާއި ُجمِّارحއެއް ކަމަށާއިُ ،م ْعتِّ ِد ٍل އެއް ކަމަށް)
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ބުނެވޭ ބޭކަލެކެވެ .އޭނާގެ ޙަދީޘްތަކުގައި غرائبތަކާއި ومناكري ހުންނާތީއެވެ.
އޭނާއާބެހޭ ގޮތުން އެންމެ އިންސާފުވެރި ބަހެއް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަލްއިމާމު
އަޙްމަދު رمحإ اهلل تعاىل އެވެ .އަލްޢުޤައިލީގެ (الضعفاء) ގައި (ص)211:
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ :އަބޫ ޢަބްދު
ވިދާޅުވި އަޑު އަހުރެން އެހީމެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޔަޙްޔާ ބުނު އައްޔޫބުލް
މިޞްރީގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ .އޭނާ ހިތްޕުޅުން
ޙަދީޘްތައް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ޔަޙްޔާ ބުނު އައްޔޫބުގެ ޙަދީޘެއް
ދެންނެވީމެވެ .އެއީ هائشة رضي اهلل هنها ގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިގެންވާ

ޙަދީޘެކެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ "أن النيب  zكان يقرأ يف الوتر ،فقال :هاء من

حيتمل هذا؟" انتهى.
**************
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ޚުލާޞާ
هائشة رضي اهلل هنها ގެ ޙަދީޘަކީ މުސްލިމާއި އެހެން ބޭބޭކަލުންގެ ފޮތްތަކުގައި
އައިސްފައިވާ އޭގެ އަޞްލު ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ .އެކަމަކު މުސްލިމުގެ

ޞަޙީޙުގައި ވެސް އަދި އެހެން ބޭބޭކަލުންގެ ލަފްޡުގައި (رص العقبن حال
السجود) އެއް ނެތެވެ .ހަމަކަށަވަރުން (رص العقبن وهو اجد) މި ލަފްޡަކީ
ޝާއްޛު

ލަފްޡެކެވެ.

ރިވާކުރައްވާފައިވާ

އެއީ
އިބްނު

އިބްނު

ޚުޒައިމާއާއި

ޙިއްބާން

އެކަހެރިވެ

އޭނާގެ

މަގުން

ވ
ވަޑައިގަންފައި ާ

ض َّم الْ ِّع ِقبِّد ْ ِ
الس ُج ْوِد ِّغ ْري
ن ِيف ُّ
ލަފްޡެކެވެ.އަލްޙާކިމު ވިދާޅުވަނީ (ِّال أِّ ْهلِّ ُم أِّ ِّح بدا ذِّ ِّكِّر ِّ
احل ِدي ِ
ث) މި ޙަދީޘް ފިޔަވައި އެހެން ޙަދީޘެއްގައި އެއްވެސް ބޭކަލަކު
ِّما ِيف ِّه ِّذا ِّْ ْ

ދެ ފުންނާބު އެއްކޮށްލާ ވާހަކަ ގެންނަވައިފައެއް ނެތެވެ .انتهى.

އެންމެ ފަހުން ދެންނެވެން އޮތީ :ސަޖިދަކުރާ މީހާއަށް އެކަން ކުރަން
ޝަރްޢުގައި އޮތީ ދެ ފައިތިލަ ފޭ ކުރުމެވެ .ނަމާދުގައި ޤިޔާމުގައި ހުންނަ
ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ .އަލްމަރްދާވީ (ا ِإلنصاف )69/2 :ގައި ވިދާޅުވިއެވެ
(ޤިޔާމުގައި

ހުންނައިރު،

މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ

ދެފައި

ދުރުކޮށްގެން

ހުރުމެވެ .އަދި އަލްމުސްތަވްޢަބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ދެ ފުންނާބު ޖައްސައިގެން

ހުރުން މަކްރޫހަ ވާނެތެވެ ).انتهى.
ސަޖިދަ ކުރުމުގައި އޮތް ސުންނަތް ގޮތަކީ :ވައްތަރުގައި މެދުމިންވުމާއި،
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ފޭކުރުމާއި ،ސަޖިދައިގެ ގުނަންތައް ދުރުކޮށް ވަކިކޮށް ބެހެއްޓުމެވެ .އޭގެ
ތެރޭގައި ދެ ކަކޫދުރުކުރުމާއި ،ދެ ފަލަމަސްގަނޑު ދުރުކުރުމާއި ،ދެ ފައިތިލަ
ދުރުކުރުމާއި އެ ތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހާ ތަންތަން ދުރުކުރުމެވެ.

