
     

ވެރިންނާއި ސްލިމް މު

ޅަށް ނުކުތުމުގެ ދެކޮ

މްޙުކު  

 : ފޮތް ލިޔުއްވީ 

 أبي عبد الرحمن فوزي

 :ތަޤްދީމު ކުރައްވާފައިވަނީ 

 -حفظه اهلل –صالح بن فوزان بن عبد اهلل بن الفوزان   

ޢިލްމުވެރިއެއް އަދި ސަޢުދީގެ ފަތުވާކޮމެޓީ ކަމުގައިވާ  ގެސަޢުދީގެ ހައިއަތު ކިބާރު) 

 (ލަޖުނަތުއްދާއިމާގެ މެމްބަރެއް 
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 :މުތަރުޖިމުގެ ބަސް

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئاتإن الحمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، 
أعمالنا ، من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله 

 اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إال
يأيها الناس  ، اتقوا اهلل حق تقاته ، وال تموتن إال وأنتم مسلمون يأيها الذين آمنوا
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً   إتقوا ربكم الذي

 ،الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيباً  كثيراً ونساء ، واتقوا اهلل
اهلل ، وقولوا قواًل سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم  يأيها الذين آمنوا اتقوا

فإن أصدق الحديث   أما بعد  ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما اهللذنوبكم ، ومن يطع 
الهدي هدي محمد ، وشر األمور محدثاتها ، وكل محدثة  كتاب اهلل ، وأحسن

 و بعد.  ضاللة في النار بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل

ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތުގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް  اهلل

. ޢަދުލުވެރިކަމުގައި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ

އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން  اهللއެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް އޮތީ 

މީސްތަކުންނަށް . ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކުގައި ޤާއިމްވެ ތިބުމެވެ

ށް ގޮތުގައި އެކިއެކި ޒަމާނުގައި ފާޅުވަމުންދާ ކަންތައްތަށް ހެޔޮކަންތަ



 
3 

 

އަދި ޝަރީޢަތުގައި އެކަން . ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަށްޗަށް ނެރެން ޖެހެއެވެ

 .ޖެހެއެވެ އަޅުތަކުން ޤާއިމްވާން އަމުރުވެގެންވާ ގޮތަށް އެކަމުގައި

އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ޝަރީޢަތުގައި އުއްމަތުގެ 

 ވެރިން ،ސުންނަތާ ދެކޮޅު ،މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ނުބައިކަން ބޮޑު

ޙަދީޘްފުޅު  އަންނާނެކަމުގައި މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ 

މިފަދަ . އެއްމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނެވެ. ކުރައްވާފައިވެއެވެ

ނުބައިކަން ބޮޑު ވެރިން މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ފާޅުވާނެ ކަމުގައި 

ހުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުން ވަގޮަތަށް އެވެރިންނާއިމެދުގައި އެދުއަންގާދެއްވި

މިއަދު . އުގަންނައި ދެއްވިއެވެ އޮތީ ކޮންގޮތެއްގައިކަން ނަބިއްޔާ 

މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު މިވަނީ މިހިދާޔަތް ދޫކޮށް އަމިއްލަ 

ބޮޑު މިފޮތް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ އެއްމެ . ހަވާނަފްސަށް ތަބަޢަވެގެންނެވެ

އެންމެ  އެހެނީސަބަބަކީވެސް އުއްމަތުގެ ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިން 

ހެޔޮޤަރުނުތަކުގައި ފާޅުވި އަދި އެހެން ޤަރުނުތަކުގައި ފާޅުވި 

މުޖައްދިދުން އަހަރެމެންނަށް އަންގަވާ ދެއްވާފައިވާ ގޮތް 

ވެރިން މިއަދު ފާފައަކަށް ނުވާ . ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިއެވެ

ރުމުން މީސްތަކުން ދެކޮޅުވެ ބަޣާވާތްކުރުމަށް ނިކުތުމަކީ ކަންތައް ކު

ވެރިންކުރާ ކުށްތަށް މެންބަރު . މީސްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި ސުންނަތެވެ
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ތަކުގައި އަދި ބޮޑެތި ޖަލްސާތަކުގައި ދެއްކުމަކީ މުންކަރާތް ނަހީކުރުން 

މިކަންތަކުގައި ދީނުގައިވާ ސުންނަތް . ކަމުގައި މިވަނީ ވެފައެވެ

ބާއެވެ؟ ޙަދީޘްތަށް ގެންދަނީ ކޮންތަނަކަށް ބާއެވެ؟ އަހަރުމެންގެ ކޮބައި

މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ދަލީލު ތަކަށް ރުޖޫޢަނުވެ އަހަރުމެން 

ކިތަންމެ ދުވަހަކު ދެމިތިބި ކަމުގައިވިޔަސް އަހަރެމެންނަކަށް ލިބޭނެ 

ޤައުމުގައި އޭގެ ސަބަބުން ފިތުނަ ބޮޑުވެ . ނަޞްރެއް ނޯންނާނެއެވެ

 .ސާދަ ފެތުރުން ނޫން ކަމެއް ނެތެވެފަ

މިފޮތުގައި މިވަނީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރޭގައިވާ އެއްމެ 

ފުންނާބުއުސް އަދި މި އުއްމަތަށް އެކިޒަމާނުގައި ފާޅުވެފައިވާ 

ޢިލްމުވެރިން މުސްލިމް ވެރިންނާ މެދުގައި އެކިއެކި ކަންތަށްތަކުގައި 

. އަޅުތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތްތަކެވެ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް

މި ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ޚިލާފަށް އުއްމަތުގެ އަޅުތަކުންގެ ! އާދެ

ބަސްތަށް ގެނެސް އަމިއްލަ މަޤްޞަދުތަށް  ސުގެމައްޗަށް ހަވާނަފް

ބެލުމެއްނެތި  ދީނުގައި ލައްވާފައިވާ ޙުދޫދުތަކަށް ،ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

އެބައި މީހުނަށް އެހިނދުގައި . ރާމިސްތަކުން ދަންނާށެވެޢަމަލު ކު

ންގެ ޢަމަލުތަކާ ޚިލާފަށް ލުވެރިއެކުރެވެނީ ޙައްޤުވެގެންވާ މަޒްހަބުގެ އަހު

 .އުއްމަތަށް ފާޅުވި ފިތުނަ ފަސާދުގެ އަހުލުވެރިންގެ މަޒްހަބަށެވެ
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އަހަރެމެން އެއްމެނަށް ދީނުގައިވާ ޙައްޤު ބައިގަނޑު  اهللދުޢާއަކީ 

ގައިވާ ސަލަފުންގެ މަޒްހަބުގައި ތާއަބަދަށް އަހަރުމެން ކަމު

 .ލެހެއްޓެވުމެވެ

 .وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

             

 އަބޫއަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން
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ންނަށް ކިޔަމަންވުން ވާޖިބުވެގެންވާކަމުގައި ވެރި މުސްލިމު

 : އްއައިސްފައިވާ ދަލީލުތަޤުރުއާންގައި 

 . އެވެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެ اهلل           

                   

                     

           ( 950النساء )" ެއޭއީމާންވެއްޖ

ގެ اهللއަދި . ންވާށެވެމައަށް ކިޔަاهللތިޔަބައިމީހުން ! މީސްތަކުންނޭވެ

 ންނަށްވެރި އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން. ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވާށެވެ

 اهلل ،ކަމަކާމެދު ތިޔަބައިމީހުން ދެބަސްވެއްޖެނަމަފަހެ . ވެސް މެއެވެ

 اهللތިޔަބައިމީހުން . ރައްދުކުރާށެވެ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އެކަމެއް

 އެގޮތް. ނަމައެވެ ކަމުގައިވާ ޤިޔާމަތްދުވަހަށް އީމާންވާ އިއަށާ

އަދި ނިމުމެއްގެ ގޮތުން . ނަށް ހެޔޮކަންބޮޑެވެންތިޔަބައިމީހު

 ."އެވެ ބޮޑުމެރީތިކަންވެސް 
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ންނަށް ކިޔަމަންވުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއާޔަތުގައި ވެރި

އާޔަތުގައި ކިޔަމަންވުން ޢާއްމުގޮތެއްގައި . އެވެ ބަޔާންވެގެންވެ

ބަޔާންވިޔަަސް ސުންނަތުގައި އެކިޔަމަންގަތުމަކީ ވަކިގޮތެއްގައި 

ށްނުވާ އެއީ ފާފައަކަ. އެވެ ކިޔަމަންވުން ކަމުގައި ބަޔާންވެގެންވެ

 .ކޮންމެކަމެއްގައި އަޑުއަހާ ކިޔަމަންވުމެވެ

ތަޢާލާ އެބަޔަކަށް ކިޔަމަންވުން  اهللންގެ މުރާދަކީ މިއާޔަތުގައިވާ ވެރި

 .ންނެވެންނާއި އަމީރުންނާއި އަދި ޢިލްމުވެރިފައިވާ ވެރިކުރައްވާ ވާޖިބު

 ފައިވެކުރައްވާ ތަފްސީރުގައި ބަޔާން - رحمه اهلل - ابن عطيةއިމާމް 

 : އެވެ

                        

            (55النساء) " ްހަމަކަށަވަރުނ

ތިޔަބައިމީހުނަށް  اهللއަމާނާތްތައް އޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަދާކުރުމަށް 

އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ޙުކުމް . އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

 ."ކުރާނަމަ ޢަދުލަށް ޙުކުމް ކުރުމަށްވެސް އަމުރު ކުރައްވައެވެ
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 .ރައްޔިތުންނަށެވެ އެތަނެއްގެެމިވަނީ  މިތަނުގައި ބަޔާންވެގެން

އެއިލާހަށް  ފައިވަނީކުރައްވާނަށް އެކަލާނގެ އަމުރުންއެބައިމީހު

އަމުރުތަކުގައި ޘާބިތުވެ އަދި ނަހީތަކުން . ހުން ކިޔަމަންވުމަށެވެއެބައިމީ

މިޙުކުމްގެ ތެރެއަށް ނަބިއްޔާއަށް ކިޔަމަންގަތުމުގެ . އެއްކިބާވުމަށެވެ

 أبو هريرة  ހިމެނިގެންވާކަމަށް ކިޔަމަންވުމާއި ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވުން 

  ންއަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިއަދި އިބްން ޒައިދް  ابن عباس އަދި

 4ج  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ."އެވެ ފައިވެކުރައްވާބަޔާން
 ( 851ص 

މިއާޔަތުން . "އެވެ ފައިވެވިދާޅުވެ - رحمه اهلل -الحافظ إمام ابن كثير 

ންނާއި އެއީ ވެރި. އެއީ ޢާންމު ޙުކުމްކަމެވެ – واهلل أعلم –ދޭހަވަނީ 

 ( 535ص  8تفسير القرآن العظيم ج )   ."އެވެގައެކުންނާއި ޢިލްމުވެރި

އަކީ  : ألو األمر" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  - اهلل رحمه -ابن تيمية 

ص  8ج  مجموع فتاوى) ."ންނެވެންނާއި ވެރިއެއީ ޢިލްމުވެރި. ދެބައެކެވެ
875 ) 

. ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -الشيخ عبد الرحمن السعدي 

. އެވެ ފައިވެކުރައްވާންނަށް ކިޔަމަންގަތުން އަމުރުއެކަލާނގެ ވެރި"
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ންގެ ގޮތުގައިވާ އެބައިމީހުންނަކީ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވެރި

. ންނެވެއަމީރުންނާއި ޙާކިމުންނާއި އަދި ފަތުވާދިނުމުގެ އަހުލުވެރި

ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނުން އެބައިމީހުންގެ ދީނަށް ދުނިޔެވީ ޙަޔާތުގައި 

 ދެމިއެއް ހެޔޮގޮތުގައި ޔަމަންނުވާނަމަ އަދި ބޯނުލަބާ ހިނދެއްގައިކި

އެއީ  .އެވެ އެހެނަސް މިކަމުގައިވާ ޝަރުޠެއްވެ. އެވެ ނޯންނާނެ

އަދި ފާފައަކަށް  .ފާފައަކަށް ނުވާ ކޮންމެކަމެއްގައި ކިޔަމަންވުމެވެ

 އެއްވެސްފަރާތަށް އުރެދެވޭ ޙާލުގައި ހެއްދެވުނުއަމުރުކޮށްފި ހިނދުގައި 

ފައިވާއިރު ދެއްވާކުރުކޮށްޛިވެރިން . ނެތެވެ ކިޔަމަންވުމެއްމަޚްލޫޤަކަށް 

. އިނުވާ ސިއްރަކީ މިއެވެކުރުކޮށްދެއްވާފަޛިމިލަފުޒު " ކިޔަމަންވުން"

