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 ތަމްހީދު 

  އިންތައް އެއީ ހިޔަލެކެވެ. ތަނަވަސް  ލިބުނު ރަޙުމަތުން އިލާހީ ޙައްޤުތަކަކީ އިންސާނީ  އިސްލާމްދީނުގައި"
  ޙައްޤުތަކެކެވެ. ލިބުނު  ދަށުން ނިޒާމެއްގެ ފުރިހަމަ  ބަޔާންކުރާ  ވާޖިބުތައް ޙައްޤުތަކާއި   ކަނޑައެޅިފައިވާ،

  ދެނެގަނެވޭނީ ރަނގަޅަށް އެންމެ ޢިއްޒަތް ދަރާއިޤަ  ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ ޝަރީޢަތުގައި އިސްލާމީ
  ދީނީ ކަމުގައި މަޤުޞަދުތައް ޝަރީޢަތުގެ އިސްލާމީ  ބަލައިލުމުންނެވެ. މަޤުޞަދުތަކަށް   އެޝަރީޢަތުގެ
 ޢިއްޒަތުއްނަފްސާއި މުދަލާއި  ފުރާނައާއި ބުއްދިއާއި  ދީނާއި  މަޤުޞަދުތަކަކީ: ކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން
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 ؟ކޮންކަމެއްތޯއެވެ  ކުރެވެނީ އެޙިމާޔަތް ޙިމާޔަތްކުރެވުމުން މިހަކަންތައް  ސުވާލަކީ  ތްކުރުމެވެ.ޙިމާޔަ   ނަސްލު
  "އިސްލާމް.ކޮމް" މިއީ [1] ؟"ނޫންބާވައެވެ މިނިވަންކަން ޝަޚްޞީ ފަރުދީ ؟ނޫންބާވައެވެ   ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ

  ނަކަލުކުރި  އަޅުގަނޑު ލިޔުމަކުން  ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރީން އަހަރު އަށެއްކަ މީގެ  އަޙުމަދު ޝިފްޒާން ގައި
 ޢިބާރާތެކެވެ. 

  ސުވާލުތަކުގެ ކުރިމަތިކުރައްވައިފައިވާ ކިޔުންތެރީންނާ ނިންމަވައިލައްވަމުން  ޢިބާރާތްކޮޅު އެ ޝިފްޒާންގެ
  އިސްލާމީ ޙައްޤުތައްކަމުގައެވެ. އިންސާނީ ހައްތާވެސް ވިދާޅުވީ  ތިޔަ  ނަވާނީދަން   އަޅުގަނޑު ޖަވާބުގައި
  ބިނާވެފައިވާ  ފަލްސަފާ  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ ޒަމާނުގެ  މި  އެހެންނަމަވެސް  އިރުގައެވެ. ބަލާ  ނަޒަރުން
  އިންސާނީ ގޮވައިލެވޭ  މި އަޑުން ހަރު އެންމެ  މިޒަމާނުގައި  ތަފާތެވެ. ނަޒަރިއްޔާއާ މި އާއި ނަޒަރިއްޔާ
  ކުރަމުން ނަމުގައި ދީނުގެ އެއީ ޙަރަކާތެކެވެ. އައި ފެށިގެން ގައ1789ި ވިލާތުގައި  ފަރަންސޭސި  ޙައްޤުތަކަކީ

  ގެނައި ރައްޔިތުން ނުކުމެ، ދެކޮޅަށް  ކަމާ އެ ދިޔުމުން ފަހަނައަޅައި ޙައްދު  އަނިޔާވެރިކަން ވެރިކަމެއްގެ އައި
  ވަކިކުރުމުގެ  ދައުލަތް ދީނާއި   ފިކުރަކީ އަނެއް އުފަންވި ތެރެއިން  ގެއިންޤިލާބު މި  އިންޤިލާބެކެވެ. އިޖުތިމާޢީ
  ހުޅަނގުން ކޮންމެއަކަސް ފިކުރެވެ.  ނެތްކަމުގެ  މަޤާމެއް  ދީނަށް ބޭރުގައި އިމުން  ފައްޅިތަކުގެ ފިކުރެވެ.
  މި  ފިކުރާއެކެވެ.  ލާމެހިފައިވާ ގުޅި ފިކުރާއި  ވަކިކުރުމުގެ  ދިރިއުޅުން ދީނާއި  ޙައްޤުތަކަކީ، އިންސާނީ ޤަބޫލުކުރި

  ނެތި  ނިވާކަމެއް މަޖާކުރުމާއި ޙައްދެއްނެތި ރާބުއިމާއި "ކާވެނިކުރުމާއި" ޖިންސުން އެއް ބަލާއިރު، ގޮތުން
  މިފަދަ  ހޯދުމާއި ދަރީން  ބޭރުން  ކާވެނީގެ ހިންގުމާއި، ގުޅުން ޖިންސީ  ނަމަ  ރުހިއްޖެ މީހަކު ދެ އުޅުމާއި
  ބޭނުން  މީހަކު އެ ނަމުގައެވެ. ޙައްޤުތަކުގެ  އިސްސާނީ ބަލައިގަތީ   މީހުންއެ މުންކަރާތެއް ހުރިހާ ޚިލާފު  ފިޠުރަތާ
  އިންސާނީ ދުށީ އެމީހުން ވެސް ކަމެއް ކޮންމެ މިފަދަ ވަކިވުމާއި  ވަނުމާއި އައުމާއި ދީނަކަށް

 ޙައްޤުތައްކަމުގައެވެ. 

  ވަރަށް  ޙައްޤުތަކާ ވާލިބިފައި އިންސާނުންނަށް ތެރޭގައި އިމުގެ އިސްލާމްދީނުގެ ނިޒާމާއި  މި  ކޮންމެއަކަސް
  ތެރޭގައި މިސްކިތުގެ  ހަމައެކަނި އެއީ ނަމެވެ. ކިޔާ ނިޒާމަށް ދިރިއުޅުމުގެ މުޅި އިސްލާމްދީނަކީ ތަފާތެވެ.
  ބަޔަކީ އެއް މުހިއްމު  އެންމެ އިސްލާމްދީނުގެ ނޫނެވެ.   ނިޒާމެއް  ޤައިދުކުރެވިފައިވާ ތެރޭގައި ޢިބާދާތުގެ ނުވަތަ

  ވަނީ ކަމަކަށް ހުރިހާ ދީނުގައި އިސްލާމް އެހެންކަމުން ޅުންތަކެވެ.ގު  އިޖުތިމާޢީ މުޢާމަލާތެވެ.
  ވެސް ނިޒާމެއް ހުރިހާ ވެރިކަމުގެ  ގުޅުންތަކާއި  ޢާއިލީ މުޢާމަލާތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ މަގުދައްކަވައިފައެވެ. 

 ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ.  ވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި

  އިސްލާމްދީނުގައެވެ. ކަށަވަރުކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ  އެންމެ ނަށްއިންސާނުން  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ މިނިވަންކަމާއި
 هللا)ޞައްލަ ރަސޫލާ  ކީރިތި ޚުޠުބާގައި ޙައްޖަތުލްވަދާޢުގެ އުޞޫލުތަކެއް ހަރުދަނާ ވަރުގަދަ ވަރަށް މިކަމުގެ

https://liyuntherin.org/archives/17662#_ftn1


  މި ތަފުޞީލުތައް މިކަމުގެ އިޢުލާނުކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އިންސާނިއްޔަތަށް  މުޅި  ވަނީ  ވަސައްލަމް( ޢަލައިހި
 ބަޔާންކުރާނަމެވެ.   ދަށުގައި ޢުންވާނުތަކުގެ  އެކިއެކި ލިޔުމުގެ

 ޙައްޤުތައް:   އިންސާނީ 

  ޙައްޤުތަކެކެވެ. ލާޒިމުކުރާ  ލިބުން  ވެސް  އިންސާނަކަށް ކޮންމެ ވީތީ  އިންސާނަކަށް ޙައްޤުތަކަކީ  އިންސާނީ
  އެންމެ ޙައްޤުގެ އެއީ "ތެދު"  .އެއްޗެކެވެ މާނަކުރެވިދާނެ ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ ވަރަށް   މާނައަކީ ޙައްޤުތަކުގެ
  މާނައަކީ އަނެއް ޙައްޤުގެ ޖެހުމެވެ." ލިބެންޖެހޭ "އެމީހަކަށް މާނައަކީ އަނެއް ޙައްޤުގެ   މާނައެވެ. އަސާސީ
 [ 2]ދެންނެވިދާނެއެވެ.  ކަމުގައި  "އަދްލު" މާނައަކީ އަނެއް  ޙައްޤުގެ ދާނެއެވެ.  ބެލި  މިލްކު"ކަމުގައި "މީހެއްގެ

  ލިބިފައި މީހަކަށް އެ އިންސާނަކަށްވީތީ  ބަލަނީ މި ޙައްޤުކަމުގައި މައުޟޫޢުގައި  މި ބަލާއިރު މާނަތަކަށް މި
  މިނިވަންކަމެވެ. ކުރިބޯއްޓަކީ އެއް އުސް އެންމެ  ޙައްޤުތަކުގެ  މި ފުރުޞަތެވެ. އިޚުތިޔާރާއި އޮންނަންޖެހޭ
  ބަލާއިރު  ރަދީފަށް ދިވެހިބަހުގެ އެބަޖެހެއެވެ. ބަލައިލާން  ވެސް  މާނައަށް  މިނިވަންކަމުގެ މިހިސާބުން

