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 ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟

 

 ފޮތް ލިޔުއްވީ

 ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް އައްދުކްތޫރު 

 ބިން ޢަބްދުއްރަޙީމް އަލްބުޚާރީهللا ޢަބްދުއް 

މަދީނާގެ ޖާމިޢަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ކުއްލިއްޔަތުލް ޙަދީޘް ގައި ކިޔަވާ 

 ދެއްވާ މުދައްރިސެއް.

 

 ތަރުޖަމާކުރީ

 މުޙައްމަދު ޙަސަންއަބޫ އަނަސް 
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الشَّْيخ الدُّْكُتور މި ފޮތް ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް މުތަރުޖިމުއަށް ފޮތުގެ މުއައްލިފް 
 ދެއްވާފައިވާ ހުއްދަ. -َحِفظَُه هللا–الُبَخاِرْي  يمَعْبد هللا ِبْن َعبُد الرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތަރުޖަމާއެވެ.އަނެއް ޞަފުޙާގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ މި ހުއްދައިގެ ދިވެހި 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

އަހަރެމެންގެ އަށެވެ. އަދި  هللاއެންމެހައި ޙަމްދުވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

އާލުންނާއި އެންމެހައި ޞަޙާބީންނަށް ޞަލަވާތާއި  ނަބިއްޔާއަށާއި އެ ނަބިއްޔާގެ

 ސަލާމް ހުއްޓެވެ.

 އެއަށްފަހު ބުނަމެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެން، އަލްއަޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން 

އަށް އަހަރެން ލިޔެފައިވާ ބައެއްފޮތްތައް އެ ޤައުމުގެ ބަހަށް  (ދިވެހިރާއްޖެ)

 ީފީމެވެ. އެ ފޮތްތަކަކީ : ތަރުޖަމާކޮށް ޗާޕްކުރުމަށް އިޛުނަދ

 أ. ما هي السلفية. 

 ب. من حقوق األوالد على اآلابء و األمهات.

 ج. من مثرات التمسك ابلسنة.

 د. وصااي سنية ملن أراد النجاة.

އަހަރެމެން އެންމެންނަށް އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތުގައި ތައުފީޤް هللا 

 .وصلى هللا على نبينا حممد و آله وصحبه وسلمދެއްވާށިއެވެ. 

 މިބަސްތައް ލިޔުނީ                                    

 الُبَخاِريْ  الرَّحيمَعْبُد هللا ِبْن َعْبُد  رُ وْ ت ُ كْ الدُّ 

 (ސޮއި)                           

 ه1435 ރަޖަބް 11                     
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 މުތަރުޖިމުގެ ބަސް

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اتِ ئَ ي ِ سَ  نْ مِ ا وَ نَ سِ فُ ن ْ أَ  رِ وْ رُ شُ  نْ مِ  للِ ابِ  ذُ وْ عُ ره ون َ فِ غْ ت َ سْ نَ ه وَ نُ ي ْ عِ تَ سْ نَ ه وَ دُ مَ نَْ  للِ  دَ مْ إنَّ الَ 
 ال هللاُ ه إِ لَ  إِ اَل  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ه ، وَ لَ  يَ ادِ هَ  لَ فَ  لْ لِ ضْ يُ  نْ مَ وَ  هُ لَ  ضلَّ مُ  لَ فَ  هللاُ  هِ دِ هْ ي َ  نْ ا مَ نَ الِ مَ عْ أَ 
 ه لُ وْ سُ رَ ه وَ دُ بْ عَ  دا  مَّ حمَُ  نَّ أَ وَ  هُ لَ  كَ يْ رِ  شَ اَل  هُ دَ حْ وَ 

َ َحقَّ تُ َقاتِِه (    )َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ( اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجاال  َكِثري ا َوِنَساء  َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيكُ  ْم ِمن ْ

 ) َرِقيب ا

ا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم  ( اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوال  َسِديد 
 أما بعد: )ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوز ا َعِظيم ا 

އިސްލާމްދީނަށް ދަރިވަރުވެގެން މިއަދު އުއްމަތަށް އެކިތަންތަނުން ކިޔަވައި 

އައިސްފައިވާ މީސްތަކުން ގިނަކަމުގައިވިޔަސް އިސްލާމްދީނުގައިވާ 

ބައެކެވެ. އަހުލުއްސުންނަތް  ހަމައެކަނި ޙައްޤުގޮތުގައިވާ ބައިގަނޑަކީ މަދު

ވަލްޖަމާޢަތް ނުވަތަ ސަލަފީންނަކީ ޙަދީޘްގައި ވާރިދުވެގެންވާ ފަދައިން 

 ވެގައިެއްި މިއުއްމަތުގައިވާ ބައިގަނޑެވެ. ޙަދީޘްފުޅހަމައެކަނި ޙައްޤުމަގުގައ

 ގެ هللا ޙައްޤުމަގުގައި" )اَل تَ َزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِِّت َمْنُصورٌَة َعَلى اْلَق ِ )އެވެ. 
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 ތިމަން ޖެހެންދެން ޤިޔާމަތާ ބައިގަނޑެއް ލިބިގެންވާ ނަޞްރު ޙަޟްރަތުން
ް ޙަދީޘ  هللا ރަސޫލު އަދިވެސް ".އެވެ ދެމިތިބޭނެ އުއްމަތުގައި ނަބިއްޔާގެ

َلُكْم ِمْن َأَهِل اْلِكَتاِب اْفََتَُقوا َعَلى اثْ نَ َتْْيِ ). ެއެވ ކުރައްވާފައިވެ َأاَل ِإنَّ َمْن َكاَن قَ ب ْ
ُعوَن ِف النَّاِر َوَسْبِعَْي ِملَّة  َوِإنَّ َهِذِه اأْلُمََّة َستُ َفرِ ُق َعَلى َثَلٍث َوَسْبِعَْي ِملَّة   اثْ نَ َتاِن َوَسب ْ

ކަށަވަަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިން ހަމަ" )َوَواِحَدٌة ِف اْْلَنَِّة َوِهَي اْْلََماَعةُ 

ބައިގަނޑަށް ބެހިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި  72އަހްލުކިތާބީން ވަނީ 

އެވެ. އޭގެ  ބައިގަނޑަށް ބެހިގެންދާނެ 73ހަމަކަށަވަރުން މިއުއްމަތް 

ބައިގަނޑު ވާހުށީ ނަރަކައިގައެވެ. އަދި ސުވަރުގޭގައި  72ިން ތެރެއ

 "އަލްޖަމާޢާއެވެ. ޖަމާޢަތަކީއަދި  ޖަމާޢަތެކެވެ.ވާހުށީ އެންމެ 

ފިރުޤައަށް ބެހިގެންދާނެކަމުގައި  73މިއުއްމަތް   ިއްޔާނަބ

ހިނދު  އިވާައިގަބައިގަނޑު ނަރަކ 72އެވެ.  ާފައިވެޚަބަރުދެއްވ

 ޖަމާޢަތަކީސުވަރުގޭގައިވާ  ޖަމާޢަތެކެވެ.ސުވަރުގޭގައިވަނީ އެންމެ 

ތިމަން " )َما َأََن َعَلْيِه َوَأْصَحاِب (ކުރެއްވިއެވެ.  ކޮބައިކަން ޙަދީޘް

ނަބިއްޔާއާއި ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ޞަޙާބީން އެގޮތެއްގެ މަތީގައި ތިބި 

އެބަޔަކަށް  هللاމިހެންވުމުން އިސްލާމްދީނުގައި  "ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުންނެވެ.

ތަބަޢަވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ޞަޙާބީންގެ މަގު ޚިޔާރުކޮށް އެމަގުގައި 

ފަރުދުން އެބައިގަނޑުގެ  ައިމެހންިލަ ޘާބިތުކޮށް ދެމިތިބި އެފައިތ

 އިއަދި އެމަންހަޖުގެ އުޞޫލްތަކަކީ ކޮބައިކަމާ އިޢަޤީދާއަކީ ކޮބައިކަމާ
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ބިދުޢަވެރި ފިރުޤާތްތަކުގެ  ައިމެހންޚިލާފުވެފައިވާ އެ ހަޖާއެމަން

ްގޮތެއްގައި ކަން ފައިވަނީ ކޮނވަޑައިގެންކެން ދެަފުމެދު ސަލ އަހުލުވެރިންނާ

 ނގެންޖެހެވެ.އެނުހަނު ބޮޑަށް 

ރެން މިފޮތް ތަރުޖަމާކުރުމަށް ުމު ކަމާހުރެ އަހންމަޢުޟޫގެ މުހި މި

އެކިއެކި ގޮތްތަކަށް ދީނާމެދުގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ޤަޞްދުކުރީއެވެ. މިއަދު 

ހިނދުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޙައްޤުގޮތުގައިވާ އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިން 

 ވަނީ ކޮންގޮތަކުން މިކަންތައް އަހަރުމެންނަށް އޮޅުން ފިލުވައިދީފައި

 ކަމާމެދު ބަލައިލުން ހުއްޓެވެ.

ފިތުނަފަސާދަ ފެނިގެން  ައިްމެހނސަބަބަކީ އަހަރުމެންނަށް މިފެންނަ އެ

މިދަނީ މިއަދު ދީނުގެ ނަމުގައި ބުނެ މީސްތަކުންގެ ތެރެއަށް 

ވެއްދުމުންނެވެ.  ތަކެއްޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކާ ޚިލާފް ބަސް

ނުވުމުންނެވެ. އަމިއްލަ  ޢިލްމުވެރިންނަށް މިމައްސަލަތަކުގައި ރުޖޫޢަ

ތްތަކުން ޢިލްމުވެރިންގެ ބަޔާންކޮށް އެކިއެކި ގޮ ގޮތްތަކުގައި ދީން ހިތްއެދޭ

 ދޫކޮށް ދިޔުމުންނެވެ. މަގު

ސުންނަތުގެ ނަމުން  އްއަދިވެސް ބުނަމެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އަހުލު

މަޒްހަބުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އުޅޭ  ލިބާސްލައިގެން އެ

 ކަން ކަށަވަރީމިބައިމީހުން އިންކާރުކުރާަމުން ދެއެވެ. ް ފާޅުވއޖަމާޢަތްތަ

ކިޔުމާ އަދި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައި އުއްމަތުގެ  "ީންސަލަފ"
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ބަސްފުޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ. އަދި މިބައިމީހުން އެދެނީ ންގެ ިޢިލްމުވެރ

ު އެކަމަށް ކޮންމެފަދަ މީހަކ ،އަމިއްލަ ނަފްސު އެދޭގޮތްކަމުގައި ވުމުން

މިބައިމީހުން ދަނީ ވެސް  ބަހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ބުނެފައިވާ ކޮންމެ

 ވަކި ޖަމިއްޔާއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިއަދު މިވަނީ ނަޤުލުކުރަމުންނެވެ.

މީހެއްކަމުގައިވާ ޒަމާނެކެވެ. ނިސްބަތްވުން ޙައްޤުވެގެންވާ  ނަމަ ބާޠިލް

ސަލަފުންގެ މަޒްހަބަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއްނަމަ އެއީ ވެރިން ހިމާޔަތްކުރާ 

 ޒަމާނެކެވެ.  މީހެއްގެ ގޮތުގައިވާ ނާްމެ މަގުފުރެދިފައިވާ ބައެކޭ ބުނއެ

خ يْ الشَّ  ާލިޔުއްވާފައިވ ފޮތް ަލިއަޅުވައި މިއކަމެއްގެ މައްޗަށް  ައިމިހުރިހ
 އިމާމުންގެ ސަލަފުންގެ  -حفظه هللا  –َعْبُد هللا ِبْن َعْبُد الرَِّحْيم الُبَخاِرْي ور تُ كْ الدُّ 

 އަޚުންނާއި ައިއެންމެހ ތިޔަ ބަސްފުޅުތައް ނަޤުލުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްޕުޅުން
 .ހޯއްދަވާށެވެ މަންހަޖު ޢިލްމުވެރިންގެ ޙައްޤުގޮތުގައިވާ ،ވިދާޅުވެ އުޚުތުން

 ކަމުގައިވާ މަޒްހަބު ޙައްޤު އިސްލާމްދީނުގައިވާ އެންމެނަށް އަޅަމެން هللا ދުޢާއަކީ

 އަހަރުމެން ބައެއްކަމުގައި ދެމިތިބޭ އެމަގުގައި ޚިޔާރުކޮށް މަގު ސަލަފުންގެ
      . ލެއްވުމެވެ އެންމެން
        
 نسَ حَ  دُ مَّ حمَُ  سْ نَ أَ  وْ ب ُ أَ                    
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g 

 މުއައްލިފުގެ މުޤައްދިމާ

 

إنَّ المد لل نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
هللا فل مضل له ومن يضلل فل هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا أعمالنا من يهده 

 . وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله

َ َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ (  [102 :آل عمران]  )اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ( اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجاال  َكِثري ا َوِنَساء  َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ   َكاَن َعَلْيُكْم ِمن ْ

 [1 :النساء])َرِقيب ا

ا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم  ( اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوال  َسِديد 
 [7071 :األحزاب] )ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوز ا َعِظيم ا

 އެއަށްފަހު ބުނަމެވެ.
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ގެ ފޮތުގައެވެ. އެންމެ ހެޔޮ  هللاވާ ބަސްތައްވަނީ އެންމެ ހެޔޮވެގެން

ގެ ހިދާޔަތެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ގެނެވޭ  ވެގެންވާ ހިދާޔަތަކީ މުޙައްމަދު 

ތަކެވެ. އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ކަންތަކަކީ ދީނަށް އަލަށް ގެނެވޭ ކަން

ބިދުޢައަކީ އެފަދަ އަލަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އަދި ކޮންމެ 

 މަގުފުރެދުމެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ބިދުޢައެއް ވަނީ ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގައެވެ.

 އަށް ޙަމްދު ކުރުމާއެކު ފަށަމެވެ.  هللاއެއަށްފަހުގައި ބުނަމެވެ. 

ހެޔޮކަމުގެ ބަސްތަކެއް އެކަލާނގެއަށް ރައްދުކޮށް، އެންމެހައި 

ިސްބަތް ކުރަމެވެ. ރިވެތިވެގެންވާ އެންމެހައި ޘަނާއެއް އެކަލާނގެއަށް ނ

ރަތުން ޟުއްވެސް ހެޔޮކަމެއް އެކަލާނގެ ހައަހަރެމެންނަށް ލިބިދޭ އެ

ވާގިފުޅާ ލައިގެން މެނުވީ އަހަރެމެންނަށް ނުލިބޭނެތެވެ.  އެކަލާނގެ 

އަހަރެންނަށާއި ތިޔަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ 

މަތިވެރިވެގެންވާ ފަޟުލުވަންތަ ކަމުގެތެރޭގައި އަހަރެމެން މި ބަރަކާތްތެރި 

އަހަރެމެންނަށް ފަސޭހަ  ގެ ބިމުގައި ބައްދަލުވުމަށް އެކަލާނގެ مكة املكرمة

ގެ ގެކޮޅުގެ ތެރެއިންވާ ގެކޮޅެއްގައި  هللاކުރެއްވިއެވެ. އަހަރެމެން 

 އެކަލާނގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމަށް މިއަދު ޖަމަޢަވަމެވެ.

ފަހެ، އަހަރެންގެ ދުޢާއަކީ އަހަރެމެން އެންމެންނަކީ ހެޔޮބަސް އަޑުއަހާ އެ 

ވާ ގޮތުގައިވާ ބައެއްގެ ބަސްތަކަށް ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތުގައި ތަބަޢަވެގެން
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ގޮތުގައި އެކަލާނގެ އަހަރެމެން ލެއްވުމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ 

 1މޮޅަށް އަޑުއައްސަވާ އަދި އަޅުތަކުންގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ އިލާހެވެ.

 އެންމެހައި އަޚުންނޭވެ : 

ީސްތަކުންވަނީ އިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރީގައި މރަސޫލުކަމަ حممد 

ރުކު އެބައި މީސްތަކުންވަނީ ޝިޖާހިލުކަމުގައެވެ.  ކަނުއަނދިރިކަމާއި

ހަވާނަފްސު އެދޭގޮތަށް މަގުފުރެދި އަދި  ކުރުމާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި

ފަހެ، ރަސޫލެއްނެތި ޒަމާނެއް ދިއުމަށްފަހު އެކަލާނގެ ތަބަޢަވުމުގައެވެ. 

ްވިއެވެ. އެއީ ޙައްޤުމަގު އިގެން ފޮނުއރަސޫލުކަމަ حممد މާތް ނަބިއްޔާ 

މަށްޓަކައެވެ. ީދާވެގެންވާ މަގުގައި ޤާއިމް ކުރެއްވުގެއްލިފައިވާ މިއްލަތް ސ

ކަލިމަ ކިޔައި އެއަށްފަހު ކާމިޔާބު  هللاُ  الَّ ه إِ لَ  إِ اَل އެބައިމީސްތަކުން 

ބާޠިލް ނެތި ފިލައިގެން  ގައި ޙައްޤު ފާޅުވެއާ އެކުނަބިއްޔާލިބިގަތުމަށެވެ. 

ގައި ޢަދުލު ފާޅުވިއެވެ. ދިރުމާއި، އާއެކު ނަބިއްޔާ  ހިގައްޖެއެވެ.

ހިދާޔަތް ބަޔާންވެ، ޝިރުކު ފޮހެވިގެން ދިޔައެވެ. މަތިވެރިވެގެންވާ އިލާހު 

އުފާވެރިކަމުގެ  ނަބިއްޔާ ފޮނުއްވީ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި،

އިގެންނެވެ. އިމާންވި އެންމެހައި ބަސްތަކަ ބަސްތަކާއި އިންޒާރުކުރުވަނިވި

ފަރާތްތަކަށް އުފާކުރެނިވި ބަސްތަކާއި، ނަބިއްޔާ އަށް އުރެދި ސުންނަތައް 

                                                           
ޝަޢުބާން  10މިސްކިތުގައި، ހިޖުރީގޮތުން  جامع فقيهއަވަށުގައިވާ  العزيزيةގެ  مكة املكرمةމި ދަރުސަކީ  1

مسجد السبيل ގެ  مكة املكرمةވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައި ދެވުނު ދަރުސެކެވެ. މި ދަރުސްދެވުނީ  1431
 ގެ ތެރޭގައެވެ. ދަޥްރާ ގެ  اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب ބޭއްވުނު ގައި 
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ފަރާތްތަކަށް އިންޒާރުގެ ތަބަޢަވުން މަނާވެގަތް އެންމެހައި 

 އަދި ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކުރެއްވިއެވެ. އިގެންނެވެ. ބަސްތަކަ

 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  تعاىل هللا                

                  

                    

                    

                        [املائدة: 

މީހުން ވަންހަނާކޮށް "އޭ ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ. ފޮތުން ތިޔަބައި  [1516

ތަކެއް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ަންތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންއުޅުނު ކ

ޢަފޫ ކުރައްވާ ޙާލުގައި  އްވާ އަދި އޭގެ ގިނަ ކަންތައްބަޔާންކޮށްދެ

 ތަށްހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހުގެ ރަސޫލާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާ

 ނޫރަކާއިގެ ހަޟުރަތުން هللاވަޑައިގެންފިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

 هللاއެވެ.  އަތުވެއްޖެ ފޮތެއް، ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށްބަޔާންކުރަނިވި 

އެކަލާނގެ ރުއްސަވާ މަގަށް ތަބަޢަވީ މީހަކަށް ސަލާމަތުގެ މަގަށް 

އެފޮތުން މަގުދައްކަވައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅުން އަނދިރިކަމުގެ 

މީހުން ނެރުއްވަތެވެ. އަދި އިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް އެބައިތެރެ

 ތެވެ."ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް އެބައިމީހުންނަށް މަގުދައްކަވަ
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 ظُ افِ الَ  امُ مَ الِ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިންގެ އިމާމް، މި 
ގެންނެވި  حممد "މާނައީ :  1ވެއެވެ.ވިދާޅުވެފައި يبَِ ر الطَّ يْ رِ جَ  بنْ  رُ فَ عْ جَ  وْ ب ُ أَ 

ން ނޫރުން ޙައްޤު ފާޅުވެ އަލިވެގެން ވިއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީން ފާޅުވެގެ

އަކީ ޙައްޤު  އެވެ. ޝިރުކު ފޮހެވިގެން ދިޔައެވެ. ނަބިއްޔާ ދިޔަ

ލިއްބައިދޭ ނޫރެއްކަމުގައި ބޭނުންވާ މީހަކަށް އެކަމުގެ ނޫރު ހޯދުމަށް 

 ވިއެވެ."

ގެ   بِ ائِ ن السَّ بِ  اءُ طَ عَ ގައި  (حُ يْ حِ الصَّ ) ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް يارِ خَ البُ  امُ مَ الِ 

ވިދާޅުވިއެވެ.  بائِ ن السَّ اء بِ طَ عَ އެވެ. " ވެއަހުން ރިވާކުރައްވާފައިއަރި

އެހިނދު އާއި ބައްދަލުވިއެވެ.  اصعَ الن و بِ رُ مْ ن عَ هللا بِ  دُ بْ عَ ތިމަންނައާ 

 ގޮތާ ސިފަކުރެވިފައިވާ ތިމަންނަ ދެންނެވީމެވެ. ތައުރާތުގައި ރަސޫލާ 

 هللا. ވިދާޅުވިއެވެ. އާއެކެވެ! ތުން އަހަންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާށެވެބެހޭގޮ

ޤަންދީބުނަމެވެ. ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ބައެއްސިފަތަކުން 

 އެވެ.  ސިފަކުރެވިގެންވެ ތައުރާތުގައި ނަބިއްޔާ        

               !ެހަމަކަށަވަރުން،  "އޭ ނަބިއްޔާއެވ

ކަމުގައްޔާއި  ތިމަންއިލާހު އިބަނަބިއްޔާ ފޮނުއްވީ ހެކިވަނިވި ފަރާތެއް

މުއުމިނުންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައްޔާއި 

ކާފިރުންނަށް ބިރުވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައެވެ." އެކަލާނގެ 

                                                           
 (161ـ  6) 1
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އްގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢުކޮށް ޑެނޢަރަބިން އެކަތިގަނަބިއްޔާ ފޮނުއްވީ 

ގެ هللاތެރި ކުރުމަށެވެ. އިބަނަބިއްޔާ އަކީ ތިމަން ައުމީހުން ރައްކއެބައި

ީމެވެ. ނަންދެއްވ هللاނަމުން ތިމަން  لوك ِ تَ املُ އަޅާ އަދި ރަސޫލެކެވެ. 

ރުކަށި ޚުލްޤުފުޅު ނުބައި ބާޒާރުތަކުގައި ނަބިއްޔާ އަކީ ހިތްޕުޅު ހަ

ފަރާތެއް ނޫނެވެ. ނުބައިކަމުގެ ބަދަލުގައި ނުބައި ކަމެއް އަޑުގަދަކުރާ 

ޢަފޫކުރައްވާ  ގެ ބަދަލުގައި އެކަންތައްގެންނަވާ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އޭ

މަގު ގެއްލިފައިވާ  ްނަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ.އެމީހުނ

ގެންނެވުމަށްފަހުގައި  ހެޔޮވެގެންވާ މަގަށް ކާފިރުކަމުގައިވާ މީސްތަކުން

މެނުވީ އެކަލާނގެ އެނަބިއްޔާގެ ފުރާނަ ނުހިއްޕަވާނެތެވެ. އެއީ 

ްދެނެވެ. އެ ނަބިއްޔާގެ ކަލިމަ ކިޔުމަށް ދާނ هللا الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل އެމީސްތަކުން 

މިކަލިމައިގެ މައްޗަށް  هللا الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل ކަނުވެފައިވާ ލޯތައް ފަރާތްޕުޅުން 

ދިޔައެވެ. ބީރުވެފައިވާ ކަންފަތްތައް އަދި ގާވެފައިވާ ހިތްތައް ހުޅުވިގެން 

 1ދިޔައެވެ."

ه اجَ ابن مَ  امُ مَ الِ އަދި ، އިގަ (لُ ائِ مَ الشَ )ގައި އަދި  (عُ امِ اْلَ )  يُّ ذِ مِ الَتِ   امُ مَ الِ 
އަހުން ގެ އަރި  سٍ نَ أَ ގައި ޞައްޙަ ސަނަދެއްގައި  (نُ نَ السُّ )

މަދީނާއަށް  ވިދާޅުވިއެވެ. "ރަސޫލާ   سٍ نَ أَ  އެވެ. ވެރިވާކުރައްވާފައި

ގައި އަލިވެގެން ދިޔަ ަސްވެގެންދިއައީ މުޅި މަދީނާ އެކުވަދެވަޑައިގަތް ދުވ

                                                           
  (فتح 4838 رقمـ  8)އަދި މި ރިވާޔަތް ރިވާވެގެންވާ އެހެން ރިވާޔަތްތައްވެ އެވެ.  (فتح 2125 رقمـ  4) 1
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ވެގެންދިޔައީ ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ދުވަސް  ދުވަހެއް ކަމުގައެވެ. ރަސޫލާ 

 هللاއެވެ. ދުވަހެއްކަމުގަ  ގައި އަނދިރި ވެގެން ދިޔަމުޅިމަދީނާ އެކުއެކު

ނިމިދިޔައިރު  އެކަން  ަރެމެންގެ އަތްތަކުން ފަސްތާނުވެޑުވިގެ ރަސޫލާ އަހ

އަހަރެމެން ކުރަމުން ދިޔައީ އަހަރެމެންގެ ހިތްތަކުން އިންކާރު ކުރަމުން 

 1ދިޔަ ޙާލުގައެވެ."

މިތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ އެންމެ މާތް ވެގެންވާ ރަސޫލާ 

ދިއުމުން އެބައި މީހުންގެ ހިތްތަކަށް ފާޅުވެދިޔަ  ވަޑައިގެންވަކިވެ

އެ ވަޤުތުގައި އެބައި މީހުންގެ ހިތްތަކަށް  ހިތްދަތިކަމެވެ.ހާސްކަމާއި، 

 ވާޞިލުވެގެންދިޔަ އިންތިހާއަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމާއި ވޭނުން، ނަބިއްޔާ 

 ގެ ވަޙީ މިދުނިޔެއާ هللاއަދި  ް ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވުމުންއެބައި މީހުނ

ރު އެކަމަށް އިންކާ އެބައި މީހުންގެ ހިތްތައް، ްދިޔައީވަކިވެ ދިއުން ވެގެނ

  2ކުރިއެވެ.

                                                           
 (أمحد املسند) ، (1631 رقمـ 1) (السنن البن ماجه) ، (375 رقم) (الشمائل) ، (3618 رقمـ  5) ()جامع الرتمذي 1
މި  ، (57ـ 3) (املستدرك) احلاكم ، (اإلحسان -6634 رقمـ  14) (ابن حبان الصحيح) ، (13312 رقمـ 21)

ގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. جعفر بن سليمان الضبعي عن اثبت عن أنس އެންމެހައި ރިވާޔަތްތައް ވާރިދުވެގެން ވަނީ 

ابن މި ޙަދީޘްއާ ބެހޭގޮތުން ، (غريب صحيح)ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  المام الَتمذيމި ޙަދީޘްއާ ބެހޭގޮތުން 
صحيح سنن )، العالمة األلباين وافقه الذهيبމި ޙަދީޘްއަށް ، (صحيح على شرط مسلم)ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  حبان

 އަދި އެހެނިހެން ފޮތްތަކުގައި މި ޙަދީޘް ޞައްޙަ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  (1322 رقمـ  1) (ابن ماجه

 ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ތަޤުލީޤުތައް ބައްލަވާ.ގައި  (197 ص) (خمتصر الشمائل احملمدية)العالمة األلباين  2
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ހުން ރިވާކުރައްވާފައި އަގެ އަރި  رُ ابِ جَ ގައި  1(حُ يْ حِ الصَّ )ي ارِ خَ البُ  امُ مَ الِ 

ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާ ދެއްވުމަށް  ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ 

ގަހެއް ކައިރީގައި ނުވަތަ ކަދުރު ރުކެއްކައިރީގައި ހުއްޓި ހުންނަވައެވެ. 

އެހިނދު، އަންޞާރުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ބޭފުޅެއް ނުވަތަ 

ގެ ރަސޫލާއެވެ. އަހަރެމެން  هللاއަންހެންކަނބަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައި މީހުން މިންބަރެއް ހަދަމުހެއްޔެވެ؟ ޙަދީޘް ކ

އެކަމަށް ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމައެވެ." ފަހެ، ޞަޙާބީން މިންބަރެއް 

ހެއްދެވިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގައި އެ މިންބަރު ގެނެވުނެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ 

  ުއެ މިންބަރުގައި ޚުޠުބާ ދެއްވުމަށް ހުންނެވި ހިނދުގައި ތުއްތ

އެ  ވެ. އެހިނދުގައި ނަބިއްޔާ ކުއްޖަކު ރުއިމުގެ އަޑު އިވުނެއެ

އެވެ. ލެއްވި  މިންބަރުން ފައިބާވަޑައިގަތުމަށްފަހު ގަހުގައި ބައްދާލި

އެހިނދު ތުއްތު ކުއްޖާގެ ރުއިމުގެ އަޑު މެދުކެނޑިގެން ދިއައެވެ. އަދި 

މެދުކެނޑިގެން ދިއުމުން ކުރު ެއްވިއެވެ. "އެތަނުގައި ކުރެވޭ ޛިޙަދީޘް ކުރ

 ހަނދާންވެ ރުއިމުގައިވީއެވެ."އެކަމަށް 

މި ޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާ ހިނދުގައި   يُّ رِ صْ ن البَ سَ الَ  امُ مَ الِ މިގޮތުން 

އެވެ. "އެންމެހައި މުސްލިމުންނޭވެ.  ކީރިތި ކުރައްވައެވެ. އަދި ވިދާޅުވެ

 އެ އެއްޗާ ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމުން އެ ވަކަރުކޮޅު ރަސޫލާ 

                                                           
   (فتح 3084 رقمـ  6) 1
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ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ރޮނީއެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައި މީސްތަކުން އެ ނަބިއްޔާ 

 ާ1ބައްދަލުވުމަށް އެދި މި ގޮތުގައިވުން މާ ޙައްޤުކަން ބޮޑެވެ." އ 

ގައި، ތިޔަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަޑުއިވިފައިވާ ފަދައިން މި ފެށުމާއެކު

ދެވޭ ދަރުސެކެވެ. އެއީ މިއީ ނުހަނު ފުޅާކަމުގައިވާ ސުރުހީއެއްގެ މައްޗަށް 

 ފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟" މި ސުރުހީއެވެ.ލަ"ސަ

ވަޤުތުގެ ދަތިކަމާއެކުގައި މި މައުޟޫގެ އެންމެހައި ބައިތަކަށް ބަލާލުމަކީ 

ދަތިކަމެއް ގޮތުގައި ވުމުން، މިތަނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް މި މައުޟޫގައި 

 އެވެ. ބައެއް ޖުމްލަތައް ނަގާފައިވާނެ

 ޣަވީގޮތުން "ސަލަފު" ގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން.ލު ފުރަތަމަ ނުޤުޠާ :

 އިޞްޠިލާޙީ ގޮތުން ސަލަފުންނަކީ ކޮބައިކަން. ދެވަނަ ނުޤުޠާ :

ސަލަފުއް ޞާލިޙުންނަށް ދެވިގެންވާ ޝަރުޢީ ބައެއް  ތިންވަނަ ނުޤުޠާ :

 ނަންތައް.

 ސަލަފިއްޔަތަށް ތަބަޢަވުމާއި، ސަލަފިއްޔަތަށް ހަތަރުވަނަ ނުޤުޠާ :

 ނިސްބަތް ވުމުގެ ޙުކުމް.

                                                           
 (184ـ  1) (خمتصر اتريخ دمشق) އަދި (570ـ  4) (سري أعالم النبالء) 1
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ވުމުގެ ސަލަފުންނަށް އަދި ސަލަފިއްޔަތަށް ތަބަޢަ ފަސްވަނަ ނުޤުޠާ :

 މާތްކަން.

ސަލަފީ މަންހަޖުގައި ނުވަތަ ސަލަފިއްޔަތުގައި  ހަވަނަ ނުޤުޠާ :

 ފާޅުވެގެންވާ ބައެއް ސިފަތައް.

ފުރިހަމަ ޢުޟޫގެ ނިންމުން، މި ބައިގައި މި މަ ހަތްވަނަ ނުޤުޠާ :

 އެވެ. ބަސްތަކެއް ބަޔާންކުރެވޭނެ
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 ނުކުތާފުރަތަމަ 

 "ސަލަފިއްޔާ" ގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން.السلفية ލުޣަވީގޮތުން 

 

ސީނު، ލާމް އަދި ފާފު އޭގެ އަޞްލުގައި ދަލީލުކޮށްދެނީ ކުރިއަރައި 

ވުމަށެވެ. އެހެންވުމުން "ސަލަފު" ބަހުގެ  1ިއިސްވެގޮސްފައ، ގޮސްފައި

 ގޮތުން އޭގެ މާނައަކީ : 

އަދި ކުރީގައި ވުމެވެ. އެއީ "ސާލިފް" ގެ  ުންއިސްވެގޮސްފައިވ

ޖަމްޢުއެވެ. އެގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް "އަސްލާފް"، "ސުލޫފް" އަދި 

 "ސުއްލާފް" މިހެން ބުނެއެވެ. 

ޮތްތަކުން އެހެނިހެން އެންމެހައި ގގާތްތިމާގެ ގުޅުމުންނާއި 

އެވެ.  ކުރިއަރައި ގޮސްފައި ވުމަށް މިފަދައިން ބުނެވެ، ުންއިސްވެގޮސްފައިވ

  އެވެ.  ވެގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި تعاىل هللاމި މާނައިގައި      

         [56 :الزخرف] ާއި"ޢިބުރަތެއް ކަމުގައްޔ 

މިޘާލެއްކަމުގައި ތިމަން އިލާހު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުން 

  ލެއްވީމެވެ."

                                                           
 އަށް ބައްލަވާ. (95ـ  3)البن فارس  (معجم مقاييس اللغة) 1
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 1އެވެ. މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ يُّ وِ غَ الب َ  امُ مَ الِ 

"ސަލަފުންނަކީ އިސްވެގޮސްފައިވާ ކާބަފައިންނެވެ. އެބައިމީހުން 

  ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ވަޢުޡެއްގެ ގޮތުން ވީ މީސްތަކުންނެވެ."