ފައިވުމުން ދެއްވާކުރުކޮށްޛިކިޔަމަންވުމުގައި  އަށް އެލަފުޒު ނަބިއްޔާ 

ނަބިއްޔާ އަށް ކިޔަމަންވެވޭ ކަމެއްގައިމެނުވީ اهللދޭހަވަނީ ހަމަކަށަވަރުން 

 ެގެ ނަބިއްޔާއަށް ކިޔަމަންވެއްޖެ اهلل .ކަމެވެއަމުރެއްނުކުރައްވާނ

ންނަށް ކިޔަމަންވުން ވެރި. އަށް ކިޔަމަންވެއްޖެ ފަރާތެކެވެاهللފަރާތަކީ 

تيسير الكريم )  " .އެވެ އޮތީ އެކަމަކީ ފާފައަކަށްނުވާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގަ
 ( 18ص  2ج  كالم المنانتفسير   يالرحمن ف
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. ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -اإلمام أبو القاسم األصبهاني 

 . ކުރެއްވިއެވެވަޙީاهلل"             

             ިމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައ

އަދިވެސް . ންނެވެއެބައިމީހުންނީ ޢިލްމުވެރި. "އެވެ ފައިވެންކުރައްވާބަޔާ

ނަށް ންެމިހުރިހާ އެންމެ. ންނެވެއެބައިމީހުންނީ ވެރި. އެވެ ބުނެވެ

 3ج  الترغيب و الترهيب) ."އެވެ ދޭންޖެހޭ ވާޖިބުދިނުން ޙައްޤުވެގެންވެ
 (66ص 
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ންނަށް އަޑުއަހާ ކިޔަމަންވުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްކަން ވެރިމުސްލިމު

 :ސުންނަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތަށް 

ގެ  ابن عمر رضي اهلل عنهما ( 828ص  83ج )ި ޞަޙީޙުގައ إمام البخاري

ْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى الَمْرِء الُمْسِلِم » .އެވެ ފައިވެރިވާކުރައްވާ ފަރާތްޕުޅުން السَّ
  «وََكرَِه، َما َلْم يُ ْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة، فَِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفاَل َسْمَع َوالَ طَاَعةَ ِفيَما َأَحبَّ 

އޭނާ . އަޅާ އޭނާގެވެރިޔާއަށް އަޑުއަހާ ކިޔަމަންގަތުންވެއެވެ މުސްލިމު"

 ކުރާހިތްވާ ކަންތައްތަކުގައި އަދި ކުރާހިތްނުވާ ކަންތައްތަކުގައި

ފާފައަކަށް . މުރުކުރުމަށް ދާންދެނެވެފާފައަކަށް އަ. ވިޔަސްމެއެވެ

 ."އެވެ އަމުރުކޮށްފިނަމަ އެކަމުގައި ކިޔަމަންވެ އަޑުއެހުމެއްނުވެ

މިވަނީ  މިޙަދީޘްގައި" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ – رحمه اهلل -المباركفوري 

އިމާމް މީސްތަކުންނަށް މަންދޫބު ކަމަކަށް ނުވަތަ މުބާޙް ކަމަކަށް 

ޔަޢުނީ . ވުމެވެށް ތަބަޢަވުން ވާޖިބުވެގެންއަމުރުކޮށްފިނަމަ އެކަމަކަ

ޙާކިމްގެ ބަސް އަޑުއަހައި އެކަމަށް ކިޔަމަންގަތުމަކީ ހުރިހާ 

އެއީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތާއި ޚިލާފް . މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

ފާފައަކަށް ނުވާ . އެވެ ވިޔަސްމެ ނުވަތަ އެއްގޮތްވި ކަމަކަށް

ނަމަ ކިޔަމަންވުން  ފާފައަކަށް އަމުރުކޮށްފި. ކޮންމެކަމެއްގައި މިގޮތެވެ
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ދެކޮޅަށް  އާ އެހެނަސް އެކަމުގައި ވެރިމީހާ. އެވެ ހުއްދައެއްނުވާނެ

تحفة األحوذي بشرح جامع )  ."ނުކުމެ ހަނގުރާމަ ކުރުމެއް ނުވެއެވެ
 ( 365ص  5ج  الترمذي

ގައި  ( 888ص  83ج ) مام البخارياإلތްޕުޅުން ގެފަރާ      أبي هريرة

َمْن َأطَاَعِني فَ َقْد َأطَاَع اللََّه َوَمْن َعَصاِني فَ َقْد َعَصى " . އެވެ ފައިވެކުރައްވާރިވާ
 "اللََّه َوَمْن َأطَاَع َأِميِري فَ َقْد َأطَاَعِني َوَمْن َعَصى َأِميِري فَ َقْد َعَصاِني

އަށް اهللހަމަކަށަވަރުން ތިމަންނަބިއްޔާއަށް ކިޔަމަންވެއްޖެ މީހާ "

އަށް اهللތިމަން ނަބިއްޔާއަށް އުރެދުނު މީހާ . ޖެއެވެކިޔަމަންވެއް

މީހާ ތިމަން  އަދި އޭނާގެ އަމީރަށް ކިޔަމަންވެއްޖެ .އުރެދިއްޖެއެވެ

މީހާ  އެނާގެ އަމީރަށް ކިޔަމަންނުވި. ނަބިއްޔާއަށް ކިޔަމަންވެއްޖެއެވެ

 ."އެވެ ތިމަންނަބިއްޔާއަށް ކިޔަމަންނުވި

ފާފައަކަށް ނުވާ ކޮންމެކަމެއްގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ  މިޙަދީޘްގައި

. އް ކަމެވެވާޖިބެ ވެރިޔާއަށް ކިޔަމަންވެ އަޑުއެހުމަކީ އަޅާއަށް އޮތް

މައްޗަށް އިޖުމާޢުވެގެން  ގެމިކަމަކީ އަހުލުއްސުންނަތް އެކަމެއް

ވެރިޔާއާއި ދެކޮޅުވެ، ފާފައެއްކުރުމުން އެހެނަސް . އައިސްފައިވާ ކަމެކެވެ

ން ފްސަށް އަދި ބިދުޢައިގެ އަހުލުވެރިހަވާނަ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ
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 އެބައިމީހުން ދީނުގައި އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އެއް

 .އުޞޫލެވެ

މިޙަދީޘްގައި ". ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -الحافظ ابن حجر 

މިޙުކުމްވަނީ . އެވެ ންނަށް ކިޔަމަންވުން ވާޖިބުކުރައްވާފައިވެވެރި

މިކަމުގެ ޙިކްމަތަކީ ބައިބައިވެ . އެވެކޮންމެ ކަމެއްގަފާފައަކަށްނުވާ 

ދިއުމުންނާއި މީސްތަކުން ފަސާދަވެދިއުމުން އެކަހެރިވެ އެބައިމީހުންގެ 

 فتح الباري)  ."ތެރިވެ ތިބުމެއެވެކައުކަލިމަ އެކަތިގަނޑެއްގެމަތީގައި ރައް
 ( 882ص  83ج 

 467ص  3ج )ޞަޙީޙުގައި  مام مسلماإلޕުޅުން ގެފަރާތް   أبي ذرއަދި 
ِإنَّ َخِليِلي َأْوَصاِني َأْن "  .އެވެ ފައިވެކުރައްވާއަރިހުން ރިވާ ނަބިއްޔާ  (

(  )އަހަރެންގެ ޚަލީލު "" َأْسَمَع َوُأِطيَع َوِإْن َكاَن َعْبًدا ُمَجدََّع اأْلَْطَرافِ 

ބުރިވެފައިވާ  ގުނަވަންތައް. އަހަރެންނަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވިއެވެ

އައިކަމުގައިވިޔަސް އެވެރިޔާއަށް ކިޔަމަންވެ  އަޅަކު ވެރިއަކަށް

 ."އަޑުއަހާށެވެ

 ގުނަވަންތައް". ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - اهلل رحمه -إمام النووي 

. ބުރިވެފައިވުން މިބަހުގެ މުރާދަކީ ދެރަ ނިކަމެތި އަޅެއްކަމުގައިވުމެވެ
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އަދި ، ސްްކަމުގައިވިޔަ އެއީ ކިތަންމެ ދެރަ ނަސަބެއްގެ އިންސާނެއް

شرح صحيح )  ."އެވެ އަޅެއްކަމުގައިވިޔަސް ކިޔަމަންވުން ވާޖިބުވެގެންވެ
 ( 225ص  82ج  مسلم

ޞަޙީހުގައި  إمام مسلم އަދި (333ص  31ج ) ޞަޙީހުގައި  إمام البخاري

ތްޕުޅުން ގެފަރާ ނަބިއްޔާ    اليمانحذيفة بن ގައި  (444ص  4ج ) 

، َفَجاَء اهلُل ِبَخْيٍر، فَ َنْحُن "  .އެވެ ފައިވެކުރައްވާރިވާ يَا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّا ُكنَّا ِبَشرٍّ
؟ قَالَ  رِّ : ، قُ ْلتُ « نَ َعمْ »: ِفيِه، فَ َهْل ِمْن َورَاِء َهَذا اْلَخْيِر َشرٌّ َهْل َورَاَء َذِلَك الشَّ

ٌر؟ قَالَ  ؟ قَالَ فَ َهْل َورَاَء َذِلَك اْلَخْيِر شَ : ، قُ ْلتُ « نَ َعمْ »: َخي ْ : ، قُ ْلتُ « نَ َعمْ »: رٌّ
ٌة اَل يَ ْهَتُدوَن بُِهَداَي، َواَل َيْستَ نُّوَن ِبُسنَِّتي، َوَسيَ ُقوُم »: َكْيَف؟ قَالَ  َيُكوُن بَ ْعِدي أَئِمَّ

َياِطيِن ِفي ُجْثَماِن ِإْنسٍ  َكْيَف َأْصَنُع : قُ ْلتُ : ، قَالَ « ِفيِهْم رَِجاٌل قُ ُلوبُ ُهْم قُ ُلوُب الشَّ
َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلْْلَِميِر، َوِإْن ُضِرَب َظْهُرَك، »: وَل اهلِل، ِإْن َأْدرَْكُت َذِلَك؟ قَالَ يَا َرسُ 

އަހަރުމެން . ގެ ރަސޫލާއެވެ اهلل" " «َوُأِخَذ َماُلَك، فَاْسَمْع َوَأِطعْ 

 މި سبحانه وتعالى اهللއެއަށްފަހު . ވެއެނުބައިވެގެންވާ ޙާލެއްގައިވީމު
ހެޔޮކަމުގެ  މި. ހެޔޮކަން އަހަރުމެންނަށް ދެއްވިއެވެބޮޑުވެގެންވާ 

 ."އާއެކެވެ."އެވެ ޙަދީޘް ކުރެއްވި." އެވެ ފުރަގަހުގައި ނުބައިކަމެއްވޭތޯ

. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ." އެއީކޮންނުބައިކަމެއްތޯއެވެ. "ދެންނެވީމެވެ

. އެވެ ނުކުންނާނެ ތިމަންނަބިއްޔާއަށް ފަހުގައި އިމާމުންތަކެއް"
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. އެވެ ތިމަންނަބިއްޔާގެ ހިދާޔަތަށް ހިދާޔަތް ނުދައްކާނެ އެބައިމީހުން

ސުންނަތް އެއީ ސުންނަތްކަމުގައި ހުން ތިމަންނަބިއްޔާގެ އަދި އެބައިމީ

ށިތަކަކީ ހަައެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައިވާ ބައެއްމީހުންގެ . އެވެ ނުދެކޭނެ

ހުންގެ ހިތްތަކަކީ މީކަމުގައިވިޔަސް އެބައި އްއިންސާނުންގެ ހަށިތަ

ގެ اهلل. މެވެނެވީދެން." ލެވިގެންވާ ފަދަބައެކެވެ އްްޠާނުންގެ ހިތްތަޝައި

މެން މެން ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ އަހަރައަހަރަ އެބައިމީހުންނާ. ރަސޫލާއެވެ

ންނަށް ވެރި. "އެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވި. ޢަމަލުކުރަންވީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ

ތަށް އެވެރީން އްްއަތުގައިހުރި މުދާތަ. އަޑުއަހާ ކިޔަމަންވާށެވެ

ވިޔަސް  ވިޔަސް ނުވަތަ ބުރަކަށީގައި ތެޅިކަމުގައި ގެންދިޔަކަމުގައި

 ."ވެރިޔާއަށް އަޑުއަހާ ކިޔަމަންވާށެވެ

. ޙަދީޘެވެ މިޙަދީޘަކީ މިބާބުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ މާނަފުން އެއް