  ޤާނޫނީ ނުވަތަ  ނެތުން  ބަންދެއް  ނުވަތަ ހުހަށްހުރި  ނުވަތަ  ނެތުމެވެ. އަޅުވެތިކަމެއް މާނައަކީ މިނިވަންކަމުގެ
 [ 3]ހުރަހެއްނެތުމެވެ. އެއްވެސް ކުރުމުގައި މުޢާމަލާތު   ތަނުވަ  ލިބިގެންވުން ޙައްޤުތައް ސިޔާސީ އަދި

  ބޭނުންވާހާ އެބަޔަކު މިނިވަންކަމަކީ ނަޒަރިއްޔާގައި ހުޅަނގުގެ  މިޒަމާނުގައި ތެރެއިން  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ
  އެކަމަކު ޙައްޤެވެ. ވަނުމުގެ ދީންތަކަށް ބާޠިލު  މިނިވަންކަމަކީ  ވަކާލާތުކުރާ ބޮޑަށް  އެންމެ ކުރުމެވެ. ކަމެއް
  ކަމަކަށް ކުރެވޭ ތަޙައްމަލު   އެމީހުންނަށް އެއީ  ނަމަ ވަދެއްޖެ  ދީނަށް އިސްލާމް މީހަކު ދީނެއްގެ އެހެން

 އުޅުމަށްޓަކައި ދީނަށް   މީހުންގެ އެ މުސްލިމުން ޤައުމުތަކުގައި  އޮންނަ މައިނޯރިޓީ  މުސްލިމު  އަދި ނުވެއެވެ.
  ސެޕްޓެމްބަރ އަހަރު ވަނަ  2010 ވިލާތުގައި ފަރަންސޭސި މިސާލަކަށް  ކުރިމަތިކުރެއެވެ. ހުރަސްތަކެއް އެތައް
  ނިވައިވާ   މޫނު   ތަންތާގައި   ޢާއްމު )"   2010  -1192ނަންބަރު:   ޤާނޫނު ފާސްކުރި، ދުވަހު  ވަނަ  14 މަހު

  އުޅުމުގެ   ނުކުމެ   މަގުމައްޗަށް   މީހަކަށް   އެޅި   ބުރުގާ   މޫނު   ދަށުން   ޤާނޫނު"(ގެ   މަނާކުރުމުގެ   އުޅުން   ގޮތަށް 
  ވަދެއުޅުން  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ އަޅައިގެން ބުރުގާ  ޤައުމުތަކުގައި ބައެއް ނޯވެއެވެ.   ޤެއް ޙައް 

  މަނާކުރެވިފައިވެއެވެ.

  ޚިލާފަށް މިންގަނޑުތަކާ އިޖުތިމާޢީ ޢާއްމު ޤާބޫލުކުރާ ދީން އިސްލާމް ވިޔަސް  އޮތްކަމުގައި މިހެން ކަން
  ލިބޭ  މުސްލިމުންނަށް ކަންކަމުން  މިފަދަ  އޮވެއެވެ. މީހުންނަށް   ދީންތަކުގެ އެހެން  ޙައްޤު އުޅުމުގެ މަގުމަތީގައި
  ވެސް  ޚިޔާލެއް  އެކަމަށް ނުވެއެވެ.   ބޭނުމެއް މީހުން  ފަދަ  އެ ރިޢާޔަތްކުރާކަށް ދުއްތުރާއަށް އުނދަގުލާއި
 ނުކުރެއެވެ. 
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 ؟ކޮބާ   ދީނަކީ 

 هللا މާތް .ގަވައިފައިވާގޮތެވެ އަން   هللا އުޅުމަށް އިންސާނުން ދީނަކީ ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން  އިސްލާމީ
  .ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ

ين   إِن  " ِ  ِعْند   الد ِ ا اإلسالم ّللا  م  ا ب ْعدِ  ِمنْ  إِّل   اْلِكت اب   أُوتُوا ال ِذين   اْخت ل ف   و  ُهمُ  م  اء  نْ  ب ْين ُهمْ  ب ْغيًا اْلِعْلمُ  ج  م  بِ  ي ْكفُرْ  و 

ِ  آي اتِ    ފޮތް  އަދި، އެވެ.دين إسالم އަކީ،دين ގައި،حضرة  ގެّللا   ހަމަކަށަވަރުން،)" اْلِحس اِب" س ِريعُ  ّللا    ف ِإن   ّللا 
  )އެއީ( ނުގަނެތެވެ. ވެއެއްخالف އެއުރެން މެނުވީ، އެނގުމަށްފަހުގައި ގޮތް(حق)  އެއުރެންނަށް ލިބުނުމީހުން
  ފަހެ،  )ދަންނާށެވެ!( މީހުން ވާكافر  ތަކަށްآية ގެّللا   ގޮތުންނެވެ.  ވެރިކަމުގެحسد މެދުގައިވާ އެއުރެންގެ

  މި (19 :عمران آل سورة) "(ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ބެއްލެވުންحساب  އީ،ّللا   ހަމަކަށަވަރުން،
  ގެهللا ދީނެއް  ނޫން ދީން އިސްލާމް ޙަޤީޤަތަކީ ހާމަވާ ގޮތުގައި  ނެތް އޮޅުމެއް އެއްވެސް އާޔަތުން

  މިހެން  ކަން ފަލްސަފާތަކެކެވެ.   ބާޠިލު ނަޒަރިއްޔާތަކަކީ މިއުޅޭ  ދެން ކިޔައިގެން ނޭ ދީ  ނެތެވެ. ޙަޟުރަތުގައެއް
  މާނަ  ދެ މި  ޤަބޫލުކުރާގޮތެވެ. އިންސާނުން ގޮތުން  ޢަޤީދާގެ  ދީނަކީ ބަލާއިރު ނަޒަރުން  ދުނިޔަވީ ހުރުމާއެކު

  ޢަޤީދާއަކީ  ކޮންމެ ބަލާއިރު  މާނައަށް  މި [4]ހުރެއެވެ. ބޭނުންކޮށްފައި   މާނައިގައި ދީނުގެ ބަސްފޮތްތަކުގައި  ވެސް
  ތިންކައުވަންތަކަން ގެهللا  އަދި ވެސް ޢަޤީދާއަކީ ޤަބޫލުކުރާ  އެއްކައުވަންތަކަން ގެهللا  ދީނެކެވެ. ވެސް

  ދުނިޔަވީ  ވެސް  ޢަޤީދާތަކަކީ  ޤަބޫލުކުރާ ވާކަން އިލާހުންތަކެއް ގިނަ ތަފާތު  ޢަޤީދާއާއި  ޤަބޫލުކުރާ )ޓްރިނިޓީ(
  އެކަމަށް މީހުން ޤަބޫލުކުރާ  ކަމަށް ޙައްޤެއް އިންސާނީ މިނިވަންކަމަކީ ދީނީ ންތަކެވެ.ދީ  ބަލާއިރު  ނަޒަރުން

  ޙަޟުރަތުގައި  ގެهللا އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރާތީއެވެ.  ކަމަށް ދީން ވެސް  ޢަޤީދާތަކަކީ ހުރިހާ މި  ދަޢުވާކުރަނީ
  އެހެން ފިޔަވައި ދީން އިސްލާމް ރަށްއިތު ވުމުގެ އަންގަވައިފައި ބަޔާންކުރި ކުރީން  ދީންކަމަށް  އިސްލާމް ދީނަކީ

 ވަނީ  ޤުރުއާނުގައި ވެސް ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެކަން هللا މާތް  ކަމުގައި ދީނެއް އެއީ ޢަޤީދާއެއް  ނުވަތަ ފަލްސަފާއެއް
ْسالَم   َغْيرَ   يَْبتَغ    َوَمن  "  ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. هللا  މާތް  އަންގަވައިފައެވެ. ينًا اإل  ْنهُ  يُْقبَلَ  فَلَن د   ف ي َوُهوَ   م 

َرة   نَ  اآلخ  يَن" م  ر    އެމީހާގެ ފަހެ، )ދަންނާށެވެ!( އެދޭމީހާ އެއްدين ނޫން دين إسالم ގޮތުގައި އެއްގެدين)" اْلَخاس 
  މީހުންގެ ގެއްލެނިވެގެންވާ  ވާހުށީ، އޭނާ ގައިآخرة އަދި، ހުށްޓެވެ. ނުކުރައްވާ އެއްقبول )އެކަން( ކިބައިން

 ( 85:عمران  آل  سورة) ތެރެއިންނެވެ."(

  ދީންކަން އިސްލާމް ހަމައެކަނި ދީނަކީ   )ތެދު( ޙައްޤު  ޙަޤީޤަތުގައި ބަލާއިރު، ދަލީލުތަކަށް ދެންނެވުނު އިސްވެ
  އެބަހުރިކަން ދުނިޔޭގައި ދީންތަކެއް   ސަތޭކަ އެތައް ބާޠިލު  އެހެންނަމަވެސް ހާމަވެއެވެ. އެބަ ޞަރީޙަކޮށް ވަރަށް

  ދީނަކަށް ބޭނުން މީހަކު އެ ބަދަލުވުމާއި ދީނަށް   އަނެއް ނުންދީ  އެއް އެހެންކަމުން ޤަބޫލުކުރާންޖެހެއެވެ.
 ޤަބޫލުކުރެއެވެ.  މީހުން   ނޫން މުސްލިމުން ކަމަށް ޙައްޤެއް  ލިބިގެންވާ މީހަކަށް ކޮންމެ ވެސް އުޅުމަކީ

https://liyuntherin.org/archives/17662#_ftn4


 މިނިވަންކަން:   އުޅުމުގެ   ދީނަކަށް   ބޭނުން   އިންސާނާ 

  ބޭނުންވާ  އޭނާ ދެއްވައިފައެވެ. އިޚުތިޔާރު ވަނީ  އޭނާއަށް އުފައްދަވައި އިންސާނާ ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللا މާތް
  ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. هللا މާތް ދައްކަވައިފައެވެ.  ވަނީ  އޭނާއަށް ދެމަގު އިޚުތިޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މަގެއް