  އެވެ.  ވެބަސްފުޅުގެ މިއާޔަތް ގެ ވަޙީ هللاއަދި މި މާނައިގައި 

                        

   [23 :النساء] " ީއަދި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މެނުވ

އެއްފަހަރާ ދެ އުޚުތުންނާ އިނުންވެސް ޙަރާމް ކުރެއްވިއެވެ. 

އީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ރަޙީމްވަންތަ އިލާހު  هللاހަމަކަށަވަރުން 

 ކަމުގައި ވިއެވެ."

މާނައަކީ : ތިޔަބައިމީހުން އެކަންކުރީގައި ކޮށްފައިވުމުން އެއީ ތިޔަބައި 

އެވެ. މިތަނުގައި  ވެޢަފޫވެގެންވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ެ މައްޗަށްމީހުންގ

ބަޔާންވެގެންވަނީ ފާފައިން ސަލާމަތްކަން ލިބިގެން ވުމެވެ. އެ 

 ޢަމަލުކުރުން ހުއްދަވެގެން ވުމެއް ނޫނެވެ. މި މާނައިގައި އެގޮތުން ބުނެވެ

އެވެ. މާނައީ :  ނި މީހަކަށް މާތް ސަލަފުން ލިބިގެންވެއެވެ. މިވެ

                                                           
  (218ـ  7) 1
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 بُ اغِ الرَّ ާއަށް ހެޔޮކަމުގައިވާ ކާބަފައިން ލިބިގެން ވުމެވެ. މިފަދައިން އޭނ
 އެވެ. ވެގައި މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި 1(اتُ دَ رَ فْ املُ )  اِنُّ هَ فَ صْ األَ 

ުމުގައި ޚާއްޞަ އިސްވެގޮސްފައިވ روْ ظُ نْ ابن مَ  ةُ مَ لَّ العَ ި އަދ رْيُ ثِ ابن األَ  ظُ افِ الَ 

އެވެ. އެއީ ޢުމުރުގެ ގޮތުންނާއި ހެޔޮކަމުގެ  ކޮށްފައިވެކުރު ކަމެއް ޛި

 ގޮތުން އިސްވެގޮސްފައި ވުމެވެ.

އެވެ. "ސަލަފުންނަކީ : ތިބާގެ މައިންބަފައިންގެ  ވެވިދާޅުވެފައި روْ ظُ نْ ابن مَ 

މީހުންނެވެ. އަދި ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ  އިސްވެގޮސްފައިވާތެރެއިން 

ތެރެއިން ތިބާއަށްވުރެ ޢުމުރުގެ ގޮތުންނާއި، ހެޔޮކަމުގެ ގޮތުން 

މީހުންނެވެ. އެހެންވުމުން މި އުއްމަތުގެ ފުރަތަމަ  އިސްވެގޮސްފައިވާ

 2ކޮޅުގައި އުއްމަތަށް ފާޅުވި ތާބިޢީންނަށް ސަލަފުއް ޞާލިޙް ކިޔުނެވެ."

ހުން ޙަދީޘެއް އަގެ އަރި  ةُ شَ ائِ عَ ގައި  3ْْي حَ يْ حِ الصَّ މި މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް 

 އެއީ : އެވެ. ވެެވެ. އެ ޙަދީޘްގައި ޙާދިޘާއެއް ޛިކުރުވެގެންއ ރިވާވެގެންވެ

ހުގައި ސިއްރުން އަގެ އަރި  ةُ مَ اطِ فَ ދަރިކަނބަލުން  ނަބިއްޔާ 

  ة مَ اطِ فَ ވާހަކަތަކެއް ވިދާޅުވުމުން ކީރިތި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި 

 ކީރިތިކުރައްވާތަން ފެނިވަޑައިގަތުމުން އަނެއްކާވެސް ނަބިއްޔާ 

                                                           
 (420ص ) 1

 ޛިކުރު ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅަށް ބައްލަވާ. (390ـ  2)ގައި  (النهاية)، ابن األثري (159ـ  9) (لسان العرب) 2

    (عبد الباقي 2450 رقمـ  4)مسلم  އަދި  (فتح 6286 رقمـ  11)البخاري  3
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ة مَ اطِ فَ ސިއްރުން ދެވަނަފަހަރަށް މުޚާޠަބު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު 
 ްة مَ اطِ فَ ވިއެވެ. ވެވަޑައިގެންނެއެފަހަރު ހިނިތުނ  ްة شَ ائِ عَ އަރިއަހުނ
 ާއެކަމުގެ  އާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެއްވުމުންއެ ހިގާދިޔަ ޙާދިޘ

 ޚަބަރެއް ނުދެއްވިއެވެ.

ހުން އަގެ އަރި ة مَ اطِ فَ ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި  ނަބިއްޔާ 

ފުރަތަމަ ފަހެ، ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ.  ފަހަރަށް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ދެވަނަ

އަހަރެން ކައިރީގައި ސިއްރުން ވިދާޅުވީ، ޖިބްރީލް ކޮންމެ  ފަހަރު

އަހަރެއްގައި ތިމަންނަބިއްޔާއަށް ޤުރުއާން އެއްފަހަރު އުގަންނަވައި 

އި ދެއްވިއެވެ. އަދި ވަދެއްވައެވެ. މި އަހަރުގައި ދެފަހަރަށް އުގަންނަ

َب فَاتَِّقي اَّللََّ َواْصِبِي فَِإنَُّه نِْعَم َوِإن ِ اَل أَُرى اأْلََجَل ِإالَّ َقْد اْقَتََ )ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.
"ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންނަބިއްޔާގެ އަޖަލު ކައިރިވެއްޖެކަން  (السََّلُف َأََن َلكِ 

އަށް ބިރުވެތިވެ، ކެތްތެރިވާށެވެ. ފަހެ،  هللاއެވެ.  ةمَ اطِ فَ އިނގެއެވެ. 

ނުހަނު ހެޔޮކަންބޮޑު އަށް  ةمَ اطِ فَ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންނަބިއްޔާ އަކީ 

 ސަލަފަކީ މެވެ."

 ަމަނާއަށް އަހަރެން ރުއި ތަން އެއިރު ފެނިވަޑައިގަތީވިދާޅުވިއެވެ. ކ ةمَ اطِ فَ 

އެހެންވުމުންނެވެ. އަހަރެން އެކަމަށް ދެރަވުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް 

އަހަރެންކައިރީގައި ސިއްރުން ބަސްތަކެއް ވިދާޅުވިއެވެ. ޙަދީޘް 

ِطَمُة َأَما تَ ْرَضْي َأْن َتُكوِن َسيِ َدَة ِنَساِء اْلُمْؤِمِنَْي َأْو َسيِ َدَة ِنَساِء اَي فَا)ކުރެއްވިއެވެ. 
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އެވެ. ސުވަރުގޭގައިވާ  ةمَ اطِ فَ " (َهِذِه اأْلُمَِّة قَاَلْت َفَضِحْكُت َضِحِكي الَِّذي رَأَْيتِ 

ކަނބަލުންގެ ވެރިއާކަމުގައި ވުމަށް ނުވަތަ  އަންހެން އެންމެހައި

މުއުމިން އަންހެން ކަނބަލުންގެ  ާ އެންމެހައިދުނިޔެމަތީގައިވ

" އެހިނދުގައި އަހަރެން ވެރިއާކަމުގައި ވުމަށް ލޯބިނުކުރަމު ތޯއެވެ.

 ހިނދުގައި ކަމަނާއަށް ފެނިވަޑައިގަތީއެވެ.ހިނިތުންވެފައިވާ ތަން އެ

 (السََّلُف َأََن َلكِ فَِإنَُّه نِْعَم ) ގެ ބަސްފުޅު މިޙަދީޘްގައިވާ ނަބިއްޔާ 
ގައި  1(ملِ سْ ح مُ يْ حِ صَ  حُ رَ شَ ) ي وِ وَ الن َّ  ظُ افِ الَ ޝަރަޙަކޮށްދެއްވާ 

އަކީ އިސްވެގޮސްފައިވާ މީހުންނެވެ. މާނައަކީ  السََّلفُ އެވެ.  ވެވިދާޅުވެފައި

: ތިމަންނަބިއްޔާއަކީ ކަމަނާގެ ކުރިމަތީގައި އިސްވެފައިވާ ފަރާތަކީމެވެ. 

 ހަށް އަންނަހުއްޓެވެ."އަތިމަންނަބިއްޔާގެ އަރިއަދި 

 މިއީ ލުޣަވީ ގޮތުން ބުނެވޭ ގޮތެވެ.

 

 

 

 

 
                                                           

 (7ـ  16) 1
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 ނުކުތާދެވަނަ   

 އިޞްޠިލާޙީ ގޮތުން ސަލަފުންނަކީ ކޮންބައެއް؟

 

ލުޣަވީ ގޮތުން ސަލަފުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން މީގެ ކުރީގައި އަހަރުމެން 

ތިބާއަށް ވުރެ ޢުމުރުގެ ގޮތުންނާއި ބަޔާންކޮށްފީމެވެ. އޭގެ މާނައަކީ 

ހެޔޮކަމުގެ ގޮތުން އިސްވެގޮސްފައިވާ މީސްތަކުންނެވެ. މިތަނުގައި 

އަހަރުމެން ބަޔާންކޮށްދެނީ އިޞްޠިލާޙީ ގޮތުން މި ލަފްޒުގެ ޙައްދަކީ 

 ކޮބައިކަމެވެ.

ބާވައިލެއްވި އެކަލާނގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ފޮތުގައި  تعاىل هللا

   އެވެ. ވެއިަވަޙީކުރައްވާފ            

                         

                    [التوبة: 

ން ކުރިން އިސްނެންގެވި ރެއި"މުހާޖިރުންނާ އަންޞާރުންގެ ތެ [100

 !(ދަންނާށެވެ) ްބޭފުޅުންނާއި، ހެޔޮގޮތުގައި އެބޭކަލުންނަށް ތަބަޢަވީ މީހުނ

 އެބައިމީހުންރުހިވޮޑިގެންފިއެވެ. އަދި  އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް هللا

ދަށުން ކޯރުތައް  ްތަނުގެއަދި އެތަނ. އެވެ ވެރުހިގެންއެކަލާނގެއަށް 
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 އެބައިމީހުންނަށްޓަކައިހިނގަހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތައް އެކަލާނގެ 

  ދެމިތިބެނިވި ގޮތުގައެވެ." އެބައިމީހުންގައި ަނުތައްޔާރު ކުރެއްވިއެވެ. އެތ

އެވެ.  ވެއަހުން ރިވާކުރައްވާފައިއަރި  دٍ وْ عُ سْ ابن مَ ގައި  1(ْْي حَ يْ حِ الصَّ )

َخرْيُ النَّاِس قَ ْرِن ُثَّ الَِّذيَن يَ ُلوََنُْم ُثَّ الَِّذيَن )ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  ރަސޫލާ 
"އެންމެ ހެޔޮ  (يَ ُلوََنُْم ُثَّ ََيِيُء قَ ْوٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم ََيِيَنُه َوََيِيُنُه َشَهاَدتَهُ 

ް އެއަށްފަހު އަންނަ ޤަރުނަކީ ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ޤަރުނެވެ. ދެނ

އެއަށްފަހުގައި ބަޔަކު  މީހުންނެވެ. ދެން އެއަށްފަހު އަންނަ މީހުންނެވެ.

އެވެ. އެމީހުންކައިރީގައި ހެކިބަހަށް ނޭދެނީސް  މިއުއްމަތަށް ފާޅުވާނެ

އެމީހުން އެކަމަށް ހުވާކުރާނެތެވެ. އަދި ހުވާގެ ކުރިއަށް ހެކިބަސް 

 ލަފްޒެވެ.ގެ  يارِ حَ البُ މިއީ  "ދޭނެތެވެ.

އެވެ. ރަސޫލާ  ވެއަހުން ރިވާވެގެންގެ އަރި ة شَ ائِ عَ ގައި  2مُ لِ سْ مُ  حُ يْ حِ صَ 

  ީއަރިއަހަށް އައިސް މީހަކު ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ. ހެޔޮ މީސްތަކުންނަކ

 (الثَّاِلثُ اْلَقْرُن الَِّذي َأََن ِفيِه ُثَّ الثَّاِن ُثَّ )އެވެ؟ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  ކޮބައިތޯ
"ތިމަން ނަބިއްޔާ އެ ޤަރުނެއްގައި ހުންނެވި ގަރުނުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. 

އެއަށްފަހު ދެވަނަ ޤަރުނުގެ އަހުލު ވެރިންނެވެ. އެއަށްފަހު ތިންވަނަ 

 ޤަރުނުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ."

                                                           
    (عبد الباقي 2533 رقمـ  4)مسلم  އަދި  (فتح 2652 رقمـ  5)البخاري  1
    (الباقيعبد  2536 رقمـ  4) 2
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އެވެ. ތައުބާ ޞޫރަތުގައި  މި ބާބުގައި އެތައް ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެންވެ

ބަޔާންވެގެންވާ އާޔަތާއި އަދި ބަޔާންވެެގެންވާ އެންމެހައި ޙަދީޘްތަކުން 

އެވެ. އަދި އެބައި މީހުންނަކީ މި  ޞަހާބީންގެ ހެޔޮކަން ދަލީލުކުރެވެ

އަށްފަހުގައި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީސްތަކުން  އުއްމަތުގެ ރަސޫލާ 

 އެވެ.  ވެގައި ބަޔާންވެގެންކަމު

 ް ނުވާ ކަމަކީ ސަލަފުންނަކީގައި އެއްވެސް ޝައްކެތއެކަމު

ން ޢިލްމުގެ ގޮތުން އަދި އީމާންކަމުގެ ގޮތު، އަހަރެމެންނަށްވުރެ ހެޔޮ

 ވެ. އިސްވެގޮސްފައިވާ މީސްތަކުންކަމެ

 އެވެ. އެއީ : ވެުހަނު މުހިއްމުވެގެންވާ ސުވާލެއްތަނުގައި ނއެހެނަސް މި

މިފަދައިން ވާރިދުވެގެންވާ ގެ ޙަދީޘްގައި އަދި  ةشَ ائِ عَ އަދި   دٍ وْ عُ سْ ابن مَ 

އެހެން ޙަދީޘްތައް ފަދައިން ވަކި ޒަމާނަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ސަލަފުންގެ 

 އިޞްޠިލާޙީ މާނަ އެގޮތުގައި ބުނުން ފުދޭ ހެއްޔެވެ؟

އެހެން މާނައިގައި ބުނާނަމަ އެއީ : އެ ބަރަކާތްތެރި ޤަރުނުތަކުގައި 

އެ ، ން ކަމުގައި ވެފައި حُ الِ الصَّ  السََّلفُ ދިރިއުޅުނު އެންމެހައި ފަރާތްތަކަކީ 

 އެވެ؟ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށް އިޤްތިދާވެވޭނެތޯ

 އެވެ. ޝައްކެތްވެސް ނުވާގޮތުގައި މިހެން ނުބުނެވޭނެ ޖަވާބު : ނުވާނެ

އެވެ. ސަލަފުންނަކީ ކޮންބައެއްކަމުގައި ބުނުމަށް ވަކިޒަމާނެއްގެ ގޮތުގައި 
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އެވެ. މީގެ ތެރެއަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ އެހެންބައެއް  ޙައްދެއް ކަނަޑަނޭޅޭނެ

ގެ ސުންނަތާއި  ގެ ފޮތާއި، ނަބިއްޔާ  هللاއިތުރުވެގެންދެއެވެ. އެއީ 

 އަދި ޞަޙާބީންގެ ފަހުމާއި އެއްގޮތްވުމެވެ. 

މި އިޞްޠިލާހު ބޭނުން  ުންނަތުގެ އިމާމުން މިފަދައިންމިގޮތުން ސ

ގޮތުން އެ އިމާމުން އެވެ. އެ ވެފެނިފައި ކަން އަހަރެމެންނަށްކުރައްވާ

އެހެންވުމުން މި ލަފްޒުން  އެވެ. حُ الِ الصَّ  السََّلفُ އެވެ.  ވެވިދާޅުވެފައި

މީސްތަކުން" "ސަލަފުންގެ ތެރޭގައިވާ ޞާލިޙްނޫން  حُ الِ الطَّ  السََّلفُ 

 އެޒަމާނުގައިވާ ޞާލިޙް ނޫން އެންމެހައި މީސްތަކުން ނުކުމެގެންދާނެ

އަދި ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ މަންހަޖު ނޫން މަންހަޖުތަކުގައިވި އަދި  އެވެ.

އިން އެއްފަރާތް ތިބި އެންމެހައި ފަރާތްތަކެއް އެއެހެން މަގުތަކުގައި 

 އެވެ.  ވެގެންދާނެ

ތެރެގައި ބުނެވޭފަދައިން : އެންމެ ބޮޑު ހެއްކަކީ މީސްތަކުންގެ 

ވެ. ޤަދަރިއްޔާ ފާޅުވީ އެތަކެއް ނގާ ނިމިފައިވާ ކަންތަކެޙަޤީޤަތުގައި ހި

ގެ   رٍ مْ عَ  هللا بنْ  دُ بْ عَ ވެ. ވަނިކޮށެޞަޙާބީން ދުނިޔެމަތީގައި ދިރި ތިއްބަ

ޙަދީޘްގެ ގޮތުގައި ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  (مُ لِ سْ مُ  حُ يْ حِ صَ ހުން އައަރި

ވާރިދުވެގެންވާ މަޝްހޫރު ޙަދީޘްގައި ވަނީ އެ މީސްތަކުން ކަރިއިން 

 ބަރީއަވެގެންވާ ކަމެވެ.
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އާ    عليގެ ޚިލާފަތުގައި ޚަވާރިޖުން ފާޅުވެ،   يلِ عَ ހަމައެފަދައިން 

ދުނިޔެމަތީގައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި  ދެކޮޅަށް އެބައިމީހުން ނުކުތީ ޞަޙާބީން

އަދި އެހެނިހެން ޙަދީޘް ގައި  1(كُ رَ دْ تَ سْ املُ ) ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް مُ اكِ إمام الَ 

ދެކޮޅަށް ޖަދަލު ކުރެއްވި  އެބައި މީހުންނާ  اسٍ بَّ ن عَ هللا بِ  دُ بْ عَ ފޮތްތަކުގައި 

 އެވެ. ވާރިދު ވެގެންވެޞައްޙަ ސަނަދުން މަޝްހޫރު ޙާދިޘާ 

ދެކޮޅަށް އެބައި މީހުން  ޚަވާރިޖުންނާ  اسٍ بَّ ن عَ هللا بِ  دُ بْ عَ 

ުރުމަށްޓަކައި ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތަކުގެ މަގުފުރެދިފައިވާކަން ބަޔާންކ

ُهْم )އެވެ.  ވެތެރޭގައި ( أي : ِمْن الَصَحابَِة َأَحدٌ  –َواْنظُُروا لَْيَس ِفْيُكْم ِمن ْ

"ތިޔަބައި މީހުން ބަލާލުން ހުއްޓެވެ. އެބައި މީހުންގެ ތެރެއިންވާ 

ައި މީހުންގެ ތެރެއަކު ނުވެއެވެ. މާނައީ : އެއްވެސް އެކަކުވެސް ތިޔަބ

 ޞަޙާބީއެއް އެބައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވާ ކަމެވެ."

 އެބައި މީހުންގެ މަގުފުރެދިފައިވާކަން ބަޔާންކުރުމަށް މިވަރު ފުދެއެވެ.

ކަމުގައި  حُ الِ الصَّ  فُ لَ السَّ  ވަކި ޒަމާނަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއީ، ވުމާއެކު

ގެ   َعِليُّ ِبْن َشِقْيقٍ ގައި  2(حُ يْ حِ الصَّ  ةُ مَ د ِ قَ مُ )م لِ سْ مُ  امُ مَ إِ  ނެތެވެ. ބުނެވޭކަށް

އެވެ. "އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި  ވެއަހުން ރިވާކުރައްވާފައިއަރި

                                                           
މި ޙަދީޘްގެ ، (189 -8) (الكربى)،  البيهقي  (656 -74 رقمـ  2) (املسند)اإلمام أمحد މި ޙަދީޘް  ،(150ص  2) 1

 (2459 رقمـ  8) (اإلرواء)ގައި ޞައްޙަ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  (البداية و النهاية)اإلمام ابن كثري ސަނަދު 
 އަށް ބައްލަވާ.

 (16ص  1) 2
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ޙަދީޘްތައް ގެ  تبِ ن ثَ و بِ رُ مْ عَ ވިދާޅުވާ އަޑު އެހީމެވެ.  كارَ بَ ن مُ هللا بِ  دُ بْ عَ ހުރެ 

ތިޔަބައި މީހުން ދޫކޮށްލާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަކީ ސަލަފުންނަށް 

 ކުޑައިމީސް ބަސްތައް ބުނާ މީހެކެވެ."

ިކުރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ސަލަފުން މާނަ ބުނަމެވެ. މިތަނުގައި ޛ

ކުރެވެނީ އެއީ ޞަޙާބީން ކަމުގައެވެ. އެނޫން ބަޔަކު އެލަފްޒުގެ ތެރެއަށް 

 ނުވަދެއެވެ.

އެތަކެއް ޢިލްމުވެރިން ޛިކުރު ( ةيَّ فِ لَ السَّ )މިގޮތަށް މި އިޞްޠިލާހު 

 އެވެ. އޭގެ މިޘާލުތަކުގެ ގޮތުން : ވެކުރައްވާފައި

ގައި ( ةِ ُأُصْوُل السُّنَّ )ލިޔުއްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ފޮތް   دمحَْ أَ  ةِ نَّ السُّ  لُ هْ أَ  امُ مَ إِ 

އަހަރެމެން ދެކޭ ގޮތުގައި ސުންނަތުގެ އުޞޫލަކީ : "އެވެ.  ވިދާޅުވެފައިވެ

ގެ ޞަޙާބީން ހިފަހައްޓަވައިގެން ތިއްބެވި ގޮތުގައި  َاَّللَِّ  َرُسولُ 

 "ހިފެހެއްޓުމެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް އިޤްތިދާވުމެވެ.

 އެވެ. ވެވިދާޅުވެފައިގައި  1(َلواَِمُع األَْنوارِ ) هللا هُ مِحَ رَ  ِن يْ ارِ فَّ ة السَّ مَ لَّ العَ 

"މަޛްހަބުއް ސަލަފް ގެ މުރާދަކީ ކަރާމާތްތެރި ޞަޙާބީން ދެމިތިއްބެވި 

ަވީ ތާބިޢީންނަށް އިޙްސާންތެރިކަމާ އެކުގައި ތަބަޢ އިގޮތްތަކާ

އިމާމުން ކަމުގައި މުޅި އުއްމަތް  މީސްތަކުންނަކީމީސްތަކުންނެވެ. އަދި އެ

                                                           
1  (1- 20)  
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މަތިވެރި މަޤާމެއް ދެވިފައިވާ މީސްތަކުންނެވެ. އަދި ދީނުގައި ، ބަލައިގަތް

އަދި އެއިމާމުންގެ ބަސްތައް މީސްތަކުން އެކި ޖީލުތަކަށް ނަޤުލުކޮށް 

ގެންގޮސްފައިވީ ހިނދުގައި އެއިން އެއްވެސް އިމާމެއް ޚަވާރިޖު، ރާފިޟީ، 

ޤަދަރީ ، މުރްޖީ، ޖަބަރީ، ޖަހަމީ، މުޢުތަޒިލީ، ކައްރާމީ، އަދި މިނޫން 

ނިސްބަތްވެފައި  ވެސްޑި ހުތުރު ލަޤަބަކަށް ނުވަތަ ބިދުޢަކަށްއެއްވެސް ހަ

 ."ވެނުވެއެ

ލިޔުއްވި މަތިވެރި  -هلَ رَ فَ غَ هللا وَ  هُ مِحَ رَ  –ان مَ أَ  دُ مَّ ة حمَُ مَ لَّ العَ އަހަރުމެންގެ ޝެއިޚް 

 އެވެ. ވެވިދާޅުވެފައިގައި  1(نَّةِ ِة ِفْ َضْوِء الِكَتاِب َو السُّ الصِ َفاِت اِلهلِيَّ )ފޮތް 

މި ކަލިމަ އިޞްޠިލާޙީ ގޮތުން ބުނެވޭއިރު އޭގެ މާނައަކީ :  ،"ސަލަފުން

ގެ ޒަނާމުގައި އުޅުއްވި އެންމެހައި ޞަޙާބީންނެވެ. ދީނުގެ  ނަބިއްޔާ 

އެއްވެސް އެހެން ފަރާތެއް  އުޞޫލުތަކާއި ފުރޫޢު ކަންތައް އެންމެހައި

ހުން އަގެ އަރި ނަބިއްޔާ  އެބޭކަލުންއިވެރިކުރުމެއް ނެތި ބަ

ހޯއްދެވިއެވެ. ހަމައެފަދައިން މި އިޞްޠިލާޙުގެ ތެރެއަށް، ޞަޙާބީންނަށް 

ީސް ވާރުތަވެ ހޯދައިގަތް ތަބަޢަވެ، އެ ޢިލްމު ޒަމާންތައް ވޭތުވެގެން ނުދަނ

ގެ  އެވެ. އެބައި މީހުންނަކީ ރަސޫލާ  އި ފަރާތްތައް ވަންނާނެއެންމެހަ

ުތަކާއި، ހެޔޮކަމުގެ އަހުލުވެރިން ކަމުގެ ރިވެތި ބަސްތައް ޘަނާގެ ބަސްފުޅ

ނިޞްބަތްވި މީސްތަކުން ކަމުގައިވިއެވެ. ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ 

                                                           
 (57ص ) 1



 31  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

ފަދައިން އެބައި މީހުންނަކީ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީސްތަކުންނެވެ. އަދި 

ހަމައެފަދައިން ޠާބިޢީންނަށް ތަބަޢަވި އަތްބާޢުއް ޠާބިޢީންވެސް މި 

 އެވެ. ޠިލާޙުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެއިޞް

މިއީ މިލަފްޒު މާނަކުރެވެމުން އައި ގޮތެވެ. މިފަދައިން މި އިޞްޠިލާޙު 

ފާޅުވެ މަޝްހޫރުފެވައި ވަނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުންތައް 

 ީނުގެ ޙައްޤު އުޞޫލްތަކުގައި ތިބިދއުފެދިގެން ދިއުމުންނެވެ. 

ެރިން މި އިޞްތިލާޙުތައް ބޭނުން މީސްތަކުންނާއި ފަލްސަފާގެ އަހުލުވ

ކުރުމުގައި ވުމުންނެވެ. މި އެންމެހައި މީސްތަކުން ސަލަފުންނަށް 

ނިސްބަތްބުމަށް ބޭނުންވިއެވެ. މި އެންމެހައި މީސްތަކުން ފާޅުކުރަމުން 

ާލިޙުން ގެންދިޔައީ ތިމަންމެން ޤާއިމްވެފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ސަލަފުއް ޞ

. ފަހެ، މިހެންވުމުން ޙައްޤުގެ އްކަމުގައެވެޤާއިމްވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތްތަ

އެއީ އަހުލުވެރިން މި ޙާލަތުގައި ކޮންމެހެން ފާޅުވާން ޖެހެއެވެ. 

ައި ޤަވާޢިދުތަކުގައި އަދި އެންމެހ އިދީނުގައިވާ އަސާސްތަކުގައާ

ޖެހެއެވެ.  ެ ގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ޤާއިމްވާންއެއްގބައިތަކުގައެވެ. އަދި ސަލަފީ

އެއީ ސަލަފުންނަށް އިޤްތިދާވުމަށް ބުނެ އެބަސްތައް ނިޞްބަތްކުރާ 

 ެ ޙާލަތު އޮޅިގެން ނުދިޔުމަށެވެ."މީސްތަކުންގ
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"ކުރީގައި  1އެވެ. ވެް އެހެންތަނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިއަދިވެސ

ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ދަލީލުތަކުން ބަޔާންވެގެންދަނީ ސަލަފިއްޔަތް މި 

ު ދަލީލު ކުރެވެނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމްދީނަށް ފާޅުވެފައިވާ އިޞްޠިލާހ

މީސްތަކުންގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެ ޢިލްމަށް އިޤްތިދާވެ، އެބައި 

މީހުންގެ ފަހުމަށް ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވަތް ދިނުމުގައި އެބައި މީހުން 

ވެ ށް ނިސްބަތްޤާއިމްވެފައިވާ ގޮތުގައި ދެމިތިބި ފަރާތްތަކެވެ. ވަކި ތާރީޚަކަ

ނެތެވެ. އެހެނަސް  އެބައި މީހުންގެ ނިމުން އޮތްކަމަށް ބެލެވޭކަށް

މިކަމުގައި ވާޖިބުވެގެންވަނީ އިންސާނުންގެ ޙަޔާތް ދެމިއޮންނަހާ 

ެ. ޙަދީޘް އަދި ާނެކަމުގައި ދކުމެވެހިނދެއްގައި އެބައި މީހުން ފާޅުވެގެންވ

 ތެރެއަށް ވަންނާނެ ސުންނަތުގެ އެންމެހައި ޢިލްމުވެރިން އެބައިގަނޑުގެ

ގެ  އެވެ. މި މަންހަޖުގެ އަޞްޙާބުންނަކީ އެއީއެވެ. ނަބިއްޔާ 

ޖެހެންދެން  އިން އެބައި މީހުންނަކީ ޤިޔާމަތާދަލީލު ކުރެވޭފަދަ އިންޙަދީޘް

 َمْنُصْورِْيَن عَلىاَل تَ َزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِِّت )ތާއަބަދަށް ފާޅުވެގެންވާނެ ބައެކެވެ. 
"ޙައްޤުގެ މަތީގައި ފާޅުވެގެންވާ  (اْلَقِ  اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذهَلُْم َواَل َمْن َخاَلَفُهمْ 

ަށް ބައިގަނޑެއް މިއުއްމަތުގައި އަބަދުވެސް ވާނެތެވެ. އެބައިމީހުންނ

ބަޔެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެބައިމީހުންނާ ޚިލާފްވާ  މަކަރުހަދާ އޮޅުވާލާ

 ބައިމީހުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެބަޔެއްގެ ފަރާތުންވެސް އެ

 އެވެ."

                                                           
  (64ص ) 1



 33  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

ގެ  ة يَ اوِ عَ مُ ކުރު ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘަކީ ޛި ބުނަމެވެ. މިތަނުގައި 

 ރިވާޔަތެކެވެ. متفق عليهހުން ރިވާވެގެންވާ އައަރި

ކުރު ކުރެވުނު އެންމެހައި ބަޔާންތަކުން ބަޔާންވެގެންދަނީ ސަލަފުންގެ މި ޛި

ޞަޙާބީންނާއި، ތާބިޢީންނާއި   އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ އެއީ

މީހުންނަށް ތަބަޢަވި އިޙްސާންތެރިގޮތުގައި ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން އެބައި

އެންމެހައި މީސްތަކުންނެވެ. އެއީ އެބައި މީހުންގެ މަގުގައި ޤާއިމްވެ، 

  އަޘަރުތަކުގައި ދެމިތިބި އެންމެހައި ފަރާތްތަކެވެ. ދޫކުރިއެބައި މީހުން 
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 ނުކުތާތިންވަނަ 

 ސަލަފުއް ޞާލިޙުންނަށް ދެވިގެންވާ ޝަރުޢީ      

 ބައެއް ނަންތައް.

 

ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، 

ަންތަކެއް ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާކަން އެ ޢިލްމުވެރިން އެހެނިހެން ނ

ވެސް ދަލީލުކޮށްދެނީ މި  އެނގިގެން ދެއެވެ. އެ ހުރިހާ ނަންތަކެއް

ޝަރަފު ލިބިގެންވާ ނަމެވެ. މި ނަންތައް ތަފާފުވުމުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް 

 ކަމުގައި ވިސްނައިގެން ބޮޑު ތަފާތު ބައިތަކެއް މި ނަންތަކަކީ ތަފާތުކަން

ޚިލާފަށް މި އެންމެހައި ނަންތަކަކީ  ސް އެއާއެވެ. އެހެނަ ނުވާނެ

އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައި އިއްތިފާޤުވެގެންވާ ނަންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

ވެސް އެކަމަށް  ވެ. މި އެންމެހައި ނަންތަކަކީކެދަލީލުކުރެވޭ ނަންތަކެ

 ވާރިދުވެގެންވާ ނައްޞުތަކުން ނެރެވިފައިވާ ނަންތަކެވެ.

 : ިމި ނަންތަކުގެ ތެރޭގައ 

  ،ائَِفُة املَْنُصْورَةِ الطَّ  ،اِجَيةُ الِفْرقَُة النَّ   ،َأْهُل األَثَرِ  ،َأْهُل الَِدْيثِ ،ِة َواْلََماَعةِ َأْهُل السُّنَّ 
 الُغَراَبءُ 
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  َّތްވަލްޖަމާޢަ ަތްއަހުލުއްސުނ ِة َواْلََماَعةِ َأْهُل السُّن : 

އެވެ. "ތިބާއަށް މަޝްރިޣުގައިވާ  ވެވިދާޅުވެފައި هللا هُ مِحَ ي رَ رِ وْ الث َّ  انُ يَ فِ سُ  امُ مَ الِ 

ަމަ، އަދި އަނެކަކު ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިއެއްގެ ޚަބަރު ލިބިއްޖެނ

ހުންނަށް ސަލާމް ކަމަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެނަމަ އެ ދެމީ ވާމަޣްރިބުގައި

َأْهُل الُسنِ ِة ށެވެ. އަދި އެ ދެމީހުންނަށް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދޭށެވެ. ރައްދުކޮށްދޭ
 1ގެ އަހުލުވެރިންގެ މަދު ކަމާއެވެ." َواْلََماَعةِ 

ގައި  2(اِلْسِتَقاَمة) ه هللامِحَ رَ  رَّاِنُّ ة الَ يَّ مِ يْ ن ت َ م بِ يْ لِ د الَ بْ ن عَ بِ  دُ محَْ أَ  مِ لَ سْ اِل  خُ يْ شَ 

ޛިކުރުވެގެންވަނީ "ހަމަކަށަވަރުން ސުންނަތް އެވެ.  ވެވިދާޅުވެފައި

 ބިދުޢަތައް  ުގައިބައިބައިވުންތަކާ އެކ ީގައެވެ. އެއުއަލްޖާމާޢާ އާ އެކ

 ަ"ރްޤފުއަހްލުލް ބިދުޢަ ވަލް"ޛިކުރު ކުރެވޭ ފަދައިންނެވެ. އެގޮތުން 

 އޭ ބުނެވެ ަ"ވަލްޖަމާޢ ައަހްލުއްސުންނ"ދިކޮޅަށް ބުނެވޭ ފަދައިން އޭގެ އި

 އެވެ."