 ހިދާޔަތް ގެނަބިިއްޔާ ންނަކީ ވެރި ވަނީ އެ މިތަނުގައި ނަބިއްޔާ 

ގެ ސުންނަތް ނޫން  ނޫން ހިދާޔަތަށް ގޮވާ އަދި ނަބިއްޔާ 

. ފައެވެކުރައްވާބައެއްކަމުގައި ބަޔާން ގޮވާ އެއެއްޗެހި ފަތުރާ ގޮތްތަކަކަށް

ފަހަނަ ވުމުން އެބައިމީހުންނަކީ ފަސާދުގައި އަދި މަގުފުރެދުމުގައި ޙައްދު

ގައި ނުބައި ނުލަފާ ކަމު. ނގިގެންދެއެވެއަޅައިފައިވާ ބައެއްކަން އެ

 ގެނަބިއްޔާ . އެވެނގެމެމަތީ ދަރަޖައިގައިވާ ބައެއްކަމުގައި އެންއެ
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އެބައިމީހުންގެ . ތަކަށް ނުގޮވައެވެހިދާޔަތް އެބައިމީހުންގެ ނަފްސު

އަދި އެބައިމީހުންގެ ދަށުގައިވާ . އަހުލުންނަށްވެސް މެއެވެ

 ގައި ނަބިއްޔާ ކަންތަކާ އެކު ހާމިހުރި. ތުންނަށްވެސް މެއެވެރައްޔި

ކަމެއްގައި އެބައިމީހުންނަށް އަޑުއަހާ  ނީ ފާފައަކަށްނުވާ ކޮންމެވަ

 ން މިގޮތުގައިވެރި މިފަދަ ނުބައި. ފައެވެކުރައްވާކިޔަމަންވުމަށް އަމުރު

ނަގާ  އްތިބެ މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާކުރާ ދަރަޖައަށްގޮސް އަދި މުދާތަ

އެބައިމީހުންގެ  ބާނވިޔަސް އެބައިމީހުނަށް ބޯނުލަ ޙާލަތަށް ދިޔަކަމުގައި

ގަތް  ބަސްއަޑުނާހައި ދެމިހުރުމަކީ އެފަދަ އިންސާނަކު ގެނެސް

 اهللމިގޮތުގައިވެއްޖެ އިންސާނަކަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި . ޖަރީމާއެކެވެ

އިންސާނާ އޭނާގެ  .އްވާނެއެވެދެއޭނާ ކޮށްފައިވާ މިނުބައި ޢަމަލަށް ޖަޒާ

ގޮތްތަށް ދޫކޮށް  ތެރިހަވާނަފްސަށް ތަބަޢަވެ ޝަރީޢަތުގައިވާ މިޙިކްމަތް

ހުރުމުން އެއިންސާނާއަށް  އަޑުނާހައި ކިޔަމަންނުވެ އްބަސްތަ ގެޔާވެރި

އަދި ފާފައިގެ . ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ ނީ ނުބައިކަންއެކުރެވެ

 . ދިޔައީއެވެ ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި

އިސްލާމްދީނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މަޙާސީނުތަކުގެ ތެރެއިންވާ  މިއީ

ޝަރީޢަތުގައި އަޑުއަހާ ކިޔަމަންވުން  މި. ތަކެވެއްްންތަކަ

. ނޫނެވެ އެކަންޏެއް ވެރިންނަށްލާޒިމްކޮށްފައިވަނީ ތަޤްވާވެރި ޢަދުލުވެރި 
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ގެ ޙަޔާތްވާނީ އެގޮތްމިގޮތްވެ ފިތުނައިގެ އެގޮތުގައިވާނަމަ ދުނިޔޭ

 . އެވެތެރޭގަ

  أنس بن مالك ގައި (323ص  31ج ) ޞަޙީހުގައި  مام البخارياإل

  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ރަސޫލާ . އެވެ ފައިވެކުރައްވާގެފަރާތުން ރިވާ

، َكَأنَّ رَْأَسُه زَبِيَبةٌ » "  «اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا، َوِإِن اْستُ ْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ

އެމީހެއްގެ ބޯ ) ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އައިސް ހުރި ވެރިޔާއީ

ކުޑަކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކަޅުކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ބޮލުގެ 

 މޭބިސްކަދުރު އޮށެއްފަދަހިކި( އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޅިކަމުގެ ގޮތުން

ޙަބުޝްކަރައިގެ އަޅެއްކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއަށް އަޑުއަހާ  ބޮލެއްހުރި

 ."ކިޔަމަންވާށެވެ

عدي بن  (494ص  2ج )  ގައި ةالسن ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް  ابن أبي عاصم
يَا َرُسوَل اللَِّه اَل : قُ ْلَنا .އެވެ ފައިވެކުރައްވާރިވާ ތްޕުޅުންގެފަރާ   حاتم 

، فَ َقالَ  ات َُّقوا »: َنْسأَُلَك َعْن طَاَعِة َمِن ات ََّقى، َوَلِكْن َمْن فَ َعَل َوفَ َعَل، َفذََكَر الشَّرَّ
އަރިހުގައި  ތިމަންނަމެން ނަބިއްޔާ  «اللََّه، َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا

ތަޤްވާވެރި ވެރިއަކަށް . ގެ ރަސޫލާއެވެاهلل. ދެންނެވީމެވެ

އެހެނަސްަ މިފަދަ . ކިޔަމަންވުމާމެދު އަހަރެމެން ސުވާލުނުކުރަމެވެ

 އަށްވެރިއާ ކުރާ އްކަންތަ.( ކުރުކޮށްދެއްވީމެވެޛިނުބައިކަންތަށް )

. އެވެ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އްޔާ ނަބި. ވުމާއި މެދުގައެވެ ކިޔަމަން
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އޭނާއަށް އަޑުއަހާ . އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ اهللޔަބައިމީހުން ތި"

 ."ކިޔަމަންވާށެވެ

އަދި . އެވެ އައިސްފައިވެ އްްގުނައަކަށް ޙަދީޘްތައްްމިބާބުގައި އެތަ

ނާއި ސުންނަތުގައި ވެރިޔާއަށް މިގޮތަށް ކިޔަމަންގަންނަން އާާޤުރް

ފާފައަކަށް . ކުރުވެވިގެންވެއެވެޛިޖެހޭކަމާއިމެދު އެތަށް ގޮތަކަށް 

 .ކަމެކެވެ ކަމެއްގައި ކިޔަމަންވުމަކީ ލާޒިމްވެގެންވާ ނުވާކޮންމެ
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ންނަށް އަޑުއަހައި ކިޔަމަންގަތުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ މުސްލިމްވެރި

 :އް ވާ ބަސްތަވިދާޅުވެފައި އި ޞަޙާބީންކަމެއްކަމުގަ

 عبد اهلل بن دينار (391ص  31ج ) ޞަޙީޙުގައި  مام البخارياإل

ވިދާޅުވެފައިވެ  عبد اهلل بن دينار. އެވެ ފައިވެކުރައްވާން ބަޔާންތްޕުޅުރާގެފަ

 ގެ މައްޗަށް ޖަމަޢަވީ عبد الملك بن مروانމީސްތަކުން " . އެވެ

 .ގޮތް ދެކުނީމެވެރެއްވިިޢަމަލުކު رضي اهلل عنهما عبد اهلل بن عمرދުވަހުގައި 

މިއަދު . އެވެދެއްވިބަޔާންކޮށް رضي اهلل عنهما عبد اهلل بن عمرއެދުވަހު 

އަށް  عبد الملك بن مروانގެ އަޅާ އަމީރުލް މުއުމިނީން اهللއަހަރެން 

އަހަރެންނަށް . ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނެކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ އަޑުއަހައި

ގެސުންނަތުގެ  އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ  اهللމިންވަރަކަށް  ވީކުޅަދާނަ

ން އަދި އަހަރެންގެ ހުރިހާ ދަރި. މައްޗަށް ވެރިޔާއަށް ކިޔަމަންވަމެވެ

 ."މިގޮތަށް އިޤްރާރުވަމެވެ

 626ص  2ج )  اإلعتصام  ފައިވާއްވާލިޔު - رحمه اهلل - الشاطبيއިމާމް 

. ވުނެވެދެންނެސުވާލު ޔަޙްޔާއާޔަޙްޔާ ބިން . ފައިވެއެވެވިދާޅުވެގައި  (

. ނޫނެކެވެ. ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ކްރޫހަ ކަމެއްތޯއެވެބައިޢަތަކީ މަ

ނަމަ އޮތީ  ންވެރި އެއީ ނުލަފާ. ވުނެވެދެންނެއަނެއްކާ ސުވާލު
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ކަނޑިން  عبد الملك بن مروان. ވިދާޅުވިއެވެ ޖަވާބުގައި. އެވެ ކިހިނެތްތޯ

  عبد اهلل بن عمرގައި ޤާއިމްވިދުވަހުގައި ގަދަބާރުން ވެރިކަންހޯދައި އެގޮތު

އަހަރެންކައިރީގައި މިގޮތަށް . އެވެއްޕެވިއަށް އެދުވަހު ބައިޢަތުހިޔާއެވެރި

އަދި އެދުވަހު އިބްން ޢުމަރު ޤުރުއާނާއި . ވިދާޅުވިއެވެ އިމާމް މާލިކް

އަޑުއަހާ ކިޔަމަންވާން ވެރިއާއަށް މީސްތަކުން ސުންނަތުގެ މައްޗަށް 

. ވިދާޅުވިއެވެޔަޙްޔާ ބިން ޔަޙްޔާ . ދެއްވިއެވެޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް

 .ދިއުމަށްވުރެ ހެޔޮކަންބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެވެވެ ބައިޢަތުހިފުމީ ބައިބައި

ގަދަބާރުން . "ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެފަޠުހުގައި   - رحمه اهلل -ابن حجر 

ކަމަށް ފިޤްހު ޖެހޭނެ ވެރިކަމަށް އަރާހުންނަ ވެރިޔާއަށް ކިޔަމަންވާން

ގައި ޖިހާދަށް އެކު އާއެވެރިޔާ. ވަނީ އިޖްމާޢުވެގެންނެވެ ންޢިލްމުވެރި

އޭނާއާއި . ކަމެކެވެ ނަށް އަމުރުވެގެންވާންވެސް އެބައިމީހު ނުކުތުމަކީ

ނުކުމެ ލޭއޮހޮރުމަށްވުރެ ހެޔޮކަންބޮޑީ ކިޔަމަންވެ އަޑުއެހުމުގައި  ދެކޮޅަށް

  ( 7ص  31ج  فتح الباري)  ."ދެމިތިބުމެވެ

 ޢުމަރު  އަހަރެންނާ .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - سويد بن غفلة

ފަހަރެއްގައި . އޭއަބާ އުމައްޔާއެވެ". ވިދާޅުވިއެވެދުވަހު  ބައްދަލުވި

. ބުނަމެވެ. އެވެ ދެން ބައްދަލުނުވެދާނެ މިއަށްފަހު އަހަރެންނާ

ވެރިއަކަށް އައިކަމުގައިވިޔަސް  ދެރަނިކަމެތި ޙަބުޝްކަރައިގެ އަޅަކު
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ގައިގައި ތެޅިޔަސް މީސްތަކުން އޭނާ . އޭނާއަށް އަޑުއަހާ ކިޔަމަންވާށެވެ

ވިޔަސް  ކަމުގައި މަޙްރޫމުކުރި އްއަދި މީސްތަކުންނަށް ކަންތައްތަ

އަހަރެންގެ . ބަލިކުރަން އުޅެފިނަމަ ބުނާށެވެ ދީން ތިބާގެ. ކެތްކުރާށެވެ

އަދިވެސް . ދީނަކަށްނޫނެވެ. ހާނަމެވެލެއަށްވެސް ކިޔަމަންވެ އަޑުއަ

ابن ابي މިއަޘަރު )  ."މުސްލިމުންގެ ޖަމާޢަތާ ވަކިނުވާށެވެ. ބުނަމެވެ
 اآلجريސުނަނު އަލްކުބްރާގައި އަދި އިމާމް  البيهقيއަދި  شيبة

ރިވާޔަތުގައިވާ ހުރިހާ . އެވެ ފައިވެކުރައްވާޝަރީޢާގައި ބަޔާން

 ( .ރިޖާލުންނަކީ ޘިޤާއިންނެވެ

أبي އަހަރެން  .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -  بن كسيب العدويزياد 
ބަރު ކައިރީގައި އޭނާ މްގެ މިގައި އިބްން ޢާމިރުކުއެއާ  بكرة

ހުރީ  އެދުވަހު އިބްން ޢާމިރު. ޚުޠުބާދޭން އިންދުވަހެއްގައި އިނީމެވެ

ލާލް އެހިނދު އަބޫބި. ފާސިޤުމީހުން ބޭނުންކުރާފަދަ ފޭރާމެއްގައެވެ

. ހުއްޓެވެލުންއަށް ބަލާޔާތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި. ބުންޏެވެ

އެހިނދު   أبي بكرة .އޭނާ އެވަނީ ފާސިޤުމީހުންގެ ފޭރާމެއްގައެވެ

އަހަރެން . ތިޔަ އަޅާގެ އަނގަ ހިމޭނުން ބާއްވާށެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