" َوَهدَْينَاهُ "   މާތް  (10:البلد سورة) މެވެ."(މަގުދެއްކެވީ އޭނާޔަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ދެމަގަށް  އަދި)" النَّْجدَْين 
  ނުބައިމަގެވެ.(  މަގާއި )ހެޔޮ  މަގެވެ. ވާތްފަރާތުގެ މަގާއި   ކަނާތަފަރާތުގެ މަގަކީ  ދެ މިވާ އަންގަވައިފައި هللا
  ނިމޭނީ ދަތުރު އެ  ނަމަ ދަތުރުކޮށްފި މަގުން  ނުބައި  ސުވަރުގެއެވެ. ހުރީ  މީހާއަށް ދިޔަ  މަގުން ހެޔޮ

 އަންގަވައިފައިވެއެވެ.  ބައިގައި ފަހު  ގެ البلد  سورة ޢިބާރާތްތަކުން  ބަލާޣާތްތެރި ވަރަށް  ވާހަކަ މި  ނަރަކައަށެވެ.

 هللا އުޅުމަކީ ދީނަކަށް ނޫން  އިސްލާމްދީން މަގެވެ. ދީނުގެ އިސްލާމް މަގަކީ  ހެޔޮކަމުގެ ނުވަތަ މަގަކީ  ރަނގަޅު
  އިޚުތިޔާރު އުޅުމުގެ މަގަކަށް  ބޭނުން  އެހެންނަމަވެސް ނޫނެވެ.  ކަމެއް ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ވަތަޢާލާ  ސުބްޙާނަހޫ

  ހިނގުމުގެ މަގުން ދެ އެ  ނަމަވެސް  ހިނގަންވީއެވެ. މަގަކުން   ބޭނުން  އިންސާނާ ލިބިގެންވެއެވެ.  އިންސާނާއަށް
 އަންގަވައިދެއްވައިފައެވެ.  ޞަރީޙުކޮށް ވަރަށް  ވަނީ ނަތީޖާ

  ނޫނެވެ. ކަމެއް  ވައިފައިވާމަޖުބޫރުކުރައް މީހަކަށް އެއްވެސް ވަނުމަކީ ދީނަށް އިސްލާމް  މިޔާއެކު ހަމަ
  ދެއްވައި ބުއްދި އިންސާނާއަށް އެހެނީ ދެއްވައިފައެވެ. އިޚުތިޔާރު ފުރިހަމަ އެކަމުގައި ވަނީ އިންސާނާއަށް
  ފުރިހަމައަށް  ވަނީ ވެސް ނަތީޖާ  ހިނގުމުގެ ދެމަގުން އެ ދައްކަވައި ނުބައިމަގު ރަނގަޅުމަގާއި

 އެ ފަހު  ކުރުމަށް ފިކުރު  ވިސްނައި މީހަކު އެ މަގެއް  ތިޔާރުކުރާންވީއިޚު މީހަކު  އެ ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފައެވެ.
 ހިނގާންވީއެވެ.  މަގަކުން

 ބަދަލުކުރުން:   ދީން 

  އޭނާގެ އެހެންކަމުން މަންހަޖެވެ.  ދިރިއުޅުމުގެ  މުޅި އެމީހެއްގެ އެއީ ނޫނެވެ. އެއްޗެއް ކުޅޭކުޅޭ ދީނަކީ
  ޢަޤީދާއެއްގެ އެހެން ނޫން  ދީން އިސްލާމް ންވާނެއެވެ.ހުންނަ ސާބިތުކަމެއް ކިބައިގައި އޭނާގެ މަންހަޖުގައި

  އޭނާއަށް ކަމަށް ގޮތް  ރަނގަޅު އެއީ އޭނާއަށް  ޖެހޭނީ ވަންނާން  ދީނަށް އިސްލާމް މީހަކު ހުރި މަތީގައި
  މާތް ނުކުރެއެވެ. މަޖުބޫރެއް  އިސްލާމްދީން އިޚުތިޔާރުކުރުމަކަށް އޭނާ އެކަން އެހެންކަމުން ޤަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ.

ين   ف ي إ ْكَراهَ  لَ " ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.  هللا ْشدُ  تَّبَيَّنَ  قَد  الد   نَ  الرُّ ن  ب الطَّاُغوت   يَْكفُرْ  فََمنْ  اْلغَي    م   فَقَد   ب الل     َويُْؤم 

ُ   لََها انف َصامَ  لَ  اْلُوثْقَىَ  ب اْلعُْرَوة   اْستَْمَسكَ  يع   َوللا    ނެތެވެ. ކުރުމެއްمجبور އިވެއްދުމުގަ  އަށް)"دين َعل يم "  َسم 
  ފަހެ، ފާޅުވެއްޖެއެވެ.  އެނގި އަލިމަގު ސާފު ގެهداية ތެރެއިން،  އަނދިރިކަމުގެ ގެضاللة  ހަމަކަށަވަރުން،

  ގައިعقيدة  ވަރުގަދަ އެންމެ އެމީހާ، ފަހެ، )ދަންނާށެވެ!(  ވާމީހާإيمان  އަށް للاَّ   ވެكافر އާޔަށްشيطان



  މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ، މޮޅަށް   އީ، للاَّ  ނުވެއެވެ. އެޔަކަށް ދިޔުމެއް  ނެތި ކަށަވަރެވެ.  ހިފަހައްޓައިފިކަން
 ( 256البقرة: سورة) ރަސްކަލާނގެއެވެ."( ދެނެވޮޑިގެންވާ 

يعًا ُكلُُّهمْ   األَْرض   ف ي َمن آلَمنَ  َربُّكَ  َشاء َولَوْ   " ވެއެވެ.ވަޙީކުރައްވައިފައި هللا  މާތް  އަދިވެސް هُ   أَفَأَنتَ  َجم   تُْكر 

ن يَن" يَُكونُواْ   َحتَّى النَّاسَ    ވާހާ ބިމުގައި އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ،  ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުގެ)"  ُمْؤم 
  ންمؤمن އެއުރެން ނަށްމީސްތަކުން   ކަލޭގެފާނު ފަހެ،  ވެއްޖައީހެވެ.إيمان އެންމެން

 ( 99:يونس  سورة) ؟"(ކުރައްވަނީތޯއެވެمجبور ކަމުގައިވުމަށް

  އެއްވެސް ވަންނާކަށް  ދީނަށް އިސްލާމް އެވަނީ އަންގަވައިފައި ޢިބާރާތުން ޞަރީޙަ ވަރަށް  ވެސް އާޔަތުން ދެ މި
 ހުރިހާ އުޅޭ ޔޭގައިދުނި  އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ، هللا ނޫންކަމެވެ.  އޮތްކަމެއް މަޖުބޫރުކުރުމަކީ މީހަކަށް

  މީހަކު ކޮންމެ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ هللا  މާތް  ނަމަވެސް  ހައްދަވައިފީހެވެ. މުސްލިމުންކަމުގައި އިންސާނުންނަކީ
  ވަންނާންޖެހެނީ  ދީނަށް އިސްލާމް އާދޭހެވެ! ޚިޔާރުކުރުމަށެވެ. ދީން   އިސްލާމް އިޚުތިޔާރުގައި މީހެއްގެ އެ ވެސް
 އިޚުތިޔާރުގައެވެ.  އަމިއްލަ ހެއްގެމީ އެ އެނގި  މަގުކަން ޙައްޤު އެއީ

  މީހަކު އިޚުތިޔާރުކުރާ ދީން  އިސްލާމް އިޚުތިޔާރުގައި އަމިއްލަ އެނގިގެން ފާޅުވެ އެނގި އަލިމަގު ސާފު  ގެهداية
  މީހަކު  ފަދަކަމެއް އެ  ނޫނެވެ. ކަމެއް ޤަބޫލުކުރާ ބުއްދި   ރުޖޫޢަވުމަކީ އަނދިރިކަމަށް އަލިކަމުން އެ އަލުން
  އިސްލާމް އަޑިން ހިތުގެ އެއީ ގޮތުންނެވެ.  ޖެއްސުންކުރުމުގެ ކޮށްފައިވާނީ މީހަކު  އެ ކަމެއް އެ ނަމަ،  ކޮށްފި
  އަލިކަމުގެ އެހެނީ ކަމުގައެވެ. ޢަމަލެއް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ވާނީ  އެ އެވެ. ނުވާނެ  މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރި ދީން

  އެވެ. ނުދާނެ  އަލަކުން  ތެރެއަކަށް ކަމުގެއަނދިރި އިޚުތިޔާރުގައި އޭނާގެ މީހަކު  އޮތް ދިރިއުޅެވެން ތެރޭގައި
 ނުވާނެއެވެ.  ދެވިގެނެއް މީހަކަށް  އެއްވެސް ފުރުޞަތު  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ދީނަށް  އިސްލާމް އެހެންކަމުން

  ދީނުގެ އިސްލާމް  މީހުންނަށް  އުޅޭ ބަލައިގެން ދީންކަމުގައި  ޢަޤީދާތައް އެހެން ފިޔަވައި  ދީން އިސްލާމް
  މީހަކު އެ ފުރުޞަތު އެ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ.  ވަނީ އަބަދުވެސް ފުރުޞަތު ވަނުމުގެ  ތެރެއަށް އަލިކަމުގެ ހިދާޔަތުގެ