 ސިފަކޮށްދެއްވައި  ަތްއަހުލުއްސުންނِة نَّ َأْهُل السُّ ގައި  3(ُمْوعاملْ )އަދި 

 هللاގެ ފޮތުގައި، ރަސޫލުއް  هللاއެވެ. "އެބައި މީހުންނަކީ  ވެވިދާޅުވެފައި

 ަމުހާޖިރުންނާއި  ތުގައި އަދި ކުރިއަރުއްވާ ވަޑައިގެންފައިވާގެ ސުންނ

                                                           
 (50 رقمـ  1) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)الاللكائي  1
2 (1- 42) 
3 (3- 375) 
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ކުގައި ތަެންމެހައި ކަންވަޑައިގެންފައިވާ އއަންޞާރުން އިއްތިފާޤުވެ 

މީހުންނަށް އިޙްސާންތެރި ގޮތުގައި ތަބަޢަވީ ޤާއިމްވެ ދެމިތިބެ އެބައި

 މީހުންނެވެ." 

ގެ މަޒްހަބަކީ  ِة َواْلََماَعةُ نَّ ُل السُّ َأهْ އެވެ. " ވެވިދާޅުވެފައި رمحه هللاއަދިވެސް 

َفة ، هللا ދުނިޔެއަށް  َأمْحَدއަދި  الشَّاِفِعي، ماَِلكُ  ، أَبُ ْو َحِني ْ

ފާޅުވެފައިވާ މަޒްހަބެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  އްދެވުމުގެ ކުރިއަށް ދުވަސްވެހެ

އަހުން މީހުންގެ ނަބިއްޔާގެ އަރިއެބައިމި މަޒްހަބަކީ ޞަޙާބީން 

މީހަކީ  ޚިލާފްވެފައިވާ ކޮންމެ އިވާ މަޒްހަބެކެވެ. މި މަޒްހަބާފަނަންގަވާ

 1ދެކޭގޮތުގައި ބިދުޢަވެރިއެކެވެ." ةِ السُّنَّ َأْهُل 

  ِއަހުލުލް އަޘަރި :  َأْهُل األَثَر 

ީ ޢިލްމުވެރިންގެ ފޮތްތަކުގައި ކުރީގައި ބާޔަންކުރި ފަދައިން މި ނަމަކ

ކުރު ކުރެވިފައިވާ ނަމެކެވެ. އެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި މިޘާލަކަށް ޛި

 ހިމެނެއެވެ. اِلَماُم الُبَخاِريْ  އަދި اِلَماُم َأمْحَدُ 

އެވެ. "ސަލަފުންގެ  ވެވިދާޅުވެފައި 2ة رمحه هللا )امْلُمْوع(تَ ْيِميَّ اِلَماُم ابُن 

" އެވެ. اْلََماَعةُ އެވެ.  نَّةالسُّ  އެވެ.  އަދި އެއީ َأْهُل الَِدْيثِ މަޒްހަބަކީ 

                                                           
އަށް ބައްލަވާ. އަދި މިގޮތަށް  (157ـ  3) (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) އަދި (601ـ  2) (منهاج السنة النبوية) 1

 ޛިކުރުކޮށްދެއްވާފައިވޭ.ނަންދެވުނު ސަބަބު 
 (95ـ  4) 2
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 ةِ الُسنَّ ، َأْهُل الَِدْيثِ ކުރު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ަށް ފަހުގައި އެ މަޒްހަބު ޛިއެއ
 ގެ ނަމުން ނަންދެއްވިއެވެ. اْلََماَعةُ އަދި 

 ަވެރިންގެބިދުޢ"އެވެ.  ވެވިދާޅުވެފައި الَاِفُظ أَبُو َحاِتٍِ الرَّازيُّ  اِلَمامُ 

 1މެވެ."އުޢަލާމާތަކީ އަހްލުލް އަޡަރާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކި

َأمْحَُد بن ގައި  2(يثْ دِ اب الَ حَ صْ أَ  فُ رَ )شَ ލިޔުއްވާފައި ފޮތް  بُ يْ طِ الَ  اِلَمامُ 
އެވެ.  ވެުން ޞައްޙަ ސަނަދެއްގައި ރިވާކުރައްވާފައިހއަގެ އަރިِسَناَن الَقطَّاِن 

ނާންނަ އެއްވެސް ބިދުޢަވެރިޔަކު މި ދެކެ ރުޅި  َأْهُل الَِدْيثِ "

އެވެ. މީހަކު ދީނުގައި ބިދުޢައެއް ހަދައިފިނަމަ  ދުނިޔެމަތީގައި ނުވާނެ

 ދާނެތެވެ." ނިގުޅިގެންއޭނާގެ ހިތުން ޙަދީޘްގެ މީރުރަހަ 

އެވެ.  ވެވިދާޅުވެފައި 3اللَّ َلَكاِئيُّ  الَاِفظُ މިނަން ދެވިގެންވާ ސަބަބު 

 މަޒްހަބެއް ހެދުމުން އެ މަޒްހަބެއްގެ ބަސްތައް ފާޅުކުރި"ކޮންމެ ބަޔަކުމެ 

އެވެ. އަދި އޭނާގެ ރައުޔުތަކަށް  ވެމަޒްހަބެއް ނިސްބަތް މީހާއަށް އެ

ފިޔަވައެވެ. އެއީ الَِدْيِث  َأْصَحابއެވެ.  އެމަޒްހަބު ބިނާވެފައިވެ

އެވެ.   َرُسْوُل هللاِ ބަސްތަކުގެ ޞާޙިބާއަކީ އެބައިމީހުންގެ އެންމެހައި 

މީހުންގެ ޢިލްމު ސަނަދު ޞްބަތްވަނީ އެފަރާތަށެވެ. އެބައިއެބައި މީހުން ނި

ތަކުގައި ދަލީލުކުރަނީ ާތަށެވެ. އެބައިމީހުން ކަންވެފައިވަނީ އެފަރ

                                                           
  (179ـ  1) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)الاللكائي އަދި  (105ص ) للصابوين (عقيدة السلف أصحاب احلديث) 1
 (73ص ) 2

 ( 23.24ـ  1) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 3
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އެފަރާތުންނެވެ. ދިމާވާ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އެނބުރި ރުޖޫޢަވަނީ 

ރައުޔުތަކަށެވެ.  އެފަރާތަށެވެ. އެބައިމީހުން އިޤްތިދާވަނީ އެފަރާތުގެ

އަދި އެހެންވެ އެބައިމީހުންނަކީ ފަޚުރުވެރިކަން ލިބިދެނިވި ބައެކެވެ. 

ގެ ސުންނަތުގެ ޢަދުއްވުންގެ މައްޗަށް  އެބައި މީހުން އެނަބިއްޔާ 

މިބައި  އޮންނަ ގާތްކަމެވެ. (ސުންނަތާއި)ކުރިހޯދަނީ، އެނަބިއްޔާގެ 

ހެއްޔެވެ.  ވާނީ ކޮންބައެއް ކުރުގެ ގޮތުން އެއްވަރެއްގައިމީސްތަކުންނާއި ޛި

އެއްވަރުވަނީ  ިދޭ މަޤާމުގައި އެބައި މީހުންނާފަޚުރުވެރިކަން ލިބ

ގައި އެބައި މީހުންނަށްވުރެ މަތިވެރިކަން އެވެ. ނަމު ކޮންބައެއްތޯ

އެވެ؟ އެހެނީ، އެބައި މީހުންގެ ނަން  ލިބިގެންވަނީީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ

އަށް ޙައްޤުކަން ނެގިގެންވަނީ ޤުއާނާއި ސުންނަތުންނެވެ. އެ

މީހުން ދި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން އެބައިލިބިގެންވާވަރުގެ ބޮޑުކަމާއެކުގަ އަ

އެވެ.  މީހުންނަށް ލިބިގެންވެބޮޑުކަމުން އެ ޚާއްޞަކަން އެބައިހޯދާފައިވާ 

ގައިވާ ކުރު ކަމުއެކަލާނގެ ފޮތުގައި ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާ ޛި  هللا

ެވެ. އެކަލާނގެ އ ނިސްބަތް ވެގެންވެމީހުން ޙަދީޘްގެ މައްޗަށް އެބައި

  އެވެ.  ވެވަޙީބަސްފުޅުގައި         [23 :الزمر] "هللا 

އެއީ ޤުރުއާނެވެ.  "އިލެއްވިއެވެ.ބާވަ ބަސްތައް ރިވެތިވެގެންވާ އެންމެ

ޤުރުއާން ކިޔަވާ  މީހުންނާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންނާއި ޤުރުއާން އުފުލާ

ގެ މެދުގައި    هللاِ َرُسْوُل އަހުލުވެރިންނަކީ އެބައި މީހުންނެވެ. 

މީހުންނަކީ އެ ޙަދީޘްތައް ނަޤުލުކޮށް ދިނުމުގައި އަދި އެ ޙަދީޘް އެބައި
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އުފުލި މީހުންނެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެތްނުވާ ގޮތުގައި މިނަމުގެ ޙައްޤު 

އަހުލުވެރިންނަކީ އެބައި މީހުންނެވެ. އެއީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން 

އޮތް ޙަޤީޤަތަށް އޮތުމުންނެވެ. އެހެނީ މީސްތަކުންނަށް  ފެންނަން

މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި މުޅި ބައިޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ލިބިދެނީ އެ

މީހުން އެ ސުންނަތް ޞައްޙަކަމާއި ިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު އެބައިއ

 ޞައްޙަނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންތަކަށް އިޢުތިމާދު ކުރުމެވެ."

ބުނުމުން  އޭއަހަރުމެން އަހުލުލް ޙަދީޘް" އެވެ. ވެވިދާޅުވެފައި َشْيُخ اِلْسَلمِ 

އޭގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޙަދީޘް އަޑުއަހައި، ޙަދީޘްލިޔެ އަދި ރިވާކުރި މީހުން 

ތެރި ައުއެކަނި ކަމުގައި ނުބުނަމެވެ. އެހެނަސް އެއީ ޙަދީޘް ރައްކ

ކުރުމުގައި ޙައްޤުގޮތުގައި ޤާއިމްވެ، ބޭރުފުށުންނާއި އެތެރެފުށުން 

 . އަދި ބޭރުފުށުންނާއިފަހުމްވުމުގައި ޤާއިމްވީ އެންމެހައި ފަރާތްތަކެވެ

އެންމެހައި ފަރާތްތަކެވެ.  އެތެރެފުށުން ސުންނަތަށް ތަބަޢަވުމުގައި ދެމިތިބި

 1އެވެ." ވެވެސް އޭގައި ހިމެނިގެން އަދި ޤުރުއާންގެ އަހުލުވެރިން

  َّފިރުޤަތުއް ނާޖިޔާ އަދި ޠާއިފަތުލް  الطَّائَِفُة املَْنُصْورَةِ  ،اِجَيةُ الِفْرقَُة الن

 މަންޞޫރާ:

ެއީ އުއްމަތް އެވެ. އ ވެްހޫރު ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެންމިކަމަށް މަޝ

 َبِنْ ِإْسرائِْيلَ ِإنَّ )ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެންވާ ޙަދީޘެވެ.  ބައިބައިވެ ދިއުމާ
َتْْيِ ُق َعَلى َتَِ فْ َست َ  أُمَِِّتْ َوِإنَّ  ِفْرَقة  َوَسْبِعَْي ِإْحَدى َعَلى  َقتْ اْفَتََ   ِف النَّارِ  اُكلُّهَ َوَسْبِعَْي   ثِن ْ

                                                           
 އަށް ބައްލަވާ. (64ـ  1) (لوامع األنوار)ގެ اإلمام السفاريين އަދި  (95ـ  4) (جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم) 1
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 71 ބަނީއިސްރާއީލް ވަނީކަށަވަަރުން ހަމަ" )َواِحَدٌة َوِهَي اْْلََماَعةُ  ِإال

ތިމަންނަބިއްޔާގެ ބެހިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  ފިރުޤާއަށް

މެނުވީ  ބައެއްއެންމެ އެވެ.  ބެހިގެންދާނެފިރުޤާއަށް  72 އުއްމަތް

 ބަޔަކީ ވާހުށީ ނަރަކައިގައެވެ. އެ ފިރުޤާތްތައް އެންމެހައި

 "އަލްޖަމާޢާއެވެ.

ބަލިކަށި ޙަދީޘެއްގެ ގޮތުގައި  ކީމިޙަދީޘް ބައެއްމީހުންނަށް ނުއެނގި ތިބެ

ކެވެ. ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް މިއީ ޘާބިތުވެގެންވާ މަޝްހޫރު ޞައްޙަ ޙަދީޘެ

ހުން އައަރި  ُمَعاِويَةކުރު ކުރެވުނު ހަމައެފަދައިން ކުރީގައި ޛި

اَل تَ َزاُل )އެވެ.  ކުރު ކުރެވިގެންވެޘްގައި މިނަން ޛިވާރިދުވެގެންވާ ޙަދީ
"ޙައްޤުގެ މަތީގައި ފާޅުވެގެންވާ  ( .....اْلَقِ   َمْنُصْورِْيَن عَلى طَائَِفٌة ِمْن ُأمَِِّت 

ަށް ބައިގަނޑެއް މިއުއްމަތުގައި އަބަދުވެސް ވާނެތެވެ. އެބައިމީހުންނ

ބަޔެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެބައިމީހުންނާ ޚިލާފްވާ  މަކަރުހަދާ އޮޅުވާލާ

 ބަޔެއްގެ ފަރާތުންވެސް އެބައިމީހުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ

 އެވެ."

ގައި  1(ُأُصْوِل ِإْعِتَقاِد َأْهِل السُّنَِّة َو اْلََماَعةِ  اللَّ َلَكاِئيُّ )َشَرح الَاِفظُ 

އަދި އެއީ  اِجَيةُ الِفْرَقُة النَّ އަދި  الطَّائَِفُة املَْنُصْورَةِ އެއީ އެވެ. " ވެވިދާޅުވެފައި

 އިގަޑެވެ. އަދި ޢަދުލުވެރިކަމުގައާއިހިދާޔަތުގައި ދެމިގެންވާ ބަ

ސުންނަތުގައި ގަދައަޅާ ހިފެހެއްޓުމުގައިވާ ޖަމާޢަތެވެ." މިތަނުގައި 

                                                           
 (24ص  1) 1
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ްޗަށް ތިޔަ އެންމެހައި ކުރުކުރެވިގެންވާ މާތް، މަތިވެރި ޞިފަތަކުގެ މައޛި

 ވިސްނާލުން ހުއްޓެވެ. ފަރާތްތައް

އި ގެ މުޤައްދިމާގަ)الَعِقْيَدة الَواِسِطيَّة(  ابُن تَ ْيِميَّة رمحه هللا َشْيُخ اِلْسَلمِ 

اِجَيُة الِفْرَقُة النَّ ޖެހެންދެން  ފަހެ މިއީ ޤިޔާމަތާ مَّا بَعدُ أَ އެވެ. " ވެވިދާޅުވެފައި
 "އެވެ. ِة َواْلََماَعةِ َأْهُل الُسنَّ އެއީ  ގެ ޢަޤީދާއެވެ. املَْنُصْورَةِ 

ލިޔުއްވާފައިވާ   الَاِفُظ الََكِمْي ةُ مَ لَّ العَ  އަހަރުމެންގެ ޝެއިޚުންގެ ޝެއިޚް

"އައްޞާދިޤުލް  އެވެ. ވެގައި ވިދާޅުވެެފައި 1(َمَعارُِج الَقبُ ْول)އަގުހުރިފޮތް 

މަޞްދޫޤު ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެމެންނަށް ޚަބަރު ދެއްވާފައިވަނީ ފިރުޤަތުއް 

 ިއްބެވިގެ ޞަޙާބީން ތ އަދި ނަބިއްޔާ  ނާޖިޔާ އަކީ ނަބިއްޔާ 

 މީސްތަކުންނެވެ." ތިބިގޮތުގައި 

 

  ُއަލްޣުރަބާ : الُغَراَبء 

 الُغَراَبءُ ގެ ޞައްޙަވެގެންވާ މަޝްހޫރު  ނަބިއްޔާ  ގައި (حُ يْ حِ الصَّ )ފަހެ، 

ވަންހަނާވެފައެއް ސުންނަތުގައި ދެމިހުންނަ އެކަކަށްވެސް ޙަދީޘް 

ْسَلمُ  بََدأَ )ނުވާނެއެވެ.  " އެންމެ  2(ِلْلُغَراَبءِ  َفُطوَب  َغرِيب ا َبَدأَ  َكَما  َوَسيَ ُعودُ  َغرِيب ا اْلِ

އައީ ވަރަށްވެސް ބީރައްޓެހި  އިސްލާމްދީން  ފެށިގެން އިންވެސް ފުރަތަމަ

ފެށިގެން  ފުރަތަމައިން، ޮޅުގައިީނުގެ ފަހުކގޮތުގައެވެ. އަދި އިސްލާމްދ

                                                           
 (19ـ  1) 1

   އަދި މި ބާބުގައި ގިނަ ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. (عبد الباقي 140 رقمـ  1) (الصحيح)مسلم   2
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އެވެ. ފަހެ، ސުވަރުގެ ވަނީ އެ އިރުގެ ބީރައްޓެހި ކަމަށް ދާނެއައި

 ބީރައްޓެހި ކަމުގައިވާ މީހުންނަށެވެ."

އެވެ. "އަހުލުއް ސުންނަތުގެ  ވެވިދާޅުވެފައި هللا هُ مِحَ ي رَ رِ وْ الث َّ  انُ يَ فْ سُ  امُ مَ الِ 

އަހުލުވެރިންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި ދެކޭހުއްޓެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެބައި 

 1މީހުންނަކީ ބީރައްޓެހި މީހުންނެވެ."

ޘް ޝަރަޙަ ކުރައްވާ ގެ ޙަދީ الُغْربَةِ  ގައި( َمَدارُِج السَّاِلِكْي)  الَقيِ مِ اِلَماُم ابُن 

އެވެ. "އިސްލާމްދީނުގައި މުއުމިނުންނަކީ ބީރައްޓެހި  ވެވިދާޅުވެފައި

ބައެކެވެ. މުއުމިނުންގެ ތެރޭގައި ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ބީރައްޓެހި 

ބައެކެވެ. ހަވާނަފްސާއި ބިދުޢައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ފާޅުވެގެންވާ 

އަހުލުއް ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ބީރައްޓެހި ބައެކެވެ. އަދި 

ްނަތަށް ދަޢުވަތް ދިނުމުގައި ޤާއިމްވެ ތިބެ، އިދިކޮޅުވާ މީސްތަކުންގެ ސުނ

އެކިއެކި އުނދަގޫތަކުގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވެ ތިބޭ މީސްތަކުންނަކީ 

ގެ  هللاއިންތިހާއަށް ބީރައްޓެހި ބައެކެވެ. އެހެނަސް އެބައި މީހުންނަކީ 

މީހުންގެ އަހުލުވެރިން ކަމުގައިވުން ޙައްޤުވެގެންވާ މީހުންނެވެ. އެބައި 

ިކުރު ގިނަމީސްތަކުންގެ މަތިން ޛ هللاބީރައްޓެހިކަން ބަޔާންވެގެންވަނީ 

  ކުރައްވާފައިވާ ބައިގެ ތެރޭގައެވެ.         

          " ާއަދި ބިމުގައިވާ ގިނަ މީހުންނަށް ނަބިއްޔ

                                                           
 (64 ـ 49 رقم 1) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)الاللكائي  1
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ގެ މަގުން އިބަނަބިއްޔާ  هللاކިޔަމަންވެ ވަޑައިގެންފިނަމަ، އެބައި މީހުން 

އަށާއި ދީނުގައި އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ هللاމަގުފުރައްދާނެތެވެ." 

އެބައި މީހުންނެވެ. ގެ ގޮތުގައިވާ މީހުންނަކީ އެބައިބީރައްޓެހި ބައެއް

މީހުންނަށް ްޗަށް ފާޅުވެގެންވާ، އަދި އެބައިއެންމެންގެ މައމީހުންނަކީ 

އިޝާރާތް ކުރެވިފައިވާ މީހުންކަމުގައި ވިޔަސް އެބައި މީހުންގެ ބީރައްޓެހި 

 ކަމަކީ އެކަނިވެރި ކަމުގައިވާ ބީީރައްޓެހި ކަމެކެވެ."

 

 ގޮތެއްގައެވެ. ބީރައްޓެހިކަން އޮތީ ތިން

ނަތަކީ އަހުލުއްސުން ގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ބީރައްޓެހި ބައެކެވެ. هللا

ދެމެދުގައި ވާ ރަސޫލުންނެވެ. މި ބީރައްޓެހި  އެކަލާނގެ ޚަލްޤުތަކުންނާ

އެބަޔަކަށް ރިވެތި މަދަޙައިގެ ބަސްތައް   َرُسْوُل هللاِ ކަމަކީ 

ގެނެސްދެއްވި ދީން  ނިސްބަތްކުރައްވާފައިވާ މީސްތަކުންނެވެ. ނަބިއްޔާ 

އެކުގައިކަމަށް ވަނީ ޚަބަރު  ބީރައްޓެހިކަމާފެށިގެން އައިސްފައިވަނީ 

ދެއްވާފައެވެ. އަދި ފަހުން އަނބުރާ އެ ބީރައްޓެހި ކަމަށް ރުޖޫޢަވާނޭ 

އެދީނުގައިވާ އަހުލުވެރިންނަކީ ކަމަށް ޙަދީޘްކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 

ެ ބައެއްކަމުގައި ެމިތިބެންޖެހޭނބީރައްޓެހިކަމުގެ ޙާލުގައި ދ

ގައި އޮވެފައި އެވެ. ފަހެ، މި ބީރައްޓެހިކަން އެއްތަނު ވެޛިކުރުކުރައްވާފައި

އެވެ. ނުވަތަ ބައެއް ވަޤުތުތަކުގައި  ވެ ގޮސްދާނެއެހެންތަނެއްގައި ނުއޮ

ވެ ވަޤުތުތަކުގައި ބީރައްޓެހިކަން ނުއޮ ބީރައްޓެހިކަން އޮވެފައި އަނެއްބައި
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ވެސް މި ބީރައްޓެހި ކަމުގައިވާ  ޮތެއްގައިގ އެވެ. ކޮންމެ ދާނެހިނގައި

 ނޫން އެހެން هللاގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. هللاއަހުލުވެރިންނަކީ ޙައްޤުގޮތުގައި 

ފަރާތަކަށް އެބައި މީހުންނެއް ނުދެއެވެ. އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ނޫން 

 އެވެ. ނަބިއްޔާ  ނުވެތަކަށް އެބައި މީހުން ނިޞްބަތެއްއެހެންފަރާ

ން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެބައިމީހުން ގެނެސްދެއްވި ހިދާޔަތް ނޫ

ދަޢުވަތެއް ނުދެއެވެ. މި ބީރައްޓެހި ކަމުގައިވާ އަހުލުވެރިން ޤާއިމްވެގެންވާ 

މީހުންނަކީ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވަނީ އެބައި ސިފައެއްކަމުގައި ނަބިއްޔާ 

މީސްތަކުން ސުންނަތް ދޫކޮށްފައިވާ ހިނދުގައި އޭގައި ހިފަހައްޓައިގެން 

ް ގެނެސްފައިވާ ޭނެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީސްތަކުން އަލަށް ދީނަށތިބ

 ތަކުން އެބައި މީހުންވަނީ އެކަހެރި ވެގެންނެވެ. ކަން

އެބައި މީހުންނަކީ ޙައްޤުގޮތުގައި އަނގުރު އަލިފާންގަޑުގައި 

ހިފަހައްޓައިގެން ދެމިތިބޭ މީހުންނެވެ. ގިނަ މީސްތަކުން އަދި ކިޔެއްތަ 

އެންމެހައި މީސްތަކުން އެބައި މީހުންނަށް މަލާމާތް ރައްދުކުރަމުން ދެއެވެ. 

ކަމުން މީހުން ބީރައްޓެހިވެފައިވާ ބޮޑުމީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އެބައި

ކަހެރިވެގެންވާ، މީސްތަކުން ދެކެނީ އެބައި މީހުންނަކީ ބިދުޢަވެރި، އެ

 ވަކިވެފައިވާ ބައެއްކަމުގައެވެ. އެހެނަސް ނަބިއްޔާ  ޙައްޤު ޖަމާޢަތާ

އަދި އަޞްހާބުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޙައްޤު އިސްލާމް ދީނާއިގެން އެންމެ 

ް ފާޅުވެގައިވަނީ ފުރަތަމަ ފާޅުވި ހިނދުގައި އެއިރުގައި ބީރައްޓެހިކަނ

އެބައި މީހުންގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ފާޅުވެ،  މިއަށްވުރެ މާބޮޑަށެވެ.
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ކަމަކީ  މަޝްހޫރުކަން ލިބިފައިވިޔަސް މެއެވެ. ފަހެ، ޙަޤީޤީ އިސްލާމް

 ނުހަނު ބީރައްޓެހި އެއްޗެކެވެ. މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އެ ޙައްޤު އިސްލާމް

 އަށް ބީރައްޓެހި ބައެކެވެ." ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ އިންތިހާ
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 ނުކުތާހަތަރުވަނަ 

 ތަބަޢަވުމާއި، ސަލަފިއްޔަތަށް

 ނިސްބަތް ވުމުގެ ޙުކުމް؟ ސަލަފިއްޔަތަށް

 

އަށް ނަމާދު ޤާއިމްކޮށް މުސްލިމުންގެ ޤިބްލައަށް  هللاބުނަމެވެ. 

ކުރުމަތިލައިގެން ފަރުޟު އަދި ސުންނަތް ނަމާދުކުރާ ކޮންމެ މީހަކުމެ 

ޞޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔަން ޖެހެއެވެ. އެއީ ނަމާދުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން 

އެވެ.  އެއް ރުކުނެވެ. އެ ޞޫރަތުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިއާޔަތް ހިމެނެ

               ުއަޅަމެނަށް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގ"

 ދައްކަވާނދޭވެ."

ރަތުގައި ހަޟު هللاމާނައީ : ސިދާވެގެންވާ ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް އެދި 

އެދި ދަންނަވާ ސީދާވެގެންވާ  ދެންނެވުމެވެ. އެހެނަސް އަހަރެމެން ހޯދުމަށް

 ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ތެދުމަގަކީ 

ވަރަށް  ިވާ ޢިބާރާތްތައްފައިލްމުވެރިން ޖަވާބުގައި ބަޔާންކުރައްވާޖަބާބު : ޢ

ެސް މި މަގު ވަރަށްވ هللا هُ مِحَ رَ  اِلَماُم أَبُو الَعالَِيُة الر اَِيِحيْ ގާތްކުރެވެ. ތިބާއަށް 

ފުރިހަމަ  اِلَماُم ابُن َجرِْيرٍ އެވެ.  ވެޚުލާޞާކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި
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 مَحَْزُة بن املُِغرْيَةِ  އެވެ. ވެރިވާކުރައްވާފައިގައި  1(التَ ْفِسرْيُ )ސަނަދެއްގައި 

ތަޢާލާގެ  هللاހުން އައަރި أَبُو الَعالَِيةُ  އެވެ. "ތިމަންނަ  ވެވިދާޅުވެފައި

 ވަޙީބަސްފުޅުގައިވާ              ުސުވާލ

އަދި ރަސޫލާގެ   َرُسْوُل هللاِ އެހިނދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ  ދެންނެވީމެވެ.

 اَلسنَ އެވެ." އެހިނދު ތިމަންނަ  ُعَمرُ އަދި  أَبُ ْو َبكرٍ ދެ ޞާހިބާއިން 

 އަރިއަހަށް އައިސް އެބަސްތައް ދެންނެވީމެވެ. މިކަމުގެ ރައުޔަކީ ކޮބައިތޯ

ވިދާޅުވިއެވެ. "ތެދުބުނެފިއެވެ. އަދި ތިބާއަށް  اَلسنَ އެވެ؟ އެހިނދުގައި 

 ނަޞޭހަތްތެރި ވެއްޖެއެވެ."

 އެދި ތިބާ ބޭނުން ހެއްޔެވެ. އަށް ހިދާޔަތް ލިބުމަށް املُسَتقيم الصِ راطُ 

ގެ ސުންނަތުގައި އަދި ނަބިއްޔާ   هللا އެހިނދު ތިބާއަށް އޮތީ ރަސޫލު

  ާގެ ޞަޙާބީންގެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެގެން ހުރުމެވެ. އަދި ނަބިއްޔ

  ިއަށްފަހުގައި އެންމެހައި ޞަޙާބީން ގެނެސްދެއްވި މަގުގައ

ދެމިހުރުމެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ހަތަރު ޚަލީފާއިންގެ ސުންނަތުގައި 

ގެ   ُعَمرُ އަދި  أَبُ ْو َبكرٍ ދެމިހުރުމެވެ. ހަތަރު ޚަލީފާއިންގެ ތެރެއިން 

 ސުންނަތުގައި ދެމިހުރުމެވެ. 
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ނަބިއްޔާ "އެވެ.  ވެގައި ވިދާޅުވެފައި 1ابُن ُقَداَمة َرمِحَُه هللا  )َذمِ  التَّأِوْيل( اِلَمامُ 

 މީހާ  ގައި ވުމުން، ނަބިއްޔާގެ މަގުގައި ދެމިހުންނަ الصِ راط املُسَتقيم

އެއްވެސް  ކަމާމެދުއި ގެ މަގުގަ الصِ راط املُسَتقيم ޤާއިމްވެގެންވާނީ

ުން އަހަރެމެންނަށް ޝައްކެތް ނެތެވެ. އެހެންވުމުން އެމަގަށް ތަބަޢަވ

އެގޮތެއްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމުގައި އެގޮތުގައި އެވެ.  ވެވާޖިބުވެގެން

އެވެ. އަދި އެގޮތެއްގައި ހުއްޓިފައިވާ ކަންތަކުގައި  ބަޔާންވާންޖެހޭނެ

 އެވެ." ހުއްޓިފައި ތިބެންޖެހޭނެ

އެވެ. "ވިހި  ވެވިދާޅުވެފައި ގައި 2(الَفَوائِدِ  بَدائِع)  ابُن الَقيِ مِ  َشْيُخ اِلْسَلمِ 

އެވެ؟ ނުހަނު  އަކީ ބޮކައިތޯ الصِ راط املُسَتقيم ވަނަ މައްސަލަ : އެއީ،

ކުރު ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްދެމެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެކި މީސްތަކުންގެ 

އެވެ. އެހެނަސް  ވެކަށް މި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެކިގޮތްތަޢިބާރާތްތައް 

 ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާވެސް ބަސްތައްވަނީ އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ،

ރަސޫލުންގެ ދޫފުޅުގެ މަތިން އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް 

ގެ މަގެވެ. އެމަގަކީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުތަކުން  هللاބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ 

ޮށްދޭނެ މަގެއްކަމުގައި ލެއްވިއެވެ. އެބައި މީހުންނަށް އެމަގު ނޫނީ ވާޞިލްކ

އެވެ. އެހެނަސް މި މަގު  އެހެން އެއްވެސް މަގެއް ލިބިފައެއް ނުވާނެ
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އެއީ  ފިޔަވައި އެހެނިހެން އެންމެހައި މަގުތައް ވާނީ ބަންދުވެފައެވެ.

ަތުމުގައި ޢުބޫދިއްޔަތުގައި އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމާއި، ކިޔަމަންގ

ކުއްތަން  އަޅުކަން، އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމާއެކު

ބައިވެރި  ހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް އެއިލާހާކުރުމުގައި އެފަރާތް ނޫން އެ

އަށް ކިޔަމަން ގަތުމުގައި އެހެން އެއްވެސް  ނުކުރުމެވެ. އަދި ރަސޫލާ 

ގައި ދެމިހުރުމާއި ުކުރުމެވެ. ތައުހީދުގައި އެކުއެކުފަރާތެއް ބައިވެރި ނ

 ގައި ދެމިހުރުމެވެ."އަށް ތަބަޢަވުމުގައި އެކުއެކު ރަސޫލާ 

 ކުރުގޮތަކަށް މި ބަޔާންވެދިޔަ އެންމެހައި ބަސްތަކާއެކުގައި، ރަސޫލާ 

 ާބީންނަށް ތަބަޢަވުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟އަށާއި ނަބިއްޔާގެ ޞަޙ

އެއްވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ނުބުނެވޭނެ ގޮތުގައި މިއީ ވާޖިބު  ޖަވާބު :

ވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް ބަލައި ވިސްނައިލި ކޮންމެ 

 މީހަކަށް އެކަން އެނގިގެންދާނެއެވެ. 

 ފޮތް ވިލިޔުއްވާފައިވާ ނުހަނު ފައިދާ ކުރުވަނިَرمِحَُه هللا  ابُن الَقيِ ِم  اِلَمامُ 

މިބާބުގައި އެވެ.  ވެގައި ބާބެއް ބަޔާންކުރައްވާފައި 1(ِإْعَلُم املَوِقِعْْي )

ިބުވެގެންވާކަން ބަޔާން ސަލަފުންގެ ތެރެއިން ޞަޙާބީންނަށް ތަބަޢަވުން ވާޖ

ުތަކެއް މިކަމަށް އެވެ. އަދި އެތަކެއް ދަލީލކުރައްވާފައިވެ 

 އެ ދަލީލު ތަކުގެ ތެރޭގައި : އެވެ. ވެގެނެސްދެއްވާފައި
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  އެވެ.  ވެވަޙީބަސްފުޅުގައި هللا .1           

                            

                            

 [15 :لقمان]  ްއާ މެދު ތިބާއަށް އެނގުމެއްނުވާ އެއްޗަކަށް هللا"އަދި ތިމަނ

ނަމަ، ފަހެ، ތިބާ  ޝަރީކުކުރުމަށް ގަދައަޅައިފި އާهللاއެ ދެމީހުން ތިމަން 

އެދެމީހުންނަށް ކިޔަމަން ނުވާށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައި ހެޔޮގޮތުގައި އެ 

ުރަތަށް ކިޔަމަންވެ، ގެ ހަޟ هللاއެކު އުޅޭށެވެ. އަދި ތިމަން  ދެމީހުންނާ

ްގެ މަގަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބަޢަވާށެވެ. ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރުޖޫޢަވީ މީހުނ

ޫޢަވުން ވަނީ ތިމަންއިލާހުގެ ހަޟުރަތަށެވެ. ފަހެ، އެއިރުން އެނބުރި ރުޖ

މީހުން ކޮށްއުޅުނު ޢަމަލުތަކުގެ ޚަބަރު ތިމަންއިލާހު ތިޔަބައި

 ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަންގަވާހުށީމެވެ."

 ވެވިދާޅުވެފައި ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ ލު : މި އާޔަތުން ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީ

ފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ފުންކޮށް މިތަނުގައި ބަޔާން ކުރައްވާ 1އެވެ.

ންނަށް މެނުވީ ިގެ ދީނުގައި ކެތްތެރ هللاނެރެވިފައިވާ ފިޤުހެކެވެ. މިއީ 

ށް އަ هللاޞަހާބީންނަކީ  ައި"އެންމެހ ފަދަ ފިޤުހެކެވެ. ނުލިބޭނެ

. ފަހެ ި ބޭކަލުންނެވެވެވަޑައިގެންނެރުޖޫޢަވ ވަޑައިގެންުބާވެޥތަ

                                                           
 (130ص  4) (إعالم املوقعني) 1



 51  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

އެވެ.  ވެގެންވެުމީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ މަގަށް ތަބަޢަވުން ވާޖިބ

ޢަޤީދާއަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ތަބަޢަވާންޖެހޭ  ާއިެ ބަސްފުޅުތަކޭކަލުންގެއެބ

 މަގެވެ." 

 ވަޑައިގެންއަށް ތަޥުބާވެ هللاއެންމެހައި ޞަހާބީންނަކީ 

ތަޢާލާ  هللاަވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއްކަމުގައި އެނގިގެންދާ ދަލީލަކީ ރުޖޫޢ

ފައި ވުމެވެ. މާނައީ އެކަލާނގެ އެބައި ަވާއެބައި މީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދައްކ

ެވެ. އެކަލާނގެ މީހުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތް ދެއްކެވިއ

 އެވެ.  ވެވަޙީބަސްފުޅުގައި            [13 :الشورى] 

 މީހާއަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަތެވެ." ުބާވާޥ"އެކަލާނގެއަށް ރުޖޫޢަވެ ތަ

 އެވެ.  ވެވަޙީބަސްފުޅުގައި هللا. 2              

                           

ނަބިއްޔާ ވިދާޅުވާށެވެ. މިއީ ތިމަން ނަބިއްޔާގެ މަގެވެ. "[108 :يوسف]

އަށް  هللا ،ތިމަންނަބިއްޔާ އާއި ތިމަން ނަބިއްޔާއަށް ތަބަޢަވި މީހުން

ގެ هللا ދިމީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތްދެނީ ޢިލްމުގެ މަތީގައެވެ. އަ

މީހުންގެ ތެރެއިން ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ. އަދި ޝަރީކުކުރާ 

          ތިމަންނަބިއްޔާ ނުވަމެވެ."
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ވިދާޅުވެފައި  ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ މި އާޔަތުން ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލު : 

ޚަބަރު ދެއްވާފައިވަނީ ހަމަކަށަވަރުން  َحانَهُ ُسبْ  هللاމިތަނުގައި " 1ވެއެވެ.

އަށް ތަބަޢަވާ މީހަކީ އެކަލާނގެ ދީނަށް ދަޢުވަތުދޭ ފަރާތެއް  ރަސޫލާ 

މީހެއް ނަމަ ނަބިއްޔާ  ގެ ދީނަށް ޢިލްމާއެކު ދަޢުވަތުދޭ هللاކަމުގައެވެ. 

 ެއެވެ. އެއީ ޖިންނީންގެ ފަރާތުން  އަށް ތަބަޢަވުން ވާޖިބު ވެގެންވ

 އެކަލާނގެ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.        

       [31 :األحقاف]  .ެهللا"އޭ އަހަރެމެންގެ ޤައުމުގެ މީހުންނޭވ 

ގެ މަޤަށް ގޮވައިލައްވާ ނަބިއްޔާއަށް ތިޔަބައި މީހުން އިޖާބަ ދޭށެެވެ. އަދި 

ގެ ދީނަށް  هللاތިޔަބައި މީހުން އެނަބިއްޔާއަށް އީމާންވާށެވެ." ސަބަބަކީ 

ޢިލްމު ލިބިގެންހުރެ ދަޢުވަތުދޭ މީހާއަކީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް އެކަމުގެ 

ގެ هللاޢުވަތު ދިން މީހެކެވެ. ޢިމްލު ލިބިގެންފައިވާ ޙާލުގައި ޙައްޤަށް ދަ

ގެ ދީނަށް ދެވޭ ދަޢުވަތެކެވެ. ސަބަބަކީ هللاޙުކުމްތަކަށް ދަޢުވަތް ދިނުމަކީ 

ަތަ ނަހީކުރައްވާފައިވާ އެއީ އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ނުވ

ކިޔަމަންވުމަށް ދެވޭ ދަޢުވަތެއް ގޮތުގައި ވުމުންނެވެ. ފަހެ،  ކަންތަކަށް

އްޤުގޮތުގައި އަށް ޙަ ެކުގައި ރަސޫލާ ޞަޙާބީންނަކީ ޔަޤީންކަމާއ

 ގެ ދީނަށް ދަޢުވަތްދޭهللا ތަބަޢަވެވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލުންނެވެ. ވުމާއެކު،

  އެވެ." މީހާ ޞަޙާބީންނަށް ތަބަޢަވުން ވާޖިބުވެގެންވެ

                                                           
 (131 ـ 130ص  4) (إعالم املوقعني) 1
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 އެވެ.  ވެވަޙީބަސްފުޅުގައި هللا. 3             

      [101 :آل عمران] "މީހާ  ގެ ދީނުގައި ހިފަހައްޓާهللا

ދަންނާށެވެ. ފަހެ، އެމީހަކަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަކަށް ތެދުމަގު 

 ލިބިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ."

ވިދާޅުވެފައި  ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ މި އާޔަތުން ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލު : 

ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލަކީ، ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ މިއާޔަތުން " 1ވެއެވެ.

މީހާ  އަހަރުމެންނަށް ޚަބަރު ދެއްވާފައިވަނީ އެކަލާނގެ ދީނުގައި ހިފަހައްޓާ

ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ޙައްޤުމަގަށް ހިދާޔަތް އަކީ، ޔަޤީންކަމާއެކު 

  ކަމުގައެވެ. އެހެންވުމުން އަހަރުމެން ބުނަމެވެ. ޞަހާބީންނަކީ
ފުރިހަމައަށް ހިފެހެއްޓިވި ބޭކަލުންނެވެ. އެބޭކަލުން  އެކަލާނގެ ދީނުގައި

 ބޭކަލުންނަށްވަނީ ބަޔާވެގެންވާ ހިދާޔަތުގައެވެ. ފަހެ، އެހެންވުމުން އެ

 އެވެ." ތަބަޢަވުން ވާޖިބު ވެގެންވެ

 އެވެ.  ވެވަޙީބަސްފުޅުގައި هللا .4         

                            

       [115 :النساء]  ުއަދި އެމީހަކަށް ތެދުމަގ"

                                                           
 (134ص  4) (إعالم املوقعني) 1
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ދެކޮޅުވެރިވެ، މުއުމިނުންގެ މަގު ނޫންމަގަކަށް  ބަޔާންވުމަށްފަހު، ރަސޫލާއާ

މަގަކަށް ތިމަން  ާށެވެ. އެމީހާ އިޚްތިޔާރު ކުރިތަބަޢަވެއްޖެ މީހާ ދަންނ

އެމީހާ ނަރަކައަށް  هللاއެމީހާ ދޫކުރައްވާ ހުށީމެވެ. އަދި ތިމަން  هللا

 ވައްދަވާ ހުށީމެވެ. އެއީ، ނުބައިވެގެންވާ ނިމި ދިއުމެކެވެ."

 1)َذمِ  التَّأِوْيل(  ابُن ُقَداَمة  اِلَمامُ މި އާޔަތުން ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލު : 

އެކުގައި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި  ސަލަފުންނާ" އެވެ. ވެގައި ވިދާޅުވެފައި

ދެމިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހާއަށް އަދި އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި، 

އެކަލާނގެ ވަޢުދުވޮޑިގަންނަވާފައިވާ ސުވަރުގެތަކަށް ވަނުމުގެ ވަޢުދު 

ލިބުމަށް އެދޭމީހާ ފަހެ، އެބައިމީހުންނަށް އިޙްސާންތެރިކަމާއެކު ތަބަޢަވުން 

ަވެއްޖެ މީހާއަކީ ެ މަގުނޫން މަގަކަށް ތަބަޢހުއްޓެވެ. އެބައި މީހުންގ

 ކުރު ކުރެވިގެންވާ ޙުކުމުގެ ތެރެއަށް ވާންނާނެ މީހެކެވެ." މިއާޔަތުގައި ޛި

އެވެ. ވެ ގައި ބާބެއް ބަޔާންކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައި َرمِحَُه هللا  )َذمِ  التَّأِوْيل(އަދި 

މަޒްހަބުގައި  އެބޭކަލުންގެށް ތަބަޢަވުމާއި، "ދެވަނަ ބާބު : ޞަހާބީންނަ

މިންގަޑުތަކުގައި ޤާއިމްވެ އެބޭކަލުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ދެމިހުރުން އަދި 

ހުރުން ވާޖިބުވެގެންވާކަން  ބަޔާންކޮށްދިނުން، އަދި މިކަން ޤުރުއާނާއި، 

 2ސުންނަތުން އަދި އިމާމުންގެ ބަސްފުޅުތަކުން ބަޔާންކޮށްދިނުން"

                                                           
 (7ص ) 1
 (26ص ) 2
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 ި ދަލީލުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުންއެކ އެއަށްފަހުގައި މި ބާބުގައި

ގެ ފޮތުން މިކަމަށް ބަޔާންވެގެންވާ  هللاވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. "ފަހެ، 

ިކުރު ސޫރަތުގެ މިއާޔަތް ޛ النِ َساءއެއަށްފަހު ) ..... ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި

އެވެ. "އެބައި މީހުންގެ މަގުނޫން  ވެއެއަށްފަހު ވިދާޅުވެފައި (ކުރެއްވިއެވެ.

މުގައި މަގެއް އިޚްތިޔާރު ކޮށްފިމީހަކަށް ޖަހަންނަމައިގެ ޢަޒާބު ލިބޭނެ ކަ

އެވެ. އަދި އެބައި މީހުންނަށް ތަބަޢަވުމުގައިވާ  ވެއެކަލާނގެ ވަޢުދުވޮޑިގެން

ކަމުގައި ވަޢުދު  އަށް އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި ސުވަރުގެ ލިބޭނެމީހާ

  އެވެ. ވެވަޙީކުރައްވާފައިتَ َعاىل  هللاވޮޑިގަންނަވައެވެ.      

                      

                      

          [100 :التوبة] ާން ރެއިއަންޞާރުންގެ ތެ އި"މުހާޖިރުންނ

ހެޔޮގޮތުގައި އެބޭކަލުންނަށް ތަބަޢަވީ  ުރިން އިސްނެންގެވި ބޭފުޅުންނާއިކ

ރުހިވޮޑިގެންފިއެވެ. އަދި  އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް هللا !(ދަންނާށެވެ) ްމީހުނ

ދަށުން  ތަނުގެ. އަދި އެތަންއެވެ ވެރުހިގެންއެކަލާނގެއަށް  އެބައިމީހުން

ކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތައް އެކަލާނގެ 

 އެބައިމީހުންގައި ަނުތައްޔާރު ކުރެއްވިއެވެ. އެތ އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި

ރުހިވޮޑިގަތުމާއި، ސުވަރުގެ އެކަލާނގެ  ދެމިތިބެނިވި ގޮތުގައެވެ."
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ދެއްވުމާއި، ބޮޑުވެގެންވާ ކާމިޔާބީ ދެއްވުމަށް ވަޢުދު ވޮޑިގެންވާ ފަދައިން 

ގައި ތަބަޢަވާ ުއެކަލާނގެ ވަނީ އެބައި މީހުންނަށް އިޙްސާންތެރި ކަމާއެކ

 ވޮޑިގަންނަވާފައެވެ."ަށް މި ޖަޒާ ދެއްވުމަށް ވަޢުދުވެމީސްތަކުންނ

ރިވާކުރައްފައިވާ   بِن َسارِيَة لِعْرابََضاހުން އައަރި . ނަބިއްޔާ 5

 الرَّاِشِدينَ  الَُلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِِّت  َعَلْيُكمْ  (އެވެ. ވެމަޝްހޫރު ޙަދީޘްގައި

ُكمْ ، اِبلن ََّواِجذِ  َعَلْيهاَ  ضُّواعَ وَ  ِِبَا ََتَسَُّكوا، بَ ْعِدي ِمنْ  اْلَمْهِديِ ْيَ   َوحُمَْدَثتُ  َوَإايَّ

"ތިޔަބައިމީހުންގެ  )َضَلَلةٌ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٌ  حُمَْدثَةٍ  ُكلَّ  فَِإنَّ  اأْلُُمورِ 

މައްޗަށްވަނީ ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތެވެ. އަދި ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ 

ޚުލަފާއުއް ރާޝިދީންގެ ސުންނަތެވެ. އޭގައި ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި 

ތަކާ މެދު ކަންައުބާރަކަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި އދަތްތަކުން އޭގައި ޮލުކ

 ކަމަކީ ައުތިބޭށެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ އ ސަމާލުވެ

َأْصَحاُب މިޙަދީޘް  ބިދުޢައެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ."
 އެވެ. މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ. ވެރިވާކުރައްވާފައި 1السَُّننِ 

                                                           
 (املسند)، أمحد (44ـ  43 رقم 1) (السنن)، ابن ماجه (2676 رقم 5) (اجلامع)، الرتمذي (4602 رقم 5) (السنن)أبوداود  1
 އަދި އެހެން އިމާމުން ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  (اإلحسانـ  5 رقم 1) (الصحيح)، ابن حبان (126 رقم 4)

ޞައްޙަ  ابن حبانވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. މިއީ "ޙަސަނު ޞައްޙަ" ޙަދީޘެކެވެ. އަދި މި ޙަދީޘް  الرتمذي

މިއީ ޝާމްގެ އަހުލުވެރިންގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. " أبو نعيمކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި 

 މި ޙަދީޘް ޞައްޙަ األلباينއަދި  ، (109 ص 2) (جامع علوم و احلكم)ރިވާވެގެންވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ" 

 ބައްލަވާ. (2455 رقم 8) (اإلرواء)،  (165 رقم 1) (املشكاة)ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. 
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 ވެވިދާޅުވެފައި  ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ  ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލު :މި ޙަދީޘްއިން 

ގެ ސުންނަތް އެއީ  ޚަލީފާއިންގެ ސުންނަތާއި ނަބިއްޔާ " 1އެވެ.

އެވެ. އަދި ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތައް  އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައި އަންގަވާފައިވެ

ޚަލީފާއިންގެ ސުންނަތައް ތަބައަވުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން 

އެވެ. އަދި ޚަލީފާއިންގެ  ވެަވުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފައިތަބަޢ

އެވެ. އެގޮތުން  ވެިސުންނަތުގައި ދެމިތިބުމަށް ނުހަނު ބާރުއަޅުއްވާފައ

ދަތްތަކުން ދަތްއަޅައިގެން ތިބުމަށް އެންގެވިއެވެ.  އަނގައިގެ ކޮލު

މިކަމުގެ ތެރެއަށް ުވާތައް އެންމެހައި ޚަލީފައިން ދެއްވާފައިވާ ފަތ

ޝާމިލްވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި އުއްމަތަށް ގެނެސްފައިވާ އެހެނިހެން 

 ކަންތައްވެސް އެކުލެވިގެން ދާނެއެވެ."

އެވެ.  ވެގައި ވިދާޅުވެފައި 2)َذمِ  التَّأِوْيل(  ابُن ُقَداَمة  اِلَمامُ އަދި 

ސުންނަތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުފުޅު  ފުޅުގެ އަމިއްލަ "ނަބިއްޔާ 

ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ނަބިއްޔާގެ ޚަލީފާއިންގެ ސުންނަތުގައި 

ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދީނަށް އަލަށް ގެނެވޭ 

ެދުން ކަމުގައި އެންމެހައި ކަންކަމަކީ އެއީ ބިދުޢަ ކަމުގައި އާއި މަގުފުރ

އެވެ. އެ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ އެ ކަމެއްގައި  ވެޚަބަރުދެއްވާފައި

                                                           
 (140ص  4) (إعالم املوقعني) 1
 (26ص ) 2
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 ނަބިއްޔާގެ ޞަޙާބީންގެ ސުންނަތަށްނަބިއްޔާއަށް ތަބަޢަ ނުވެވޭ އަދި 

 ތަބަޢަ ނުވެވޭ އެންމެހައި ކަންކަމެވެ."

 

 މިބާބުގައި ނަޤުލުވެގެންވާ މުހިންމު ދެ ބަސްފުޅެއް :

َعلَى  الرَّدُّ ) ލިޔުއްވާފައިވާ އަގުހުރި ފޮތް الدَّارِِميُّ اِلَماُم ُعْثَماُن بُن َسِعْيُد  .1
ުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހ هللا"ގައި ޖަހަމިއްޔާގެ ބައެއް މީހުން  1(اْلَْهِميِ ةِ 

ބާބު" ގައި އެބައި މީހުން  ލޯތަކަށް ފެންނާނެކަމަށް ޛިކުރު ކޮށްފައިވާ

އެވެ.   ވެުނެފައިވާ ބަސްތަކަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވިދާޅުވެފައިބ

"އަހަރެމެން  (ِإَنَّ اَل نَ ْقَبُل َهِذِه اآلَثر واَل َنَْتجُّ ِِبَا)އެވެ.  ވެޖަހަމީން ބުނެފައި

މި ދަލީލުތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަމެވެ. އަދި ތިޔައީ ހުއްޖަތެއް ކަމުގައި 

 ނުބަލާނަމެވެ."

ތިޔަބައި މި ބަސްތަކަށް ރައްދުދެއްވާ ވިދާޅުވިއެވެ. "ބުނަމެވެ. އާއެކެވެ، 

ގެ ފޮތްވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ކަލޭމެން ދެކޭށެވެ!  هللاމީހުން 

ުން ޤަބޫލު ނުކުރާނަމަ، އެއީ ސަލަފުންގެ އެކަލާނގެ ފޮތް ތިޔަބައި މީހ

ިޔަބައި މީހުން ވާރިދުވެގެންވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ތ ފަރާތްޕުޅުން

އެވެ.  ވެވެ. އެބޭކަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވާރިދު ވެގެންޝައްކުކުރަނީ ހެއްޔެ

                                                           
 (107ـ  106ص  210ـ  209 رقم) 1
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އެއީ ނުހަނު ފުޅާގޮތުގައި ސަލަފުންގެ ފަރާތުން ފާޅުވެގެންވާ ކަމެވެ. 

އެންމެ ބޮޑެތި ައިވާ އެންމެ ފުންނާބުއުސް ޭގމީސްތަކުންގެ ތެރ

ޮތުގައި ވާރުތަވެގެން ހުން ޖީލަކަށްފަހު ޖީލަކަށް  މިގއަފިޤުހުވެރިންގެ އަރި

 އެވެ. "އާއެކެވެ." އެވެ؟ އެހިނދު އެބައި މީހުން ބުނާނެ ވެއައިސްފައި

ތިޔަބޭކަލުން ި އެންމެހައި ކަންކަމަށް އަހަރެމެން އެހިނދު ބުނަމެވެ. "މ

އެއީ މަޝްހޫރު ގޮތުގައި ވާރިދުވެގެންވާ  އިޤްރާރު ވެވަޑައިގަތުމުން

މީހުންގެ އެބައިފުދިއްޖެއެވެ. އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށްގޮތުގައި  ގެއެއްޗެއް

އެވެ. ޢިލްމުވެރިންނާއި ފިޤުހުވެރިން  ައްޗަށް ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައިވެއްޖެމ

ައި ނަޤުލުވެގެން ދެއެވެ. މި އެކަކު އަނެކަކުގެ ފަރާތުން މިގޮތުގ

އެންމެހައި އަޘަރުތައް ކަލޭމެން ދޮގުކޮށް ހަދާއިރު ތިޔަބައި މީހުން ތިކުރާ 

ހުއްޖަތެއް ގެނެސްބަލާށެވެ. އެބޭކަލުންގެ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ނިކަން 

މިކަމަށް އެއްވެސް ޚަބަރެއް އަދި އެއްވެސް އަޘަރެއް ގެނައުމަކީ 

ވެސް ކަލޭމެން  ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމަޔަޤީނުންކަލޭމެނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ 

އާއި  އަދި ޚިލާފްތައް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް، ރަސޫލާ  އެވެ، ދަންނާނެ

ގެ އަޞްޙާބުންގެ ސުންނަތްތަކާއި، އެބައި މީހުންގެ  އެނަބިއްޔާ 

ޙުކުމްތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތައް، މިއަޘަރުތަކާއި، ސަނަދުތަކުން ފިޔަވައި 

މިކަމަށް އޮތް ޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިއްޖެއެވެ. ދެނެނުގަނެވޭނެކަން ތި

ސަބަބުތަކީ އެއީއެވެ. އެންމެހައި މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ 

ގެ  هللاމީހުންގެ ދީނުގައި ެ ސުންނަތަކީ އެބައިގޮތަކީ މިއެވެ. އ
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ފޮތަށްފަހުގައި އެމީހުންގެ އިމާމެވެ. ޢިލްމު ނެރެވެނީ އެއިންނެވެ. 

ާކަނޑައެޅުންތައް ނިމިގެންދަނީ އެއިންނެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެހައި ނިޔ

އިޢްތިމާދު  އެބައިމީހުން ޤާއިމްވެ ދެމިތިބެނީ އޭގައެވެ. އެންމެހައި ކަންތައް

އެއިންނެވެ. އެންމެ  މީހުން ޒީނަތްތެރި ވަނީ. އެބައި ކުރަނީ އެއަށެވެ

ފުރަތަމަ ފާޅުވި މީސްތަކުން އެއިން ވާރުތަކޮށް އެންމެ ފަހުގެ 

މީހުންގެ ތެރެއިން އަޑުއިވުނު އެބައިގޮސްދެއެވެ. ްމީސްތަކުންނަށް ގެނ

މީސްތަކުން އަޑުއަހާފައި ނުވާ މީސްތަކުންނަށް އެ ޔަބާންކޮށްދެއެވެ. އެއީ 

ަޑުއަހާފައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެއިން ޙުއްޖަތް ނެރެ ދެއްކުމަށްޓަކައެވެ. އ

އެބައިމީހުން އެ އަނެކާއަށް އެ ގެންގޮސްދެނީ ޘަވާބާއި ދަރުމައަށްޓަކައެވެ. 

ގެ  (ސުންނަތްތަކާއި އަޘަރުތައް، ފިޤްހު އަދި ޢިލްމު)ިކުރުކޮށްފައި ވަނީ ޛ

އެ ޙާސިލްކުރުމަށް އެދި ބިމުގައި މަޝްރިޤަށާއި މަޣްރިބަށް ގޮތުގައެވެ. 

ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތި  هللاގެ ޙަލާލް ޙަލާލް ކުރެތެވެ. هللاފެތުރެއެވެ.  

މީހުން ޙައްޤާއި ޙަރާމް ކުރެތެވެ. އެއިން އެބައި އެއިން އެބައި މީހުން

ބާޠިލް ވަކިކޮށް ހަދައެވެ. ބިދުޢަތަކާއި ސުންނަތް ވަކިކުރެއެވެ. ޤުރުއާން 

ެއިން ތަފްސީރުކުރުމުގައި، މާނަ ކުރުމުގައި އަދި ޙުކުމް ބަޔާންކުރުމުގައި އ

އެބައި މީހުން ދަލީލު ކުރެއެވެ. ހިދާޔަތުން އެއްކިބާގެ މަގުފުރެދިފައިވާ 

މީހާގެ މަގުފުރެދުން އެއިން އެބައިމީހުންނަށް އެނގެއެވެ. އެއިން ވަކިވެ 

އެއްފަރާތްވެގަންނަ މީހާ ހަމަކަށަވަރުން އެއްފަރާތްވެގަންނަނީ ސަލަފުންގެ 

އޭނާ ހިތްއެދެނީ އެބައި ެވެ. އަޘަރުތަކުންނާއި، ސަލަފުންގެ ހިދާޔަތުންނ
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ަކީ އެނާގެ ހިތްއެދޭ ގޮތަށް ޚިލާފްވުމަށެވެ. އެއީ އޭނާގެ ދީނ މީހުންނާ

ވެ ވޮޑިގަންނަވާ ގޮތާ ގެ ފޮތް އެކަލާނގެ ބޭނުން هللاއަދި ށެވެ. ހެދުމަ

އޭނާގެ އަމިއްލަ ރައުޔަށް ތައުވީލު  ޚިލާފަށް އޭނާ ބޭނުންވާގޮތަށް

 ކުރުމަށްޓަކައެވެ. 

ީހުންނަކީ މުއުމިނުން ކަމުގައިވެ، މުއުމިނުންގެ ަބައި މފަހެ ތިޔ

މަގުގައި މަންހަޖުގައި އޭގެ ކުރީގައި މި އުއްމަތުގައިވި މީސްތަކުންގެ 

މީހުން ދޫކޮށްފައިވާ އަޘަރުތަކުން ތިޔަބައި މީހުން ތިބޭނަމަ، ފަހެ، އެބައި

ޓެވެ. އަދި ހިދާޔަތް އެބައިމީހުންގެ މަގުން ޢިލްމު ހޯދުން ހުއް

މީހުންގެ އިމާމެއް ކަމުގައި މި ން ހޯދުން ހުއްޓެވެ. ތިޔަބައިީހުމތިޔަބައި

މީހުންގެ ވެސް އެބައި މީހުންުތައް ހަދާހުއްޓެވެ. އެއީ އެބައިއަޘަރ

 هللاފައި ވުމުންނެވެ. އި އެ އަޘަރުތައް ހޯދައި ރުހިއިމާމެއްގެ ގޮތުގަ

ފަދަ  މީހުންބައި މީހުން ދުވަހަކުވެސް އެބައިޤަންދީ ބުނަމެވެ. ތިޔަ

 هللاމީހުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ އެބައިމިޘާލެއްކަމުގައި 

ވެ. އަދި ތިޔަބައި އެ ގެ ފޮތުން ޢިލްމު ލިބިގެންވާ ބައެއްކަމުގައި ނުވާނެ

ތަކަށް ތަބަޢަނުވާ ހިނދެއްގައި މީހުން އެބައިމީހުން ދޫކޮށްފައިވާ އަޘަރު

އެ އަޘަރުތައް  އެވެ.  ވާނެއެބައި މީހުންނަށް އިޤްތިދާވީ ކަމުގައި ނު

ޤަބޫލު ނުކުރި މީހާއަކީ ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުންގެ ސަބީލަށް ތަބަޢަވުމަށް 

  އެވެ.  ވެވަޙީކުރައްވާފައި تَ َعاىل هللاބޭނުން ނުވާ މީހެކެވެ.      
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ށެވެ. "މުއުމިނުންގެ މަގު ނޫންމަގަކަށް ތަބަޢަވެއްޖެ މީހާ ދަންނާ [115 :النساء]

އެމީހާ ދޫކުރައްވާ ހުށީމެވެ.  هللاމަގަކަށް ތިމަން  އެމީހާ އިޚްތިޔާރު ކުރި

އެމީހާ ނަރަކައަށް ވައްދަވާ ހުށީމެވެ. އެއީ،  هللاއަދި ތިމަން 

 ނުބައިވެގެންވާ ނިމި ދިއުމެކެވެ."

އެވެ.  ވެގައި ވިދާޅުވެފައި 1)َذمِ  التَّأِوْيل( ابُن ُقَداَمة  اِلَمامُ . 2

މި ސުންނަތުން އަދި އުއްމަތުގެ ޢިޖްމާޢުއިން  ހަމަކަށަވަރުން ޤުރުއާނާއި"

ިބު ވެގެންވާކަން އަށް ތަބަޢަވުން ވާޖ -َرمْحَُة هللا َعَلْيِهمْ – އުއްމަތުގެ ސަލަފުން

ީ ކަމުގައިވެސް އެވެ. އަދި ޢިބްރަތަކީ މިއ ވެޘާބިތުވެގެން

ޙައްޤުގޮތުގައި އެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން ސަލަފުން  ވެދަލީލުކުރެވިގެން

ޤާއިމްވެފައި ތިބުން ނުވަތަ ނުބައި ގޮތުގައި ތިބުން ނޫން އެހެން އިތުރު 

 ހުންވަނީ ޙައްޤުގޮތުގައި ކަމަށްއެވެ. އެގޮތުން އެބައި މީ ގޮތެއް ނޯންނާނެ

އެވެ. ސަބަބަކީ  ވާނެުންނަށް ތަބަޢަވުން ވާޖިބުވެގެންވާނަމަ އެބައި މީހ

ގެ މަތީގައި ޢަޤީދާގައި ކުށްކޮށް އެކުށު ޙައްޤަށް ތަބަޢަވުން ވާޖިބުވުމެވެ.

 ކަމަށް މީހުންވަނީ ޙައްޤުގޮތުގައިއެވެ. އެބައި ވެހުރުން ޙަރާމްވެގެން

 ގައެވެ. الصِ راط املُسَتقيمވާނަމަ އެބައި މީހުން އެހިނދުގައި ވަނީ 

ޚިލާފްވާ މީހާއަކީ ޝައިޠާނާގެ މަގަށް  އެހިނދުގައި އެބައި މީހުންނާ

                                                           
 (33ص ) 1
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ހުރި މީހެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  ންނަމައަށް ދިއުމުގެ މަގުގައިތަބަޢަވެ، ޖަހަ

އެކަލާނގެ މަގަށް އަދި ސަބީލަށް ތަބަޢަވުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފައި  هللا

އެވެ. ވަޙީ  ވެަށް ތަބަޢަވުން ނަހީކުރައްވާފައިއަދި އެނޫން އެއްވެސް މަގަކ

   ްވިއެވެ.ކުރެއ               

                    

"އަދި މިއީ ތިމަން އިލާހުގެ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެ. ފަހެ،  [153 :األنعام]

މަގުމަގަށް  (އެނޫން)އެމަގަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބަޢަވާށެވެ. އަދި 

އެކަލާނގެ މަގުން  (ެއިރުންއ)ައިމީހުން ތަބަޢަނުވާށެވެ. ތިޔަބ

 ހިނގައިދާނެތެވެ. މިކަންތައް ތިޔަބައިމީހުން ވަކިވަކިވެގެން

ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވީ، ތިޔަބައިމީހުން 

 ތަޤުވާވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ."

ކަމަށް ޙައްޤުގޮތުގައި ނޫން  ސަލަފުންވަނީ މީހަކު  ފަހެ، ދަޢުވާކުރާ

ބަދުބަސް ގައި މުޅިއިސްލާމް ދީނަށް ބުނާނަމަ، އެހިނދު އޭނާ އެކުއެކު

ީ ކުށްކޮށްފައި ކަމުގައި އެބައި މީހުންވަނ ބުނެފިއެވެ. ސަބަބަކީ މިކަމުގައި

މީހުން ނުގެ އެހެން ކަންކަމުގައި އެބައިވުމުން، މުޅި އިސްލާމް ދީ

 ެންކަމުގައި ވުމުންއެވެ. އެހ ވެކުށްކޮށްފައިވުން ހުއްދަވެގެން

ެސް ޚަބަރެއް އަހަރެމެންނަށް އެބައި މީހުން ނަޤުލުކޮށްދީފައިވާ އެއްވ

 އެވެ. އަދި އެހިނދުގައި ނަބިއްޔާ  އަހަރެމެން ނަޤުލުކޮށްދީގެން ނުވާނެ
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ހުން ރިވާކޮށް ނަޤުލުކޮށްދީފައިވާ އެއްވެސް މުޢުޖިޒާތެއް ޘާބިތެއް އަގެ އަރި

ގައި ނެތިވެ އަދި . އެހިނދު މުޅި ޝަރީޢަތް އެކުއެކުއެވެ ނުވާނެ

ވެ. މިއީ އެއްވެސް މުސްލިމަކު އެންމެހައި ރިވާޔަތްތަށް ބާޠިލްވެ ދިޔައީއެ

ބުނުން ހުއްދަވެގެންވާނެ ބަސްތަކެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއްވެސް މުސްލިމަކު 

 ޢަޤީދާގައި ޤަބޫލުކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ."

ކުރިން އަހަރެން ބަޔާންކޮށްދިން ފަދައިން މިކަމުގައި އެތަކެއް ދަލީލުތަކެއް 

 ވާރިދުވެގެން ވެއެވެ.

 

 

 މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސަލަފިއްޔަތަށް ނިޞްބަތްވުމާ

ދޫކޮށްފައިވާ ީޤު ދެއްވާށިއެވެ. މާޟީގަ ދުނިޔެތައުފ هللاތިބާއަށް 

ޮތުގައި ތިބާއަށް މުއުމިނުންގެ މަގަށް ތަބަޢަވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްގެ ގ

މީހުންނަށް ނިޞްބަތް ވުމަކީ އެވެ.  ފަހެ، އެބައި ވާނެޢިލްމުލިބިފައި

 ެ. ޢިއްތަޒް ލިބިނިވި ކަމެކެވެ.ޝަރަފެކެވ

"ސަލަފުންގެ މަޛްހަބަށް  1އެވެ. ވެވިދާޅުވެފައި اِلَماُم ابُن تَ ْيِميَّة 

ދެމިހުރުމަކީ އައިބެއް ނޫނެވެ.  އިނިސްބަތްވެ، އެމަޛްހަބު ފާޅުކޮށް، އޭގަ
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އެވެ. އެހެނީ  އެމީހެއްގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެ

 އެވެ." ސަލަފުންގެ މަޛްހަބަކީ ޙައްޤު ކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެ

ލޯބިވާ އަޚާއެވެ. ތިބާ ސުންނަތުގެ އިމާމުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަޞީއްޔަތްތަކަށް 

ް، އެ އިމާމުން ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ވިސްނައި ނަޒަރުހިންގައިލުމުނ

ން ތިބާއަށް ްވެ ދެމިހުރުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާފައިވާކަމަގުގައި ލާޒިމ

އެވެ.  ވެއެވެ. އަދި އެ މަޒްހަބާ ދުރަށްދިއުމަށް ނަހީކުރައްވާފައި ފެންނާނެ

 އޭގެ މިޘާލުތަކުގެ ތެރޭގައި:

އެވެ.  ވެވިދާޅުވެފައި اأَلوزَاِعي اِلَمامُ ޝާމްގެ އަހުލުވެރިންގެ އިމާމް،  .1

ެތް ކުރާށެވެ. އެބޭކަލުން "ސުންނަތުގެ މަތީގައި އަޅާ ކ

 އެބޭކަލުންފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން ހުއްޓޭށެވެ.  ްޓިވަޑައިގެންނެވިހުއ

 އެބޭކަލުންެ. ބުނާށެވެވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން 

ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ ތިޔަބައިމީހުން އެކަމެއް  ދޫކުރައްވާފައިވާ

ންގެ މަގު ޚިޔާރު ޙުޞާލި ދޫކޮށްލާށެވެ. ތިބާ ގެ ކުރީގައިވާ ސަލަފުއް

 1ފުދުނު މިންވަރުން ފުދިގަންނާށެވެ." އެބޭކަލުންނަށްކުރާށެވެ. 