َمْن َأَهاَن ُسْلطَاَن اللَِّه ِفي "  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއަޑު އެހީމެވެ ރަސޫލާ 
ލައްވާފައިވާ ވެރިޔާއަށް އިހާނެތިކޮށް  اهللބިމުގައި ". "اأْلَْرِض َأَهانَُه اللَُّه 
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 މިޙަދީޘް އިމާމް)  ."އެވެ އިހާނެތިކުރައްވާނެ اهللފިމީހާއަށް އިހިތަ

އަދި   .އެވެ ފައިވެކުރައްވާ ޙަސަން ކުރައްވާސުނަނުގައި ރިވާ الترمذي

 ވެދެއްވާފައިކުރުކޮށްޛި 176ص  5ج   األلباني سلسلسة الصحيحةالشيخ 

 (.އެވެ

ންނަށް އަޑުއަހާ މުސްލިމްވެރި -َرِضَي اللَُّه َعْنهم  -މިއީ ޞަޙާބީން 

. ފައިވާ ބައެއް ދަލީލުތަކެވެދެއްވާކިޔަމަންވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް

 އިތުރުވެދިޔަންނަށްވުރެ ޢިލްމީގޮތުން މިއުއްމަތުގެ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރި

އެބަޔަކަށް  اهللއެބައިމީހުންނަކީ . މީހުންނަކީ އެބައިމީހުންނެވެ

ހެޔޮމަގު ޙާސިލްކުރެވޭނީ . ހިދާޔަތްދެއްކެވި މީސްތަކުންނެވެ

 .އެބައިމީހުންގެ ހިދާޔަތަށް ތަބަޢަވެގެންނެވެ
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މުސްލިމް ވެރީންނަށް ކިޔަމަންވެ އަޑުއެހުމަކީ 

ޢިލްމުވެރީން  ބަޔާންކޮށްދެއްވާވާޖިބުވެގެންވާކަމެއްކަން 

 :އް ފައިވާ އެކިބަސްތަދެއްވާބަޔާންކޮށް

ކަމެއްގައި  އަހުލުއްސުންނަތް ވަލް ޖަމާއަތުގައި ފާފައަކަށްނުވާ ކޮންމެ

މަޒްހަބުގައި ވާޖިބުވެގެންވާ  ންނަށް އަޑުއަހައި ކިޔަމަންވުމަކީ އެވެރި

އާ ދެކޮޅުވުމަކީ މިސިފަ .ން އިޖްމާޢުވެގެންވާ އުޞޫލެކެވެޢިލްމުވެރިއަދި 

ން އެބައިމީހުންގެ ންނާއި އަދި ބިދުޢަވެރިހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރި

 .އެއް އަޞްލެވެ ކޮށްފައިވާމަޒްހަބުގައި ބަޔާން

ން ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ ޢަޤިދާފޮތްތަކުގައި އަހުލުއްސުންނަތުގެ ޢިލްމުވެރި

 ކޮންމެފައިވާކަން އެކަން ހޯދާބެލި ޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްދެއްވާނމިކަން ކަ

ގޮތުން ވެރިޔާ އަނިޔާވެރިކަމުގައި  އެ. އެވެ މީހަކަށް ފެންނާނެ

ވެރިޔާއަށް ކިޔަމަންވެ  އެދިޔަކަމުގައިވިޔަސް  ޙައްދުފަހަނައަޅައި

އަޑުއެހުމަކީ އަހުލުއްސުންނަތް ވަލް ޖަމާޢަތުގައި ލެވިގެންވާ 

 .އުޞޫލެކެވެ

ސަލަ ން އިޖްމާޢުވެފައިވާ މިމައްޢިލްމުވެރިި އަހުލުއްސުންނަތުގެ

މިއުޞޫލު " ކަމެއް ވެރީންނަށް ކިޔަމަންވެ އަޑުއެހުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ"
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ބިނާވެގެންވަނީ ޝަރުޢީގޮތުން ޘާބިތުވެ ބަޔާންވެގެންވާ މުތަވާތިރު އެތަށް 

 .ދަލީލުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ

ލިބިގެންވާ އަމުރެއްކަމުގައި  މުހިއްމުކަންސަލަފުއްޞާލިޙުން މިއަމުރަކީ 

ފާޅުވެ އް ކޮށް ފިތުނަތަޞަވަކިން ޚާއް. ޑައިގަތެވެއެބޭކަލުން ދެކިވަ

 ފަސާދަ ޖާހިލުކަންގިނަވެ މީސްތަކުން ޙައްޤުމަގުން ޣާފިލުވެ ބިމުގައި

 .ފެތުރިގެން ހިދާޔަތުން އެއްފަރާތްވެ އެކަހެރިވާހިނދުގައިއެވެ

މިކަމުގައި ސަލަފުއްޞާލިހުންގެ އެތަކެއް މިޘާލުތަކެއް އަހަރެމެންނަށް 

އިވާ އެންމެ ފުރިހަމަ މިޘާލަކީ ގައޭ. އެވެ ވެނަޤުލުވެވިގެން

 رحمه اهلل  إمام أحمد بن حنبلއަހުލުއްސުންނަތް ވަލްޖަމާޢަތުގެ އިމާމް 

ގޮތަކީ މިކަމުގައި ސުންނަތުގައި  މެދުގައި މުޢާމަލާތްކުރެއްވިއާވެރިޔާ

 .ބަޔާންވެގެންވާ މަންހަޖެވެ

 ނިސްބަތްވެގެންހުރެއެވެރިޔާ ނުބައިވެގެންވާ ފިކުރީ މަޒްހަބަކަށް 

މިކަންތަކުގައި . މީސްތަކުންނަށް އެމަޒްހަބަށް ވަނުމަށްް އަމުރުކުރިއެވެ

އުއްމަތަށް ޤުރުއާނަކީ  މުޅި. ވިގެން ދިޔައެވެއެތަކެއްބައެއްގެ ލޭއޮހޮރު

ކަމެއް  މިހުރިހައި. މުގައި ބަލައިގަތުމަށް އަމުކުރިއެވެކަމަޚްލޫޤެއް

މިއްލަ ހަވާނަފްސަށް ހިނގައިދިޔައިރު އިމާމް އަޙްމަދު އަ
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އަމިއްލަ ޖަޒުބާތުތަކަށް އެނބުރި  .ތަބަޢަވެވަޑައިއެއް ނުގަންނަވައެވެ

 އެހެނަސް ސުންނަތުގައި ޘާބިތުވެ. ނުދެއެވެ .ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ

މިސަލަފީ . ކުރެއްވިއެވެވެރިޔާއަށް ކިމަންވުމަށް އަމުރު ހުންނަވައިގެން

 ބިއްޔާ ޤާއިމްވެ ހުންނަވާ ނަ އި ފަރުބަދައެއްފަދައިންއަޘަރުތަކުގަ

ތިބި މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި  ފައިވާ މަންހަޖާ ޚިލާފަށްކުރައްވާބަޔާން

ހަޅުތާލުހެދުމާއި . ހުންނެވިއެވެގަދަފަދަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި

ންނާއި ދެކޮޅަށް ފަސާދައަށް ގޮވާލާ މަޒްހަބުތަކުގެ އަހުލުވެރި

 .ހުންނެވިއެވެޖޯޝާއިފޯރިން އެއްކިބާވެ

 ( 312ص  3ج  )ސުނަނުގައި  - رحمه اهلل - الخاللއިމާމް 
 އަރިއަހުންއިމާމް އަޙްމަދު  اهللއަބޫ ޢަބްދިއް . "ފައިވެއެވެކުރައްވާބަޔާން

ބަޣްދާދުގައި ވެރިންނާދެކޮޅަށް ނުކުމެތިބި މީހުންނާމެދު 

ގައި ކުއެ އެމީސްތަކުންނާ. އެވެ أبا عبد اهللއޭ . ރެވުނެވެކުސުވާލު

އެއާއެކު އެކަން . ކީކޭތޯއެވެ ވިދާޅުވަނީމާމެދު ތުދެކޮޅަށް ނުކުއާ ވެރިޔާ

 سبحان اهلل. ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެެއިންކާރު

އެގޮތަށް . އެކަމަކަށް އަމުރެއްނުކުރަމެވެ .މީސްތަކުންގެ ލެއެވެ

 ،ކުމެގޮތް ދޫކޮށް ނު އަހަރުމެން ކެތްކޮށްގެން މިތިބި. ނުވެސްދެކެމެވެ

މީސްތަކުންގެ ލޭއޮހޮރުވި މުދާތަށް ހަލާކުވެ ޙަރާމްކަންތަކަށް 
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މީސްތަކުން . ބޮޑެވެ ގޮތް ހެޔޮކަން މިތިބި އަރައިގަތުމަށްވުރެ

އަހަރެން . ނުދެކެން ހެއްޔެވެ ދުވަސް ފިތުނައިގައި ޖެހުނު

މިވަނީ ފިތުނައިގައި  ސްތަކުންމިއަދު މީ أبا عبد اهللއޭ . ދެންނެވީމެވެ

ކަމުގައިވިޔަސް  ފިތުނައެއް މިއީ. ވިދާޅުވިއެވެހިނދު އެ. އެވެ ނޫންތޯ

އެކު  އުއްމަތުގެ މައްޗަށް ކަނޑިނެރުމާ. ފިތުނައެކެވެ ޞަމިއީ ޚާއް

މިގޮތުގައި . މަގު މެދު ކެނޑުނީއެވެ އޮތް ދާން. މުވީއެވެންފިތުނަ ޢާ

ސަލާމަތްކުރުމަށްވުރެ ހެޔޮގޮތެއް  އެމީހެއްގެ ދީން. އޮތީ ކެތްކުރުމެވެ

ންނާ އަހަރެން އިމާމް އަޙްމަދު ވެރި އަދި." އެވެ ނޯންނާނެ އެމީހަކަށް

އަދި . ދެކުނީމެވެ ކުރައްވަނިކޮށްދެކޮޅަށް ނުކުތުން އިންކާރު

އެކަމަށް އަމުރެއް އަދި އެކަން އެގޮތަށް  .އެއީލޭތަކެވެ. "ވިދާޅުވިއެވެ

 ."ކުރުމަށް ނުވެސްދެކެމެވެ

މުކަން ދެވިގެންވާ ންމިކަމަކީ އަހުލުއްސުންނަތް ވަލްޖަމާޢަތުގައި މުހި

 - اإلمام الحسن بن علي البربهاريކަމެއްކަމުގައި އެނގިގެންދާ އެއްކަމަކީ 

 ވިދާޅުވެފައިވާ ގައި ފާޅުކޮށް السنةފޮތް  ލިޔުއްވާފައިވާ - رحمه اهلل

އިބައަޅާއަށް . "ކުރައްވާފައިވެއެވެ ބަޔާން އެފޮތުގައި. ބަސްތަކުންނެވެ

މީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ އެމީހާ އަކީ  ރާދުޢާކު ވެރިމީހާގެ މައްޗަށް ބަދު

އަދި ވެރިޔާ . މީހެއްކަން ދަންނާށެވެ ހުރި ހަވާނަފްސަށް ތަބަޢަވެ
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ކުރާމީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ  ދުޢާ އެދި ވެރިމީހާއަށް ހެޔޮ އިސްލާޙްވުމަށް

 ."ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިއެކެވެ إن شاء اهللއެއީ 

ތަޢާލާގެ  اهلل" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - فضيل بن عياضއިމާމް 

ތުން އަހަރެންނަށް އެކަލާނގެ އިޖާބަކުރައްވާނެ ދުޢާއެއް ޟުރަހަ

 ."އެދިިއެވެ ކުރާނީ ވެރިމީހާއަށް ހެޔޮކަންތަކަށް ނަމަ އެދުޢާ އެނގިއްޖެ

އެދި  ވަނީ ވެރިމީހާ އިޞްލާޙުވުމަށް ފަހެ އަހަރެމެންނަށް އަމުރުވެވިގެން

ދުޢާކުރުމަށް  ންގެ މައްޗަށް ބަދުވެރި. މަށެވެދުޢާކުރު

މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް  ންއެއީ ވެރި. އެވެ އަމުރުވެވިގެނެއްނުވެ

. ވިޔަސް މެއެވެ އަނިޔާވެރިވެ އެކަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔަކަމުގައި

ވަނީ  އެބައިމީހުންގެ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާއި އަނިޔާވެރިކަން

ބައެއްކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ  ންނަކީ ޞާލިޙްއެބައިމީހު. އެބައިމީހުންނަށެވެ

 .ނަށެވެންއެކަމުގެ ފާއިދާވަނީ އެބައިމީހުންނަށާއި މުސްލިމް އެންމެ

 .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ މިގޮތުގައި – رحمه اهلل - النوويއިމާމް 

އަށް ކިޔަމަންގަތުމަކީ ޔާާކަމެއްގައި ވެރި ފާފައަކަށްނުވާ ކޮންމެ"

 ."ންވަނީ އިޖްމާޢުވެގެންނެވެގޮތުގައި ޢިލްމުވެރި ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްގެ

 ( 222ص  32شرح صحيح مسلم ج  )
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ވިދާޅުވެފައިވެ ގައި  ( 217ص  32ج  ) المغني - رحمه اهلل -ابن قدامة 

މީހަކަށް  އެމީހެއްގެ ވެރިކަން ޘާބިތުވެފައިވާ ކޮންމެ"  .އެވެ

 ޙަރާމްވެގެންވާދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ . އެވެ ކިޔަމަންވުން ވާޖިބުވެގެންވެ

 . ފަދައިންނެެވެ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ  اهلل. ކަމެކެވެ   

                   

  ( 950النساء ) "ެތިޔަބައިމީހުން ! އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ

އަދި . ގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވާށެވެاهللއަދި . އަށް ކިޔަމަންވާށެވެاهلل

 ."ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ވެރިންނަށް ވެސް މެއެވެ

އިމާމުންނާއި " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - إمام الطحاوي

އެއީ  .ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ ންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ ހުއްދަކަމެއްވެރި

 ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔަކަމުގައިވިޔަސްމެނުބައިކަމުގައި އެބައިމީހުން 

އެބައިމީހުންނަށް . ދުޢާކުރުމެއްނުވެއެވެ އެބައިމީހުންނަށް ބަދު. އެވެ

އެބައިމީހުންނަށް . އެކަހެރިވުމެއްނުވެއެވެކަމަކުން ކިޔަމަންވާންޖެހޭ 

ގެއަށް ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ އެކަލާނ اهللކިޔަމަންވުމަކީ 

ހިނދެއްގައި އޮތީ  ފާފައަކަށް އަމުރުނުކުރާ. ކިޔަމަންވުމެކެވެ
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އެދި  އަހަރެމެންނަށް އޮތީ އެބައިމީހުން އިޞްލާޙްވުމަށް. ކިޔަމަންވުމެވެ

 ) ."ލިބުމަށްއެދި ދުޢާކުރުމެވެ ޢާފިޔަތް އަދި ޞިއްޙަތް އަދި ހެޔޮ
 (  77العقيدة الطحاوية ص 

 اهللދީނުގައި " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  - اهلل رحمه -ابن تيمية  

ޢިލްމުގެ "  ވެރިންނާއި ދެކޮޅަށްނުކުތުން"ނަހީކުރައްވާފައިވާ 

 އެއްވެސް މީހަކު ހުއްދައެއްގެ ޞާލިޙްއަޅުތަކުން ،ންނާއިއަހުލުވެރި

 ވެސް ހުއްދައެއް ންނަށް މަކަރުހަދާ އޮޅުވާލުންއަދި ވެރި. ނުކުރެއެވެ

 ންނާ ދެކޮޅަށްއެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވެރިގޮތަކަށް  އެއްވެސް. ނުކުރެއެވެ

މެ ންމިއީ އަހުލުއްސުންނަތުގައި އެ. އެވެ ނުވާނެ ނުކުތުން ހުއްދައެއް

. ގޮތެވެ ވެސް އައިސްފައިވާ އަދި އެންމެ ފަހާޖެހެންދެން ންސުރެކުރި

ج  مجموع فتاوى)  ."އަދި އެބައިމީހުންގެ ސީރަތުގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ
 ( 21ص  53

 ޞައްޙަ" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - العزيز بن بازالشيخ عبد 

. އެވެ ކަން ބަޔާންވެގެންވެ ންނަށް ކިޔަމަންވާންޖެހޭސުންނަތުގައި ވެރި

ންނަށް ކިޔަމަންގަތުމަކީ ސުންނަތުގައި ވެރި އަދި ރަސޫލާ 

ހެޔޮކަންކަމުގައި އެއީ  ލާޒިމްވެގެންވާ ކިޔަމަންވުމެއްކަމާއި
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المعلوم من واجب العالقة بين )  ."އެވެ ފަރުޟެއްކަމުގައި ބަޔާންވެގެންވެ
 ( 7ص   الحاكم و المحكوم 

 .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - اإلمام أبو الحسن األشعري

ލިބުނު  މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވާ އިިމާމުން އެއީ ރުހިގެން ވެރިކަން"

 ކަމުގައި ބަޔަކު ވިޔަސް ނުވަތަ ގަދަބާރުން ވެރިކަން ހޯދި ބައެއްކަމުގައި

ން ގަތުމުގައި ދެމިހުރުމަކީ ޢިލްމުވެރިމަންވިޔަސް އެވެރިޔާއަށް ކިޔަ

 ވިޔަސް ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަދުލުވެރި. ކަމެކެވެ އިޖްމާޢުވެގެންވާ

 ވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ އޮތް ވިޔަސް އެފަދަ ކަމުގައި ވެރިއެއް

ގެ ގެކޮޅަށް اهلل ،ންނާއެކު ޖިހާދުކުރުމާއިއެވެރި. ނޫނެވެގޮތެއް

ޙައްޖުވުމާއި، މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ޒަކާތްދިނުމަށް އެބައިމީހުން 

އެބައިމީހުންގެ ، އެދެފިނަމަ އެބައިމީހުންގެ އަތްތަކަށް ޒަކާތްދިނުމާއި

 ނަމާދުކުރުމާއި، ޢީދުނަމާދުކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެ ފަހަތުގައި ހުކުރު

 ( 294ص  رسالة إلى أهل الثغر ) ."އެވެ
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ންނަށް އެއްޗެހިކިޔުމާއި، މަކަރުހެދުމާއި، ރުޅިވުމަކީ މުސްލިމްވެރި

ލުތަށް، އަދި ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީ

ނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް ންއަޅުތަކުންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެބައިމީހު

 .އެދި ދުޢާކުރުމެވެ

            ( 969غافر ) " ެއެބައިމީހުންގ

ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން އިލާހަށް . ވެރިއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

ތިމަންއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ . ދުޢާކުރާށެވެ

 ."ހުށީމެވެ

                 

  ( 955األعراف)  "ާގޮތުގައި  މަޑުމޮޅިކަމާއި ވަންހަނާވެގެންވ

ހަމަކަށަވަރުން . ދަންނަވާށެވެ އަށް ދުޢާاهللތިޔަބައިމީހުން 

 ."އެވެ ލޯބިވޮޑިގެންނުވެ اهللމީހުންދެކެ  ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދާ

. އެވެ ފައިވެކުރައްވާރިވާހުން އައަރި ނަބިއްޔާ   النعمان بن بشير

  ( 363ص  2أبوداود ج ) ."ދުޢާއަކީ އަޅުކަމެވެ"
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އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައިވާ " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  أنس بن مالك

ކުރައްވާ ގެ ބޮޑެތި ޞަޙާބީން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ނަހީނަބިއްޔާ 

ތިޔަބައިމީހުން ". އެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވި ރަސޫލާ . ދެއްވިއެވެބަޔާންކޮށް

ންނަށް ވެރި އެ .ންނަށް އެއްޗެހި ނުކިޔާށެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި

އަށް اهللއަދި . އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ރުޅިނުވާށެވެ. ހަދާށެވެމަކަރުނު

 ."ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވާށެވެ

އަހަރެމެންގެ " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - إمام الطحاوي 

ންތަކަކީ ނުލަފާ ބައެއްކަމުގައި ވިޔަސް ކީ ނުވަތަ ވެރިއިމާމުންތަކަ

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް . އެވެ އެބައިމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމެއްނުވެ

 ކިޔަމަންވާންޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެ. އެވެ ނުބައި ދުޢާކުރުމެއްނުވެ

 ދީނުގައި އަމުރުވެވިގެންވަނީ އެ. އެވެ ކިޔަމަންގަތުމުން ބޭރުވުމެއްނުވެ

އެދި  އެދި އަދި ޢާފިޔަތް ލިބުމަށް ން އިޞްލާޙްވުމަށްވެރި

 ( 77عقيدة الطحاوية  ص )  ."ދުޢާކުރުމެވެ

އަހުލުއްސުންނަތުގެ އިމާމުން އެބައިމީހުންގެ އަޤީދާގައި  ކަމަކީ މި

ދެކުނު ކަމެއްކަން އެނގިގެންދާ ކަންތަކުގެ  ގޮތުގައި މެއްގެމު ކަންމުހި

 اإلمام الحسن بن علي البربهاري މިގޮތުންް. މެނެެއެވެހި ތެރޭގައި
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ވެރިމީހާގެ އަޅާއަށް އިބަ" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ السنةފޮތް  ލިޔުއްވާފައިވާ

ނަމަ އެއީ ހަވާނަފްސަށް  މީހަކު ފެނިއްޖެ ދުޢާކުރާ މައްޗަށް ބަދު

 އަދި ވެރިޔާއަށް ހެޔޮ. ދަންނާށެވެ ކަމުގައި މީހަކު ހުރި ތަބަޢަވެ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއީ ސުންނަތުގެ  اهللމީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ  ދުޢާކުރާ

 ."އަހުލުވެރިއެކެވެ

މެދުގައި ޝެއިޚް  ދުޢާކުރުމުން އެއްކިބާވެގަންނަ މީހަކާ ންނަށް ހެޔޮވެރި

ޖަވާބުގައި  .އާ ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ  - رحمه اهلل -އިބްން ބާޒް 

ތިގޮތުގައި ކުރަމުންދަނީ އޭނާ ތިޔަކަންތަށް . "އެވެ ބަޔާންކުރެއްވި

ލިބިފައި ނުވުމުވެ  ޢިލްމު ވާދީނުގައި. އޭނާގެ ޖާހިލުކަމުންނެވެ

މެ ންދުޢާކުރުމަކީ އެ ވެރިޔާއަށް ހެޔޮ. ސަބަބުންނެވެ

އަށް اهلل. ހެޔޮކަންބޮޑުވެގެންވާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަންތަކެވެ

 ."ހެޔޮކަންތަކެވެ ބޮޑުކުށްތަންކުރެވޭ އެންމެ 

ވެރިޔާއަށް " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  - رحمه اهلل - عبد البرابن  ްއިމާމ

ފަހެ އަޅާ  ލިބިފައި ނުވާނަމަނަޞޭޙަތްދިނުމަށް ކުޅަދާނަކަން 

ގެ  ފަހެ ނަބިއްޔާ  .ދުޢާކުރާށެވެ އަދި ވެރިޔާއަށް ހެޔޮ. ކެތްކުރާށެވެ

أنس بن . ފައިވެއެވެކުރައްވާންނަށް އެއްޗެހިކިޔުން ނަހީޞަޙާބީން ވެރި
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 ދުވަސްވީއަރިހުގައިވި  ނަބިއްޔާ  .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  مالك

 ންނަށް އެއްޗެހިކިޔުން ނަހީކުރެއްވިޞާޙާބީން އަހަރެމެންނަށް ވެރި

 ."އެވެ

ދުވަސްވީ  ތެރޭގައިވި ގެމިތަނުގައި ބަޔާންވެފައި މިވަނީ ޞަޙާބީން

ންނަށް އެއްޗެހިކިޔުމާއި، ވެރި -َرِضَي اللَُّه َعْنهم  -ޞަޙާބީން 

ތަކުގެ ތެރެއަށްވަނުން ޙަރާމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ތައްްމީހުންގެ ކަންއެބައި

 .ވާ ކަމެވެއިއްތިފާޤްވެފައި

އާ ވެރިޔާ" . ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - أبي مجلزއިމާމް 

މީހަކީ އިންސާނާ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ  ކިޔާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި

ބޭރުވެގެންދާ އިސްތަށި ހަށިގަނޑުން ބޭލުވިގެންދާފަދައިން ދީނުން 

 ."މީހެކެވެ

ދަށްކޮށް  ދިމާލަށް އެއްޗެހިބުނެ އެބައިމީހުންގެ ހައިބަތު ންނާވެރި

ބުނެ ނުވަތަ ހެޔޮކަންތަކަށް  ނަހީކުރުމޭ އްއެއްޗެހިކިޔުމަކީ މުންކަރާތްތަ

ވަރުގަދައަކަށް  މެންްމީހާއީ އެ ކުރާ އްބުނެ ކަންތަ މޭއަމުރުކުރަ

މީހާ ޙައްޤުވެގެންނުވާ ބަސްތަކެއް  އެފަދަ .މީހެކެވެ މަގުފުރެދިފައިވާ

އެހެންމެ މިކަމަކީ  އަދި ހަމަ. ގެ ޝަރީޢަތަށް ނިސްބަތްކޮށްފިއެވެاهلل
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ޤުރުޢާނާއި ސުންނަތުގައިވާ ދަލީލުތަކާ ޚިލާފަށްބުނެ ސަލަފުންގެ 

 .ކަމެކެވެ ބޮޑު އެކަހެރިވެގެންވާ ނުބައިކަން އަޘަރުތަކާ

 اهلل ދީނުގައި" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  - اهلل رحمه -ابن تيمية އިމާމް 