  އިސްލާމް އިޚުތިޔާރެއްގައި  ފަދަ  މި  ނެތިއެވެ. މަޖުބޫރުކަމެއް  އެއްވެސް ރުހުމުންނެވެ. ހިތުން ބޭނުންކުރާންވާނީ
  ދޫކޮށެއް  ދީން  އިސްލާމް ދާކަށް ށްތެރެއަ  އަނދިރިކަމުގެ ގެضاللة  ދޫކޮށް ދީން  އެ މީހަކަށް  ވަންނަ ދީނަށް 

  މީހަކު ހުރި ތެރޭގައި އަނދިރިކަމުގެ  ގެضاللة ނަމަވެސް  ނޫނެވެ. ކަމެއް ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ އެއީ ނުލާނެއެވެ.
  ދަޢުވަތު ދީނަށް  ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.  ބާރުއަޅައެވެ.  ދީން އިސްލާމް އައުމަށް ތެރެއަށް އަލިކަމުގެ ހިދާޔަތުގެ
  އޮންނާނެއެވެ. ވެސް މީހަކަށް  ކޮންމެ އިޚުތިޔާރު ނުކުރުމުގެ ޤަބޫލުކުރުމާއި ދަޢުވަތު އެ ވާނެއެވެ.  ދޭންވެސް
  އަމިއްލަ އެމީހަކު ދޭދެއެވެ. ދީނެއް  އިސްލާމް ވާކަށް ދެރަގޮތެއް  އިންސާނަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކީ

 މަޖުބޫރެއް  ދީން ލާމްއިސް  ވަންނާކަށް  ދީނަށް އިސްލާމް ނޫނީ  ފިކުރުކުރުމަށްފަހު  ވިސްނައި  އިޚުތިޔާރުގައި



  ދޫކޮށްލުމަކީ ދާން ތެރެއަށް ހަލާކުގެ ދޫކޮށް ދީން އެ އަލުން ވަނުމަށްފަހު، ދީނަށް އެ އެކަމަކު ނުކުރެއެވެ.
  ގެهللا ރަޙުމާނުވަންތަ އޯގާވަންތަ، އެންމެ މީސްތަކުންނަށް މިއީ ނޫނެވެ.   ނެކަމެއްކުރާ  އިސްލާމްދީން

  ވަދެވެނީ އެ އޭނާއަށް ނަމަ،  ދޫކޮށްލައިފި ދީން  އިސްލާމް ހެނީއެ ކަމެކެވެ.  ތެރެއިންވާ  އޯގާވަންތަކަމުގެ
  ދޫކޮށްލެވޭ  ހަދަން ކުޅޭއްޗަކަށް ކުޅޭ މީހުން ދީނަކީ އިސްލާމް އަދި ނަރަކައަށެވެ.  ހުންނަ އަނދައަނދައި
 މަތިވެރިއެވެ.  ޢިއްޒަތް  މަތިވެރިކަމާއި ދީނުގެ އެ ވަރަށްވުރެ،

 ތައްދުވުން(: މުރު   )ނުވަތަ   ރިއްދާ   ޤުރުއާނުގައި   ކީރިތި 

  ޙައްޤެއްގެ  ލިބިފައިވާ  އެމީހަކަށް ނުވަތަ ނަމުގައި  މިނިވަންކަމުގެ  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާނޭ ކުރިންވެސް
  ދީން  އިސްލާމް ކަމެކެވެ. އޮތް އިޚުތިޔާރުގައި މީހެއްގެ  އެ ބަދަލުވުމަކީ ދީނަށް   އަނެއް އެއްދީނުން ނަމުގައި
  އަމިއްލަ މީހުންގެ އެ ވެސް  މީހުން އުޅޭ ބަލައިގެން  މުގައިދީންކަ އެއީ  ޢަޤީދާތައް  އެހެން ފިޔަވައި

  އިސްލާމް ގޮތަށް މި އަދި  އެދޭކަމެކެވެ. ބޮޑަށް  ށްވަރަ  ދީން އިސްލާމް އައުމަކީ ދީނަށް އިސްލާމް  ވިސްނުމުގައި
  ފާފަތައް ކުރެވިފައިވާ ތާނގައި  އިސްވެދިޔަ މީހެއްގެ އެ މީހަކަށް  ކޮންމެ ވަންނަ ހިދާޔަތަށް ދީނުގެ

 ހާމަކޮށްދެއްވައިފައެވެ.  ދީނުންވަނީ އިސްލާމް އްސަވައިދެއްވާނެކަންފު

  )ނުވަތަ ޚިޔާރުކުރުމަށްފަހު  ދީން އިސްލާމް  އިޚުތިޔާރުގައި އަމިއްލަ ވިސްނުމާއި އަމިއްލަ އާދޭހެވެ!
 އެވެ.  (Apostasy)  ރިއްދާ ރުޖޫޢަވުމަކީ  ޢަޤީދާއަށް   ބާޠިލު ކުރީގެ ރިއެނބު  އަލުން މުސްލިމަކު(

د ة ބަލާއިރު  ގޮތުގައި ބަޔާކުރައްވާ ޢިލްމުވެރީން  މި   ޤުރުއާނުން  ކީރިތި އައުމެވެ. ރުޖޫޢަވުމެވެ. އެނބުރި އަކީ الر 
  ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللا މާތް ޤުރުއާނުގައި ކީރިތި އޮތެވެ. އެބަ ފެންނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާނަ

ُكْم"أَْدبَ  َعلَى   تَْرتَدُّوا َوَل ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ."   އެނބުރިނުގަންނާށެވެ."(  ފުރަގަސްދީ ތިޔަބައިމީހުން އަދި )" ار 
 ( 21المائدة:  سورة)

  އަމިއްލަ މީހެއްގެ  އެ ބަޔާންކުރައްވައިފައިވަނީ މާނަކަމުގައި ރިއްދާގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ފިޤުހުވެރިންގެ 
 އެނބުރި އަލުން  ޢަޤީދާއަށް  ބާޠިލު  ހުރި ކުރީން އޭނާ ވަނުމަށްފަހު،  ދީނަށް އިސްލާމް ކުރީން  އިޚުތިޔާރުގައި
نَ  أَْكبَرُ  َواْلف تْنَةُ "  ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.  ވަތަޢާލާ  ސުބްޙާނަހޫ هللاމާތް [5]ރުޖޫޢަވުމަށެވެ.   يََزالُونَ   َولَ   اْلقَتْل   م 

ين ُكمْ  َعن  مْ يَُردُّوكُ  َحتَّىَ  يُقَات لُونَُكمْ  دْ  َوَمن اْستََطاُعواْ  إ ن   د  نُكمْ  يَْرتَد  ين ه   َعن م    َحب َطتْ  ئ كَ ـفَأُْولَ  َكاف ر    َوُهوَ  فَيَُمتْ  د 

َرة   الدُّْنيَا ف ي أَْعَمالُُهمْ    ވެރިކަމުގެ فتنة ކުރުމަށްވުރެقتل އަދި)" َخال دُوَن"  ف يَها ُهمْ  النَّار   أَْصَحابُ  ئ كَ ـَوأُْولَ  َواآلخ 
  ތިޔަބައިމީހުން  ންدين ތިޔަބައިމީހުންގެ  ވަނީނަމަ، ކުޅަދާނަވެގެން އެއުރެންނަށް އަދި މާބޮޑެވެ. ނުބައިކަން
 އެއުރެން ކުރުމުގައި ހަނގުރާމަ ތިޔަބައިމީހުންނާ  ދާނދެން  ރައްދުކޮށްފުމަށް ތިޔަބައިމީހުން  ކަމަށްكافر ބޭރުކޮށް

 ދުނިޔެއާއި މީހުންނީ، މަރުވާ  ،حال  ކަމުގައިވާ އަކުكافر ވެ،مرتد   ރެއިންތެ  ތިޔަބައިމީހުންގެ  ފިލައިނުދާނެއެވެ.
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  ވެރިންނެވެ.أهل  ނަރަކައިގެ  އެއުރެންނީ، އަދި ބަޔެކެވެ.   އުވިގޮސްފައިވާ ތައްعمل  އެއުރެންގެ ގައިآخرة
 ( 217البقرة:  سورة) އެތާނގައެވެ."( ދެމިތިބޭނީ، އެއުރެން

 ޙުކުމް:   ރިއްދާގެ   ޤުރުއާނުގައި   ކީރިތި 

  ކަމެކެވެ. މަނާކުރައްވައިފައިވާ  ބޮޑަށް ވަރަށް  ޤުރުއާން ކީރިތި ރިއްދާއަކީ ނުވަތަ  މުރުތައްތުވުމަކީ
  ބަޔާންކުރައްވައިފައި ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޢުޤޫބާތެއް ވަކި ދޭނެ )ދުނިޔޭގައި( އެކަމަށް އެހެންނަމަވެސް

  ގެންނަވައިފައިވަނީ އޭނާ  ގޮތުން ހެތްކެއްގެ [6]ބަޔާންކުރައްވައެވެ. (2017) ސަޢީދު  هللاޢަބްދު  ނެތްކަމަށް
 އާޔަތްތަކެވެ.  އަންނަނިވި

ُ  ف ئَتَْين    اْلُمنَاف ق ينَ  ف ي لَُكمْ  فََما" ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. هللا މާތް يدُونَ  َكَسبُواْ  ب َما  أَْرَكَسُهم َوللا   َمنْ  تَْهدُواْ  أَن أَتُر 