"މީސްތަކުން ކިތަންމެ ދެކޮޅު  އެވެ. ވެިވެސް ވިދާޅުވެފައިދ. އ2ަ

ހެދިކަމުގައިވިޔަސް ސަލަފުންގެ އަޘަރުތަކުގައި ދެމިހުންނާށެވެ. އެކިއެކި 

ފައި ކިތަންމެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ައްމީސްތަކުން ފާޅުކުރާ ރައުޔުތ
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ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ އެ  ދުރުވާށެވެ.ަކާ އެއްޗ ބުނިކަމުގައިވިޔަސް އެ

ހިނދުގައި މީސްތަކުން ކަންތައް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގުގައި ދެމިހުންނަ 

 1"އެވެ. ތަކުގައި ދެމިތިބޭތަން ފެންނާނެފާޅުކޮށް، އެ ކަން

ގައި  2(َلِف َأْصَحاُب الَدْيثِ َعِقْيَدُة السَّ ) أَبُو ِإْْسَاِعْيل الصَّابُوِبُّ  اِلَمامُ . 3

 އަށް އަދި ތަރިތަކެއް އެވެ. "އެބައި މީހުން ނަބިއްޔާ  ވެވިދާޅުވެފައި

އެވެ.  ފަދައިން މި އުއްމަތަށް ފާޅުވި ނަބިއްޔާގެ ޞަޙާބީންނަށް ޢިޤްތިދާވެ

އަދި އެބައިމީހުން މި އުއްމަތުގައިވި ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ މުސްލިމުންގެ 

އެބައި   އެވެ. އިމާމުންނަށް އިޤްތިދާވެ ދީނުގައި ފާޅުވެފައިވާތެރެއަށް 

ދީނުގައި ހިއްޕަވައިގެން ، ވަޑައިގެންމީސްތަކުން ދީނުގައި ޤާއިމްވެ

 "އެވެ.ިބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުގައި އެބޭކަލުން ދެމިތިއްބެވ

އެ  اْلََماَعةއެވެ. " ވެިދާޅުވެފައިގައި ވ 3(َشَرُح السُّنَّة) الَبَِبَاريُّ  اِلَمامُ . 4

އަޞްޙާބުންނެވެ.   حُممَّدٍ އެއްޗެއްގެ މަތީގައި ބިނާވެގެންވާ އަސާސަކީ 

މީހުންގެ ފަރާތުން ދީން އެބައި ކީ އެބައި މީހުންނެވެ.އަ ِة َواْلََماَعةِ َأْهُل الُسنَّ 

ހަދާފައިވާ މީހެކެވެ. އެންމެހައި  ނުހޯދި މީހާއަކީ މަގުފުރެދި، ބިދުޢަ

 " .....ބިދުޢަތަކަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ.
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މިބަސްތައް ނިންމުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ބަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އަހަރެންގެ 

އަރިއަހު  –َحفظَُه هللا َورََعاُه  –  زَْيد بِن َهاِدْي املَْدَخِليالَعلَّمةِ ޝެއިޚް 

ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ދެއްވާފައިވާ ނުހަނު ރިވެތި  ދެންނެވުނު

މީހުން އެވެ. "ބައެއް ވެބަޔާންކުރަމެވެ. އެ ސުވާލުގައި ހެޔޮބަސްތަކެއް

މި ލަޤަބު ލިބިގަންނަނީ ކީއްވެގެން  ބުނެއެވެ. އަހަރެމެން "ސަލަފިއްޔާ"

އަށް ނިސްބަތްކޮށް "މުޙައްމަދިއްޔާ" ނުކިޔަނީ  ހެއްޔެވެ. ރަސޫލާ 

  ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ވިދާޅުވިއެވެ. "އޭނާއަށް އަހަރެމެން ބުނަމެވެ. ޖަވާބުގައި  ظَُه هللاَحفِ 

ނިޞްބަތްވާ މީހާގެ  މަޒްހަބު ފާޅުކޮށް އެ މަޒްހަބަށް އް ޞާލިޙުންގެސަލަފު

މައްޗަށް ތިބާ ދެކޮޅުވެރިވާ ދެކޮޅުވުމަކީ ބާޠިލް ކަމެކެވެ. ތިބާގެ ތިޔަ 

 ދެކޮޅުވެރިކަމަށް ދާންޖެހުނު ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ :

މެދުގައި ތިބާ ކަނުއަނދިރި  ެއްގޮތަކީ، ޞައްޙަ ސަލަފިއްޔަތާއ

ސުންނަތް  ގެ ފޮތާއި هللاޖާހިލުކަމުގައި ވުމެވެ. ސަލަފީންނަކީ 

ގެ އަޞްޙާބުންނެވެ. އަދި އެބައިމީސްތަކުންގެ ނަގަހައްޓާފައިވާ ނަބިއްޔާ 

މަންހަޖުގައި ދެމިތިބި ޢިލްމުވެރި އިމާމުންނާއި، ހެޔޮކަމުގެ އަހުލުވެރިން 

ަމުގައި ހެކިވެފައިވާ ޤަރުނުތަކުގައި ފާޅުވި ދަޢުވަތުގެ އިމާމުންނެވެ. ކ

ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް  ިބާ ބޭނުންވަނީ ތިބާގެ ކައިރީގައިއަނެއްގޮތަކީ، ތ

ނގާ ނުވަތަ ވަކި ނިޟާމެއްގެ ދަށުން ހި ަލަފިއްޔަތަކީ އެއީ ޕާޓީއެއްކަންސ
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ލުމެވެ. އަދި މި މީހުންނަށް އޮޅުވާޖަމާއަތެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެބައި

އެހިނދުގައި އޭ ބުނެ، ފަހެ حُمَمَُّد بن َعْبد الَوهَّاب ޖަމާޢަތުގެ މުއައްސިސަކީ

ު އެއަށް ދުރުވެ އަދި އެއާއެކ ަކުންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެއާމީސްތ

 ވެ.ކަމަށް ބުނުމަށެ ނުވާނެ ނިސްބަތްވުން ހުއްދަ

ްވެހުރި އެކަކުގެ ޙައްޤުގޮތަކީ ސަފުންނަށް އަދި ސަލަފިއްޔަތަށް ނިސްބަތ

ނުވުމެވެ. އެމީހަކު ތިމަންނައަކީ  ްކާރުކުރުން ހުއްދަވެސް އިނ މައްޗަށް

ހިނދުގައި،  ސަލަފީއެކޭ، ތިމަންނަގެ ޢަޤީދާއަކީ ސަލަފިއްޔަތޭ ބުނެފި

ބަސް ރައްދުކުރުމަކީ ޞައްޙަވެގެންވާ  އޭނާގެ މައްޗަށް ޢައިބު

އެ ޢިލްމުވެރިންގެ  ޢިލްމުވެރިންނާއިެ. ރައްބާނީ ގޮތެއްނޫނެވ

ދަރިވަރުންނާއި އުއްމަތަށް ފާޅުވި ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި 

ވަނީ އެކަން އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެކަމެވެ. މިއެންމެހައި 

 ގައި ސަލަފުންގެ މަޒްހަބު އެއީ ޙައްޤުކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެުއެކ ކަންތަކާ

ހަމަކަށަވަރުން ސަލަފިއްޔަތަކީ ސަލަފުންނަށް ނިސްބަތްވުމުގެ  . އެވެ

ްލާމީ އުއްމަތަށް ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ގޮތުން ދެވޭ ނަމެކެވެ. އިސ

ކަމުގައި ދެވިގެންވާ ނަމެކެވެ.  ވަކިވެގޮސްގެން ނުދާނެ އެބައި މީހުންނާ

އެއީ އެންމެ ހެޔޮ ޖަމާޢަތެވެ. ސަލަފިއްޔަތަށް ނިޞްބަތް ވުމަކީ 

ހެނިހެން ބިދުޢީ ޖަމާޢަތްތައް ކަމުގައިވާ މިޘާލަކަށް އިޚުވާނީ ޕާޓީ ނުވަތަ އެ
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ފަދަ  ނިސްބަތްވުން ަމާޢަތްތަކަށްއެހެނިހެން ޖތަބްލީޣީން ގެ ފިރުޤާ ފަދަ 

 އެވެ. ނިޞްބަތްވުމެކޭ ނުބުނެވޭނެ

ންނާއި އޭގެ އަހުލުވެރިން މީސްތަކު އެއަށްފަހު ސަލަފީ ޢަޤީދާގައި ތިބި

ޙައްމަދިއްޔާ އޭ ނުބުނަނީ ކީއްވެތޯ، ބުނުމާމެދުގައި މީހުން މުއެބައި

އަހަރެމެން ބުނަމެވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން ބަޔާންކުރި ފަދައިން 

މީސްތަކުންނަށް މިކަމުގައި އޮޅުވާލެވޭ އޮޅުވާލުމެކެވެ. ފަހެ، މުޅި 

މާނައަކީ :  އެވެ. يَّةُ اأُلمَُّة املَُحمَّدِ ގައި ބުނެވެނީ މިއީ ުމިއުއްމަތަށް އެކުއެކ

މި އަކީ މި އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާއެވެ. ފަހެ،   حُمَمَّدހަމަކަށަވަރުން 

އެވެ.  أُمَُّة ِإَجابَةٍ އަދި   أُمَُّة َدْعَوةٍ އެވެ. އެއީ  ވެއުއްމަތް ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން

ފިރުޤާއަށް ނިޞްބަތްވެގެން ދިޔައެވެ. އެންމެ ބަޔަކު  73 ُأمَُّة ِإَجابَةٍ އަދި 

ފިޔަވައި އެހެނިހެން އެންމެހައި ފިރުޤާތްތަކެއް ވަނީ ނަރަކައިގައެވެ. އެ 

އަދި ނަބިއްޔާގެ ޞަޙާބީން  ސަލާމަތްކަން ލިބިދެނިވި ބަޔަކީ ނަބިއްޔާ 

ކީ ގެ ޞަޙާބީންނަ ތިއްބެވިގޮތުގައި ދެމިތިބޭ މީސްތަކުންނެވެ. ނަބިއްޔާ 

ސަލަފުންނެވެ. އަދި އެބައި މީހުންނަށްފަހުގައި މި އުއްމަތުގައި އެ 

ގެނެސްދެއްވި  ަންހަޖަށް ތަބަޢަވެ، އެބޭކަލުންޞަޙާބީން ގެ މ

ގެ ތެރެއިންވާ އިމްވި އެންމެހައި މީސްތަކުން އެބޭކަލުންއަޘަރުތަކުގައި ޤާ
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ގެ އެވެ.  އެފަދަ މީހާއަށް ސަލަފީ އެކޭ، އަދި އޭނާ ވެބައެއްކަމުގައި

 1ޢަގީދާއަކީ ސަލަފީ ޢަޤީދާގެ މީހެކޭ ބުނެވޭނެއެވެ."

ލޯބިވާ އަޚާއެވެ. ތިބާއަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ބުނަމެވެ. ތިބާ އަމިއްލައަށް 

ސުންނަތުގެ ފޮތްތައް ބަލާށެވެ. މިކަމުގައި ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ 

އަމިއްލަ  އެވެ. ތިބާ ނައްޞުތައް ތިބާއަށް އެ ފޮތްތަކުން ފެނިގެންދާނެ

ކުރުކޮށްފައިވާ ވަޞީއްޔަތް ކަމުގައިވާ ނަފްސަށް މިތަނުގައި އަހަރެން ޛި

މީހާއަށް  ވަކިވެދާ ންގެ މަގުގައި ދެމިހުރުމާއި އެއާ"ސަލަފު

ތައުފީޤް އެވެ.  އިޤްރާރުވާނެއަމިއްލައަށް  ރުދިނުން" މިކަމަށްއިންޒާ

  އެވެ. هللاދެއްވަނީ 
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 ނުކުތާފަސްވަނަ 

 ތަބަޢަވުމުގެ މާތްކަން. ސަލަފުންނަށް އަދި ސަލަފިއްޔަތަށް

 

ސަލަފިއްޔަތުގައި އިލްތިޒާމްވެ ޙައްޤުގޮތުގައި ދެމިހުންނަ މީހާ، މާނައީ : 

ސަލަފުންގެ މަންހަޖުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު ޙައްޤުގޮތުގައި ދެމިހުންނަ 

މީހާއަށް ހުރިހައި ހެޔޮކަމެއް ޙާޞިލްކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އޭނާއަށް 

  َرُسْوُل هللاِ ީ މަތިވެރި ގިނަގުނަ އަޖުރު ލިބޭނެ އެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާވަނ

އެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަ މީހާއަށް ލިބޭ  ގެ ހިދާޔަތުގައި ޤާއިމްވެ އެވެ.

 މަތިވެރިކާމައި މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި :

އެގޮތުގައި ދެމިހުންނަ މީހާއަކީ އިލާހުގެ އަމުރުފުޅަށް ތަބަޢަވުމުގައި  .1

 ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި هللاއޭނާއަށް  ވީމާދެމިހުންނަ މީހެކެވެ. 

 ގެންދެއެވެ.ވޮޑިގަތުން ލިބިވެލޯބި

ރުހިވޮޑިގަންނަވާ އަދި ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް  هللاއަޅުކަމަކީ 

ބަސްތަކެއް ކަމުގައި ވިޔަސް،  ބުނެވޭ ޖާމިޢު ނަމެކެވެ. އެއީ

ގުނަވަންތަކުން ކުރެވޭ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ބޭރުފުށުން އަދި 

 އެތެރެފުށުން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވިޔަސް އަޅުކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ އެވެ.
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މިގޮތުގެ މަތީގައިވެ، ކުރީގައި ބަޔާންކުރެވުނު، ސަލަފުއް ޞާލިޙުންނަށް 

ްވާ އެންމެހައި އަމުރުފުޅު ތަކުގައި ޤާއިމްވެހުރި ތަބަޢަވުމަށް ވާޖިބުވެގެނ

ގެ އަމުރުފުޅަށް ތަބަޢަވި މީހެކެވެ.  އެކަލާނގެ  هللاމީހަކީ 

އަމުރުފުޅުތަކަށް ތަބަޢަވި މީހާއަށް އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާނެ އެވެ. 

 ސަބަބަކީ އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތުގައި އޭނާ ޤާއިމްވެ ދެމިހުރުމެވެ.

 ަކީ މަގުފުރެދިގެން ދިޔުމުންނާއިާއިމްވެ ހުންނަމީހާއ. ސަލަފިއްޔަތުގައި ޤ2

 ތެދުމަގުން އެއްކިބާވުމުން ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބި އަދި ހިދާޔަތް

 ވެ.މީހެކެ ޙާޞިލްކުރެވޭނެ

  َجاِبر  ގައި 1(الصَِّحْيحُ ) اِلَماُم ُمْسِلمމިއީވެސް ބަޔާންވެގެންވާ އަމުރެކެވެ. 
 تَ رَْكُت ِفْيُكمْ ) ކުރެއްވި ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ ޙަދީޘްގައިވެ އެވެ. ނަބިއްޔާ 
"އެ އެއްޗެއްގައި ތިޔަބައި މީހުން  (هللاِ  ْمُتْم بِه ِكَتابَ وا ِإن اْعَتصَ َما َلْن َتضِ لُّ 

ހިފަހައްޓައިގެން ތިބިހާ ހިނދެއްގައި ތިޔަބައި މީހުން މަގުފުރެދިގެން 

ގެ  هللاގެ ތެރެއަށް ދޫކުރަމެވެ. އެއީ ނުދާނެ އެއްޗެއް ތިޔަބައި މީހުން

 ފޮތެވެ."

 ގެ ފޮތުގައި ވަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ އެވެ؟ هللاބުނަމެވެ. 
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އަށާއި ސަލަފުއް ޞާލިޙުންނަށް ތަބަޢަވުމުގެ އަމުރެވެ. އެއީ   َرُسْوُل هللاِ  

 މީގެ ކުރިން އެތަކެއް ދަލީލުތަކެއްގައި ބަޔާންވެ ގޮސްފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

 ގެ މި ވަޙީބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ.  هللاއެ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި    

                          

        [21 :األحزاب]  ްގެ ރަސޫލާއަކީ  هللا"ހަމަކަށަވަރުނ

 هللاތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް އެންމެ ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާއެވެ. އެއީ 

 هللاގެ ދަރުމައާއި، އާޚިރަތުގެ ޘަވާބަށް އެދޭ އަދި ގިނަގިނައިން 

 ހަނދުމަކުރާ ކަމުގައިވާ މީހަކަށެވެ."

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  َكِثرْي ابُن   اِلَمامُ މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި 

ގެ ސުންނަތުގައި ދެމިހުރުމަށް ބޮޑުވެގެންވާ   َرُسْوُل هللاِ  "މިއާޔަތަކީ

ގެ ބަސްފުޅުތަކުގަ  އަޞްލެއްގެ ގޮތުގައިވާ އާޔަތެކެވެ. އެއީ ރަސޫލާ 

އާއި ޢަމަލުފުޅު ތަކުގައި އެންމެހައި ޙާލާތްތަކެއްގައި ދެމިހުރުމެވެ. 

ކެތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފަދައިން  އަޙްޒާބުގެ ދުވަހުގައި ނަބިއްޔާ 

ގެ هللا، މުސްލިމުންގެ ދިފާޢުގައި ހުންނެވިފަދައިންނާއި ޖިހާދުކުރައްވާ

ހަޟުރަތުން މުސްލިމުންނަށް ކާމިޔާބާއި ނަޞްރު ލިބިވަޑައިގަތުމަށް 
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  هللاދާންދެން ހުންނެވި ގޮތުގައި ސުންނަތުގައި ތިބުމަށް 

 1މީސްތަކުންނަށް އަމުރުފުޅު ކުރެއްވިއެވެ."

މަޢުޞޫމްކަމުގައިވާ އަދި މީހާއަކީ  ަތުގައި ޤާއިމްވެ ހުންނަ. ސަލަފިއްޔ3

އެންމެހައި ބާޠިލް ޚިލާފުތަކުންނާއި، ބާޠިލް ފިރުޤާތްތަކުން ސަލާމަތްކަން 

 ލިބިގެންވާ މީހެކެވެ.

ލޯބިވާ އަޚުންނޭވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި 

ވާރިދުވެގެންވާ އެންމެހައި ދަލީލުތައް އަމުރުކުރަނީ އަދި މީސްތަކުންގެ 

ކައިރިން އެދެނީ އެންމެހައި މީސްތަކުން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި 

ްގެ ޖަމަޢަވެ، އަދި ޙައްޤުގޮތުގައި އަދި ޙައްޤަށްޓަކައި އެކުވެފައިވާ ބައެއ

 ގޮތުގައި ވުމަށެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވައެވެ.          

          [103 :آل عمران]   ްގެ  هللا"ތިޔަބައިމީހުން އެންމެނ

 ވާފަށުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި ވަކިވަކިވެ ނުގަންނާށެވެ."

  ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ. َجلَّ وَعل  هللاއަދިވެސް     

                   [31 :الروم

ޝްރިކުންގެ ތެރެއިން ނުވާށެވެ. އެބައި މުތިޔަބައިމީހުން "އަދި  [32

                                                           
 (475ـ  3) (تفسري القرآن العظيم) 1



 75  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

މީހުންނަކީ ދީން ބައިބައިކޮށް ތަފާތު ބައިގަނޑުތަކެއް ކަމުގައިވީ 

 މީހުންނެވެ."

ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވެ   بِن َسارِيَة الِعْرابََضި ކުރިން އަހަރެމެން ބަޔާންކުރ

يَِعش ِمْنُكْم َفَسرَيى  فَِإنَُّه َمنْ (ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  އެވެ. ނަބިއްޔާ 
ފަހެ، ތިމަން ނަބިއްޔާއަށްފަހުގައި ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ " )ِإْخِتلف ا َكِثرْي ا

މީހަކަށް އެތަކެއްގިނަ ޚިލާފްތަކެއް ފެންނާނެ އެވެ." މިތަނުގައި 

ގެ  هللاނަބިއްޔާ އަރިއަހުގައި ދަންނަވާ ކަހަލައެވެ : އެބައިމީހުން 

ރަސޫލާއެވެ. މިކަމުން އަހަރެމެންނަށް ރައްކައުތެރިކަން އޮތީ ކިހިނަކުންތޯ 

އެވެ. އަދި ސަލާމަތްކަން ލިބިދެނީ ކިހިނަކުންތޯ އެެވެ؟ ޖަވާބުގައި 

 اْلَمْهِديِ ْيَ  الرَّاِشِدينَ  الَُلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِِّت  َعَلْيُكمْ  (ޙަދީޘްކުރެއްވި އެވެ.

"ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވަނީ ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތެވެ.  ).........

މިޙަދީޘް  "ލަފާއުއް ރާޝިދީންގެ ސުންނަތެވެ.އަދި ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ ޚު

 ޛިކުރު ކުރެއްވިއެވެ.

 1(السُّنَّة َشرحُ ) يوِ غَ الب َ  امُ مَ الِ ގެ މިޙަދީޘާ މެދުގައި   الِعْرابََِض بِن َسارِيَة 
ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މިޙަދީޘްގައި ހަވާނަފްސާއި ބިދުޢަ 

އެހިނދުގައި އެ ، َوهللُا َأْعَلمُ ފާޅުވާނެކަމުގައި އިޝާރާތް ކުރެވިފައވެ އެވެ. 

ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ތިބުމަށާއި ޚުލަފާއުއް ރާޝިދީންގެ 
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ކަމާއެކު ހިފަހައްޓައިގެން ސުންނަތުގައި ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް ފުރިހަމަ 

ތިބުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެެ އެވެ. އަދި އެއާ ޚިލާފަށް ދީނަށް އަލަށް 

 އުފައްދާފައިވާ ބިދުޢަތަކާ ދުރުވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެ އެވެ."

 

 . ޝައިޠާނާގެ މަގުތަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބުން.4

هللا "ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  1(نَّةالسُّ ) اِلَماُم حُمَمَُّد بُن َنصٍر املَرَوِزيُّ 

  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.                

                  [153 :األنعام]   ިއަދ"

މިއީ ތިމަން އިލާހުގެ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެ. ފަހެ، އެމަގަށް 

މަގުމަގަށް ތިޔަބައިމީހުން  (އެނޫން)ތިޔަބައިމީހުން ތަބަޢަވާށެވެ. އަދި 

އެކަލާނގެ މަގުން ތިޔަބައިމީހުން  (ްރުނއެއި)ތަބަޢަނުވާށެވެ. 

އެކަލާނގެ  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކަންތައްވަކިވަކިވެގެން ހިނގައިދާނެތެވެ. މި

އެތަކެއް މަގުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެކަލާނގެ  "ިއެވެ.ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވ

އަހަރެމެންނަށް  هللاސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަކީ އެންމެ މަގެއްކަމުގައި 

ގެ هللاޚަބަރުދެއްވާފައިވެ އެވެ. އެއިން މަގަކަށް ތަބަޢަވެއްޖެ ހިނދުގައި 

ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގު އެމީހަކަށް ބަންދުވެގެންދާނެ ކަމުގައި 
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ގެ ސުންނަތުގައި  ބަޔާންކުރައްވާފައވެ އެވެ. އަދި އެފަދައިން ނަބިއްޔާ 

އަދި އެހެނިހެން  َأمْحَدُ  اِلَمامُ  އެއަށްފަހު –ބަޔާންވެގެން ވެއެވެ. 

ގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘް   َعبِد هللا بِن َمسُعودٍ ޢިލްމުވެރިން 

ފުރިހަމަ ސަނަދާއެކުގައި ގެނެސްދެއްވާފައިވެ އެވެ. އެއީ ޞައްޙަ 

َخطَّ لََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ.  -ޙަދީޘެކެވެ.
 َخطًّا ُثَّ قَاَل َهَذا َسِبيُل اَّللَِّ ُثَّ َخطَّ ُخُطوط ا َعْن ََيِيِنِه َوَعْن ِِشَاِلِه ُثَّ قَاَل َهِذِه ُسُبٌل َعَلى

َها َشْيطَاٌن يَْدُعو ِإلَْيِه ُثَّ قَ َرَأ    ُكلِ  َسِبيٍل ِمن ْ         

                          

 [153 :األنعام] " َِرُسْوُل هللا   ްބިންމަތީގައި ސީދަލަށްރޮނގެއ

ގެ ސީދާވެގެންވާ  هللاކުރެއްސެވިއެވެ. އަދި ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. 

ތެދުމަގަކީ މިއެވެ. އެއަށްފަހު ސީދާކޮށް ކުރެއްސެވި ރޮނގުގެ ކަނާތް 

ފަރާތުންނާއި ވާތްފަރާތުން ގިނަ ރޮނގުތަކެއް ކުރެއްސެވިއެވެ. އެއަށްފަހު 

މެ މަގަކީ އެމަގެއްގައި ޝައިޠާނަކު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. މިއިން ކޮން

އެމަގަށް ދަޢުވަތް ދިނުމަށް ހުންނާނެ މަގުތަކެވެ. އެއަށްފަހުގައި މި އާޔަތް 

  ވިދާޅުވިއެވެ.                  

                [153 :األنعام]  ީއަދި މިއ"

ތިމަން އިލާހުގެ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެ. ފަހެ، އެމަގަށް ތިޔަބައިމީހުން 
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މަގުމަގަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބަޢަނުވާށެވެ.  (އެނޫން)ތަބަޢަވާށެވެ. އަދި 

އެކަލާނގެ މަގުން ތިޔަބައިމީހުން ވަކިވަކިވެގެން  (ރުންެއިއ)

އެއަށްފަހުގައި މި ޙަދީޘް ރިވާވެގެންވާ އެކި  – "ެ.ހިނގައިދާނެތެވ

ގެ  هللا" -ރިވާޔަތްތައް ޛިކުރު ކޮށްފައވެ އެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެ ސުންނަތުން އެއްކިބާ  އަމުރުފުޅުން އަދި އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ 

 ކޮށްދޭ އެންމެހައި ބިދުޢަތަކާއި ހަވާނަފްސުން އިންޒާރު ދެއްވިއެވެ."

ގެ މަންހަޖުގައި ޤާއިމްވެއްޖެ މީހާ  ފަހެ، މިޙަދީޘަކީ ނަބިއްޔާ 

ޝައިޠާނާގެ މަގުތަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ދިއުމުންނާއި، ޙައްޤުމަގުން 

ގެން ދިއުމުން ރައްކައުތެރިކަން އެއްކިބާވެ ދިއުމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި

ލިބިފައިވާ ކަން ފާޅުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙަދީޘެކެވެ. މުއުމިނުންގެ މަގުން 

އެއްފަރާތް ވެގަންނަ މީހާއަކީ ޝައިޠާނާގެ ދަންތުރައިގެ ތެރެއަށް 

 .َوالِعَياُذ اِبللވެއްޓިދާނެ މީހެކެވެ. 

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މީސްތަކުން ގައި  1(الَفَوائِد) ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ 

ޤުރުއާނަށާއި ސުންނަތަށް ޙުކުމް ކުރުމަށާއި އެއަށް ރުޖޫޢަވުމަށް 

ފުރަގަސްދީ، އެއީ މީސްތަކުންނަށް އެންމެހައި ކަންތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

ޢަޤީދާގައި ޤަބޫލުކޮށް،  އެބައިމީހުން އޮތް އެއްޗެއް ނޫންކަމުގައި

ާސްކުރުމަށާއި، ހެޔޮކަންތައް ކަމުގައި މީސްތަކުންގެ ރައުޔުތަކަށާއި ޤިޔ
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ބުނެވިގެންވާ ކަންތަކަށް އެބައި މީހުން ގޮސް އަދި އެބައި މީހުންގެ 

ޝެއިޚުންގެ ބަސްތަކުގައި ދެމިތިބުމުން އެބައި މީހުންގެ ފިޠުރަތުގައި 

ލެވިގެންވާ ކަންތަކުން އެމީހުން ފަސާދަވެގެން ދިއައެވެ. އެމީހުންގެ 

ިރިކަން ވެރިވެގެންފިއެވެ. އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގެ މައްޗަށް އަނދ

ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް ވަނީ އުނގުރިޖެހި ބެދިފައެވެ. އެމީހުންގެ ސިކުޑީގެ 

ވިސްނުންވަނީ ނެތިގޮސްފައެވެ. މިއެންމެހައި ކަންތައް އެމީހުންގެ މައްޗަށް 

ވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެ. މި އެންމެހައި ކަންތައް އެބައި މީހުންގެ މައްޗަށް 

ދިޔުމުން މިކަންކަމުގެ މަތީގައި ކުޑަކުއްޖާ ބޮޑުވެ އަދި  ގަދަވެގެން

މުސްކުޅިން މުސްކުޅިކަން ވޭތުކޮށްފައި ވިއެވެ. މިއީ މުންކަރާތެއް ކަމުގައި 

 އެބައި މީހުންނަށް ފެންނަކަމަކަށް ނުވިއެވެ.

ފަހެ، އެއާއެކުގައި އެހެން ދައުލަތެއް ފާޅުވިއެވެ. ސުންނަތުގެ މަޤާމުގައި 

ވުނެވެ. ސިކުޑިއަށް ވިސްނުމުގެ މައިދާނުގައި ހަވާނަފްސު ބިދުޢަތަށް ނެރެ

ނެރެވުނެވެ. ޢިލްމުގެ މައްޗަށް ހަވާނަފްސު ގެނެސް ހިދާޔަތުގެ މައްޗަށް 

މަގުފުރެދުން ނެރެވުނެވެ. މުންކަރާތްތައް ހެޔޮކަންތަކުގެ މަޤާމަށް 

ގެނެވުނެވެ. ޢިލްމުގެ މައްޗަށް ޖާހިލުކަން ގެނެސް، އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ 

އްޗަށް ދެއްކުންތެރިކަން ފާޅުވިއެވެ. ޙައްޤުގެ މައްޗަށް ބާޠިލް ނެރެވި، މަ

ތެދުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ދޮގުވެރިކަން ފާޅުކުރިއެވެ. ނަޞޭޙަތްދިނުމަކީ 

ދުނިޔެހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވޭކަމެއްގެ ގޮތުގައިވިއެވެ. ޢަދުލުވެރިކަމުގެ 

ޢުލަތް ފާޅުވެ، މައްޗަށް އަނިޔާވެރިކަން ފާޅުކޮށް، މިގޮތުގައި މި ދަ
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ކޮންމެހެންވެސް މި އެންމެހައި ކަންތައް މި އެންމެހައި ކަންތަކުގެ 

މައްޗަށް ގަދަވެގަތެވެ. މީސްތަކުން އެބަޔަކަށް އިޝާރަތްކުރާ މޮޅެތި 

މީހުންކަމުގައި ވެފައިވަނީ މިބައި މީހުންނެވެ. ތިބާއަށް މިފަދަ ކަންތައް އެ 

މިފަދަ ދިދައެއް ، ައި ފެނިމައްޗަށް ގަދަވެފައިވާ ގޮތުގދައުލަތެއްގެ 

އެދައުލަތެއްގެ މަތީގައި ވިހުރެމުންގޮސް، އެމީހުންގެ ލަޝްކަރުތައް 

 هللاމިގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ޤާއިމްވެ ތިބުމުން، ފަހެ، އެހިނދު 

ޤަންދީބުމަނެވެ. މި ބިމުގެ މައްޗަށްވުރެ ބިމުގެ އެތެރެ ހެޔޮކަންބޮޑެވެ. 

ފަރުބަދަތަކުގެ އެންމެމަތީގައި ތިބުން ބޮޑެތި ވާދީތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށްވުރެ 

ހެޔޮވެގެންވެ އެވެ. އަދި މީސްތަކުންނާ އެކުގައި ދެމިހުރުމަށްވުރެ 

 ވަލުޖަނަވާރު ތަކާއެކުގައި ވުން ރައްކައުތެރިކަން ބޮޑުވެގެންވެ އެވެ."

އްޔަތުގައި ޤާއިމްވެ ހުންނަމީހާއަށް އެއަށްފަހު އެމަންހަޖަށް ި. ސަލަފ5

 އެވެ. ލިބިދޭނެއޭނާއަށް ޢަވާ މީހުންގެ އަޖުރު ތަބައޭނާގެ ފަރާތުން 

ގެ އަރިއަހުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ  هللِا  دِ بْ َجرِيِر بِن عَ  ،اِلَماُم ُمْسِلمމިކަމަށް 

ْسَلِم ُسنَّة  َحَسَنة  فَ َله َأجُرَها (ޙަދީޘް ދަލީލެއް ކަމުގައިވެ އެވެ.  َمْن َسنَّ ِف اْلِ
ُقُص ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيءٌ َوَأْجُر من َعِمَل ِِبا  "އިސްލާމްދީނަށް  1( بَ ْعَدُه من َغرْي َأْن يَ ن ْ

ހެޔޮ ސުންނަތެއް ގެނައި މީހަކަށް އެކަމުގެ އަޖުރު ލިބިގެންވެ އެވެ. އަދި 

އޭނާއަށް ފަހުގައި އެ ސުންނަތަށް ތަބަޢަވީ އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ 
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އަޖުރު އޭނާއަށް ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ އެބަި މީހުންނަށް ލިބިދޭ އަޖުރުން 

 ކުޑަވެސް ޘަވާބު މަދުވުމެއް ނެތިއެވެ."

ގެ ޞަޙާބީންގެ  ގެ ހިދާޔަތް ދިރުވާ އަދި ނަބިއްޔާ  މިއީ، ނަބިއްޔާ 

ސުންނަތާއި މިއުއްމަތުގެ ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ސުންނަތް ދިރުވާ 

މީހަކަށް މަތިވެތި އަޖުރު ލިބިގެންވާ ކަމުގައި ފާޅުކޮށް ބަޔާންވެގެންވާ 

އޭގެ ، އަދި މީސްތަކުންނަށް މި އެންމެހައި ކަންތައް ފަތުރާދަލީލެކެވެ. 