ޢިލްމުގެ  "ނުކުތުން ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް"ފައިވާ، ކުރައްވާނަހީ

 އެއްވެސް މީހަކު ހުއްދައެއް އަހުލުވެރީންނާއި ޞާލިޙް އަޅުތަކުންގެ

 ވެސް ހުއްދައެއް ންނަށް މަކަރުހަދާ އޮޅުވާލުންއަދި ވެރި. ނުކުރެއެވެ

 ންނާ ދެކޮޅަށްގޮތަކަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވެރި އެއްވެސް. ނުކުރެއެވެ

މެ ންްމިއީ އަހުލުއްސުންނަތުގައި އެ. ނުވާނެއެވެ ނުކުތުން ހުއްދައެއް

. ގޮތެވެ ވެސް އައިސްފައިވާ ކުރީންސުރެން އަދި އެންމެ ފަހާޖެހެންދެން

 مجموع فتاوى) ." ވަނީ މިފަދައިންނެވެ މީހުންގެ ސީރަތުގައިއަދި އެބައި
  (21ص  53ج 

ންނަށް ވެރި" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - اهلل رحمه - أبو عثمان الصابوني

އެބައިމީހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ، އިޞްލާޙްވުމަށާ، ލިބުމަށާ ތައުފީޤު

 ބަޔާންވެގެންވާ އެދި ދުޢާކުރުމަކީ ދީނުގައި ބަޔަކަށްވުމަށް ޢަދުލުވެރި

 ން ޢަދުލުން އެއްކިބާވެ އަނިޔާވެރިއެވެރި. ގޮތް ކަމުގައިދެކެމެވެ

ހިފައިގެން  ވިޔަސް އެބައިމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކަނޑި ބައެއްކަމުގައި

ޅަށް ނުކުންނަ ދެކޮ ންނާވެރި. އެވެ ނުވާނެ ނުކުތުން ހުއްދައެއް



 
36 

 

 ހެޔޮ ގައިވުންއާ އެކުދެކޮޅަށް ވެރިޔާ މީސްތަކުންނާ ބަޣާވާތްކުރާ

 ( 306ص   عقيدة السلف أصحاب الحديث)  ."އެވެ ގޮތްކަމުގައިވެ

ވެރިޔާ " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - اإلمام أبو الحسن األشعري

ލިބިދިނުމަށް އެދި  އެދި އަދި ޢަދުލުވެރިކަން އިޞްލާޙްވުމަށް

ނިކުުތުމަކީ ހިފައިގެން  ދެކޮޅަށް ކަނޑިއާ އަދި ވެރި. އެވެ ދުޢާކުރުންވެ

ގައި ބަޣާވާތުގެ ކުއެ ޢަދުލުވެރި އިމާމްއާ. ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ

أصحاب  إعتقاد أهل السنة)  ."ނުކުތުންވެއެވެ ންނާ ދެކޮޅަށްއަހުލުވެރި
 ( 311ص   الحديث

 މާއި އަދި ނުބައިއުުކި ންގެ ކަންތައްތަކާ ބެހި އަދި އެއްޗެހިވެރި

 މިކަމަކީ މި. ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެމަކީ އުުކި ބަސްތަކުން އެއްޗެހި

 އްމިކަންތަ. ފައިވާ ކަމެކެވެކުރައްވާޠާހިރުވެގެންވާ ޝަރީޢަތުގައި ނަހީ

 .ވެގެންވާ ކަމެކެވެންްބަޔާ މީހާގެ ނުބައިކަން ފާޅުވެ ކުރާ

ގެ اهلل" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -  أبي جمرة

ابن އަދި . ގެކޮޅުއަންދާލިކަމުގެ ޚަބަރުލިބުމުން މައްކާއަށް ދިޔައީމެވެ
ވަރަށް  އެނގިވަޑައިގަތުމުންބައްދަލުވެ އަހަރެންނަކީ ކާކުކަން  އާ عباس

ހުރެ އަހަރެން ޙައްޖާޖު ބިން  އެތަނުގައި. އްްކުރެއްވިއެވެގާތްކޮށް ކަންތަ
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 ގަތުމުންއިވިވަޑައި ދިމާލަށް އެއްޗެހިކިޔާ އަޑު ޔޫސުފްއާ

 ."މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނުވާށެވެ ޝައިޠާނާއަށް ވާގިދޭ. "ވެރެއްވިއެބަޔާންކު

. މިއަޘަރު އިމާމް އަލްބުޚާރީ ތާރީޚުލް ކަބީރުގައި ގެނެސްދީފައިވެއެވެ)

 (304 ص . ރިވާޔަތުގައިވާ ހުރިހާ ރިޖާލުންނަކީ ޘީޤާއިންނެވެ

ން ކުދި ޒުވާން. އާއި ސުވާލުކުރެވުނެވެ الشيخ صالح الفوزان

ބުނެ  އްްންނަށް ޢައިބުބަސްތައެބައިމީހުންގެ މަޖްލިސްތަކުގައި ވެރި

 .މިކަމުގައި ޝެއިޚްގެ ރައުޔުއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ހަދައެވެ އެއްޗެހިކިޔައި

ޢަމަލުތަކަކީ ބަޔާންވެ  ތިޔަ .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ ޖަވާބުގައި ޝެއިޚް

އެއްގޮތަކީ އެބައިމީހުން . ގޮތުގައި ބާޠިލް ޢަމަލުތަކެކެވެ އެނގިގެންވާ

ނޫނީ އެބައިމީހުން ނުބައި . ބޭނުންވުމެވެ ކުރުމަށް އްނުބައިކަންތައްތަ

މިއީ . ރުކުރީއެވެސަަޖެހި އެބައިމީހުންގެ އަ ދަޢުވަތްތަކުގެ އަހުލުވެރީންނާ

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސަލަފުން އަދި އަހުލުއްސުނަތް ވަލް ޖަމާޢަތުގެ 

 ( 57ص   ة عن أسئلة المناهج الجديدةأجوبة المفيد)  .ގޮތެއްނޫނެވެ

އަލްޚަލީފާ މުތަވައްކިލް " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - المروزي

އެހިނދު އިމާމް . ކުރުކޮށްދެވުނެއެވެޛިއިމާމް އަޙްމަދުގެ އަރިހުގައި 

ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެން އެވެރިޔާއަށް . "އެހީމެވެ އަޑުވިދާޅުވާއަޙްމަދު 
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އެދި  އަދި ހެޔޮ ޢާފިޔަތް ލިބުމަށް ،އެދި ލިބުމަށް އިސްލާޙް

 ."ދުޢާކުރަމެވެ
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 ދިނުން އޮތީ ސިއްރިޔާތުގައި ތްންނަށް ނަޞޭޙަމުސްލިމްވެރި

 ކަމާއި މީސްތަކުންނަށް އިނގޭ ފާޅުކަންބޮޑުގޮތުގައި ނޫން

 :ކަމުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތަށް 

. އެވެ ފައިވެކުރައްވާއަރިހުން ރިވާ ނަބިއްޔާ    عياض بن غنم

َمْن َأرَاَد َأْن يَ ْنَصَح ِلِذي ُسْلطَاٍن ِفي » .އެވެ ކުރެއްވި ޙަދީޘް ނަބިއްޔާ 
 َأْمٍر َفاَل يُ ْبِدِه َعاَلنَِيًة، َوَلِكْن لَِيْأُخْذ بَِيِدِه، فَ َيْخُلو بِِه، فَِإْن قَِبَل ِمْنُه َفَذاَك، َوِإالَّ َكانَ 

 ދޭން ބޭނުންވާ އެމީހެއްގެ ވެރިޔާއަށް ނަޞޭހަތް"  «َقْد َأدَّى الَِّذي َعَلْيِه َلهُ 

( ގޮތުގައިކުރާ އިޢުލާން)ގޮތުގައި  މީހާ އެކަން މީސްތަކުންނަށް އިނގޭ

ވަކިވެ  ވެރިޔާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން މީސްތަކުންނާ. ނުކުރާށެވެ

ދިން ނަޞޭހަތް ޤަބޫލުނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އިބަ އަޅާއަށް . ގަންނާށެވެ

 ."އެހިނދު އަދާކޮށްފިއެވެ އްްރުވެވިގެންވާ ކަންތައަދާކުރުމަށް އަމު

ގައި  507 ص 2 جސުނަނުގައި  ابن أبي عاصمމިޙަދީޘް )

 ص 1 جއަދި އިމާމް އަޙްމަދު މުސްނަދުގައި . ރިވާކޮށްފައިވެއެވެ

 (.އަދި މިޙަދީޘަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ 701
މިޙަދީޘުން ދަލީލުކުރެވެނީ ވެރިޔާއަށް ނަޞޭޙަތްދިނުންވަނީ 

. ބޮޑުގޮތެއްގައި ނޫނެވެ ފާޅުކަން ކުރާ ގޮތާއިއިޢުލާން. ކަމެވެެސިއްރުގައި

ބަރުތަކުގެ މަތީގައި ނުވަތަ މިމްމަޝްހޫރުކޮށް  އްވެރިޔާގެ ކުށްތަ

އާއި  ކަރުދާސްތަކުގަ އާއި ނޫސް ޙަފްލާތަކުގައި އަދި މިސްކިތްތަކުގައި
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 މަލުކުރާއަދި މިފަދަ ޢަ. އެވެ ނުވެ މަޖައްލާތަކުގައި ބަޔާންކުރުމެއް

އެފަދަ ބަޔަކު . ތަކީ ޙައްޤުކަމުގައި ނުދެކޭށެވެތައްމީސްތަކުން ކުރާކަން

 .ކަމުގައި ދެކުނަސް މިއީ ސުންނަތާ ޚިލާފްކަންކަމެވެ މިއީ ހެޔޮގޮތް

. ދިނުމަކީ މިކަމުގައިވާ އަޞްލެވެ ންނަށް ސިއްރުން ނަޞޭޙަތްވެރި

އޭނާ  މީހާ ދިނުމުގައި ޤާއިމްވެއްޖެ މިގޮތުގައިހުރެ ނަޞޭޙަތް

 .މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފިއެވެ ހޭއަދާކުރަންޖެ

މީހަކު  އެވެނި. އެވެ ޙަދީޘްތަކުގައި އޮތީ ރަސޫލާ  ޙުއްޖަތް

ޢަމަލެއްގައި  ބުނެފައިވާ ބަސްތަކުގައި ނުވަތަ މިވެނި މީހަކު ކުރާ

 މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެ ފަދަ ކިތަންމެ މޮޅު އެއީ ކޮންމެ. ނޫނެވެ

 . އެވެ ކުރައްވާފައިވެއެކަލާނގެ ވަޙީ. އެވެ      

                     

                        

                  ( النور

އާއި އެކަލާނގެ اهللއެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ޙުކުމްކުރުމަށް " ( 950-950
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ހިނދު  ހަށް އެބައިމީހުނަށް ގޮވައިލައްވައިފިއަގެ އަރި ރަސޫލާ 

ކަށަވަރީ ތިމަންނަމެން އަޑުއަހައި އަދި  މުއުމިނުންގެ ބަސް ވާކަން

 މީހުންނަކީ އެއީ ބު ހޯދައިފިހަމަކަށަވަރުން ކާމިޔާ. ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ

އަށް اهللއަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވެ އަދި اهللއަދި . އެވެ

ފަހެ . މީހާ ދަންނާށެވެ ބިރުވެތިވެ އެކަލާނގެއަށް ތަޤްވާވެރިވެއްޖެ

 ."އެބައިމީހުންނީ ނަޞީބުލިގެންވާ މީހުންނެވެ

 . އެވެ ވަޙިކުރައްވާފައިވެ اهللއަދިވެސް         

                    

                     

 ( 936األحزاب ) " ިއެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަކަށް ނިޔާކުރައްވައިފި  އާއިاهللއަދ

ވެސް  ފިރިހެނަކަށްވެސް އަދި މުއުމިން އަންހެނަކަށް ހިނދު މުއުމިން

އެކަލާނގެ އަށާއި اهلل. އެވެ އެކަމެއްގައި އިތުރު އިޚްތިޔާރެއްނުވެ

މިހާ ފާޅުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން އެމީހަކު  ރަސޫލާއަށް އުރެދިއްޖެ

 . އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވައެވެ." އެވެ މަގުފުރެދިއްޖެ     
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     ( 960النساء )" ިބާވައިލެއްވި  اهللއަދ

އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ތަބަޢަވުމަށް  ފޮތަށާއި ރަސޫލާ 

ނަފްރަތުވެ  އްްނަށް އަންގާލެވިއްޖެނަމަ މުނާފިޤުންތަންތިޔަބައިމީހު

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ".އެވެ އިބަނަބިއްޔާއަށް ފުރަގަސްދޭތަން ފެންނާނެ

 .ކުރެއްވިއެވެވަޙީ            

                