ُ  أََضلَّ  ُ  يُْضل ل    َوَمن للا  دَ  فَلَن  للا    ދެބަޔަކަށް ތިޔަބައިމީހުން  ންނާމެދުގައި،منافق ފަހެ،)" َسب يالً" لَهُ  تَج 
  ރެޔަށްތެ  ކަމުގެكافر  އެއުރެން للاَّ   ސަބަބުން، ތަކުގެعمل  އެއުރެންކުޅަ ؟ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ ބެހިގެންދާންވީ

  للاَّ  ؟އެދެނީހެއްޔެވެ ތިޔަބައިމީހުން ދައްކަން ތެދުމަގު މީހަކަށް  މަގުފުރައްދަވާފައިވާ  للاَّ  ރައްދުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 ފެނިވަޑައެއް  ކަލޭގެފާނަކަށް  މަގެއް ދައްކަވާނެ ތެދުމަގު  އެމީހަކަށް ފަހެ،  )ދަންނާށެވެ!( މީހާ، މަގުފުރައްދަވާ 
 ( 88النساء: ورةس) ނުގަންނަވާނެތެވެ."(

ذُواْ  فاَلَ  َسَواء فَتَُكونُونَ  َكفَُرواْ  َكَما تَْكفُُرونَ  لَوْ  َودُّواْ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ."   އަދިވެސް ْنُهمْ  تَتَّخ  يَاء م    َحتَّىَ  أَْول 

ُرواْ  ذُواْ  َولَ  مْ َوَجدتَُّموُه  َحْيثُ  َواْقتُلُوُهمْ   فَُخذُوُهمْ  ْواْ تََولَّ  فَإ ن للا    َسب يل   ف ي يَُهاج  ْنُهمْ  تَتَّخ  يًرا")" َولَ  َول يًّا م   نَص 

  އޭރުން އެދުނޫއެވެ. އެއުރެން އެކަމަށް ހިތައި ނަމައޭ  ވާނެكافر  ތިޔަބައިމީހުންވެސް  ފަދައިން،  ވިكافر އެއުރެން
  މީހުންތިޔަބައި އެހީތެރިން ތެރެއިން އެއުރެންގެ  ފަހެ،  ހަމަހަމަވެދާނެތެވެ. )އެއުރެންނާ(  ތިޔަބައިމީހުން
  ފުރަގަސްދީފިނަމަ، އެއުރެން ފަހެ،  ދާނދެނެވެ. ކޮށްފުމަށްهجرة މަގުގައި  ގެّللا    އެއުެރން )އެއީ( ނުހިފާށެވެ!

  އަދި، ކުރާށެވެ!قتل  އެއުރެން އަދި، އަތުލާށެވެ! އެއުރެން ތަނަކުން  ކޮންމެ ފެނުނު  އެއުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް
  سورة ނުހިފާށެވެ!"() ތިޔަބައިމީހުން  ވެރިޔަކުވެސްنصر  އަދި، އެހީތެރިޔަކުވެސް ތެރެއިން އެއުރެންގެ

 ( 89النساء:

ينَ  إ لَّ " ވަޙީކުރައްވަނީ  ދެން  ވިދިގެން އާޔަތާ  ވަނަ 89 މިދެންނެވި لُونَ   الَّذ  يثَاق   َوبَْينَُهم  بَْينَُكمْ   قَْوم   إ لَىَ  يَص    أَوْ  م  

َرتْ  َجآُؤوُكمْ  ُ  َشاء َولَوْ  قَْوَمُهمْ  يُقَات لُواْ  أَوْ  يُقَات لُونَُكمْ  أَن ُصدُوُرُهمْ  َحص    اْعتََزلُوُكمْ  فَإ ن   فَلَقَاتَلُوُكمْ  َعلَْيُكمْ   لََسلََّطُهمْ  للا 

ُ  َجعَلَ  فََما السَّلَمَ  إ لَْيُكمُ  َوأَْلقَْواْ  يُقَات لُوُكمْ  فَلَمْ  مْ  لَُكمْ  للا   އެއްعهد   މެދުގައި ޔަކާއެބަ  ތިޔަބައިމީހުންނާ)" َسب يالً" َعلَْيه 
  ހަނގުރާމަކުރުމަށް ތިޔަބައިމީހުންނާ ނުވަތަ، މެނުވީއެވެ.  ދާބަޔަކު  އެދި ތެރިކަންحماية  ގާތަށް  ބަޔެއްގެ އޮތް

  ގާތަށް  ތިޔަބައިމީހުންގެ  ދަތިވެގެން ހިތްތައް އެއުރެންގެ ހަނގުރާމަކުރުމަށް ގެމީހުންނާقوم  އެއުރެންގެ  ނުވަތަ
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  މައްޗަށް  ތިޔަބައިމީހުންގެ އެކަލާނގެ  އިރާދަކުރެއްވިނަމަ، للاَّ  ތެރެއިންނެވެ.  މީހުންގެ  އެހެން މެނުވީ އައިބަޔަކު
  ފަހެ،  ކަށަވަރެވެ. ހަނގުރާމަކުރީސްކަން ތިޔަބައިމީހުންނާ އަދި، ކަށަވަރެވެ. ފާކުރައްވައިފީސްކަން އެއުރެން
  އެއުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް  އަދި، ހަނގުރާމަނުކޮށް ތިޔަބައިމީހުންނާ  ވަކިވެ،  ތިޔަބައިމީހުންނާ އެއުރެން
  سورة) ނުވެއެވެ."( ލައްވާފައެއް  މަގެއް  للاَّ  ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް މައްޗަށް  އެއުރެންގެ ފަހެ،  ކޮށްފިނަމަ،تسليم

 ( 90النساء:

ينَ  أَيَُّها يَا"  ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. هللا  މާތް  އަދިވެސް نُكمْ  يَْرتَدَّ   َمن آَمنُواْ  الَّذ  ُ  يَأْت ي فََسْوفَ  ين ه  د   َعن م    ب قَْوم    للا 

بُُّهمْ  بُّونَهُ  يُح  لَّة   َويُح  ن ينَ  َعلَى أَذ  ة   اْلُمْؤم  زَّ ينَ  َعلَى أَع  دُونَ  اْلَكاف ر   فَْضلُ  ذَل كَ  آلئ م   لَْوَمةَ  يََخافُونَ  َولَ  للا    َسب يل   ف ي يَُجاه 

ُ  يََشاء  َمن يُْؤت يه   للا    ع   َوللا    އެމީހެއްގެ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ  މީސްތަކުންނޭވެ!  ވެއްޖެإيمان  އޭ)" يم "َعل   َواس 
  ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ، އެކަލާނގެ އެބަޔަކަށް ބަދަލުގައި( )އެއުރެންގެ  ފަހެ،  )ދަންނާށެވެ!( ވާމީހާمرتد  ދޫކޮށްدين
  އޯގާވެރި، މައްޗަށް  ންގެمؤمن  އެއީ ގެންނަވާނެތެވެ. للاَّ   ބަޔަކު ލޯބިވާ އެކަލާނގެދެކެ  އެބަޔަކު އަދި

ة  ގަދަފަދަ މައްޗަށް  ންގެكافر  ބަޔެކެވެ.  މަޑުމައިތިރި  އެއުރެން މަގުގައި  ގެللاَّ   ބަޔެކެވެ. ތެރިعز 
  ގެللاَّ  އެއީ ނުގަންނާނެތެވެ. ބިރެއް އެއުރެން  މަލާމާތަކަށް  މީހެއްގެ މަލާމާތްކުރާ އަދި ކުރާނެތެވެ.جهاد 
  މޮޅަށް ތަނަވަސްވަންތަ، އީ،للاَّ   ދެއްވަތެވެ. އެކަން  މީހަކަށް  އިރާދަކުރައްވާ އެކަލާނގެ ވަންތަކަމެވެ.فضل

 (54المائدة:  سورة) ރަސްކަލާނގެއެވެ."( ދެނެވޮޑިގެންވާ 

 ވައްތަރުތައް:   މުރުތައްދުވުމުގެ 

  މުރުތައްދުވުމުގެ  ދަންނަވާނަމަ  ގޮތަކަށް އެހެން އެބަހުއްޓެވެ. ޢަމަލުތައް ގިނަ ވަރަށް  ބޭރުވާ އިސްލާމްދީނުން
  ބޭނުމަކީ  ލިޔުމުގެ މި  އެހެންމަމަވެސް ހުރެއެވެ. ބަޔާންކުރައްވައިފައި ޢިލްމުވެރީން ބާވަތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް

 އެއީ އާއި  ކަމެއްތޯ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުވުމަކީ  ދީނަށް އަނެއް ދީނުން އެއް ނަމުގައި މިނިވަންކަމުގެ
  އެހެން ވާހަކަދެއްކުނީ  މި ބޮޑަށް  ތެރެއިން  މީގެ ބަހުސްކޮށްލުމެވެ.  އްޤެއްތޯޙަ  ލިބިގެންވާ އިންސާނުންނަށް

 އެ އަލުން ވަނުމަށްފަހު ހިތުންރުހުމުން  އޭނާގެ ދީނަށް   އިސްލާމް ބަދަލުވުމާއި  ދީނަށް އިސްލާމް ހުރެ ދީނެއްގައި
  މިއަދު  ބަހުސްކުރުމަކީ ތުން ގޮ  ބެހޭ ބާވަތްތަކާ އޭގެ އެހެންކަމުން  ގޮތުންނެވެ. ބެހޭ ޙުކުމާ ދޫކޮށްލުމުގެ ދީން