ސަބަބުން މީސްތަކުން އޭނާއަށް އިޤްތިދާވެދެއެވެ. ފަހެ، އެހިނދުގައި އެ 

ެން ނުދާނެ ގޮތުގައި އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށް ވެސް އަޖުރު މަދުވެގ

 އޭނާއަށް އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ ޘަވާބު ލިބިދޭނެ އެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ހެޔޮވެގެންވާ ގައި  1(َشَرح ُمْسِلم) َوِويالَاِفُظ الن َّ 

ކަންްތަކާއި ރިވެތި ވެގެންވާ ސުންނަތް ފަށައިގަތުމަށް މި ޙަދީޘްގައި 

ބާރުއަޅުއްވާފައވެ އެވެ. އަދި ބާޠިލް ކަންކަމާއި، ހަޑިހުތުރު ކަންކަމުން 

 އެކަހެރިވެތިބުމަށް އިންޒާރު ދެއްވާފައިވެ އެވެ."
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ޤާއިމްވެ ހުންނަ މީހާއަށް ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން . ސަލަފިއްޔަތުގައި 6

 އެވެ. ލިބިދޭނެ

ގެ އަމުރުފުޅުތަކުގައި   هللاމި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ ސަބަބަކީ އޭނާ 

ގެ އަމުރުފުޅުތަކުގައި ޘާބިތުވެ  ދެމިހުރުމެވެ. އަދި އެފަދައިން ރަސޫލާ 

ހުރުމެވެ. އެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ފުރަގަސް ދީފައިވާ މީހުންނާއި ޚިލާފަށް 

އޭނާ އޭގެ މަތީގައި ޤާއިމްވެ ހުރުމެވެ. އެފަދަ މީސްތަކުންނަށް އެކަލާނގެ 

 ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅު ބަޔާންވެގެންވެ އެވެ.          

                      [124 :طه] " ިއަދ

ތިމަންއިލާހުގެ ޤުރުއާނަށް ފުރަގަސްދީފި މީހާ ދަންނާށެވެ. ފަހެ، 

ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކަށް އޮތީ ދަތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އަދި ޤިޔާމަތް 

 ގޮތުގައި މަޙްޝަރަށް ފޮނުއްވާހުށީމެވެ."ދުވަހުން އެމީހަކު ކަނުމީހެއްގެ 

މީހާއަކީ އެއަށް ފުރަގަސް ދީފައިވާ ނުވަތަ އެއަށް  އޭގައި ޤާއިމްވެ ހުންނަ

  އެވެ؟ ތަބަޢަވާ މީހެއްތޯ

އޭގައި ހިފަހައްޓައި، ޤާއިމްވެ ހުންނަ މީހާއަކީ ފުރަގަސްދީފައިވާ މީހެއް 

 ގެ މަތިން ހަނދުމަކުރާ މީހެކެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ  هللاނޫނެވެ. އޭނާއަކީ 

ތާއަބަދަށް  ،އަށް ކިޔަމަންވެގެންވާ މީހެކެވެ. އެހެންވުމުން އޭނާއަކީ

އަޖުރު ލިބިނިވި  ނިމުމެއްނެތި ނިޢުމަތް ލިބިގެންވާ އަދި އެންމެ މަތިވެރި
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 هللاވަޢުދުވެވޮޑިގެންވާ މީހުންގެ ތެރޭގައިވާ މީހެކެވެ.  هللاމީހުންކަމުގައި 

 ވަޙީކުރައްވައެވެ.                    

                   

    [59 :النساء]" ،ީކަނޑައަޅުއްވައި އަންގަވާފައިވާ  هللاއެއ

އަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާ މީހާ،  هللاއިންތަކެވެ. 

އެތަނުގެެ ދަށުން ފެންއާރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތަކަށް 

ވައްދަވާނެތެވެ. އެތަނުގައި އެބައިމީހުން އަބަދަށް ދެމިތިބެނިވި ގޮތުގައެވެ. 

 ބޮޑުވެގެންވާ ނަޞީބު ލިބުމަކީ އެއީއެވެ."

 އަދިވެސް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.                  

                          

   " ،ައަށާއި،  هللاފަހެ، ކަމަކާމެދު ތިޔަބައިމީހުން ދެބަސްވެއްޖެ ނަމ

އަށާއި  هللاރަސޫލާއަށް އެކަމެއް ރައްދުކުރާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން، 

އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

 ވެ."ހެޔޮކަންބޮޑެވެ. އަދި ނިމުމެއްގެ ގޮތުން ރީތިކަންވެސް ބޮޑެ
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  ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ އެންމެ ފަހުން ޛިކުރުކޮށްފައިވާ އާޔަތަށް ބަލައި 
ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މި އާޔަތުން ދަލީލު  ގައި 1(يَّةالرِ َسالِة الت َُّبوكِ )

އަށް  އަށް ކިޔަމަންވުމާއި ރަސޫލާ  هللاކުރެވެނީ ހަމަކަށަވަރުން 

ކިޔަމަންވެ އަދި އެންމެހައި ކަންތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެ އަށް 

ރުޖޫޢަވުމަކީ ދުނިޔޭގެ އަދި އާޚިރަތުގެ އެންމެހައި ބާއްޖަވެރިކަން 

ލިއްބައިދޭ ސަބަބުކަމުގައެވެ. މި ޢާލަމުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރި 

ނުބައިކަންކަމަކީ  ކޮންމެ މީހަކަށް މިދުނިޔެމަތީގައި ހިނގަމުންދާ އެންމެހައި

އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިޢާލަމުގައިވާ އެންމެހައި ނުބައިކަންތަކުގެ ސަބަބަކީ 

އަށް މީސްތަކުން ކިޔަމަން ނުވުމެވެ. އަދި ކިޔަމަންގަތުމުން   َرُسْوُل هللاِ 

ބޭރުވުމެވެ. މި ދުނިޔެމަތީގައިވާ އެންމެހައި ހެޔޮކަންތައް މެދުވެރިވުމުގެ 

ަށް ކިޔަމަންގަތުމެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން އ ސަބަބަކީ ނަބިއްޔާ 

ވޭނާއި ޢަޒާބު ލިބިދެނީ ، އާޚިރަތުގެ އެންމެހައި ނުބައިކަންތަކާއި

 އަށް އުރެދުމުގެ ނުބައިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ 

އާ ޚިލާފްވެގަތުމުން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ހުރިހައި   َرُسْوُل هللاِ 

 މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އައެވެ. ނުބައިކަންތައް

ޙައްޤުގޮތުގައި ކިޔަމަންވާ ނަމަ، މި  އަށް  َرُسْوُل هللاِ ފަހެ، މީސްތަކުން 

ބިންމަތީގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުބައިކަމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. މިކަން 

                                                           
 (76ـ  75) 1



 85  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

ބިންމަތީގައި ޢާންމުކޮށް މެދުވެރިވާ ނުބައި ކަންތަކުންނާއި، 

މުޞީބާތްތަކުން އެނގިގެން ދެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން އަޅާއަށް އޭނާގެ 

އެންމެހައި ނުބައި ކަންތަކާއި، ވޭނާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށް މެދުވެރިވާ 

  َرُسْوُل هللاِ ހިތްނުތަނަވަސްކަން މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީވެސް ހަމަކަށަވަރުން 

އަށް ކިޔަމަންވުމަކީ  އަށް ކިޔަމަން ނުވުމެވެ. އަދި އެ ނަބިއްޔާ 

ކިއްލާއެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އަމާންކަން 

ެއް ކަމުގައި ވެދެއެވެ. އަދި އެއީ އެ ހޮހަޅައެއްގެ ލިއްބައިދޭފަދަ ސަބަބ

ތެރެއަށް ވަނުމުން އެމީހަކަށް ކާމިޔާބީ ލިބިދެނިވި އެއްޗެއްކަމުގައިވެ އެވެ. 

މިއިން އެނގިގެންދަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި ނުބައި ކަންތަކާއި، އާޚިރަތުގެ 

 އްޔާ އެންމެހައި ނުބައިކަންތައް މެދުވެރިވާ ސަބަބެއްކަމުގައިވަނީ ނަބި

ގެންނެވި ކަންތަކުގެ މަތިން އިންސާނުން ޖާހިލު ވެފައި ވުމެވެ. އަދި 

  النَِّبُّ އެކިޔަމަންގަތުމުން ބޭރުވުމެވެ. މިއީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް 

ގެނެސްދެއްވި އެންމެހައި ކަންތަކުގެ ޢިލްމު ހޯދައި އަދި އެއަށް ޢަމަލު 

އެއްވެސް އަޅަކަށް  ކުރުމުގައި ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްވެ ހުރުމުން މެނުވީ 

ކާމިޔާބީއެއް، ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ލިބިގެން ނުދާނެކަން އެއްވެސް 

 ޝައްކަކާއި ވަހުމަކާ ނުލައި ބަޔާންވެ އެނގިގެންދާ ބުރުހާނެކެވެ."
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 ސަމާލުވާ އެންމެނަށްބަސްތަކެއް ސަމާލުވުންހުރި އެހެނަސް މިތަނުގައި 

ކޮށްދެމެވެ. އެހެނީ ހަނދުމަކޮށްދިނުމަކީ ިކުރު ކޮށްދެމެވެ. ހަނދުމަ ޛ

 މުއުމިނުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ކަމެކެވެ. :

ސަލަފިއްޔަތުގައި ވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ދަޢުވާއަކީ ތެދު 

ޤަންދީ  هللاދަޢުވާއެއް ނޫނެވެ. ލޮބުވެތި އެންމެހައި އަޚުންނޭވެ. 

ބަޔަކު ބުނަމެވެ. މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަހަރެމެން 

އެކަހެރިކޮށްލުމަށްޓަކައި ބުނާބުނުމެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އޭނާ އެ 

ދަޢުވާކުރާ ދަޢުވާކުރުމަށް ހެކިތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެއީ މި 

މަތިވެރި، ޝަރަފު ލިބިގެންވާ ކަލިމަ ޘާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަން ޖެހޭ 

ްވެ ހުރުމެވެ. ޢަމަލު ގެނައުމެވެ. ފުރިހަމައަށް މިމަގުގައި ޤާއިމ

ސަލަފިއްޔަތަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، 

އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން އަޑުއިވޭ ތަކެއްޗަށް ބަލާހިނދު އޭނާގެ އެ 

ނިސްބަތްވާ ނިސްބަތްވުމަކީ އޭނާ ހަދައިފައިވާ ބޮޑު ބުހުތާން ދޮގެއްކަން 

ަރުޢީކަންކަމުގައި އަދި އިނގެއެވެ. އެ މަންހަޖުގެ އުޞޫލީ ކަންކަމުގައި، ފ

 މަންހަޖުގެ ގޮތުން އޭނާވަނީ މުޅިން އިދިކޮޅުވަނިވި ޙާލުގައެވެ.

މިކަމުގައި އެންމެ ޢަޖައިބުވަނިވި އެއްކަމަކީ ބޮޑެތި ދޮގުވެރިން މި ޝަރަފު 

ލިބިގެންވާ ނަމުގެ ތެރެއަށް މަގުފުރެދިގެންވާ، ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ ނަންތައް 

ސަލަފިއްޔަ  السََّلفيَّة اْلَِهاِديَّة. މިޘާލަކަށް، ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާކަމެވެ
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 اْلََماَعُة السََّلفيَّةސަލަފިއްޔަ ޢިލްމިއްޔަ،  السََّلفيَّة الِعلِميَّةޖިހާދިއްޔަ، 

ޖަމާޢަތުއް ސަލަފިއްޔަ، ދަޢުވަތަށް އަދި ޤިޠާލަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. މިއީ 

ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރިން ޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް 

އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުގޮތް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅަކަށްފަހު ފިޔަވަޅެއްގެ 

 ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ބަޔަކު ކޮންމެ މީހަކުވެސް   الََسُن الَبَصريُّ اِلَمامُ 

މި ފަދައިން މީހަކު ބުނިކަމުގައި  1ވަނީ އެމީހަކު ލޯބިވާ މީހަކާ އެކުގައެވެ.

ވީނަމަވެސް، ހަމަ އެބުނެލާ ބުނުމަކަށް ނުހެއްލޭށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

ށް ތަބަޢަވުމެވެ. ހެޔޮލަފާ އެބަޔަކު ދެކެ ލޯބިވުމަކީ އެބަޔެއްގެ އަޘަރުތަކަ

މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުން ދޫކޮށްފައިވާ އަޘަރުތަކުގައި ޤާއިމްނުވާ 

ހިނދެއްގައި އެބައިމީހުންނަށް ތަބަޢަވީ މީހެއްކަމުގައި ނުވާނެ އެވެ. އަދި 

އެބައިމީހުންގެ ހިދާޔަތުގައި ދެމި ނުހުރެ، އެބައމީހުންގެ ސުންނަތުގައި 

ެބަޔަކަށް ތިބާ ތަބަޢަވީ ކަމުގައި ނުވާނެ އެވެ. ޤާއިމްނުވާ ހިނދެއްގައި އ

ތިބާއަށް ހެނދުނާއި ހަވީރު ބައްދަލުކުރާ ހިނދުގައި އެބައިމީހުންގެ 

މަންހަޖުގައި ދެމިހުންނަން ޖެހެއެވެ. އެމީހުންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއްގެ 

                                                           
މިއީ ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމް އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ. އެހެނަސް ބައެއް މީހުން،  1

ގެ ބަސްފުޅުތަކާއި، ޢަމަލުފުޅުތަކާއި އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޢަޤީދާގައި އިދިކޮޅުވެ ތިބެ، މި  ރަސޫލާ 

  اِلَماُم اَلَسُن الَبصريُّ ިތަނުގައި ޙަދީޘަކީ އެބައި މީހުންނަށްޓަކައި އޮތް ދަލީލެއް ކަމުގައި ދެކެވެ. މ

 މުރާދުފުޅަކީ މިއެވެ. 
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ގޮތުގައި ތިބާ ވުމަށްޓަކައި ނުހަނު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ. ފަހެ، 

އިމީހުންގެ މަގުގައި ދެމިހުރުމެވެ. އެއީ ތިބާއަށް ކިތަންމެ އެހިނދު އެބަ

މަދުން ޢަމަލުކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

 ހުރިހައިވެސް ހެޔޮކަމަކީ ތިބާ އެގޮތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިހުރުމެވެ.

ތިބާ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އަދި ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރިން 

ަބިއްޔުންދެކެ ލޯބިވާކަމުގައި ދަޢުވާކުރާތަން ނުފެނޭ އެބައިމީހުންގެ ނ

ހެއްޔެވެ. އެހެނަސް އެބައިމީހުންވަނީ އެނަބިއްޔުންނާ އެކުގައެއް ނޫނެވެ. 

ސަބަބަކީ އެބައި މީހުން ބަސްތަކުގައި އަދި ޢަމަލުތަކުގައި 

ޚިލާފްވެފައިވުމުންނެވެ. އެމީހުން ޤާއިމްވެފައިވާ މަގަކީ ނަބިއްޔުންގެ 

ވެ. ފަހެ، އެހިނދުގައި އެބައިމީހުން ނިމިގެންދާ މަގެއް ނޫނެ

 1"نَ ُعوُذ اِبلل ِمْن ذاِلكَ ތަނެއްކަމުގައި ވެގެންދިޔައީ ނަރަކައެވެ. 

 ލޯބިވާދެކެ  هللا"ތިމަންނަމެން  2ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ 

އެބައިމީހުންގެ ދަޢުވާއަކީ ، ކަމުގައި ދަޢުވާކުރާ މީސްތަކުން ގިނަވުމުން

ޞައްޙަ ދަޢުވާއެއްކަމުގައި ހެދުމަށް ހެކި ގެނައުމަށް ޝަރީޢަތުގައި 

އެބައި މީހުންނަށް އެކަމަށް އެދިފައިވެ އެވެ. މީސްތަކުން ކުރާ ދަޢުވާތައް 

ލިބިދޭންޖެހޭ ނަމަ ފަޤީރު ނިކަމެތި މީހާ މުއްސަނދިމީހުންގެ މުދަލާ 

                                                           
 (617ـ  1) للسفاريين (شرح مسند ثالثيات اإلمام أمحد) 1

  (8ـ  3) (مدارج السالكني) 2



 89  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް އެދުމުން ދޭންޖެހުނީހެވެ. ހެކި ގެނައުމުގައި 

އެކިމީހުން އެކިގޮތްތަކަށް ދަޢުވާކުރެއެވެ. ފަހެ، އެހިނދުގައި ބުނެވުނެވެ. 

ސް ދަޢުވާއެއް ޤަބޫލެއް ފާޅުވެގެންވާ ބަޔާނަކުން މެނުވީ އެއްވެ

 ނުކުރެވޭހުއްޓެވެ.                   

ދެކެ ލޯބިވާ  هللاނަބިއްޔާ ވިދާޅުވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން "  [31 :آل عمران]

ކަމުގައި ވަނީނަމަ، ފަހެ، ތިޔަބައި މީހުން ތިމަން ނަބިއްޔާއަށް 

ތިޔަބައި މީހުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާނެ  هللاތަބަޢަވާށެވެ. އެހިނދު 

އެވެ." ފަހެ، އެހިނދު މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައިވާ އެންމެހައި މީސްތަކުން 

އަށް ޙައްޤުގޮތުގައި ތަބަޢަވީ  ފަހަތަށް ޖެހުނެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ 

މީސްތަކުން ނަބިއްޔާގެ ޢަމަލުފުޅުތަކުގައި، ބަސްފުޅުތަކުގައި އަދި 

 އަޚްލާޤުގައި ޘާބިތުކަމާ އެކުގައި ދެމިތިއްބެވިއެވެ."

اِلَماُم أَبُو املُظَفَّر  ްނ 1(قطِ نْ ن املَ وْ صَ )ލިޔުއްފާފައިވާ ފޮތް   اِلَمام ابُن تَ ْيميَّةَ 
ނަޤުލު ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. "އަހަރެމެންނަށް   السَّمَعاِن 

އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ ތަބަޢަވުމަށެވެ. އެގޮތުގައި އަދަބުވެރިވުމަށް 

އަހަރެމެންނަށް އަންގަވާފައިވެ އެވެ. އަދި އަހަރެމެންނަށް ދީނަށް އަލަށް 

ން ކަންތައް ގެނެސްގަތުން ނަހީކުރެވިގެންވެ އެވެ. އެގޮތުގައި އެކަމު

 އަހުލުއްސުންނަތުގެ ޝިޢާރަކީ : އެއްކިބާ ވުމަށް އަންގަވާފައިވެ އެވެ. 
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ސަލަފުއް ޞާލިޙުންނަށް ތަބަޢަވުމެވެ. އަދި ދީނަށް އަލަށްގެނެވޭ، 

 "ތަކުން ވަކިވުމެވެ.ންކަ ައިމީސްތަކުން ގެނެސްފައިވާ އެންމެހ

ތެދުވެރި މީހެއްކަމުގައި ޝިޢާރެއް އުފުލާ ކޮންމެމީހަކީ އެކަމުގައި ، ވުމާއެކު

 ނުވާނެ އެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އަހުލުލް ޙަދީޘަކީ ހަމައެކަނި   اِلَمام ابُن تَ ْيميَّةَ 

ޙަދީޘް އަޑުއެމުގައި، ލިޔުމުގައި ނުވަތަ ރިވާކުރުމުގައިވީ ފަރާތްތައް 

ކަމުގައި އަހަރެމެން ނުބުނަމެވެ. އެހެނަސް އެބައިމީހުން ޛިކުރު 

ކުރެވުމުން އެއީ ޙަދީޘް މަޢުރިފާ ވުމުގައި، ފަހުމް ވުމުގައި އަދި އޭނާގެ 

ބޭރުފުށާއި އެތެރެފުށުންނާއި، އޭނާގެ އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށުން ތަބަޢަވެ އެ 

 ޙައްޤުލިބިގެންވާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ކަމުގައިވެ އެވެ."

 

 

 

 ން ބުނަމެވެ. ިކުރު ކުރާފަދައިޛއެކަމަކާއި ވިދިގެން އެހެންކަމެއް 

ހިނގި ޙާދިޘާ ތިޔަ  (ގައިمكة املكرمة )މި ބަރަކާތްތެރި ބިމުގައި 

ވަނަ ޤަރުނު  14އަޚުންނަށް އިނގޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހިޖުރައިން 

މީސްތަކުންގެ ތެރެއަށް ޚަވާރިޖުން ، ފެށިގެން އައި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި



 91  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

 الَكعَبِة املشرَّفة ِجدُ َمسْ )ގެ ޙަރަމްފުޅުގައި هللاގެ ބަޔަކު ނުކުމެ  (މާރިޤާއިން)

އެވެ. މި  ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މީސްތަކުންގެ ލޭއޮހޮރުވި (ގައި

އެއީ އެބައި –އެބައި މީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް  ޚަވާރިޖުންގެ ޖަމާޢަތް

ތިމަންމެންނަކީ ސަލަފީންނޭ  -މީހުން ފާޅުކުރި ބުހުތާން ދޮގެކެވެ.

الَعلَّمة حُممَّد ބުންޏެވެ. މިބައިމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އަހަރެމެންގެ ޝެއިޚް 
 ގައި ބަސްތަކެއް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  1(ََملَِّة اْلَاِمَعِة اِلْسلميَّة)  َأَمان

ވިދާޅުވިއެވެ. "އެ ޙާދިޘާއަށްފަހުގައި މިސްކިތުގައި ގޮވާލެވުނު އެންމެ 

ފުރަތަމަ ބަންގިއަކީ ހަމަކަށަވަރުން އެފިތުނަގައި ވެރިވެދިޔަ މާޔޫސްކަމާއި، 

ހިތްދަތިކަމާއި ބިރުވެރިކަން ނެތިވެގެން ގޮއްސިކަން އިޢުލާނު ކުރެވުނު 

ިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ގޮވާލުމެކެވެ.  އެއާއެކު އޭގެ ބަދަލުގައި އުފާވެރ

ގެ ނިޢުމަތް ފާޅުވުމުން ލިބުނު އުފާވެރިކަމެވެ.  هللاފާޅުވެގެންދިޔައެވެ. 

އަދި އެޠާހިރުވެގެންވާ މިސްކިތް އެ ހަމަނުޖެހޭ ޖުހައިމާނީންގެ 

ދެއްވުމުގެ  هللاޢަމަލުތަކުން ޠާހިރުވެ އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެވުމުގެ ނިޢުމަތް 

 މައްޗަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމެވެ."

 ނުހަނު ވިސްނާލުންހުރި ކަމެއް މިތަނުގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. އެއީ :

އަހަރެންނަށް އަޑުއިވިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަނުޖެހޭ މީސްތަކުން 

އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތިމަންމެންނަކީ ސަލަފީންނޭ ބުނެއެވެ. 
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އެބައިމީހުންގެ އަނގަތަކުން އެނުކުންނަ ބަހެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. 

ެބައިމީހުން އެ ބުނަނީ، ދޮގެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުވެއެވެ. އެބައި މީހުންގެ އ

އަމިއްލަ ނަފްސަށް މިނަން އެބައިމީހުން ކިޔާފައިވަނީ ދެގޮތުންކުރެ 

 ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތަކުންނެވެ.

ކޮބައިކަމެއް  އެއްގޮތަކީ އެބައި މީހުންނަށް ސަލަފިއްޔަތުގެ ޙަޤީޤަތަކީ. 1

 އެހިނދުގައި މިނަން އެބައިމީހުން އަމިއްލަ. އެނގިފައި ނުވުމެވެ

ނަފްސަށް ކިޔާފައިވުމުގެ ނަތީއްޖާއެއް ކަމުގައިވަނީ އެބައިމީހުން ޖާހިލު 

 މުރައްކަބުންނަށް ވެފައި ވުމުންނެވެ.

. އަނެއްގޮތަކީ މިނަން އެބައިމީހުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކިޔާފައިވަނީ މި 2

ބައިމީހުން އެގޮތުގައިވުމުން، ލޮބުވެތިވެގެންވާ ނަން މީސްތަކުންނަށް އެ

އެއިން މީސްތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައިއެވެ. މިނަމުގެ އަޞްލަކީ އޭގެ 

މާނައިގައި މިއުއްމަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގެ މީސްތަކުންނާއި 

 އެބައިމީހުންގެ މަގު ޚިޔާރުކޮށްފައިވީ އެންމެހައި މީސްތަކުންނެވެ.

ެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މިފޮތްކިޔުމުގައި ދެމިހުރި ހެޔޮ އަޚާއ

ޖުހައިމާންނީންނަކީ ސަލަފީން ނޫންކަމުގައި ދަންނަހުއްޓެވެ. 

އެބައިމީހުންނަކީ އެދަޢުވަތަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ބައެއްވެސް ނޫނެވެ. 

އެހެނަސް އެބައި މީހުންނަކީ މުތަސައްލިފޫނެވެ. ސަލަފީންނޭ ބުނެ 

ތީގައިވާ ދަޢުވާކުރި ބައެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ދަޢުވަތުގެ މަ
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ބައެއްކަމުގައި ދެކުނުބައެކެވެ. އެބައި މީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ 

ދަޢުވަތުގެ އިތުރަށް އިސްލާމްދީނުން ވެސް ދުރުވެގެންވާ ބައެއްކަމުގައި 

 މެނުވީ ނުވެއެވެ.
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 ާ :ނުކުތާހަވަނަ 

 ސަލަފީ މަންހަޖުގައި ނުވަތަ ސަލަފިއްޔަތުގައި ފާޅުވެގެންވާ 

 ބައެއް ސިފަތައް.

ކުރީގައި ބަޔާންވެދިޔަ އެންމެހައި ކަންތަކުން ސަލަފިއްޔަތަކީ އެއީ 

ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގު ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ. އެ މަގު 

ފި މީހާ މަގުފުރެދި، ހޯދައިފި މީހާއަށް ސަލާމަތްކަން ލިބި، އެމަގު ދޫކޮށް

މި މަންހަޖަކީ ބަރަކާތްތެރި ، . ވީމާ َوالِعَياُذ اِبللއޭނާވަނީ އުރެދިފައެވެ. 

މަންހަޖެއް ގޮތުގައިވެ، މި ދަޢުވަތަކީ ބަރަކާތްތެރި ދަޢުވަތެއްގެ ގޮތުގައިވެ 

އެވެ. އަދި ނުހަނު ގިނަގުނަ ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތުގައިވާ ސިފަތަކެއް 

ގެ  އެވެ. ޚުލާޞާކޮށް ބުނާނަމަ އެއީ ނަބިއްޔާ  މިދަޢުވަތަށް ލިބިގެންވެ

އަށްފަހު ޞަޙާބީންގެ  ދަޢުވަތު އަދި މަންހަޖުގައި އަދި ނަބިއްޔާ 

ދަޢުވަތުގައި ފާޅުވެގެންވާ ޢަލާމާތްތަކުގައިވާ ސިފަތަކެވެ. އެނޫންބަޔަކަށް 

 މި ސިފަތަކެއް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

ފާޅުވެގެންވާ ސިފަތައް ނުވަތަ ސަލަފީ މި ސަލަފީ މި ދަޢުވަތުގައި 

 މަންހަޖުގައި ފާޅުވެގެންވާ ޢަލާމާތްތައް :

އަށް އަޅުވެތިވުން ޙައްޤުގޮތުގައި ފުރިހަމައަށް   هللا ފުރަތަމައީ :

 އަދާކުރުން. 
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އަށް ފުރިހަމައަށް ތަބަޢަވުން ޙައްޤުގޮތުގައި  ރަސޫލާ  ދެވަނައީ :

 އަދާކުރުން.

ލުތައް ފަހުމްވުމުގައި ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ޝަރުޢީ ދަލީ ތިންވަނައީ :

ފަހުމްގައި ޤާއިމްވެ ހުރުން. އަދި މި އުޞޫލުން އެއްވެސް ގޮތެއްގައި 

 ބޭރުނުވުން.

ބިދުޢަތަކާއި، ބިދުޢަވެރިންގެ ކިބައިން އިންޒާރުކޮށް އަދި  ހަތަރުވަނައީ :

 އިންޒާރުދިނުން.

ވާ ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ދީނާމެދު ނުވިސްނާ ކަންފަސޭހަކޮށް ފަރު ފަސްވަނައީ :

ދީނުގައި ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުން އެކަހެރިވެ މެދުމިންގަނޑުގައި 

 ދެމިހުރުން.

 ޙައްޤުގޮތުގައި އެމަގުގައި ޘާބިތުވެ ހުރުން. ހަވަނައީ :

އެންމެހައި މީސްތަކުން އެކަތިގަނޑެއްގައި ޙައްޤުގޮތުގައި  ހަތްވަނައީ :

ި ޙައްޤުގޮތުގައި ޖަމަޢަވެތިބުމަށް ޤާއިމްވުމަށާއި، ޙައްގަށް ޖަމަޢަވެ އަދ

 ނުހަނު މަސައްކަތްކުރުން.

 ބައިބައިވެ ދިއުމުންނާއި ޚިލާފްވެގަތުން ދޫކޮށްލުން. އަށްވަނައީ :
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ފައިދާ ކުރަނިވި ޢިލްމު ހޯދުމަށް ނުހަނު  ނުވަވަނައީ :

މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޢިލްމު މީސްތަކުންގެ ތެރެއަށް ފެތުރުމާއި، ލިބޭ 

ޔާތަކުގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވެ ދަޢުވަތް ދިނުމުގައި އެންމެހައި އަނި

 ދެމިހުރުން.

 ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރުން. ދިހަވަނައީ :

ލޮބުވެތި އެންމެހައި އަޚުންނޭވެ. މިތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފާޅުކަންބޮޑު 

ސިފަތަކަކީ އެއަށް ދެ ވަޙީއިން އެތައް ދަލީލުތަކެއް ވާރިދުވެގެންވާ އަދި 

ގެ ސީރަތުން މިކަންތަކަށް ދަލީލުކުރެވެ އެވެ. މި  ނަބިއްޔާ 

ފާޅުވެގެންވާ މަޢާލިމްތަކުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރެވޭ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ރިވާކުރައްވާފައިވާ   بِن َسارِيَة الِعْرابََضމާތްކަމާއި، މަތިވެރިކަން ލިބިގެންވާ 

ަރަށް މި ޙަދީޘް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހ–ހިމެނެ އެވެ.  މަޝްހޫރު ޙަދީޘް

މި ޙަދީޘް ތަކުރާރުވުމުގައި އިތުރު  –ތަކުރާރުވެފައި ވާނެ އެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ތިމަންމެންގެ  ފާއިދާތަކެއް ލިބެއެވެ. ޞަޙާބީ 

ހިތްތައް މަޑުމޮޅިވެގެން ދިޔަ ވަޢުޟެއް އަދި ލޯތަކުން ކަރުނަ 

ެންނަށް އެއީ ދެއްވިއެވެ. ތިމަންނަމ އޮހޮރިގެންދިޔަ ވަޢުޟެއް ރަސޫލާ 

ވަދާޢީ ނަޞޭޙަތްކަމުގައި ހީކުރެވުނެވެ. ތިމަންނަމެން ދެންނެވީމެވެ. 

ْوِصيُكم أُ  (އަހަރުމެންނަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާށެވެ. ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. 
فَإنَُّه َمْن يَعُش ِمنُكم فَسرَيَى  ،َوِإْن َتََمََّر َعلْيَك َعْبدٌ  ،َوالسَّْمِع َوالطَّاعةِ  ،بتَ ْقوى هللاِ 



 97  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

، بَ ْعِدي ِمنْ  اْلَمْهِديِ ْيَ  الرَّاِشِدينَ  الَُلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِِّت  َلْيُكمْ عَ ف َ  ،َكِثريا    لف اِإْختِ 

ُكمْ ، اِبلن ََّواِجذِ  َعَلْيهاَ  ضُّواعَ وَ  ِِبَا ََتَسَُّكوا  حُمَْدثَةٍ  ُكلَّ  فَِإنَّ  اأْلُُمورِ  َوحُمَْدَثتُ  َوَإايَّ

އަށް هللاތިމަން ނަބިއްޔާ ތިޔަބައި މީހުން " )َضَلَلةٌ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٌ 

ބިރުވެތިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް 

އަޅަކު ވެރިއަކަށް އައިކަމުގައި ވިޔަސް ތިޔަބައި މީހުން އޭނާއަށް އަޑުއަހާ 

ކިޔަމަންވާށެވެ. ތިމަން ނަބިއްޔާއަށް ފަހުގައި ދުނިޔެމަތީގައި ދިރިއުޅޭ 

ތިޔަބައިމީހުންގެ ެ. މީހާއަށް ގިނަގުނަ ޚިލާފްތަކެއް ފެންނާނެ އެވ

މައްޗަށްވަނީ ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތެވެ. އަދި ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ 

ޚުލަފާއުއް ރާޝިދީންގެ ސުންނަތެވެ. އޭގައި ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި 

ތަކާ މެދު ކަންައުދަތްތަކުން އޭގައި ބާރަކަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި އޮލުކ

ކަމަކީ އެއީ ައުން ކޮންމެ އތިބޭށެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރު ސަމާލުވެ

 ބިދުޢައެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ."

ސަލަފީ މަންހަޖުގައި  اَبَرَك هللُا فيكފަހެ، އެންމެހައި އަޚުންނޭވެ. 

އެކުލެވިގެންވާ، ފާޅުވެގެންވާ މަޢާލިމްތައް މި ޙަދީޘުން އެ ފަވާޢިދުތައް 

އެކުގައި ތި އަޚުން އެކަންތަކަށް ބަލާލުން  އެވެ. އަހަރެންނާ ބަޔާބްވެގެންވެ

 ހުއްޓެވެ.
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އަށް ތަޤްވާވެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރެވިފައިވެ   هللا މި ޙަދީޘްގައި :

އަށް އަޅުވެތިވުން  هللاއެވެ. މިގޮތުގައި ތަންފީޛުކޮށް ދެމިހުރުމުން 

 ޙައްޤުގޮތުގައި ޤާއިމްކުރުމުގައި ދެމިހުރެވޭނެ އެވެ.

ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިހުރުމަށް އަމުރުކުރެވި،  ްގައި :މި ޙަދީޘ

އެކަމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރެވިފައިވެ އެވެ. އެފަދައިން ތަންފީޛުކޮށް 

އަށް ތަބަޢަވުން ޙައްޤުގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނެ  ދެމިހުރުމުން ރަސޫލާ 

 އެވެ. 