         ( 965النساء )"ިއިލާހު  އިބަނަބިއްޔާގެ ވެރ

 ހަމަހިލާ އެބައިމީހުން އީމާންވީ. ޤަންދެއްވާ ވަޙީކުރައްވަމެވެ

އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ . އެވެ ކަމުގައިނުވެ

ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި އިބަނަބިއްޔާގެ އަތްމައްޗަށް 

އަދި އެހިނދު އިބަނަބިއްޔާ ޙުކުމްކުރެއްވި . ނެވެޙުކުމްކުރުމަށްދާންދެން

. މެދު އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ދަތިކަމެއް އޮވެގެންނުވާނެއެވެ ގޮތާ

މެދު ފުރިހަމަވެގެންވާ ކިޔަމަންވުމަކުން  އަދި އެބައިމީހުން އެޙުކުމާ
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 . އެވެ އަދި އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެ." ންވާނެތެވެކިޔަމަ  

                           

                      

 ( 005النساء ) "ުފަހުގައި ރަސޫލާ  ބަޔާންވުމަށް އަދި އެމީހަކަށް ތެދުމަގ 

މީހާ  އާ ދެކޮޅުވެ މުއުމިނުންގެ މަގު ނޫންމަގަކަށް ތަބަޢަވެއްޖެ

އިޚްތިޔާރުކުރި މަގަކަށް ތިމަންއިލާހުު އެމީހަކު  އެމީހަކު އެ. ދަންނާށެވެ

އެއީ . ތަނަކީ ނަރަކައެވެ އަދި އޭނާއަށް އޮތް. ދޫކުރައްވާހުށީމެވެ

 ."ވެގެންވާ ނިމިދިއުމެކެވެނުބައި

 ވުމުން އަހަރެމެން މުސްލިމް އަޚުންނަށާއި އުޚްތުންނަށް ނަބިއްޔާ 

ޙަދީޘްތަކާއި  ފައިވާ މިކަންތަކުން އެކަހެރިވެ ރަސޫލާ ކުރައްވާނަހީ

މީހާއަށް އޮތީ  މިގޮތުން ޚިލާފްވެދާ. ޚިލާފްނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްދެމެވެ

ށް މަގުފުރެދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ބޮޑުވެގެންވާ ފިޠުނައަކާ ބައްދަލުކޮ

  . އެވެ ކުރައްވާފައިވެވަޙީ اهلل. ލިބުމެވެެވޭންދެނިވި ޢަޒާބު 
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   ( 963النور ) "ާމީހުނަށް ބަލާއެއް  ޚިލާފްވެދާ އެކަލާނގެ އަމުރ

ނުވަތަ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބް ޖެހިދާނެކަމަށް އެބައިމީހުން 

    . އެވެ އަދިވެސް ވަޙީކުރެއްވި." ބިރުވެތިވާހުށިކަމެވެ

       ( 930يونس )  "ްވަނީ  ފަހުގައި ފަހެ ޙައްޤުގޮތަށ

 ."މަގުފުރެދުންނޫން ކޮންއެއްޗެއް ހެއްޔެވެ

އަޘަރުތަކެއް މިގޮތަށް  އްްމިޙަދީތްތަކާ ގުޅިގެން ސަލަފުއްޞާލިހުންގެ އެތަ

 .އެވެ އައިސްފައިވެ

 331ص  5ج އިމާމް އަލްބުޚާރީ ޞަޙީޙުގައި  

. ދެންނެވުނެވެސުވާލުއާ   أسامة بن زيد". ފައިވެއެވެކުރައްވާބަޔާނ

 ންތޯނުދަންނަވަނީ ކީއްވެގެ އްްށްގޮސް ކަންތައްތައަރިއަހަ އުޘްމާން 

. ވިދާޅުވިއެވެ އެހިނދު އުސާމާ ބިން ޒައިދް . އެވެ

ދައްކަންޖެހެނީ  އްނަށް ހީކުރެވެނީ އަހަރެން އެވާހަކަތަންތިޔަބައިމީހު

 އާއަހަރެންނާ ޚަލީފާ. ޤަންދީބުނަމެވެ اهلل. ހެއްޔެވެއަޑުއިވޭގޮތަށް

. ގޭގޮތަށް ވާހަކަދެއްކީމެވެނނޭ ދެމެދުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
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މީހެއްގެ ގޮތުގައިވެ  މިދުނިޔެމަތީގައި ފާޅުކޮށް މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ

  ."އެވެ މެފުރަތަމަ ހުޅުވާމީހެއްގެ ގޮތުގައިވާން ބޭނުމެއްނުވެންއެދޮރު އެ

މިތަނުގައި އުސާމާ " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - الحافظ عياض

 ނަޞޭޙަތް ގެ މުރާދަކީ އަޑުހަރުކޮށް ވެރިމީހާއަށް ބިން ޒައިދު

އެއީ އެކަމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ފާފައިގެ . ދިނުމުގެ ދޮރު ނުހުޅުވުމެވެ

 އޮތީ މަޑުމައިތިރިކަމާ ދިނުން އެހެނަސް ނަޞޭޙަތް. އެވެކަމާއެކުގަޑުބޮ

ވެރިޔާ އެނަޞޭޙަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް . އެވެގައި ސިއްރިޔާތުގައެކު

އަށް  52ص   7 فتح الباري ج) ."އެވެ އޮތީ އެގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރުން

 (.ބަލާށެވެ

"  .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -  الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި  އްްކުރާ އެކިއެކި މުންކަރާތްތަ ންވެރި

އަޑުހަރުކޮށް އިންކާރުކުރުމުން އޭގެ ހިތިނަތީއްޖާ ދިއުންއޮތީ 

މައްޗަށް އަޑުހަރުކޮށް  ގެއުޘްމާން . ވެނގެނޭ ކަމެއްބަކަށް ކިހާހިސާ

 ."ނިމިދިޔައީ ޚަލީފާ ޤަތުލުކުރުމާ ހަމައިންނެވެ ރުކުރުމުން އެކަންއިންކާ

 ( 115ص   مختصر صحيح مسلم) 
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ވާހަކަދެއްކުން  އާވެރިޔާ" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - ابن النحاس

ތެރޭގައި މީސްތަކުންގެ  ގިނަ. އޮތީ އެކަހެރިކޮށެވެ އިޚްތިޔާރުކުރުން

ނަޞޭޙަތްދިނުމަށް ދާމީހާ . ނޫނެވެއެއް ގޮތުގަ މުވެގެންދާންްމެނަށް ޢާންްއެ

. ލޯބިކުރުންއޮތީ ވެރިއާއަށް ސިއްރުގައި ނަޞޭޙަތްދިނުމެވެ

)  ."ނަޞޭޙަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމެވެ ތިންވަނަފަރާތެއްނެތި ފޮރުވިގެންވާ
 ( 67 تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص

ކަންތައްތަކުގައި " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  - رحمه اهلل - الشوكانيއިމާމް 

 އަށް ނަޞޭޙަތްދިނުންވެޔާމީހާ ވެރި ވެރިމީހާއަށް ކުށްކުރެވޭކަން ދަންނަ

މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި  އޮތީ އެތަކެއް މިނަޞޭޙަތްދިނުން. އެވެ

 އެހެނަސް ޙަދީތްގައި. ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތެއްގައެއްނޫނެވެ ފާޅުކޮށް

 ހިފައިގެން މީސްތަކުންނާ ފަދައިން ވެރިޔާގެ އަތުގައި ވާރިދުވެގެންވާ

ނަޞޭޙަތްދިނުމުގައި އެކަމެއް ގަދައަޅާ . އެކަހެރިވެ ހުރެގެންނެވެ

ވެރިކަންދެއްވާފައިވާ ވެރިޔާ  މަތީގައިޔެމިދުނި اهلل. ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ

 އްްޢަމަލުތަވެރިމީހާގެ . މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނަހަދާށެވެ ދެރަނިކަމެތި

ދެކޮޅަށް އާ ވިޔަސް އެވެރިޔާ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ދިޔަކަމުގައި

ص   7 السبل الجراد المتدق على حدائق األزهار ج) ." އެވެ ނުކުތުމެއްނުވެ
556 ) 
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 .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - ن بازالشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل ب

ކުށްތަކުގެ ވާހަކަދެއްކުމާއި ންކުރާ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ވެރި"

އަދި . އިޝްތިހާރުކުރުމަކީ ސަލަފުންގެ މަންހަޖެއްނޫނެވެ އްްއެކަންތަ

ވެސް ސަލަފުންގެ  ބަރުތަކުގެ މަތީގައި ދެއްކުމަކީމިމް އްމިކަންތަ

ނިމުންދާނީ  ،ކުރުމުންމިގޮތަށް ޢަމަލު. މަންހަޖެއްނޫނެވެ

ތަކުގައި އްހެޔޮކަންތަންއަމުރުކުރާ އަދި ވެރި. އިންޤިލާބުތަކަށެވެ

ދެކޮޅަށްނުކުމެ  އާއެއަށްފަހު ވެރި. ކިޔަމަންވުމުން އެއްކިބާވެގަތުމަށެވެ

المعلوم )  ."ލިބިދިނުމެވެ ތަކެއްގެއްލުންްލްނުވެ އެތަކެއް ޞިފާއިދާއެއް ޙާ
 ( 22ص   من واجب العالقة بين الحاكم و المحكوم 
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އެބައިމީހުން ފަހުގައި  ންނަށް ނަޞޭޙަތްދިނުމަށްމުސްލިމްވެރި

 ންނާވިޔަސް އެފަދަވެރި ކަމުގައި އެނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުނުކުރި

ކަމުގެ ދަލީލުތަކާއި  ވާންނުކުތުމަކީ ޙަރާމްވެގެ ދެކޮޅަށް

ންގެ ވަނީ ކެތްތެރިވެ އެވެރި އަޅުތަކުންނަށް ވާޖިބުވެގެން

 :ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައިތިބުންކަމުގެ ދަލީލުތައް 

 ޙަދީޘްކުރެއްވި ރަސޫލާ  .އެވެ ފައިވެކުރައްވާރިވާ  ابن عباس

ًرا، ». އެވެ َمْن رََأى ِمْن َأِميرِِه َشْيًئا َيْكَرُهُه فَ ْلَيْصِبْر، فَِإنَُّه َمْن فَاَرَق اْلَجَماَعَة ِشب ْ
 «َفَماَت، َفِميَتٌة َجاِهِليَّةٌ 

މީހާ  ފެނިއްޖެ އްއެމީހެއްގެ އަމީރުގެ ފަރާތުން ނުބައިކަންތައްތަ" 

ހަމަކަށަވަރުން . ކެތްކުރާށެވެއެކަންތައްތަށް އެކަހެރި ކުރުމަށްފަހު 

 މީހާ އެގޮތުގައި މުސްލިމުންގެ ޖަމަޢަތާ ކައިވަތެއްހާ މިންވަރަށް ވަކިވެދާ

)  ."މަރަކުންނެވެ ނަމަ އޭނާ މަރުވެދާނީ ޖާހިލިއްޔަ މަރުވެއްޖެ ހުރެ
 ( 3777ص  1ج   مسلم و 5 ص 31 أخرجه البخاري ج

 .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -މިޙަދީޘާމެދު އިމާމް އިބްން ޙަޖަރު 

އާ ވިޔަސް އެވެރިޔާ މިޙަދީޘަކީ ވެރިޔާ ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔަކަމުގައި"

އޭނާގެ . ކަމުގައިވާ ދަލީލެކެވެކަމެއް ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ މަނާވެގެންވާ
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ވެސް ކިޔަމަންގަތުމަކީ  ގަދަބާރުން ވެރިކަމަށް އަރައިހުންނަ ވެރިޔާއަށް

 ."ންވަނީ ޢިޖްމާޢުވެގެންނެވެގޮތުގައި ޢިލްމުވެރި ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްގެ

 ( 9 ص 31 البخاري ج فتح الباري بشرح صحيح) 

 ރަސޫލާ . އެވެ ފައިވެކުރައްވާރިވާ  عبد اهلل بن مسعود

يَا َرُسوَل اللَِّه َفَما : قَاُلوا« َسَتُكوُن أَثَ َرٌة َوأُُموٌر تُ ْنِكُرونَ َها». އެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވި
 «تُ َؤدُّوَن الَحقَّ الَِّذي َعَلْيُكْم، َوَتْسأَُلوَن اللََّه الَِّذي َلُكمْ »: تَْأُمُرنَا؟ قَالَ 

 أثرةފަހުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ނަބިއްޔާ ދުނިޔެދޫކުރެއްވުމަށް ތިމަން"

މީސްތަކުންގެ  އެހެންމީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ މަތިވެރިކަންފެނި )