  ގޮތުން  ބެހޭ  ޢުޤޫބާތަކާ  ދޭނެ  މީހުންނަށް  ބޭރުވާ ދީނުން  އިސްލާމް އަދި ނޫނެވެ. މައުޟޫޢެއް އަޅުގަނޑުގެ
  ބައިތަކާމެދު އެ  އެހެންކަމުން ނޫނެވެ. މަގުސަދެއް އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ވާހަކަދެއްކުމަކީ   ތަފުޞީލުކޮށް
 ނެތީމެވެ.   ކަށްވާހަކަދައްކާ އަޅުގަނޑު ތަފްސީލުކޮށް

 ޙުކުމްތައް:  ކަނޑައެޅޭ މައްޗަށް އެކަމުގެ ސާބިތުވުމުން  މުރުތައްދުވީކަން



  ގޮތުގެ  އަންނަނިވި މައްޗަށް  މީހާގެ އެ ބޭރުވެއްޖެނަމަ  ދީނުން އެ ފަހު ހުރުމަށް ހިދާޔަތުގައި  ދީނުގެ އިސްލާމް
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.  މަތީން

  ތިންދުވަހުގެ ތައުބާވެ   ލައިދިނުމަށްފަހު ތައުބާ އަށް އޭނާ އި،ލައިދިނުމާ  ތައުބާ  މީހާއަށް މުރުތައްދުވީ ▪
  ޤަބޫލުކޮށް އެކަން ކިބައިން  އޭނާގެ ވެއްޖެނަމަ ރުޖޫޢަ  އެނބުރި ދީނަށް އިސްލާމް އޭނާ އަލުން ތެރޭގައި

 ދޫކޮށްލުން.  އޭނާ

  ކުރުންޤަތުލު އޭނާ ނުކުރިނަމަ ޤަބޫލު އެކަން ލައިދިނުމަށްފަހު  ތައުބާ  މީހާއަށް މުރުތައްދުވީ ▪
 هللاރަސޫލު ގެންނަވަނީ   ގޮތުން ދަލީލެއްގެ  އޭގެ ވިދާޅުވެއެވެ. ޢިލްމުވެރީން ބައެއް  ވާޖިބުވާނެކަމަށް

ه"  ِدي نَه   بَدَّلَ  َمن  ޙަދީޘެވެ."  އަންނަނިވި ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ هللاޞައްލަ   ދީން އެމީހެއްގެ)" فَق ت ل و 
  وأبو  البخاري  َرَواه) ޤަތުލުކުރާށެވެ."( މީހާ  އެ ތިޔަބައިމީހުން ފަހެ )ދަންނާށެވެ!( ބަދަލުކޮށްފިމީހާ

 داود(

  އޭނާގެ ވަނުމާއިމެދު  އިސްލާމްދީނަށް އިސްލާމްވެ އަލުން އޭނާ ލައިދިނުމާއި  ތައުބާ  މީހާއަށް މުރުތައްދުވީ ▪
  ނަމަ، ވަދެއްޖެ  ދީނަށް އަލުން އިސްލާމްވެ އޭނާ އަދި ކުރުން. މަނާ ކުރުން  ތަޞައްރުފު މުދަލުން
  ކަންމަތީ މުރުތައްދު އިސްލާމްނުވެ  އަދި ދޫކުރެވޭނެއެވެ.   ތަޞައްރުފުކުރުމަށް މުދާ އޭނާގެ އޭނާއަށް

  މާލަށެވެ. ބައިތުލް ހުންނާނީ މުދާ އޭނާގެ  ފެށިގެން  އެހިދުން މަރައިލިނަމަ  ނުވަތަ  މަރުވިނަމަ
  ގެ މުސްލިމުން  މުދާ  އޭނާގެ ފެށިގެން ވަގުތުން  މުރުތައްދުވީ އޭނާ ބުނެވުނެވެ.  އަދި ސަރުކާރަށެވެ.

 ހޭދަކުރެވޭނެއެވެ.  ފުއްދުމަށް  ބޭނުންތައް އެކިއެކި

  ނުވެވޭނެއެވެ. ވާރުތައެއް  އޭނާގެ އެބަހީ ދިޔުން:  ކަޑައިގެން މައްސަލަ  ވާރުތަވުމުގެ މީހާގެ މުރުތައްދުވީ ▪
 ނުވާނެއެވެ.  ވާރުތައެއް އަދި

  މައްޗަށް  އޭނާގެ އަދި  ށްކަފުންކޮ ހިނަވައި އޭނާ މަރުވެއްޖިއްޔާ ޙާލުގައި މުރުތައްދު   މީހާ މުރުތައްދުވީ ▪
  އޭނާ ނުލެވޭނެކަމަށާއި  ވަޅު އޭނާ  ޤަބުރުސްތާނުގައި  މުސްލިމުންގެ އަދި ނެތެވެ.  ކުރުމެއް ނަމާދު

  އެހެން ދެން ފިޔަވައި  ޤަބުރުސްތާނު މުސްލިމުންގެ  ނުވަތަ ޤަބުރުސްތާނުގައި ކާފިރުންގެ ވަޅުލަންވާނީ
 [ 7]ބަޔާންކުރައްވައެވެ.   ވެރީންޢިލްމު ބައެއް  ވެސް ކަމަށް  ތަނެއްގައި  ކޮންމެވެސް

  އެބަހުއްޓެވެ. އިޚުތިލާފުތައް ހިސާބަކަށް ޙުކުމްތަކާމެދު މި  ވިޔަސް  ކަމަށް ފަތުވާ  ޢިލްވެރީންގެ ބައެއް މިއީ
  މުރުތައްދުވުމުން އެހެނީ ނޫނެވެ.  މައުޟޫޢެއް  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުގެ ބަހުސްކުރުމަކީ  ޚިލާފުތަކާމެދު އެ ނަމަވެސް
 ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހު ދީން އިސްލާމް ރުހުމުން ހިތުން މީހެއްގެ އެ ހުއްޓަސް އިޚުތިލާފު މެދު ޢުޤޫބާތާ ކަނޑައެޅޭ

  އެހެންކަމުން ވެ.ނުވެއެ   އިޚުތިލާފެއް ޢިލްމުވެރިޔަކު  އެއްވެސް ފާފައެއްކަމާމެދަކު  ބޮޑު  ބޭރުވުމަކީ  ދީނުން އެ
  މިންވަރު މި  މަޢުޟޫޢަށް  މި ނޫނެވެ.  ޙައްޤެއް ލިބިގެންވާ  މީހަކަށް އެއްވެސް ނަމުގައި   މިނިވަންކަމުގެ އެއީ

 ފުދެއެވެ. 

https://liyuntherin.org/archives/17662#_ftn7


 އިޙުތިރާމްކުރުން:   ދީންތަކަށް   އެހެން 

  އެއްވެސް .ދީނެކެވެ އިޙުތިރާމްކުރާ ދަރަޖައަކަށް މަތީ  ވަރަށް  ވެސް  ދީންތަކަކަށް  ހުރިހާ ވަނީ  ދީން އިސްލާމް
  އަދި ނޫނެވެ.  ކަމެއް އޮތް ދީނުގައި އިސްލާމް  މަޖުބޫރުކުރުމަކީ  ވަންނާކަށް ދީނަށް   އިސްލާމް މީހަކަށް  ދީނެއްގެ

  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ ދީން އިސްލާމް ވިޔަސް ނަޞާރާއަކަށް   ވިޔަސް ޔަހޫދީއަކަށް ވިޔަސް  މުސްލިމަކަށް
  ރަސޫލުބޭކަލުން ހުރިހާ  ނެތި ތަފާތުކުރުމެއް ވެސް ރީޢަތްތައް ޝަ ކުރީގެ ދީނުގެ އިސްލާމް  އިޙުތިރާމްކުރެއެވެ.

لَ  َوَما ب الل    آَمنَّا قُلْ " ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. هللا  މާތް  ޤަބޫލުކުރެއެވެ. لَ  َوَما  َعلَْينَا أُنز  يمَ  َعلَى أُنز   إ ْبَراه 

يلَ  يَسى َسىُمو أُوت يَ  َوَما َواألَْسبَاط    َويَْعقُوبَ   َوإ ْسَحقَ  َوإ ْسَماع  ن َوالنَّب يُّونَ  َوع  مْ  م  ب  ه  قُ   لَ  رَّ ْنُهمْ  أََحد   بَْينَ  نُفَر     م  

  ބާވައިލެއްވި މައްޗަށް  ތިމަންމެންގެ އަދި އަށާއި،للاَّ  ތިމަންމެން ވިދާޅުވާށެވެ!  ކަލޭގެފާނު)" ُمْسل ُموَن" لَهُ  َونَْحنُ 
  ގެފާނާއި،يعقوب  ގެފާނާއި،إسحاق  ގެފާނާއި، إسماعيل   ގެފާނާއި،إبراهيم އަދި، ވެއްޖައީމުއެވެ.إيمان  އެއްޗަކަށް

  އެނޫންވެސް ގެފާނާއި،عيسى  ގެފާނާއި،موسى އެއްޗަކަށާއި، ބާވައިލެއްވި  ދަރިކޮޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ
  އެބޭކަލުންގެ އެއްޗަކަށްވެސްމެއެވެ. ދެއްވި  ންحضرة  ވެރިރަސްކަލާނގެ އެބޭކަލުންގެ ނަބީބޭކަލުންނަށް،