ެ މި އުއްމަތުގެ ޚަލީފާއިންގެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވ މި ޙަދީޘްގައި :

ހުރުމަށް އަމުރުކުރެވި، އެކަމަށް ވަޞއްޔަތް ކުރެވިފައިވެ އެވެ. 

ގެ ފަހުމާ އެއްގޮތަށް  އެފަދައިން ތަންފީޛު ކުރުމުން ސަލަފުން 

 ދެމިހުރުން ޙައްޤުގޮތުގައި ޤާއިމްކުރުމުގައި ދެމިހުރެވޭނެ އެވެ. 

ބިދުޢަތަކަށް އިންޒާރުދެވި ރައްކައުތެރިވުމަށް  މި ޙަދީޘްގައި :

ރެވިފައިވެ އެވެ. މިކަން މިފަދައިން ތަންފީޛު ކުރުމުން އަމުރުކު

ބިދުޢަތަކާއި އަދި ބިދުޢަތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން އިންޒާރުދިނުން 

 ޙައްޤޮގޮތުގައި ޤާއިމްކުރެވޭނެ އެވެ.

ނޭދެވޭ، ޢައިބު ފިރުޤާތްތަކާއި އަދި ޚިލާފުތަކުން  މި ޙަދީޘްގައި :

ވިދާޅުވެފައިވާ  ެ އެވެ. ޙަދީޘްގައި އެއްކިބާވުމަށް އަމުރު ކުރެވިފައިވ
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"ފަހެ އޭނާއަށް ގިނަގުނަ ޚިލާފްތަކެއް ) لف ا َكِثريا  فَسرَيَى ِإْختِ (ފަދައިންނެވެ. 

އެފަދަ ނޭދެވޭ، ޢައިބުވެގެންވާ ޚިލާފުތަކުންނާއި ބައިބައި  އެވެ." ފެންނާނެ

ވެގަތުމުން އެއްކިބާވެގެންވާ މީހާއަށް މި ކަންތަކުން އަމާންކަން ލިބިދޭނެ 

 އެވެ. 

މިތަނުގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކެވެ. ނައްޞުން ނުވަތަ 

ުގައި، ޙައްޤުގެ ނައްޞުން ދޭހަވާ މާނައިގައެވެ. ޙައްޤަށްޓަކައި، ޙައްޤުގޮތ

މަތީގައި އެންމެން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމަޢަވުމަށް އަމުރު 

 ِبُسنَِِّت  َلْيُكمْ عَ ف َ  (ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘްގައި 

 َعَلْيهاَ  ضُّواعَ وَ  ِِبَا ََتَسَُّكوا، بَ ْعِدي ِمنْ  اْلَمْهِديِ ْيَ  الرَّاِشِدينَ  الَُلَفاءِ  َوُسنَّةِ 

"ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވަނީ ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތެވެ. ) اِبلن ََّواِجذِ 

އަދި ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ ޚުލަފާއުއް ރާޝިދީންގެ ސުންނަތެވެ. އޭގައި 

 "ދަތްތަކުން އޭގައި ބާރަކަށް ހިފަހައްޓާށެވެ.ޮލުހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި ކ

މީސްތަކުން ދަންނަފަދައިން މި މާނަތަކުގައި އަދި މި އެންމެހައި 

ފާޅުވެގެންވާ ސިފަތަކުގައި ފައިދާ ކުރަނިވި ޝަރުޢީ ޢިލްމު ހޯދައިގެން 

 މެނުވީ މިކަންތަކެއް ތަޠްބީޤު ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އެންމެހައި ހެޔޮކަންތަކާއި،   اِلَمام ابُن تَ ْيميَّةَ 

ކާމިޔާބީއާއި އިޞްލާހު އަދި ފުރިހަމަކަން އެކުލެވި ލާމެހިފައިވަނީ ދެ 
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އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައިއެވެ. ފައިދާ ކުރަނިވި ޢިލްމާއި، ޞާލިޙް ޢަމަލު 

 1ކުރުމުގައިއެވެ."
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މި މަންހަޖުގައި ފާޅުވެގެންވާ ސިފަތައް ނުވަތަ ބައެއް ސިފަތަކުގެ 

 ތެރޭގައި :ދަލީލުތަކުގެ 

ހިފަހައްޓައިގެން ތިބުމަށް އެކަލާނގެ ދީނުގެ ވާފަށުގައި ، تَ َعاىل  هللا .1

އަމުރުފުޅު ކުރައްވާ އަދި އެ ދޫކޮށް ނުލުމަށް އިންޒާރު ދެއްވައި 

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ. 

                     [103 :آل عمران] 

ގެ ވާފަށުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި  هللا"ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން 

 އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  ވަކިވަކިވެ ނުގަންނާށެވެ."   

                    

             [31 :الروم] " ްއެކަލާނގެއަށ

ތިޔަބައި މީހުން ތައުބާވެ، ރުޖޫޢަވާ ޙާލުގައެވެ. އަދި އެކަލާނގެއަށް 

ތިޔަބައި މީހުން ތަޤްވާވެރިވާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު 

މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުން ނުވާށެވެ. ޤާއިމްކުރާށެވެ. އަދި 

ބައިތަކެއް ކަމުގައިވީ މީހުންގެ ، އެބައި މީހުންގެ ދީން ބައިބައިކޮށް

ސް އެކަލާނގެ އަދިވެ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުން ނުވާށެވެ."

  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.                 
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 [153 :األنعام]  ،ެއަދި މިއީ ތިމަން އިލާހުގެ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެ. ފަހ"

މަގުމަގަށް  (އެނޫން)އެމަގަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބަޢަވާށެވެ. އަދި 

އެކަލާނގެ މަގުން  (ރުންެއިއ)ތިޔަބައިމީހުން ތަބަޢަނުވާށެވެ. 

 ހިނގައިދާނެތެވެ. މިކަންތައްތިޔަބައިމީހުން ވަކިވަކިވެގެން 

ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވީ، ތިޔަބައިމީހުން 

 ތަޤުވާވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ."

  ވަޙީކުރައްވައެވެ.  تَ َعاىل هللاއަދިވެސް           

                                

  [159 :األنعام]  ،ްހަމަކަށަވަރުން އެބައި މީހުންގެ ދީން ބައިބައިކޮށ"

އިބަނަބިއްޔާވަނީ ބައިތަކެއް ކަމުގައިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން، 

ގެ  هللاވާހުށީ  މީހުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްބަރީޢަވެގެންނެވެ. އެބައި

ތަކުގެ ޚަބަރު އެކަލާނގެ އެބައިމީހުން ކޮށްއުޅުނު ކަންުރަތުގައެވެ. ޟހަ

 މީހުންނަށް އަންގަވާނެތެވެ."ިއެބައ

 މިމާނައިގައި އެތައް ދަލީލުތަކެއް ވާދިރުވެގެންވެ އެވެ.
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ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ދީނުގައި އެންމެ   اِلَمام ابُن تَ ْيميَّةَ  اِلْسَلمِ َشْيُخ 

ބޮޑުވެގެންވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރޭގައި މިޤަވާޢިދު އެކުލެވިގެންވާ ކަމުގައި 

ތިޔަބައިމީހުން ދަންނަހުއްޓެވެ. އެއީ : ހިތްތައް އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި 

ދެމިތިބުމާއި، މީސްތަކުން އެއް ކަލިމައެއްގެ މަތީގައި ޤާއިމްވެ 

އަދި ދެބައި މީހުންގެ ދެމެދު އިޞްލާޙު ޤާއިމް ކޮށްދިނުމެވެ. ދެމިތިބުމާއި 

އެއަށްފަހު މިކަމަށް އެތަކެއް ދަލީލު ޛިކުރު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި –

މިކަމުގެ މިޘާލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނުގައި  –ވިދާޅުވިއެވެ.

 އެންމެން އެއްޖަމާއާތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށާއި އެކުވެރި އެއްބައެއްގެ

ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް އަދި ޚިލާފްއުފެދި ބައިގަނޑުތަކަށް ވެދިއުމަށް 

ނަހީކުރެވިގެންވާ ނައްޞުތައް ވާރިދުވެފައިވުން ހިމެނެއެވެ. މި އަޞްލުގައި 

ގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. މި  اْلَماَعةދެމިތިބި އެކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ 

ކުގެ އަޞްލުން ބޭރުވެފައިވާ މީހުންނަކީ އެއީ ފިރުޤާތްތަ

 1އަހުލުވެރިންނެވެ."

الِفْرَقُة އަދިވެސް އެހެން ތަނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މިހެން ވުމުން 
ކަމުގެ ސިފަލިބިގެން ދިޔައެވެ.  ِة َواْلََماَعةِ َأْهُل الُسنَّ އަކީ އެއީ  اِجَيةُ النَّ 

الِفَرُق އެވެ. އެހެނަސް  السَّواُد اأَلْعَظمُ އަދި  اْلُمُهوُر اأَلكَبُ އެބައިމީހުންނަކީ 
އަކީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަހެރި،  (އެހެނިހެން އެންމެހައި ފިރުޤާތްތައް) الَباِقَيةُ 
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ބަލިކަށިކަމުގައިވާ، ބައިބައިވެ، ބިދުޢަތަކާއި ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރިން 

ކަމުގައި ވެދިޔަ ބައިގަނޑެވެ. މި ބައިގަނޑުތަކަށް ބެހިގެންގޮސްފައިވާ 

އާ ކުޑަކޮށްވެސް ކައިރިނުވާހުއްޓެވެ.  اِجَيةُ الِفْرَقُة النَّ ާއެއް އެއްވެސް ފިރުޤ

ގެ ޤަދަރެއްވެސް ނުލިބޭ ހުއްޓެވެ. އެއާއެކު  اِجَيةُ الِفْرَقُة النَّ އަދި ކިޔެއްތަ 

މި ފިރުޤާތްތައް ވާހުށީ އިންތިހާއަށް ދެރަ، ނިކަމެތި މަދުބައިގަނޑެއްގެ 

ައި ވާހުށީ : ޤުރުއާނާއި ގޮތުގައެވެ. މި ފިރުޤާތްތަކުގެ ޝިޢާރުކަމުގ

  1ސުންނަތް އަދި އިޖްމާޢުއާއި ވަކިވެގަތުމެވެ."

ِإنَّ (ގެ މިޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވެ އެވެ.  ގައި  (حُ يْ حِ صَّ ال) ملِ سْ مُ  اِلَمامُ . 2
ئ ا اَّللََّ يَ ْرَضى َلُكْم َثَلث  َوَيْكَرُه َلُكْم َثَلث  َفرَيَْضى َلُكْم َأْن تَ ْعُبُدوُه َواَل  ُتْشرُِكوا بِِه َشي ْ

يع ا َواَل تَ َفرَُّقوا َوَيْكَرُه َلُكْم ِقيَل َوقَاَل وََكثْ َرَة السَُّؤاِل َوِإَضا َعِة َوَأْن تَ ْعَتِصُموا ِبَْبِل اَّللَِّ َجَِ
ތިޔަބައިމީހުންގެ މަތިން ތިން ކަމަކަށް  هللا"ހަމަކަށަވަރުން  2(اْلَمالِ 

މަކަށް ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވައެވެ. ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަތެވެ. އަދި ތިންކަ

އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަނީ، ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން 

ކުރުމަށާއި، އެކަލާނގެއާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރި 

ނުކުރުމަށެވެ. އަދި ތިޔަބައި މީހުން ބައިބައިނުވެ އެކަލާނގެ ދީނުގެ 

ޓައިގެން ތިބުމެވެ. އެކަލާނގެ ތިޔަބައި ވާފަށުގައި ފުރިހަމައަށް ހިފަހައް
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މީހުންގެ މައްޗަށް ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވަނީ ބުންޏޭ ބުންޏޭ ބުނުމާއި، ބޭކާރު 

 ގިނަސުވާލުތައް ކުރުމާއި، މުދާތައް ބޭކާރުގޮތުގައި ހޭދަކުރުމެވެ."

َوَأْن (ގައި މިޙަދީޘްއަށް މި ލަފްޒު ގެނެސްފައިވެ އެވެ.  (َنداملُسْ )َأمَحُد  اِلَمام
ُه اَّللَُّ َأْمرَُكمْ   هللا"އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް  1( تُ َناِصُحوا َمْن َوالَّ

 ލައްވާފައިވާ ވެރިންނަށް ތިޔަބައިމީހުން ނަޞޭޙަތްތެރި ވުމެވެ."

ގައި މި ޙަދީޘް ޛިކުރު ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި  2(التَّْمِهيدِ )  ابُن َعْبد الَب ِ  اِلَمام

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މި ޙަދީޘްގައި މީސްތަކުން އެކަތިގަނޑެއްގައި 

ގެ ވާފަށުގައި ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްވެ ދެމިތިބުމަށް  هللاދެމިތިބުމުގައި 

ގެ  هللاނުހަނުބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެ އެވެ.  މިތަނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ 

 ގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ދެ ޤައުލެއްވެ އެވެ.ވާފަށާ މެދު

 ގެ ފޮތެވެ. هللاއެއީ  ފުރަތަމައީ :

 އެއީ ޖަމާޢަތެވެ. އިމާމެއް ނެތި ޖަމާޢަތެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ދެވަނައީ :

އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި މި މާނަތައް އެއްމާނައާ އަނެއް މާނަވަނީ ގުޅި 

ގެ ފޮތުގައި އެންމެހައި މީސްތަކުން  هللاލާމެހިފައެވެ. ސަބަބަކީ 

އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށާއި ބައިބައިވެ ނުގަތުމަށް 
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ތައް ނަހީކުރައްވާފައިވެ އެވެ." އެއަށްފަހުގައި ކުރީގައި ބަޔާންވެދިޔަ އާޔަތް

 ޛިކުރު ކުރެއްވިއެވެ.

ގެ ވާފަށް  هللاގައި  1(السُّنَّةِ  اجهَ ِمن ْ )ލިޔުއްފާފައިވާ ފޮތް   ابُن تَ ْيميَّةَ  اِلَمام

ގެ ވާފަށަކީ އެކަލާނގެ  هللا"ތަފްސީރު ކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

ފޮތް، އެކަލާނގެ ދީން، އިސްލާމް ދީން، އެކަލާނގެއަށް 

އިޚްލާޞްތެރިވުން، އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތައް، އެކަލާނގެ ޢަހުދުތައް، 

އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންގަތުން، ޖަމާޢަތުގައި ހުރުން ކަމުގައި ތަފްސީރު 

ާބީންނާއި، ވެގެންވެ އެވެ. މި އެންމެހައި ބަސްފުޅު ތަކަކީ ޞަޙ

އެބޭކަލުންނަށް އިޙްސާންތެރި ގޮތުގައި ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން ޤާއިމްވެ 

ތިއްބެވި ތާބިޢީންގެ އަރިއަހުން ނަޤުލު ކުރެވިގެންވާ ބަސްފުޅުތަކެވެ. މި 

އެންމެހައި ބަސްފުޅުތަކަކީވެސް ޞައްޙަގޮތްތަކެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން 

އަދި އެއީ އެކަލާނގެ  ޤުރުއާން އަމުރުކުރަނީ އިސްލާމް ދީނަށެވެ.

ޢަހުދާއި، އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި، އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަން ޤަތުމެވެ. 

ދެމިތިބެގެންނެވެ.  اْلََماَعةމި އެންމެހައި ކަންތަކުގައި ޤާއިމްވެ ތިބެވެނީ 

 އަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމެވެ."      هللاއަދި ޙަޤީޤީ އިސްލާމް ދީނަކީ، 
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ވިދާޅުވެފައިވެ   الَوهَّاب حُممَُّد بُن َعبدِ  اِلَمامމި ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙައިގައި 

"މި ތިން ކަންތައް ނުވަތަ ބައެއް ކަންކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން  1އެވެ.

މެނުވީ އިންސާނުންނަށް އެބައި މީހުންގެ ދީނުގައި އަދި ދުނިޔޭގައި 

 އެއްވެސް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެއެވެ." 

 ގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  ُسْورَُة الَفاِِتَة  هللا. 3       

                            

     [67 :الفاِتة] " ުއަޅަމެނަށް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް މަގ

ނިޢުމަތް ދެއްވި މީހުންގެ  هللاދައްކަވާނދޭވެ. އެއީ އެބައިމީހުންނަށް އިބަ 

ކޯފާލައްވާފައިވާ މީހުންގެ މަގެއްނޫނެވެ.  هللاމަގެވެ. އެބައެއްގެ މައްޗަށް 

 އަދި މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ މަގެއްވެސް ނުމެނޫންމެވެ."

ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އެ  2(ِإَغاثَِة الَّلهَفان)  مِ ابُن الَقي ِ  اِلَمامُ 

އަހަރެމެންނަށް ތަބަޢަވުމަށް ވަޞިއްޔަތް  هللاސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް 

އަދި ނަބިއްޔާގެ ޞަޙާބީން  ކުރައްވާފައިވާ މަގަކީ އެއީ : ނަބިއްޔާ 

ދެމިތިއްބެވި މަގެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސީދާތެދުމަގަކީ އެއީއެވެ. 

އެމަގުން ބޭރުވެއްޖެނަމަ އެއީ ޙައްދުފަހަނައަޅައިފައިވާ މަގުތަކެވެ. 
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އެހެނަސް ބައެއްފަހަރު ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގުން ބޭރުވެ ހައްދުފަހަނައަޅައި 

އަދި ބައެއްފަހަރު ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން  ދާނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށެވެ.

މެނުވީ އެހެން ފަރާތަކަށް  هللاއޮތީ ކުޑަމިންވަރަކަށެވެ. އެ ދެމެދުގައި 

ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ ދަރަޖަތަކުގެ އަހުލުވެރިންވެ އެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ 

ލޮލަށް އެމަގެއް ފެންނަން އޮންނަ ޙާލުގައި ކަންތައް ހިނގަމުންދާ 

ާ ކަންކަމެވެ. ފަހެ، އެމަގު ހޯދައި، އެމަގު ފަދައިން ހިނގ

ކަޑަތުކުރަމުންދާ މީހާ ބައެއްފަހަރު އެމަގުން ފާޙިޝްވެދާ ދަރަޖައަށް 

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދެއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު މިދަރަޖަ ނޫން ގޮތުގައިވެސް 

 މަގުން އެއްފަރާތްވެދެއެވެ.

އެއްކިބާވެފައިވުން ސީދާވެގެންވާ މަގުގައި ދެމިހުރުން ނުވަތަ އެމަގުން 

އަދި ޞަޙާބީން   َرُسْوُل هللاِ މިނެކިރާލެވޭ ތިލަފަތަކީ : އެގޮތެއްގައި 

ދެމިތިއްބެވި ގޮތުގައި ދެމިހުރުމުމާއި ނުވަތަ އެގޮތްތަކުން 

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމެވެ. އެއްގޮތަކީ ދީނުގައިވާ ކަންތައް ދޫކޮށް 

ފަރުވާކުޑަވެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވެފައިވާ މީހެކެވެ. ނުވަތަ 

ުރުމުގައިވާ މީހެކެވެ. މުޖުތަހިދެއް ގޮތުގައިވެ އަމިއްލަނަފްސަށް ތައުވީލު ކ

ނުވަތަ ޖާހިލުކަމުގައިވެ ތަޤްލީދުކުރާ މީހެކެވެ. މި އެންމެހައި ކަންތަކަކީ 

ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތަކެވެ. ސަލާމަތްކަން ލިބިދެނީ ހަމައެކަނި  هللا
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ދީނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މިންގަނޑުގައި ދެމިހުރެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ 

 ުލެވިފައިވަނީ އެގޮތުގައި ދެމިހުރުމުންނެވެ."ހުރުމެވެ. ދީން އެކުގައި އެކ

ޢަދުލުވެރިގޮތުގައި އަދި ޢިލްމީ ގޮތުގައި ޙައްޤު ސަލަފިއްޔަތުގައި ޤާއިމްވެ 

ހުންނަމީހާއަކީ، އެންމެހައި ހަލާކުވަނިވި، މަގުފުރެދިފައިވާ ފިރުގާތްތަކުން 

ސަލާމަތްވެ، މި ދެ މަގުފުރެދުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ޢަދުލުގައި ހުންނާނެ 

 މީހެކެވެ.

އަމުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވާ  هللا"ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.   اأَلوزَاِعي اِلَمامُ 

ނަމަ އެއިން ކޮންމެ އަމުރުފުޅަކަށް ޝައިޠާނާ ދެ ގޮތެއް ހޯދާފައިވެ އެވެ. 

އެ ދެގޮތުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ޝައިޠާނާ 

އަމުރުފުޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްގައި  هللاނުބަލައެވެ. މި ދެގޮތަކީ : 

ުމެވެ. އަނެއްގޮތަކީ އެކަމެއްގައި ދީނުގައި ދީނުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރ

 1ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމެވެ."

އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ  هللا"ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.   ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ 

ކޮންމެ އަމުރުފުޅެއްގެ މައްޗަށް ޝައިޠާނާ ދެ ގޮތަށް ވަސްވާސް ދެއެވެ. 

އެއްގޮތަކީ އެކަމެއްގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމުގައި ވުމެވެ. އަނެއްގޮތަކީ 

އެކަމެއްގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމެވެ. އޭނާ އެއަޅަކު އެކުށެއްގައި 

ވަރަކަށް ކަމެއް ބަލައެއްނުލާނެ އެވެ. ޖެހިލާމެހިފައިވަނީ ކިހާމިން
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ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާ ކޮންމެ އަޅެއްގެ ހިތުގައި އެކަމަށް އޮތް ވަސް 

 ބަލާނެ އެވެ. 

އެ މީހެއްގެ ހިތުގައި ދީނުގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން 

، އަށަގަނެވި، ދީނުގައިވާ ކަންތައް ލުއިކަންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭނަމަ

މިކަމުގެ ތެރެއިން އޭނާ އެ އަޅާ އެގޮތުގައި ޤާއިމްކުރާ ހުއްޓެވެ. އޭނާގެ 

މައްޗަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމާއި، ދީނުގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ކަންނެތްކަން ގެންނާނެ އެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް އެކިއެކި ނުބައި 

ދެމިހުރެ ތަފްސީރުތައް ގެނެސް، އުއްމީދުތައް ގެންނާނެ އެވެ. މިގޮތުގައި 

އެންމެފަހުން އަޅާ އޭނާގެ މައްޗަށް ދީނުގައިވާ އެތަކެއް އަމުރުތަކެއް 

 ދޫކުރުމުގައި ޝައިޠާނާ ދެމިހުންނާނެ އެވެ.

އެ މީހެއްގެ ހިތުގައިވަނީ ދީނުގައި ނަހީކުރެވިގެންވާ އެންމެހައި ކަންތަކުން 

ިކަން އެއްކިބާވެ، އަދި ދީނުގައި އަމުރުވެފައިވާ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް މުރާލ

ކަމުގައި ވެއްޖެހިނދު، ދީނުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ދޮރުން އައުމަށް 

އޭނާއަށް ނޭދޭނެ އެވެ. އެހެނަސް ދީނުގައިވާ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް 

އަދިވެސް އިތުރަށް އެކަންތަކުގެ މަތީގައި ދީނުގައިވާ މިންގަޑަށްވުރެ 

ެމިހުރިގޮތަކީ އިތުރަށް ޤާއިމްވުމަށް ޝައިޠާނާ އަމުރުކުރާނެ އެވެ. އޭނާ ދ

އެއަޅާއަށް ފުދޭނެ މިންވަރެއް ނޫންކަމުގައި އޭނާއަށް ފާޅުކޮށްދޭނެ އެވެ. 

ތިބާގެ ހިއްމަތަކީ ތިއަށްވުރެ މަތީގައިވާ ހިއްމަތް ކަމުގައި ޝައިޠާނާ 
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ބުނާނެ އެވެ. ޢަމަލުތައް ކުރަމުންދާ އެހެންމީހުންނަށްވުރެ ތިބާ 

ާ ބުނާނެ އެވެ. މީސްތަކުން ގިނަޢަމަލުތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ޝައިޠާނ

އަޅުކަން ހުއްޓާލި ކަމުގައި ވިޔަސް، މީސްތަކުން ރޯދަ ދޫކުރި ކަމުގައި 

ވިޔަސް ތިބާ އެކަން ހުއްޓާލައިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ޝައިޠާނާ ބުނާނެ 

އެވެ. މިގޮތުން އަޅާ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ތެރެއަށް ގެންދާނެ އެވެ. 

ައަޅައި ގެންދާނެ އެވެ. އެއީ ކުރީގެ މީހާ ފަހަނ الصِ راط املُسَتقيم

 ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ތެރެއަށް ގެންދިޔަ ފަދައިންނެވެ. 

މި ދެމީހުންގެ ފަރާތުންވެސް ޝައިޠާނާ ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވި 

ބޭރުކުރުމެވެ.  ން الصِ راط املُسَتقيمމަޤްޞަދަކީ : އެ ދެމީހުންވެސް 

ކަކަށް އެމަގުގެ ހައްދު ފަހަނައަޅައި އަނެ، އެކަކަށް އެ މަގާ ކައިރި ނުވުމަށް

 ދިއުމެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ގިނަމީސްތަކުން ވަނީ މި 

ފިތުނައިގައި ޖެހިފައެވެ. މި ފިތުނަވެރިކަމުން ސަލާމަތްކަން ހޯދޭނީ 

ފުރިހަމަވެގެންވާ ޢިލްމާއި، އިމާންކަމާއި ޝައިޠާނާގެ މައްޗަށް 

ގެންވުމާ އެކު ދީނުގެ މެދުމިންގަނޑުގައި ހަނގުރާމަކުރެވޭ ބާރު ލިބި

 1"و هللاُ املُْستَ َعانޤާއިމްވެގެންނެވެ. 

                                                           
 (30ـ  29 ص) (الوابل الصيب) 1
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އަހުލުއް ސުންނަތުގެ މެދުމިންގަނޑު   َشيُخ اِلْسَلِم اِلَمام ابُن تَ ْيميَّةَ  

ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  1(الَعِقيدِة الَواسطيَّة)ބަޔާންކުރައްވާ 

"ހަމައެފަދައިން ސުންނަތުގެ އެހެންނިހެން އެންމެހައި ބާބުތަކުގައި 

އެބައިމީހުންނަކީ މެދުމިންގަނޑުގައި ޤާއިމްވެގެންވާ ބައެކެވެ. ސަބަބަކީ 

ގެ ސުންނަތުގައި   َرُسْوُل هللاِ ގެ ފޮތުގައި އަދި  هللاއެބައިމީހުންނަކީ 

ދީނުގައި ކުރިއަރައި ގޮސްފައިވާ މުހާޖިރުންނާއި، އަދި އިސްލާމް 

އަންޞާރުން އަދި އެބައިމީހުންނަށް އިޙްސާންތެރި ގޮތުގައި ތަބަޢަވީ 

އެންމެހައި މީސްތަކުން އިއްތިފާޤުވެފައިވާ އެންމެހައި ކަންތަކުގައި 

 ޤާއިމްވެގެންވާ މީހުންނެވެ."

 ސަލަފީ މަންހަޖުގެ ފާޅުވެގެންވާ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި :

ވަޙީކުރައްވާފައިވެ  هللا ޙައްޤު ގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ދެމިހުރުން ހިމެނެއެވެ. 

 އެވެ.                        

                      

                        

          [40 :الج]  ެއެބައިމީހުންނަކީ، ތިމަންމެންގ"

                                                           
 (375ـ  3) (اجملموع) 1
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އޭ ބުނުމުން އެއްވެސް ޙައްޤަކާނުލައި އެބައިމީހުންގެ  هللاވެރި އިލާހަކީ 

ގޯތިގެދޮރުން ނެރެލެވުނު މީހުންނެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން 

 هللاއެއްބަޔަކު މެދުވެރިކުރައްވައި އަނެއްބައެއްގެ ނުރައްކައުތެރިކަމުން 

ދުރުކުރެއްވުން ނުވާނަމަ، ނަޞާރާއިންގެ ފައްޅިތަކާއި، އަޅުކަންކުރާ 

ގެ ނަންފުޅު  هللاއި، ޔަހޫދީންގެ ފައްޅިތަކާއި، ގިނަގިނައިން ތަންތަނާ

ގަނެވޭ މިސްކިތްތަކާ މިހުރިހައިތަންތަން ސުންނާފަތިކޮށްފީސްކަން 

އަށް ނަޞްރުދޭ މީހަކަށް، އެކަލާނގެ  هللاކަށަވަރެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، 

އީ ބާރުވެރިވަންތަ، هللاނަޞްރުދެއްވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.ހަމަކަށަވަރުން، 

 ންތަ އިލާހުކަން ކަށަވަރެވެ."ޢަޒީޒުވަ

 އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވައެވެ.                

                            

    [27 :إبراهيم] " ،ިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި އަދި އާޚިރަތުގެ ޙަޔާތުގައ

 هللاޙައްޤުވެގެންވާ ބަހުގައި ޘާބިތުކަންމަތީގައި ދެމިތިބި މީހުނަށް، 

އަނިޔާވެރިން މަގުފުރައްދަވައެވެ. އަދި ، هللاޘާބިތުކަން ދެއްވައެވެ. އަދި 

 އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެކަމެއް ކުރައްވައެވެ." هللا

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ތިބާ އެކަންތަކަށް އިންކާރުކުރަމުންދިޔަ  ُحَذيَفُة 

ކަންތައް ތިބާއަށް ފެނުމުން، މަގުފުރެދުމަކީ ޙައްޤު މަގުފުރެދުމެއްކަމުގައި 
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ްތައް ތިބާ ތިބާއަށް އެނގިގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި ތިބާ އެނގިފައިވާ ކަނ

ގެ ދީނުގައި ތިބާ އެކިފަހަރު އެކިކުލަ   هللاއިންކާރު ކުރުމެވެ. 

ގެ  هللاޖެހިގެންވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައިވުމުން އެއްކިބާވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

 1ދީނަކީ އެންމެ އެއްޗެކެވެ."

ތިޔަ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ރައްކައުތެރި ކުރައްވާށިއެވެ.  هللا

ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަ ހުންނާނެކަމުގައި އުއްމީދުކުރަމެވެ. އެއީ 

އެގޮތުގައި ދެމިހުންނެވި ގޮތުގެ  َأمْحَدُ  اِلَمامُ އަހުލުއްސުންނަތުގެ އިމާމް 

އެތަކެއް އަނިޔާތަކެއް ގެ ދީނުގައި هللا  އަށް َأمْحَدُ  اِلَمامُ ވާހަކައެވެ. 

އަނިޔާތައް އެބައިމީހުން   ލިބުނެވެ. ޗާބޫކުން ތެޅިއެވެ. ވޭނުގެ އެކި

 –َرِضَي هللُا تَ َعاىل َعْنُه وَأرَضاه– َأمْحَدُ  اِلَمامُ ދިނެވެ. ފަހެ، އެހިނދުގައި 

ޘާބިތުކަންމަތީގައި ފުރިހަމައަށް ދެމިހުންނެވިއެވެ. ހުރިހައި އަނިޔާތައް 

                                                           
ގައި ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި  (3202 رقم 2) (اجلعدايت)البغوي  أبو القاسم 1

شرح أصول إعتقاد أهل )اإلمام الاللكائي ގައި ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  (42ـ  10) (الكربى)اإلمام البيهقي 
ގައި މިރިވާޔަތް ގެންނަވާފައިވެ އެވެ. މި ރިވާޔަތް ގެންނަވާފައިވަނީ އަންނަނިވި  (120رقم  1) (السنة

މިއެވެ. ރިވާޔަތް ޛިކުރުވެފައި ވަނީ سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن موىل أليب مسعود ގޮތަށެވެ. 

 ޚުޛައިފާ ގެ އަރިއަހަށް ވެންނެވިއެވެ..." أيب مسعودމިފަދައިންނެވެ. "

ގައި  ގެންނަވާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތުގައެވެ.  املسندއެބޭފުޅާގެ  احلارث بن أيب أسامةް އަދި މިރިވާޔަތ

 يزيد بن خالد عن إبراهيم بن بشري عن خالد بن سعد موىل أيب مسعود.
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ލިބިވަޑައިގެން ދިޔަ ހިނދުގައިވެސް ޙައްޤުބަހުން ރުޖޫޢަ 

 ވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

ގެ މަގުގައި އެތަކެއް އަނިޔާތަކެއް  هللاއަށް   اِلَمام ابُن تَ ْيميَّةَ އަދި 

 –َرِضَي هللُا تَ َعاىل َعْنُه وَأرَضاه–  بُن تَ ْيميَّةَ اِلَمام اލިބިގެން ދިޔައެވެ. ފަހެ 

ޘާބިތުކަންމަތީގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ. އެހެންވުމުން، ޙައްޤުގޮތުގައި 

ޘާބިތުކަންމަތީގައި ދެމިހުރުމަކީ މި މަންހަޖުގައި ފާޅުވެގެންވާ ސިފައެކެވެ. 

އަށް ދަންނަ އަދި އެއީ މިމަންހަޖުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު މިމަންހަޖު ފުރިހަމަ

 އަހުލުވެރިންގެ ސިފައެކެވެ. 

ޤަންދީ ބުނަމެވެ. ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ސިޔަރަތު ކިޔައިފި ކޮންމެ  هللا

މީހަކަށް، ނަޒަރުހިންގައި ބަލައިލި ކޮންމެ މީހަކަށް، އެގޮތުގައި އޭނާ 

بن  بِن َأمَحد اِلَماُم حُممَّدُ އި މީހުން ައަމިއްލަ ލޮލަށް ފެންނާނެ އެވެ. ތިޔަބ
އަކީ  اِلَمامُ މި  ގެ ސީރަތަށް ބަލާލުން ހުއްޓެވެ. َسهل الرَّملي

َرِضَي هللُا تَ َعاىل –މީސްތަކުންނަށް އެމީހަކަށް ތަބަޢަވުމަށް ހުރި މިޘާލަކެވެ. 
ގެ ދީނުގައި އަނިޔާ ލިބިގެން  هللاއިންތިހާ ދަރަޖައަށް  –َعْنُه وَأرَضاه

 ދިޔައެވެ.  

ގެ   بن َسهل الرَّملي بِن َأمَحد اِلَماُم حُممَّدُ ގައި  (السِ ري)الَافُظ الذَّهِبُّ 

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ބަނޫ  الَاِفُظ أَبُو ذر ِ ސީރަތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "

ޢުބައިދް، އެބޭފުޅާ ޖަލަށް ލިއެވެ. އަދި ސުންތުގެ މަތީގައި 
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ދެމިހުންނެވުމުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ ޞަލީބަށް އެރުވުނެވެ. 