މިކަމުން ސާބިތު ވަނީ:
ސަޖިދައިގެ ޙާލަތުގައި ދެ ފައިތިލަ ބަހައްޓަން ޖެހޭ ސުންނަތް ގޮތަކީ
ކޮއްޅަށް ހުންނައިރު ،ހަށިގަނޑުގެ ގުނަންތައް ހުންނަ ގޮތަށް މެދުމިނަށް
ދުރުކޮށް ބެހެއްޓުމެވެ .ފޭ ކުރުމުގައިވެސް އަދި ކައިރި ކުރުމުގައި ވެސް

ِ
ك ِّج ِّعْلنِّا ُك ْم أ َُّم بة
ޙައްދުފަހަނަޅައި ނުދިޔުމެވެ .މާ ް
ތ اهلل ވަޙީ ކުރައްވަނީ " ِّوِّك ِّذل ِّ
63
ِّو ِّ طبا" މާނައީ" :އަދި ހަމަ އެފަދައިން ،މެދުމިން ّأمة އެއް ކަމުގައި

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ލެއްވީމެވެ ".واهلل تعاىل بأِّحكامإ أِّهلم.

**************
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ނިންމާލުން
މާތް اهلل ގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވާ އަދި ނަބިއްޔާ  zއަށް
ތަބާވާ ކޮންމެ މީހަކާ މުޚާޠަބުކޮށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،ރަސޫލާ  zގެ
ސުންނަތުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ .އެއްވެސް އުނިއިތުރު ކަމެއް ނުގެނެސް އެއަށް
ޢަމަލު ކުރާށެވެ .އެއަށް އެއްވެސް ބިދްޢައެއް އިތުރު ނުކުރާށެވެ .ޝާއްޛު
ކަންތައްތައް ޝިކާރަ ކުރަން ނޫޅޭށެވެ .އެއިން ދޭހަނުވާ މަފްހޫމުތައް

ނ ( ِّوِّم ْن أ ِِّّر ِّاد ْاآلِّ ِخِّرِّة ِّو ِّ ِّعى ِّهلِّا
ވައްދަން ނޫޅޭށެވެ .اهلل تعاىل ވަޙީ ކުރައްވަ ީ
عيدها وهو م ْؤِمن فِّأُولِّئِ
ކ
ورا) މާނައީ" :އަދި مؤمن އަ ު
ك
ش
م
م
ه
د
ي
ع
ان
ك
ك
ُ
ِّ
ِّ
ْ
ِّ
ْ
ُ
ِّ ْ ِّ ِّ ِّ ُ ِّ ُ ب
ِّ ُ ْ ِّ ب
މހާ
ކަމުގައިވާ حال ،آخرة އަށް އެދި ،އެދުވަހަކަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްފި ީ
(ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ،އެއުރެންނީ ،އެއުރެންގެ މަސައްކަތް مقبول ވެވި ،شكر
ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ".
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އީމާންކަމުގެ

ތ
ޙަޤީޤަތެވެ .ގަސްތަކީ :ނިޔަތެވެ .މަސައްކަތަކީ ބަހާއި ޢަމަލެވެ .މަސައްކަ ް
ކުރުމަކީ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަށް ކުރުމެވެ .މިއީ މަތިވެރި ޤުރްއާނުގެ
ޙަޤީޤަތްތަކެވެ.
ބަކްރު ބުނު ޢަބްދުهللا އަބޫ ޒައިދު
1412/1/28هـ  -އައްޠާއިފު
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