  އެކަލާނގެޔަށް ތިމަންމެންވަނީ އަދި، ނުކުރަމުއެވެ.  ތަފާތެއް ތިމަންމެން މެދުގައި  ލަކާއެއްވެސްބޭކަ ތެރެއިން
ُسولُ  آَمنَ " ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.  އަދިވެސް  (84عمران:  آل سورة) ކިޔަމަންވެގެންނެވެ."( ބޯލަނބައި   الرَّ

لَ  ب َما ن إ لَْيه   أُنز  ب  ه   م  نُونَ   رَّ قُ   لَ  َوُرُسل ه    َوُكتُب ه   َوَمآلئ َكت ه   لل   ب ا  آَمنَ  ُكل   َواْلُمْؤم  ن أََحد   بَْينَ  نُفَر   ُسل ه   م   ْعنَا َوقَالُواْ  رُّ   َسم 

يُر" َوإ لَْيكَ   َربَّنَا ُغْفَرانَكَ   َوأََطْعنَا   ބާވައިލެއްވި ންحضرة  ވެރިރަސްކަލާނގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ އާއަށް،)"رسول اْلَمص 
  އާއި،للاَّ   އެންމެންމެ އެ ވިއެވެ.إيمان ންمؤمن އާއާއިرسول އަށް(رآنق  ކީރިތި  )އެބަހީ: އެއްޗަކަށް
  ންނަށްرسول ފޮނުއްވި   އެކަލާނގެ ފޮތްތަކާއި، )ބާވައިލެއްވި( އެކަލާނގެ ންނާއި،مالئكة  އެކަލާނގެ

  ތަފާތެއް އެކަކާމެދުވެސް ތެރެއިން ންގެرسول  އެކަލާނގެ ތިމަންމެން، ބުނެތެވެ.(  )އެއުރެން ވިއެވެ.إيمان 
  އަޅަމެންގެ ކިޔަމަންވެއްޖައީމުއެވެ. އަހައި ތިމަންމެން  ބުނޫއެވެ. އެއުރެން  އަދި، ނުކުރަމުއެވެ.

  އިނބަރަސްކަލާނގެ ދިއުންވަނީ،  އެނބުރި އަދި، ފާފަފުއްސަވައިފާނދޭވެއެވެ! އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޯއެވެ!
 ( 285البقرة:  سورة) އަށެވެ."(حضرة

 ޚުލާޞާ: 

  މިނިވަންކަން ދީނީ ކަމަކީ އެއް އެނގެންޖެހޭ ގޮތުން  ބެހޭ މިނިވަންކަމާ ދީނީ މުސްލިމުންގެ ދީނާއި އިސްލާމް
  މިކަން ވެސް އްގައިމުޖުތަމަޢެ  އޮންނަ އަޣުލަބިއްތު މުސްލިމުންގެ  އޮތްކަމެވެ. އެބަ  ވެސް  މުސްލިމުންނަށް  ޚުދު
  އީމާންކަމުގެ އަޑިން ހިތުގެ މުސްލިމުންގެ މިނިވަންކަމަކީ  ދީނީ  ސަބަބަކީ މީގެ  ނުވާނެއެވެ. ކުޑައެއް ވަކި

 هللا   ބަލަންޖެހެނީ ކަމުގައި ނުކުތާއެއް ފަށައިގަންނަ  ބަހުސްގެ  މި ވާތީއެވެ. ކަމަކަށް  ލިބިގަންނަ  ހިތަކާއިގެން
  ވަކިވަކި  ދަންނަވާނަމަ ގޮތަކަށް އެހެން ފަރުދެއްގެ، ކޮންމެ ނުވިޔަސް   މާންއީ އަދި  ތިއްބަސް  އީމާންވެގެން އަށް



  ކީރިތި އްޤަށްޙަ މި   .ހިސާބުންނެވެ ޤަބޫލުކުރާ  ރިޢާޔާތްކުރާކަން  ދީން އިސްލާމް ޙައްޤުތަކަށް  ފަރުދުންގެ
 ޤުރުއާނުގައި ކީރިތި  ޙައްޤާމެދު  މި އެކަމަކު އެވެ. އިޙުތިރާމްކުރެއްވި ވެސް ޙަޔާތްފުޅުގައި   މުޅި  ރަސޫލާގެ
  ތަޙައްމަލު އުޅުން ދީނަކަށް  ބޭނުން މީހަކު  ބޭނުން  ވަޑައިގަތަސް ކެތްތެރިވެ ރަސޫލާ ކީރިތި ނުވަތަ

 ކުރި  އިސްތިސްނާ އިސްލާމްދީން  މިނިވަންކަމުން  ދީނީ  މިދެންނެވި ޒަމާނުގައި  ރަސޫލުކަމުގެ ކުރެއްވިޔަސް
 އާއި (apostasyارتداد) ނުވަތަ رد ة ރިއްދާ ބާވަތަކީ،  4 ދަންނަވައިލެވުނު  މި  ވެއެވެ. ޙާލަތެއް ހަތަރު

  އިސްލާމް މާނައަކީ  ނިފާޤެވެ.  (hypocrisyنفاق)   އާއި(heresyبدعة)   އާއި  (blasphemyالتجديف)
  ނުލައި އަޅައި ދީން އިސްލާމް  އެކަން ނަމަ، ފާޅުވެއްޖެ ކަމެއް މިއިން  ފަރާތުން  މުސްލިމެއްގެ  ފަހު ވުމަށް

  ޤަބޫލެއް ދީން  އިސްލާމް ކަމަކަށް މިނިވަންކަން އެއީ ނުލައެވެ. ދޫކޮށެއް
  ބަޔާންކުރި ވެސް ކުރީން އަކީ (apostasyارتداد) ނުވަތަ   رد ة(:apostasyارتداد) ނުވަތަ  رد ة ނުކުރެއެވެ.
  ދީނުން  އިސްލާމް ފަހު  ޤަބޫލުކުރުމަށް  ދީން  އިސްލާމް ރުހުމުން ހިތުން ފަދައިން

  ދޮގު މެދު  އާ ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللا އަކީ (blasphemyالتجديف)(:blasphemyالتجديف)  ބޭރުވުމެވެ.
  ދެއްކުން ވާހަކަތައް ދޮގު މެދު ރަސޫލާއާ ކީރިތި ތެރޭގައި މީގެ ފަހުން ދެއްކުމެވެ.  ހަދަހަދައިގެން ވާހަކަތައް

  ގޮތުން ޤާނޫނީ ވާތީ  ކަމަށް ނުކުރުން  ޤަބޫލު )ތައުޙީދު( އެއްކައުވަންތަކަމަށް ގެهللا  މިއީ ހިމެނުނެވެ. ވެސް
  ޒިންދިޤު ނުވަތަ بدعة(:heresy) زندق ނުވަތަ بدعةއުޅެއެވެ. ކިޔައި  ކަމުގައިވެސް  އިލްޙާދު މިއީ
(heresy:) ީކަންކަން ދީނަށް  ހަދައި ކަމަށް  ޝަރުޢުކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ނުވާ ޝަރުޢުކުރެވިފައި ދީނުގައި އަކ  

  މީގެ ވެސް  ދެއްކުން އުފައްދައިގެން  ވާހަކަތައް ނުރައްކާވާފަދަ ދައުލަތަށް  އިސްލާމީ ނުވަތަ އިތުރުކުރުމެވެ.
  ބޭރުފުށުން  ކޮށްގެން ވަންހަނާ  ކާފިރުކަން އަކީ (hypocrisyنفاق) (:hypocrisyنفاق)  އެވެ. ހިމެނެ ތެރޭގައި

  ގޮތަށް  މި  ކުރިމަތިވީވެސް ނުރައްކަލެއް ބޮޑު  އެންމެ  ދީނަށް އިސްލާމް އުޅުމެވެ.  ހެދިގެން ކަމަށް މުސްލިމުން
  މި  ކިބައިންނެވެ.އިސްވެ މުނާފިޤުންގެ  އުޅުނު ހެދިގެން  )ބޭރުފުށުން(  މުސްލިމުންނަށް ވަނަހަނާކޮށް  ކާފިރުކަން

  ކަމެއް ހުރިހާ މި  ދަންނަވާނަމަ  ޖުމުލަކޮށް  ބޮޑުފާފައެކެވެ. ވާނުބައިވެގެން   ވެސް ކަމަކީ ކޮންމެ ދަންނަވައިލެވުނު
  ވަނީ  އެކަމަށް އަދި  ފާފައެކެވެ.  ބޮޑު ވެސް ކަމަކީ ކޮންމެ މިއިން  ހިމެނިދާނެއެވެ. ތެރޭގައި  ގެرد ة ވެސް

  ފައިވަނީކަނޑައަޅައި ބޮޑަށް  އެންމެ އަދި ފުރަތަމަ އެންމެ ޙައްޤުތައް ކަނޑައެޅިފައެވެ.އިންސާނީ ވެސް  ޢުޤޫބާތް
  ދީންވަނީ އިސްލާމް ޙައްޤެއް ހުރިހާ އިންސާނީ ފަދައިން  ދެންނެވި ވެސް ކުރީން  އިސްލާމްދީނުގައެވެ. ވެސް

  އިތުރުވެނީގައި ލިޔުމުގެ  މި ގޮތެއްގައި  އިޖުމާލީ ވަރަށް   ޚުޠުބާ އެ އެހެންކަމުން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފައެވެ.
  މިނިވަންކަން ދީނީ  ތެރޭގައި  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ވައިފައިވާކަށަވަރުކޮށްދެއް ދީން  ހިމަނައިލީމެވެ.އިސްލާމް