އެ ބޭފުޅާގެ ވާހަކަ ޛިކުރުކުރައްވާ ކީރިތިކުރައްވައެވެ. އަދި  الدَّارُقْطن

ކަތިލި  بِن َأمَحد اِلَماُم حُممَّدُ  ުލުވެރިންބަނޫ ޢުބައިދް ގެ އަހ ވިދާޅުވެ އެވެ.

  ހިނދުގައި މިއާޔަތް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ.        

     ".ެއެކަންތަކަކީ ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވިއެވ"

ވިދާޅުވުމަކީ، ޤަޟާ ޤަދަރަށް ބުނަމެވެ. މި އާޔަތް ތަކުރާކުކޮށް 

 ފުރިހަމައަށް އެބޭފުޅާ އީމާންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގެ ދަލީލެކެވެ."

ފަހުގައި ކުރެއްވުމަށްިކުރު ޛމި ކަތިލެވުނު ޙާދިޘާ ابُن اأَلكَفانُّ 

އެ ބޭފުޅާ ކަތިލީ ޔަހޫދީއެކެވެ. މި ކަތިލި އެވެ. " ވިދާޅުވެފައިވެ

ށް އެބޭފުޅާއަށް ދެވޭ އަނިޔާގެ މައްޗަށް ޔަހޫދީމީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަ

ދެރަވެ، އަޘަރުކޮށް އޭނާގެ ހިތުގައި ކުލުނު އުފެދުނެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ 

އަތުގައި އޮތް ޚަންޖަރު ހިތައް ހަރާލުމަށްފަހުގައި ކަތިލިއެވެ. ކަތިލި 

މީހާގެ ހިތުގައި އެ ބޭފުޅާއަށް އުފެދުނު ރަޙްމަތެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި 

ކަތިލެވުނެވެ. އަދި   بن َسهل الرَّملي بِن َأمَحد حُممَّدُ އެވެ. ވިދާޅުވި

ޖަނަވާރުތައް އައިސް ހަށިގަނޑު ކައިފާނެ ތީވެ ޞަލީބަށް އެއަށްފަހު 

 1އެރުވުނެވެ."

                                                           
 (148ـ  16) (سري أعالم النبالء) 1
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ޞަލީބަށް އެރުވުނީ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެވަޑައިގެން ދެމިހުންނެވުމުގެ 

 ވަޑައިގެންޤާއިމްވެ  بن َسهل الرَّملي بِن َأمَحد حُممَّدُ ސަބަބުންނެވެ. 

ކުޅަދާނަކަން ހުރުމުގެ ދެމިހުންނެވި ގަދަފަދަ ކަމުގައި ޤާއިމްވެ 

 ލިބިގެންވަނީ ކާކަށްތޯއެވެ؟ 

އެއީ  َأْهُل الَِدْيث ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "  اِلَماُم أَبُو املَُظفَّر السَّمَعاِن 

ޙައްޤު ގޮތުގައި ދެމިތިބި މީސްތަކުންކަމުގައި އެނގިގެންދާ ގޮތަކީ : ތިބާ 

ރަތަމަ ފޮތުން އެބޭކަލުން ލިޔުއްވާފައިވާ އެންމެހައި ފޮތްތަކަށް، އެންމެ ފު

ފަށައިގެންގޮސް އެންމެފަހު ފޮތާޖެހެންދެން، އެންމެ ކުރީގެ ފޮތްތައް އަަދި 

އެންމެ ފަހުގެފޮތްތަކަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް، އެބޭކަލުން އެކިޤައުމުތަކަށް 

ނިސްބަތްވީ މީހުންކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެކިއެކި ތަފާތު ޒަމާންތަކުގެ 

އެބޭކަލުން ދިރިއުޅުއްވާ ތަންތަނަކީ  އަހުލުވެރިންގޮތުގައިވީ ނަމަވެސް

ނުހަނު ދުރުތަންތަން ކަމުގައި ވެދިޔަ ހިނދުގައިވެސް އެބޭކަލުންގެ 

ތެރެއިން ކޮންމެ ބޭކަލެއްވެސް އެބޭކަލެއްގެ ޤައުމުގައި ދެމިހުންނެވި 

އެއެންމެހައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޢަޤީދާވަނީ ، ހިނދުގައި

އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެބޭކަލުން ތިއްބެވީ އެއްމަގެއްގައެވެ. އަދި 

އެއްވެސް ބޭކަލަކު އެ މަގުން އެއްފަރާތްވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. 

ެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބަސްތަކަކީ މިކަމުގައި އެއްގޮތްވެފައިވާ ބަސްތަކެކެވ

އެބޭކަލުންގެ ޢަމަލުފުޅުތަކަކީ މިކަމުގައި އެއްގޮތްވެފައިވާ 
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ޢަމަލުފުޅުތަކެކެވެ. ތިބާއަށް އެބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް 

ނުވަތަ ބައިބައިވުމެއް އުފެދިފައިވާތަނެއް މަދުންވިޔަސް ފެންނާކަށް 

ައްވާފައިވާ ނޯންނާނެ އެވެ. ތިބާ އެބޭކަލުންގެ ދޫފުޅު މަތިން ޛިކުރުކުރ

އަދި އެބޭކަލުން އޭގެ ކުރީގެ ސަލަފުންގެ ފަރާތްޕުޅުން 

ނަޤުލުކޮށްދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި ތަކެއްޗަށް ބަލާލިހިނދުގައި ތިބާއަށް 

ފެންނާނީ އެއީ އެންމެ ހިތަކުން ޛިކުރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އެވެ. ޙައްޤުގެ އެންމެ ދުލަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގަ

 هللاއަހުލުވެރިންނަށް މިއަށްވުރެ ފާޅުކަންބޮޑު އެހެން ދަލީލެއްވޭ ތޯއެވެ؟ 

  ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.                    

            [72 :النساء] " ުފަހެ ޤުރުއާން އާމެދ

 هللاތިޔަބައިމީހުން ވިސްނައި ފިކުރު ނުކުރަނީހެއްޔެވެ. އެ ޤުރުއާނަކީ 

ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން އައި އެއްޗެއް ކަމުގައިވީނަމަ، ގިނަވެގެންވާ 

 هللاއަދިވެސް " ތަފާތުތައް އެއިން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެނުނީހެވެ.

 ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެ އެވެ.                  

                             

      [103 :آل عمران] " ްގެ  هللاއަދި ތިޔަބައިމީހުން އެންމެނ

ވާފަށުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި ވަކިވަކިވެ ނުގަންނާށެވެ. އަދި 
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ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޢަދާވާތްތެރިންކަމުގައި ވަނިކޮށް، 

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތް ހަނދުމަކުރާށެވެ. އެކަލާނގެ  هللا

ަލާނގެ ދެއްވި ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތައް އެކުވެރި ކުރެއްވިއެވެ. އެކ

ނިޢުމަތުގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނީ އަޚުންތަކެއް ކަމުގައި 

 1"ވެއްޖައީމުއެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "އަހުލުލް ކަލާމް ގެ   اِلَمام ابُن تَ ْيميَّةَ  َشيُخ اِلْسَلم

އަހުލުވެރިންނަކީ އެއްބަސްތަކުން އަނެއްބަސްތަކަށް އެންމެގިނައިން 

ބަދަލުވަމުންދާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ތިބާއަށް ފެންނާނެ އެވެ. އެއް 

ތަނެއްގައި ޔަޤީންކަމާ އެކު ބަސްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އަނެއްތަނުގައި 

އަދި އެބަސްތައް އެގޮތުގައި ބުނާމީހަކީ ކާފަރެއް އެބަސްތަކާ އިދިކޮޅަށް، 

ކަމުގައި ބަޔާންކުރާނެ އެވެ. މިއީ އެބައިމީހުންނަކީ ޔަޤީންކަމެއް 

ނެތްގޮތުގައި ތިބި ބައެއްކަން އެނގިގެންދާ ދަލީލެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

ގެ އަރިއަހުގައި  ކައިރިން ނަބިއްޔާ  أَبُو ُسفَيانއީމާންކަމަކީ، 

ާބީންނާ މެދުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ހިނދުގައި އިސްލާމްވި ޞަހ

ބަޔާންކުރެއްވި ފަދައިން ދެމިއޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ޤައިޞަރު ސުވާލު 

ކުރިއެވެ. "އެ ދީނަށް އެބައި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ވަނުމަށްފަހުގައި، 

أَبُو އެ ދީނުގެ މައްޗަށް ރުޅިވެރިވެ އަނބުރާ ނުކުމެގެން ދޭ ހެއްޔެވެ؟" 
                                                           

ގަ  (165ص ) (صون املنطق و الكالم)މި ބަސްތައް ނަޤުލުކޮށް ގެންނަވާފައިވަނީ  َشيُخ اإِلْساَلِم اإِلَمام ابُن تَ ْيميَّةَ  1

 އެވެ. 
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ާޅުވިއެވެ. "ނޫނެކެވެ." އެހިނދު ޤައިޞަރު ބަޔާންކުރިއެވެ. ވިދ ُسفَيان

"ހަމައެފަދައިން އީމާންކަން ހިތުގައި އެކުލެވުމުން އޭގެމައްޗަށް 

 ނުރުހުންތެރިވާނެ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ އެވެ."

ވިދާޅުވެފައިވެ އަދި އެނޫން ބައެއް ސަލަފުން  زِيزِد العَ ُعَمُر بُن َعبْ މިގޮތުން، 

"އޭނާގެ ދީނަކީ ޖަދަލުކުރުމުގެ މައްޗަށް އޮތް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި  އެވެ.

 ހަދައިފިމީހާ، އެކަތިން އަނެކައްޗަށް ދިއުން ގިނަވާނެ އެވެ."

އަހުލުވެރިންގެ ތެރޭގައިވި، އެބައި މީހުންގެ އެއްވެސް  ةِ َأْهُل الُسنَّ އެހެނަސް 

ެ ތެރޭގައިވި ޢާއްމު މީސްތަކުންގެ ޢިލްމުވެރިއަކު، އަދި އެބައިމީހުންގ

ތެރެއިން މީހަކުވެސް ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ ބަސްތަކުން ނުވަތަ ޢަޤީދާއިން 

ރުޖޫޢަވީ ތަނެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އެހެނަސް އެބައިމީހުން ވެގެންދިޔައީ 

ކެތްތެރިވުމުގައި އެންމެ ގަދައަށް ޤާއިމްވެ ދެމިތިބި މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. 

ޮތްތަކުން އެބައި މީހުން އިމްތިޙާނު ކުރެވުނު އަދި އެތަކެއް ކިތަންމެ ގިނަގ

ގޮތްތަކުން އެބައިމީހުން ފިތުނަތަކާ ކުރިމަތި ކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް 

މެއެވެ. މިއީ އެބައިމީހުންގެ ކުރީގައި އިސްވެގޮސްފައިވާ ނަބިއްޔުންނާއި، 

އެ ނަބިއްޔުންނަށް ތަބަޢަވި މީސްތަކުން ދެމިތިއްބެވި ގޮތެވެ. 

ެބައިމީހުންނަކީ އުޚްދޫދުގެ އަހުލުވެރިންފަދަ ބައެކެވެ. އަދި އ

އެބައިމީހުންނަކީ އުއްމަތުގައި އިސްވެގޮސްފައިވާ ސަޙާބީންނާއި، 

ތާބިޢީންނާއި އުއްމަތަށް ފާޅުވި އެނޫން އިމާމުން ފަދައިން ދެމިތިބި 



 121  ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟    

ގެ  ةَأْهُل الُسنَّ މީހުންނެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބުނެވެނީ، 

ލުވެރިންނަކީ އަހުލުލް ކަލާމް އަދި ފަލްސަފާގެ އަހުލުވެރިންގެ އަހު

ޘާބިތުކަމަށްވުރެ އެތަކެއް ގުނައަކަށް ޘާބިތުކަންމަތީގައި ޤާއިމްވެގެންވާ 

 1ބައެއްކަމެވެ."

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (50ـ  4) (جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم) 1
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 :ނުކުތާހަތްވަނަ  

 މި މަޢުޟޫގެ ނިމުން، މި ބައިގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ 

 އެވެ. ބަސްތަކެއް ބަޔާންކުރެވޭނެ

ލޮބުވެތި އެންމެހައި އަޚުންނޭވެ. މި ޚުލާޞާ ބަސްތަކުން އަހަރެމެންނަށް 

މި މަންހަޖުގައި އިޤްރާރުވެގެންވާ މުހިންމު އިޤްރާރުތަކެއް ބަޔާންވެ 

ގޮއްސިއެވެ. މި ބޮޑުވެގެންވާ މަންހަޖުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިހުރުމަށް ކޮންމެ 

ސު ސަލާމަތް ފަރުދަކު ނުހަނު ޝައުގުވެރިކަމާއެކުގައި އަމިއްލަ ނަފް

ކުރުމަށްޓަކައި ދެމިހުރުން ވާޖިބުވެގެންވެ އެވެ. މި ކަންތަކަށް އެތަކެއް 

ދަލީލުތަކެއް ވާރިދުވެ، މި އުއްމަތުގެ ސަލަފުއް ޞާލިޙުންނަށް ތަބަޢަވުމަށް 

 ވަޙީކުރައްވައެވެ.  تعاىل هللاއަމުރުވެވިގެންވެ އެވެ.       

                          [الكهف: 

"ފަހެ، އެމީހެއްގެ ވެރި އިލާހާ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭމީހާ، ފަހެ، އެމީހާ  [110

ޞާލިޙް ޢަމަލުން ޢަމަލުކުރާ ހުށިކަމެވެ. އަދި އެމީހާގެ ވެރިއިލާހަށް 

 އެއްވެސްމީހަކު ބައިވެރި ނުކުރާހުށިކަމެވެ."އަޅުކަންކުރުމުގައި، 

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ.   هللاއަދިވެސް          
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ގެ ރަސޫލާގެ ކިބައިގައި،  هللا"ހަމަކަށަވަރުން،  [21 :األحزاب]

ގެ  هللاތިޔަބައިމީހުންނަށް ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާއެއްވެ އެވެ. އެއީ 

ހަނދުމަކުރާ  هللاދަރުމައާއި އާޚިރަތުގެ ޘަވާބަށް އެދޭ އަދި ގިނަގިނައިން 

އުއްމަތުގެ އިމާމުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކުރީގައި  ކަމުގައިވާ މީހަކަށެވެ."

ުލުކޮށްފައިވާ ބަސްފުޅުތަކުގެ އިތުރަށް މިތަނުގައި، އަހަރުމެން ނަޤ

އިމާމުންގެ ފަރާތުން ސަލަފުއް ޞާލިހުންގެ މަގުގައި ދެމިތިބުމަށް 

އެއިމާމުން ބާރުއަޅުއްވާ، މީސްތަކުންނަށް އެގޮތުގައި ލާޒިމްވެ ތިބުމަށް 

އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތައް އޭގެ އިތުރަށް މިތަނުގައި 

. އެކަލިމަތަކަކީ ވިދާބަބުޅާ ކަލިމަތަކެކެވެ. އެކަލިމަތައް ނަޤުލުކޮށްދެމެވެ

ފަހެ، ހަނދުމަކޮށްދިނުމަކީ  ،އަހަރެމެން މިތަނުގައި ހަދުމަކޮށްދެނީ

މުއުމިނުންނަށް ފާއިދާ ކުރަނިވި ކަމަކަށްވާތީއެވެ. އެފަދަ ބަސްފުޅުތަކުގެ 

 ތެރޭގައި :

ގެ އަރިއަހުން  ُعَمَر بن َعبِد الَعزِْيِز اِلَمام ބެހޭގޮތުން  . ހަވާނަފްސާއ1ާ

އެހިނދު ޖަވާބުގައި ލިޔުއްވާ ވިދާޅުވިއެވެ.  .އަމީރެއް ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ

އަށް ތަޤްވާވެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ. އަދި  هللا: ތިބާއަށް  َأمَّا بَعدُ "

ގެ  هللاއެ އަމުރުފުޅުގައި ފުރިހަމައަށް ދެމިހުރުމަށް އަންގަމެވެ. އަދި 

ގެ ސުންނަތަށް ތަބަޢަވާށެވެ.  ސުންނަތަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާ 

އެސުންނަތުގެ ދީނަށް އަލަށް މީސްތަކުން އިތުރުކޮށްފައިވާ، އަލަށް 
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މެހައި ކަންތަކެއް ތިބާ ދޫކޮށްލާށެވެ. ތިބާ ސުންނަތުން ގެނެސްފައިވާ އެން

ލިބިގެންވާ މިންވަރުން ފުދިގެން ހުންނާށެވެ. ތިބާގެ މައްޗަށް 

ލާޒިމްވެގެންވަނީ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ހުރުމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއީ 

ތިބާއަށް އެހިނދު ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭނެއެއްޗެކެވެ. ދަންނަހުއްޓެވެ! 

ަކުން ދުނިޔެމައްޗަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮންމެ ބިދުޢައަކީވެސް އޭގެ މީސްތ

ކުރިން އެއަށް ޢިބްރަތްތަކެއް ލިބިގެންވާކަމެކެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން 

، ސުންނަތް ސުންނަތުގެގޮތުގައި ލެއްވިގެންވަނީ އެކަމުގެ ޚިލާފްތަކާއި

ގުން ނުބައިގޮތްތަކާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުންނާއި، ޙައްޤުމަ

އެކަހެރިވެގެން ދިއުމުން ވަކިވެގެންވާ ގޮތުގެ ސާފުކަމުގައެވެ. ޤައުމުގެ 

އަހުލުވެރިން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެގޮތުގައި ރުހިގެންވާ 

ފަދައިން ތިބާއަމިއްލަ ނަފްސަށް އެގޮތުގައި ރުހިގެން ހުންނާށެވެ. ފަހެ، 

ިވާ މީހުންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނަކީ އިސްވެގޮސްފައ

އެބައިމީހުން ޢިލްމުގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރުގައި ހުއްޓިތިބެއެވެ. 

ޢިލްމުގެ ދޮރުގައި އެބައި މީހުން ހުއްޓިތިބެއެވެ. ކަންތައް ބަޔާންވެ ފާޅުވެ 

ދިޔުމުގައި އެބައިމީހުންނަކީ އެހެން އެންމެނަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވާ 

ަ އެމަތިވެރިކަން ހޯދުމަށް މީހުންނެވެ. މަތިވެރިކަން ލިބިގެންވާނަމ

އެބައިމީހުން ޝައުޤުވެރިވި މިންވަރު މާބޮޑެވެ. އެބައިމީހުން ޤާއިމްވެ ތިބި 

ހިދާޔަތް ތިޔަބައިމީހުން ގާއިމްވެގެންވާ ގޮތަށްވުރެ މާ ފުރިހަމައެވެ. އެބައި 

މީހުންވަނީ އެކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށްވުރެ ކުރިއަރައި ގޮސްފައެވެ. 
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ންތައް ގެނައި މީހުން އަލަށް ދީނަށް އެކަންތައް ދީނަށް އަލަށް ކަ

ގެނެސްފައިވަނީ އެބައމީހުން އިސްލާމްދީނުގައި އިސެްވެގޮސްފައިވާ 

މީހުންގެ މަގު ނޫންމަގަކަށް ތަބަޢަވުމުންނާއި، އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް 

އެމީސްތަކުން ނޫންބަޔަކު ބޭނުންވުމުންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުން އެކަންތަކުގައި 

ުދިގެންވާވަރަށް ބަސްތައް ބުނެ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނިކަމެތިކަން ވަނީ ފ

ލިބިގެންވާ ގޮތުގައި އެބައިމީހުން ސިފަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ 

އިސްވެގޮސްފައިވާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން މީސްތަކުންނަކީ ބަލިކަށި 

ދެރަ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެ، އެބައި މީހުންގެ ކުރީގައިވި މީހުންނަކީ 

މީސްތަކުން ކަމުގައިވި އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީސްތަކުން ނޫން ހެޔޮ

މީހުން އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފަރުވާކުޑަވެ ދިއުމުން އެމީހުންވެގެންދިޔައީ 

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔަމީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި 

އެދި އެމީހުންވެގެން ދިޔައީ އެބައިމީހުންނާ އެކުގައި ވުމަށް އެހެންބަޔަކު 

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔަ މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. ފަހެ، 

އެ އިސްވެދިޔަ މީސްތަކުން ސިދާވެގެންވާ ހިދާޔަތުގައި ޤާއިމްވެގެންވަނީ 

 1މި ދެބައިމީހުންގެ ދެމެދުގައެވެ."

                                                           
ގައި ޞައްޙަ ސަނަދެއްގައި  (74رقم ) (البدع و النهي عنها)، ابن وضاح (48 ص) (الشريعة)اآلجري  1

 ގައި ގެންނަވާފައިވެ އެވެ. (338ـ  5) (احللية) أبو نعيمރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި މިފަދައިން 

 އަށް ބައްލަވާ. (50ـ  1) (اإلعتصام)ލިޔުއްވާފައިވާ الشاطيب 
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ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.   الزُّهريُّ حُمَمَُّد بُن ُمْسِلم  اِلَمامُ . 2

"އަހަރުމެންނަށްވުރެ ކުރީގައި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި އަހަރުމެންގެ 

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިހުރުމަކީ 

ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭނެ ކަމެކެވެ. ޢިލްމަކީ ނުހަނު އަވަހަށް 

ެ އަދި ދުނިޔޭގެ ޘާބިތުކަން ލިބިގެންދަނީ ހިއްޕެވިގެންދާ އެއްޗެކެވެ. ދީނުގ

ޢިލްމުގައި ދެމިހުރެގެންނެވެ. ޢިލްމު ނެތިދިއުމަކީ މި އެންމެހައި ކަންތައް 

 1ނެތިދިއުމެކެވެ."

مِة الصَّحيحِ )  ابُن ِحبَّانَ  اِلَمامُ . 3 ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  2(ُمَقدِ 

"އެންމެހައި ކަރާމާތްތެރިކަމާއި، ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބިދެނީ ހަމަކަށަވަރުން 

ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިހުރެގެންނެވެ. އޭގެ ނޫރު ނިވިގެން ނުދާނެ 

އެވެ. އޭގެ ޙުއްޖަތް ބަލިވެގެން ނުދާނެ އެވެ. އެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ 

އުތެރިކަން ލިބިގެންވާ މީހެކެވެ. ސުންނަތާ ހުންނަ މީހާއަކީ ރައްކަ

ޚިލާފްވެގަތުމުގައިވާ މީހާ އެކަމަށް މާޔޫސްވެ ދެރަވާނެ އެވެ. ފަހެ، އެއީ 

ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭ ކިއްލާއެކެވެ. އެއީ އޭގެ މަތިވެރިކަން ފާޅުވެގެންވާ 

ބާރުލިބިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އޭގައި ދެމިހުންނަ މީހާއަކީ ގަދަކަން 

ފައިވާ މީހެކެވެ. އޭގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަ މީހާއަށް ލިބިގެން

ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭނެ އެވެ. އެސުންނަތާ ޚިލާފްވެ ވަކިވެގަންނަ މީހާ 

                                                           
 ގައި ޞައްޙަ ސަނަދެއްގައި ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.  (44ـ  1) (السنن)الدارمي  1
 (اإلحسان 102ـ 1) 2
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ހަލާކުވެ ނެތިވެދާ ހުއްޓެވެ. އޭގައި ހިފަހައްޓައިގެން ދެމިތިބޭ މީހުންނަކީ 

. އެބައި އާޚިރަތުގައި ބާއްޖަވެރިކަމުގައި ދެމިތިބޭނެ އަހުލުވެރިންނެވެ

މީހުންނަކީ އެ ދުވަހުގައި އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އުފާވެރިކަން 

 ޙާޞިލްކުރާނެ ބައެއްކަމުގައިވެ އެވެ."

ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.  1(ِوِسْْي )َذمِ  املَُوسْ  ابُن ُقَداَمة  اِلَمامُ . 4

"ޝަރުޢުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތާ އެއްގޮތް ވުމުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން 

ގެ   هللاސުންނަތުގައި ދެމިހުންނަ މީހާއަށް ލިބިދޭނެ އެވެ. އަދި 

ގެ  هللاރުހިވޮޑިގަތުން އޭނާއަށް ޙާޞިލް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި 

ި ސުންނަތުގައި ހަޟުރަތުގައި އޭނާގެ ދަރަޖަ އުފުލިގެން ދެއެވެ. އަދ

ދެމިހުރުމުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި، ހަށިގަނޑަށް އަރާމާއި 

މަޑުމޮޅިކަން ލިބިގެން ދެއެވެ. އަދި ސުންނަތުގައި ދެމިހުރުމުގެ ސަބަބުން 

ގެ ސީދާ  َتقيماملُسْ  الصِ راطُ ޝައިޠާނާ ދެރަ ނިކަމެތި ކޮށްލައެވެ. އޭނާއަށް  

 މަގުލިބިގެން ދެއެވެ."

އާ ކައިރިކޮށްދޭނެ  هللا"ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.   ابُن الَقيِ مِ  اِلَمامُ . 5

އެންމެ ކައިރި ވަޞީލަތަކީ ސުންނަތުގައި ދެމިހުރުމެވެ. ބޭރުފުށާއި 

ގެ هللاއެތެރެފުށް ސުންނަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީގައި ހުއްޓިހުރުމެވެ. އަދި 

ުރުމެވެ. ހަޟުރަތަށް ދެރަ ނިކަމެތި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދު ދެމިހ

                                                           
1 (41) 
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ގެ ވަޖުހުފުޅު ނޫން އެހެން  هللاއޭނާގެ ބަސްތަކުގައި އަދި ޢަމަލުތަކުގައި 

 އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުއެދުމެވެ. 

 هللاމި ތިންގޮތުން މެނުވީ އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް 

ހަޟުރަތަށް ކުއްތަން ނުވެވޭހުއްޓެވެ. އެކަލާނގެއަށް ކުއްތަންވުމުން 

ދާހުށި މިކަންތަކުން އެއްކިބާވުމުންނެވެ. ނުވަތަ މިއިން އިންސާނާ ދުރުވެ

 1ކޮންމެވެސް އެކައްޗަކުން އެއްކިބާ ވުމުންނެވެ."

َبلي  ابُن رََجٍب  اِلَمامُ . 6 ގައި  2(ِعلِم السََّلِف َعَلى ِعلِم الََلفِ  لُ )َفضْ   الَن ْ

ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކުރުމުގައި، ޙަދީޘް 

މާނަކުރުމުގައި އަދި ޙަލާލާއި ޙަރާމް ގެ މައްޗަށް ބަސްބުނުމަށް އެންމެ 

ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޢިލްމަކީ، ޞަޙާބީންނާއި، ތާބިޢީން އަދި 

އެބޭކަލުންނަށް ތަބަޢަވީ އެންމެހައި މީސްތަކުންނާ އެކުގައި  އިމާމުންތައް 

ިދާވި ފާޅުވެ ދިޔަ ޒަމާނާއި ޖެހެންދެން އެބަޔަކަށް އުއްމަތް އިޤްތ

ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައި އިސްލާމް ދީނުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ 

ފަރާތްޕުޅުން ވާރުތަ ވެގެންވާ ޢިލްމެވެ. މީގެ ކުރިން އަހަރުމެން އެ 

 ޢިމްލުވެރިން ޛިކުރުކޮށްދީފައި ވާނެއެވެ.

                                                           
 (108 ص) (الفوائد) 1
 (42ـ  40) 2
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އެބޭކަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ފަރާތުން ވާރިދުވެގެންވާ ޢިލްމަކީ އެންމެ 

ިވެގެންވާ ޢިލްމެވެ. އެއީ އެ ޢިލްމު ދަސްކޮށް އޭގައި ޘާބިތުވުމާ މަތިވެރ

އެކުގައެވެ. އަދި އެޢިލްމު ހޯދައި އޭގައި ފިޤުހުރުވެރިވުމަކީ އެންމެ 

ހެޔޮގޮތެވެ. އެބައި މީހުންނަށްފަހު، ޢިލްމުގައި ފުޅާވެ ދިއުމުގެ 

 ނަތީއްޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ އެ ގިނަ އެއްޗެހިތަކަކީ ފައިދާއެއް ނެތް

އެއްޗެހިތަކެއްގެެ ގޮތުގައިވެ ދިއުމެވެ. ހަމައެކަނި އެބޭކަލުން 

ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ޢިލްމު ޝަރަޙަކުރުމުގައި ބުނެވިފައިވާ ބަސްތަކެއް 

މެނުވީއެވެ.  އެބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކާ ޚިލާފަށް ބުނެވިފައިވާ ބަސްތަކުގެ 

މަންފާއެއް ހުރި ގިނައެއްޗެހި ތަކަކީ ބާޠިލްތަކެއްޗެވެ.  ނުވަތަ އެއްވެސް 

އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި ފާޅުވި އެއްވެސް މީހެއްގެ 

ޢިލްމުގައި ޙައްޤުބަހެއްވެއްޖެ ނަމަ ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންގެ 

ބަސްފުޅުތަކުގައި ކުރުގޮތަކަށް ނުވަތަ ޚުލާޞާ ޢިބާރާތެއްގައި އެ 

ަހުގައި ފާޅުވި ޙައްޤުބަސްތައް ނުވެ ނުދާނެ އެވެ. އެބޭކަލުންނަށް ފ

މީސްތަކުންގެ ބަސްތަކުގައި ބާޠިލްވެއްޖެނަމަ، އެބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކަށް 

ވިސްނާ ބަލައިލުމުން އެމީހުންގެ ބަސްތަކުގައި އެ ބާޠިލް 

ބަޔާންވެފައިވާކަން އިނގޭނެ އެވެ. އެބޭކަލުންގެ މީހުންގެ ބަސްފުޅުތަކުގައި 

ެހެންބަޔަކަށް ހޯދައިނުގަނެވޭނެ އެހެންބަޔަކަށް ނުގެވޭނެފަދަ ފުންމާނައާއި، އ

އަދި އެ ދަަލީލުތަކުން ނުގެވޭނެ ފުން ހޯދުންތައް އެބޭކަލުން ހޯއްދަވާފައިވެ 

އެވެ. މިއީ އެބޭކަލުންނަށްފަހު އެހެންބަޔަކަށް ހޯދޭނެ އަދި ލިބިގެންދާނެ 
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ހިދާޔަތެއް ނޫނެވެ. އެބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކުން ޢިލްމު 

ހައި ހެޔޮކަންތަކެއް އޭނާއަށް ފާއިިތުވެގޮސް ހޯދައިނުގެންފިނަމަ މ ިއެންމެ

އޭނާ ބާޠިލުތަކުގެ އެތައް ކަންތަކެއްގެތެރެއަށް ވެއްޓި އެބޭކަލުންގެފަހުން 

 އައި މީސްތަކުންގެ ބަސްތަކަށް ތަބަޢަވާނެ އެވެ.

އެބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތައް ޖަމަޢަކުރުމުގައި ދެމިހުންނަ މީހާއަށް ނުބައި 

ގޮތްތައް އިނގެންޖެހެއެވެ. މިކަން އޭނާއަށް  ގޮތްތަކުން ޞައްޙަވެގެންވާ

އިނގޭނެ ގޮތަކީ ޖަރަޙް ވައް ތަޢުދީލް އަދި ޢިލަލުތައް އެނގިގެންނެވެ. މި 

ކަންތައް އޮޅުންފިލައިފައި ނުވާ މީހާ އެބޭކަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން 

ނަޤުލުކޮށްގެން ގެންނަ ޚަބަރުތަކަށް އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭނެ 

ާއަށް ޙައްޤު އޮންނާނީ ބާޠިލް ގޮތުގައި އޮޅިފައެވެ. އެވެ.  އަދި އޭނ

އަހަރެމެންގެ މިޒަމާނުގައި ސަލަފުންނަށް އިޤްތިދާވެވަޑައިގެންވާ އިމާމުންގެ 

اِلَماُم ، الشَّافعيُّ  اِلَمامُ ބަސްފުޅުތައް ލިޔަން ކޮންމެހެން ޖެހެއެވެ. އެއީ 
ޖެހެންދެނެވެ. ސަބަބަކީ ކޮންމެ  َأِبْ ُعبَ ْيدٍ اِلَماُم އަދި  اِلَماُم إسَحاقَ ، َأمْحَدَ 

މީހަކުވެސް އެ އިމާމުންނަށް ފަހުގައި މީސްތަކުން ގެނެސްފައިވާ 

އެންމެހައި ކަންތަކުން އެއްކިބާވެ އެކަންތަކަށް އިންޒާރުދީ 

ހުރުމަށްޓަކައެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ފަހުގައި 

 ޭގައި ހިނގާފައިވެ އެވެ."އެތަކެއް ކަންތަކެއް ދުނިޔ
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އިން  لالعُ  اتُ فَ صِ  އަދި އެކަލާނގެއަށް ލިބިވޮޑިގެންވާ ىنسْ الُ  اءُ َأْسَْ ގެ  هللا

އަހަރެމެން އެކަލާނގެ ހަޟުރަތުން އެދި ދަންނަވަނީ، އެކަލާނގެ 

ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތުގައި އަހަރެމެން އެންމެނަށް 

ތައުފީޤް ދެއްވުމަށެވެ. އަދި އަހަރެމެން ވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި 

ޭވެ. އަދި އަހަރުމެންނަކީ ބަރަކާތްލެވިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާނދ

އަހަރެމެން އިސްލާމް ދީނުގައި އަދި ސުންނަތުގެ މަތީގައި 

ޘާބިތުކުރައްވާނދޭވެ. އަހަރެމެންގެ ފުރާނަ އެކަލާނގެ ހަޟުރަތަށް 

ގެންދެވޭ އިރުގައި އަހަރެމެން ފިތުނަވެރި ވެގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ނުލައްވަވާނދޭވެ. އަދި އަހަރުމެންނަކީ އެކަލާނގެ ހަޟުރަތުގައިވާ 

ެޔޮޞާލިޙް އަޅުންނާ އެކުގައިވާ ބައެއްކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ. ހ

އީ މޮޅަށް އަޑުއައްސަވައި، ގިނަގުނައިން އަޅުތަކުންނަށް هللاހަމަކަށަވަރުން 

 ދެއްވައި، ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ އިލާހެވެ. 

ِبَعُهْم ِبِِْحَساٍن ِإىل َو َصلَّى هللُا َو سلََّم َو اَبَرَك َعَلى َرُسْوِله و َعَلى آِلِه و َصْحِبِه َوَمْن تَ 
ْين  .و الَْمُد لِل َربِ  الَعامِلْْيَ  ،يَ ْوِم الدِ 
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