  ވެސް އެއް ފޮތެއް ހުރިހާ ބާވައިލެއްވި އެކަލާނގެ  ރަސޫލުންނާއި ހުރިހާ ފޮނުއްވި هللا ހިމެނެއެވެ. ވެސް
  ޤަބޫލު ޤުރުއާން ކީރިތި  އާއި ރަސޫލާ ދީނުގެ އިސްލާމް  ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ދީން  އިސްލާމް ތަފާތުކުރެއްނެތި

  މުޖުތަމަޢެއްގައި އެއް މީހުން  ދީންތަކެއްގެ ހުރިހާ ވަނީ ދީން މީހުންނެވެ.އިސްލާމް  ދީންތަކުގެ  އެހެން ކުރަނީނު
  ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކަމާއި މީހުންގެ ދީނެއްގެ  ހުރިހާ ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ. އުޅެވޭނެކަން  އެކުވެރިކަމާއެކު



  އިސްލާމް ނުވެއެވެ. މަޖުބޫރުކޮށްފައެއް ވަނުމަށް ދީނަށް   ލާމްއިސް މީހަކަށް އެއްވެސް އަދި ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.
  ދީނަށް އިސްލާމް ނެތެވެ. ވަނުމެއް ދީނަށް  އިސްލާމް ނޫނީ  ޤަބޫލުކޮށްގެން ރުހުމުން ހިތުން ދަޢުވަތު ދީނުގެ

  ރާކު ވާތީ  އިންސާނަކަށް ނުދެއެވެ.  ޢުޤޫބާތެއް އެއްވެސް ފަރާތުން ވެރިކަމުގެ އިސްލާމީ  އޭނާއަށް ނުވަނަސް
  އެކު މީހުންނާ  ނޫން  މުސްލިމުން މުޢާމަލާތަތަކުގައި  ލިބިދެވެއެވެ.އިޖުތިމާޢީ އޭނާއަށް  އިޙުތިރާމެއް ހުރިހާ

  ވަޑައިގަތް  ހިޖުރައަށް ރަސޫލާ ކީރިތި ބަދަހިކުރެވެއެވެ.  ގުޅުން  މީހުންނާ އެ މުޢާމަލާތުކުރެވެއެވެ.  ފުރިހަމައަށް
  މިހެންކަމުގައި އޮތީ  ހުއްޓެވެ.ކަން އެބަ ފެންނަން ލުތައްމިސާ   ރީތި ވަރަށް ކަމުގެ  މި ވެސް ޙާދިސާއިން

  އެހެން ނޫން  ދީން އެ  ދީނެވެ. ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި  ދީނެއްގެ ހަމައެކަނި هللا ދީނަކީ އިސްލާމް ވިޔަސް
  އިޙުތިރާމްކުރުމަކީ ބޭ ދީނަށް  އެ އެހެންވީމާ ނުވެއެވެ.  ޤަބޫލުކުރެވިގެންނެއް ޙަޟުރަތުގައި  އެކަލާނގެ ދީނެއް

  ބަލާކަށް ހަދާތަން  ދީނެއްކަމުގައި  މަލާމާތްކުރާ އެއީ ނޫނެވެ.  ކަމެއް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ  މުސްލިމުންނަށް
  މުސްލިމު  ދެކޭކަށް ހަދާތަން  ބަޔަކު  ފަލްސަފާއެއްކަމަށް  ކުޅޭކުޅޭ އެއީ ނުތިބެވޭނެއެވެ. މުސްލިމުންނަކަށް

 އެ ޤަބޫލުކޮށް  ދީން އިސްލާމް ރުހުމުން ތުންހި މީހެއްގެ  އެ އެހެންކަމުން ނުވާނެއެވެ.  ކެތެއް ލަގޮނޑިއަކަށް
  ދީނުގައި އިސްލާމް އެނބުރިގަތުމަކީ  ދޫކޮށް ދީން  އެ ވަނުމަށްފަހު ތެރެއަށް އަލިކަމުގެ  ހިދާޔަތުގެ ދީނުގެ

  ދީނަށް  އިސްލާމް އެހެނީ  ނުދެވޭނެއެވެ.  މީހުންނަކަށް އެ ޙައްޤެއް  އެ ނޫނެވެ. ކަމެއް ލިބިގެންވާ  މިނިވަންކަން
  ޙަޤީޤަތް ތެދު ދީނުގެ ވީމާ ހިތުންރުހުމުންނެވެ. ނޫނެވެ. މަޖުބޫރުކޮށްގެނެއް  ވައްދަނީ  ހަކުމީ އެއްވެސް
  އޭނާ ދީނެވެ. ގެ هللا އެއީ ނުދެވޭނެއެވެ. ޖާގައެއް ސަމާސާކުރާކަށް ދީނާ ފަހު ވަނުމަށް  ދީނަށް އެ ޤަބޫލުކޮށް
 ވިއްޖައީހެވެ. ހުރެ އޭނާއަށް  ބޭނުންނަމަ  އޭނާ މަގުގައި ނުބައި  އިޚުތިޔާރުކުޅަ ކުރިން

 ނިންމައިލަމުން.. 

  ސާފުކޮށް ވަރަށް ނެތްކަން ކަރާހާތްތެރިކަމެއް ދީނުގައި  އިސްލާމް ބަލާއިރު ހެކިތަކަށް ދެންނެވުނު އިސްވެ
  ދަޢުވަތުދީ އޮތީ ހަމއެކަނި ދީނުގައި ނެތެވެ. ދީނުގައެއް ވެއްދުމެއް  މީހުން މަޖުބޫރުން  ދީނަށް އެ އެނގެއެވެ.
  ވަންނަންވީ  ދީނަށް މީހަކު އެ ދިނުމެވެ. ވިސްނައި ނަސޭހަތުން   ރީތި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ހެޔޮގޮތް މީހުންނަށް

  ގޮތަށް  މި  އެނގިގެންނެވެ. ރަނގަޅަށް ސަމާޙަތު އަމާންކަމާއި ދީނުގައިވާ ރުހުމުންނެވެ.  ހިތުން ވަންނަނީ އަދި
  ވެވޭ  މަތިވެރިކަމާމެދު ދީނުގެ  މާތް  މި ވަނުމަކީ ނިމުކެނިކުމެފައި ވަދެވަދެފައި  މީހުން  ވަންނަ ދީނަށް 

  ވާ ސަލާމަތްކަމަށް  އިންސާނިއްޔަތުގެ މުޅި  މަލާމާތަކަށެވެ.  ޖެއްސުންކުރުމަށެވެ. ވާނީ އެ އިހުމާލެކެވެ.
  ހުއްދަކުރެވިގެންވާނޭ  ތައުހީނުކުރުމަކީ  ދީނަށް އެ  ކަމަށްޓަކައި މަތިވެރި ޝަރަފުވެރިކަމާއި ދީނުގެ އިސްލާމް
 ނޫނެވެ.  ކަމެއް

  ދަންނަވާނަމަ  ޢިބާރާތަކުން  އެހެން ނުކުތުމަކީ ދީނުން އެ ފަހު  އިސްލާމްވުމަށް ވާއިރު، މިހެންކަމުގައި ރީކަންހު
  ލިބިގެންވާ  މީހަކަށް އެއްވެސް ވެސް،  ނަމެއްގައި އެހެން އަދި ވެސް  ނަމުގައި މިނިވަންކަމުގެ  މުރުތައްދުވުމަކީ



  ޢުޤޫބާތް  މަނާކުރާކަމެކެވެ.  ދީން އިސްލާމް  .ކުށެކެވެ  އެއީ ނޫނެވެ. ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އިޚުތިޔާރެއް
  ކަމަށް ދީން ދުނިޔޭގެ(  )މުޅި ޢާލަމީ  ދީނަކީ އިސްލާމް ނަމަވެސް،  އެހެން ބޮޑުފާފައެކެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ

  އައުމަކީ ދީނަށް އިސްލާމް މީހުން ދީންތަކުގެ އެހެން ކަމުގައިވާތީ ދީން  ގެهللا  ހަމައެކަނި އެއީ އަދި ވާތީ،
  އިސްލާމް ގޮތަށް މި ނަމަވެސް   އެހެން ކަމެކެވެ. ތަރުޙީބުދޭ  ބޮޑަށް ވަރަށް ދީން އިސްލާމް ދީން އިސްލާމް
  ނޫނެވެ. މިނިވަންކަމެއް ދެވިފައިވާ ދީނުގައި އިސްލާމް ދިޔުމަކީ ޣައިރުދީނަށް އެނބުރި އަލުން ފަހު، ވުމަށް

  މީހަކު  ކޮންމެ ވިސްނޭ ހެޔޮ ދިއަ ނުލާނެއެވެ.  ދޫކޮށެއް ދީން އިސްލާމް ދާކަށް  ތެރެއަށް  ހަލާކުގެ އިންސާނާ
 އެވެ.  ނުދާނަމޭ  ހޫނަކަށް" ގަދަ  ހިޔަލަކުން "ފިނި ބުނާނީ ވެސް  އިޚުތިޔާރުގައި އަމިއްލަ
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 ވަސީލަތްތައް:   ރުޖޫޢަވި 

 އަލްޤުރުއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 

ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމް އެންޑް ރިލިޖަސް ފްރީޑަމް  ވޮޝިންގޓަން:  ބިލީފް. އެންޑް އިސްލާމް (.2017ސަޢީދު )هللا ޢަބްދު
 )ސީ.އައި.އާރ.އެފް.( 
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Islam and Belief: At Home with Religious Freedom  ( :ާ7ޞަފުޙ ) 

http://dhiislam.com/13449 

http://dhisalafiyyah.net/article/17310 
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