އަދި ތިޔަބައިމީހުން އިންކާރުކުރާ އެތަށް ( ޗަށް ގަދަވެގަތުންމައް

 ތިމަންނަމެން އެހިނދު ސުވާލު" އެވެ ފެނިގެންދާނެ ތަކެއްތައްކަން

. އެޙާލުގައި އަހަރެމެން ޢަމަލުކުރުންއޮތީ ކިހިނެތްތޯއެވެ. ދެންނެވީމެވެ

ނަށް ދޭންޖެހޭ ންމީހުތިޔަބައިމީހުން އެބައި. " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުހޯދުމަށް އެދި ންތިޔަބައިމީހު. ދޭށެވެ އްްޙައްޤުތަ

 و 5 ص 31 أخرجه البخاري ج)  ."ރަތުގައި ދަންނަވާށެވެޟުގެ ހަاهلل
 ( 3772ص  1ج   مسلم

َدَخْلَنا َعَلى ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت،  .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  جنادة بن أبي أمية
َفُعَك اللَُّه بِِه، َسِمْعَتُه ِمَن النَِّبيِّ : َوُهَو َمرِيٌض، قُ ْلَنا ْث ِبَحِديٍث يَ ن ْ َأْصَلَحَك اللَُّه، َحدِّ
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فَ َقاَل ِفيَما  َدَعانَا النَِّبيُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َبايَ ْعَناُه،: َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ 
َنا ْمِع َوالطَّاَعِة، ِفي َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا، َوُعْسرِنَا »: َأَخَذ َعَلي ْ َأْن بَايَ َعَنا َعَلى السَّ

َنا، َوَأْن اَل نُ َنازَِع اأَلْمَر َأْهَلُه، ِإالَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا، ِعْندَُكْم مِ  َن َوُيْسرِنَا َوأَثَ َرًة َعَلي ْ
 عبادة بن الصامتގެ ޞަޙާބީ ނަބިއްޔާ ތިމަންނަމެން  «اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهانٌ 

 ުއެދުވަހުގައި ޞަޙާބީ . ވަނިކޮށް ޒިޔާރަތްކުރީމެވެކޮޅުގައިބަލިޙާލ

ާރަސޫލާ . އަހަރެމެން އެދުނީމެވެ ތްޕުޅުންްގެ ފަރިހުން އަގެ އަރ

ފާއިދާ ކުރަނިވި ޙަދީޘެއް އަހަރެމެންނަށް  ލިބިވަޑައިގެންނެވި

އިބަ އަޅާއަށް ހެޔޮގޮތް މިންވަރު  اهلل. އެދެމެވެ ދެއްވުމަށްބަޔާންކޮށް

ނަބިއްޔާ "  .ވިދާޅުވިއެވެ عبادة بن الصامتއެހިނދު . ކުރައްވާށިއެވެ

 ެއަހަރެމެން އެދުވަހު އެއްބަސްވި. އަށް އަހަރުމެން ބައިޢަތުހިފީމެވ 

، އިއަހަރުމެން ކުރާހިތްވާ ކަންތަކާ. އެވެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ވެ

އަދި އުނދަގޫ ކަންތަކާއި  ކުރާހިތްނުވާ ކަންތަކުގައި

 އަށް ކިޔަމަންވެ އަޑުއެހުމަށް އަދި މިޔާފަސޭހަކަންތައްތަކުގައި ވެރި

ވެރިޔާގެ ފަރާތުން . ތިބުމަށް ބައިޢަތުހިފީމެވެ ކަންތައްތަކުގައި ޤާއިމްވެ

 ރަތުގައި ޙުއްޖަތްޟުގެ ހަاهللކާފިރުވާނެކަން ބަޔާންވެ އެނގި ފާޅުވެ 

أخرجه )  ."ދެމިތިބެންޖެހެއެވެ މިގޮތުގައި ދެއްކޭނެހާ މިންވަރުވަންދެން
 ( 3770ص  1ج   مسلم و 392 ص 32 البخاري ج
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ވިދާޅުވެފައިވެ  - رحمه اهلل - ابن حجرމިޙަދީޘްގެ ޝަރަޙައިގައި އިމާމް 

ވިސްނި ތައުވީލު ކޮށްގެން ކުރެވޭފަދަ  ވެރީންނަށް ނުބައިކޮށް" .އެވެ

فتح الباري )  ."ނެތެވެ ނުކުތުމެއްދެކޮޅަށް  ކަމެއްގައި އެބައިމީހުންނާ
 ( 30 ص 31 البخاري ج بشرح صحيح

މާނައީ  މިޙަދީޘްގެ" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - النوويއިމާމް 

. އެވެ ންގެ ކިޔަމަންގަތުމުން ނުކުތުމެއްނުވެތިބޭ ވެރި ވެރިކަމުގައި

ފަދަ ކަަމަަކުން އެއްވެސް  އިސްލާމްދީނުގައި ޤަވާޢިދެއް

މެނުވީ އެބައިމީހުންނާ  ޝަތްކެއްނުވާގޮތަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހެދުމުން

ދެކޮޅަށްނިކުމެ  އެހެނަސް އެބައިމީހުންނާ. އެވެ ނުވެ ދެކޮޅުވެރިވުމެއް

. ކަމެކެވެ ގޮތުގައި ޙަރާމް ލޭއޮހޮރުވުމަކީ މުސްލިމުން ޢިޖްމާޢުވެގެންވާ

ދީޘްތަކުގައި ވިޔަސް ޙަ ކަމުގައި ންނަކީ އަނިޔާވެރި ފާސިޤުންއެވެރި

ވަނީ އަދި އަހުލުއްސުންނަތް ޢިޖްމާޢުވެގެންވަނީ  ކުރުކޮށްދެއްވާފައިޛި

 އެބައިމީހުންގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅުނުވެވޭނެ ސަބަބުން ކަމުގެ ފާސިޤު

 ( 229ص  32شرح صحيح مسلم ج  ) ."އެވެ

 ޙަދީޘްކުރެއްވި ރަސޫލާ  .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  عوف بن مالك

َوِلَي َعَلْيِه َواٍل، فَ َرآُه يَْأِتي َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة اهلِل، فَ ْلَيْكَرْه َما يَْأتِي َأاَل َمْن » . އެވެ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން "  «ِمْن َمْعِصَيِة اهلِل، َواَل يَ ْنزَِعنَّ يًَدا ِمْن طَاَعةٍ 
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ހިނދު އެވެރިޔާ ފާފައަކަށް  އިސްވެފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވެރިއެއް

. ކުރާށެވެކުުނަމަ އެކަން ކަރާހަތް އަރައިގަންނަކަން އެމީހަކަށް އެނގިއްޖެ

 އެކިޔަމަންގަތުމުންދަނެ  އެހެނަސް ވެރިޔާއަށް ކިޔަމަންވާންޖެހޭކަން

 ( 3742ص  1صحيح مسلم ج ) ."އެއްކިބާނުވާށެވެ

ދެކޮޅަށް އާވެރި" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -البربهاري އިމާމް 

އަދި ވެރިޔާ . އެވެ ޤަތުލުކުރަން ނުކުތުން ޙަލާލެއްނުވާނެއޭނާ 

ވިޔަސް އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތުން  ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔަކަމުގައި

 ( 74ص  السنة  )." އެވެ ހުއްދައެއްނުވާނެ

ވެރީން " .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - ابن أبي العز الحنفيއިމާމް 

ސް އެބައިމީހުންނަށް އަދިޔަ އަނިޔާވެރިވެ ޙައްދުފަހަނައަޅައި

ކިޔަމަންނުވެ . އެވެ ލާޒިމްވެގެންވެ ކިޔަމަންގަތުމުގައި ދެމިތިބުން

ންއަނިޔާވެރިވުމަށްވުރެ ވެގެންދަނީ ވެރި ދެކޮޅަށް ނިކުތުން އެބައިމީހުންނާ

ންގެ ވެރި އެ. ދިއުމެވެ އިތުރުވެ ންގުނައަކަށް އަނިޔާވެރިކަ އެތަކެއް

 އްއަނިޔާވެރިކަމަށް ކެތްކުރުމުން މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ފާފަތަ

. ދެއެވެ ގުނައަކަށް އިތުރުވެ އެތަކެއް ފުހެވި އެބައިމީހުންގެ އަޖުރު

ލައްވާފައި ން ތަޢާލާ އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ނުބައިވެރިاهللހަމަކަށަވަރުން 

. ބޮޑުކަމުންނެވެ މިންވަރު ފައިވާފަސާދަވެ އްއަހަރެމެންގެ ޢަމަލުތަ ވަނީ
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ފަހެ . ޖަޒާލިބިދެނީ އެބަޔަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުގެ ޖިންސުންނެވެ

އެދި އެކަލާނގެއަށް  އޮތީ ފާފަފުއްސެވުމަށް އަހަރުމެންނަށް

 އްްއިސްތިޣްފާރުކޮަށް އަދި ތައުބާވެ އަހަރެމެންގެ ޢަމަލުތަ

 . ވަޙީކުރައްވައެވެ اهلل. އިސްލާޙުކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމެވެ

                     

     ( 939الشورى ) "ުނަށް ޖެހޭ މުޞީބާތްތައް ޖެހެނީ ންތިޔަބައިމީހ

އަދި . ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެއްްތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްތަކުން ހޯދިކަންތަ

 ." ޢަފޫކުރައްވައެވެ އްްގިނަފާފަތައެކަލާނގެ     

                    

     ( 065آل عمران ) " ްމިކަންތައްއައީ ކޮންތާކުންހޭ ތިޔަބައިމީހުނ

. ޖެހުނީމާ ހެއްޔެވެ ބުނީ، ތިޔަބައި މީހުންނަށް މުޞީބާތްެ

ހަމަކަށަވަރުން، އެމުޞީބާތުގެ ދެގުނަ އެބައިމީހުނަށް ތިޔަބައިމީހުން 

އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ . އިބަނަބިއްޔާ ވިދާޅުވާށެވެ. ޖައްސާފައެވެ ވަނީ
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     ."ކަމެކެވެ އައި އަމިއްލަނަފްސުގެ ފަރާތުން    

                   ( 970النساء ) 

 ރަތުން އައިޟުގެ ހަاهللކަމަކީ ފަހެ  ހެޔޮ އިބައަޅާއަށް ލިބިއްޖެ" 

 އިބައަޅާގެއަދި އިބައަޅާއަށް ލިބިއްޖެ ދެރަކަމަކީ ފަހެ . ކަމެކެވެ

   ".ފަރާތުން އައިކަމެކެވެ ނަފްސުގެ އަމިއްލަ      

                ( 000األنعام )  "

ބަޔަކާ  ބަޔަކު އަނެއް ންގެ އެއްތިމަންއިލާހު އަނިޔާވެރި

 ( 572ص   2شرح عقيدة الطحاوية ج )  ."މަތިވެރިކުރެއްވީމެވެ

ންގެ ފަރާތުން ލިބިދޭ ވެރި ގެެފަހެ ރައްޔިތުން އެބައިމީހުން

ނަމަ އެބައިމީހުން  ބޭނުންވާ ސަލާމަތްކަން ހޯދުމަށްއަނިޔާވެރިކަމުން 

 ."އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާށެވެ

 .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - ابن تيميةޝެއިޚުލް އިސްލާމް 

ންގެ ވަނީ ވެރި ޢިލްމާއި ޢަދުލުގައި މިޝަރީޢަތުގައި އަމުރުވެވިގެން"

ދިއުމުގެ  އަނިޔާވެރިކަމާއި އަދި ޙައްދުފަހަނައަޅައިލިބޭ  ފަރާތުން



 
55 

 

ގެ  މިއީ ނަބިއްޔާ . ތިބުމެވެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވެ

ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތަށް އަހުލުއްސުންނަތް  މަޝްހޫރު ޙަދީޘްތަކުން

ص   24ج  مجموع فتاوى)  ."ވަލްޖަމާޢަތުގައި ލެވިގެންވާ އުޞޫލެކެވެ
379 ) 

 މެންްއެ"  .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - اآلجري އިމާމް

ންގެ މެދުގައި ހަމައަށް ޢިލްމުވެރި ސުރެ ފަށައިގެން މިއަދާންްކުރީ

އާއި އެކަލާނގެ اهللގޮތުގައި ޚަވާރިޖުންނަކީ  އެއްވެސް ޚިލާފެއްނުވާ

އެބައިމީހުން . ބައެކެވެ އަށް އުރެދިގެންވާ ރަސޫލާ 

ނަމާދުކޮށް އަޅުކަމުގައި ޤާއިމްވެ ، ނަމަވެސްކަމުގައިވީ ރޯދަހިފި

ނަށް އެއަޅުކަންތަކުން ންއެބައިމީހު ވީ ނަމަވެސްމަސައްކަތް ކުރިކަމުގައި

ނަހީކުރާކަން  އްއަދި މުންކަރާތްތަ. އެވެ މަންފާއެއް ނުވެ ލިބިދޭ

 ވީ ނަމަވެސްކަމުގައި ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރާކަން ދެއްކިދައްކައި، 

އެހެނީ  .ނެތެވެ ނަށް އެއްވެސް މަންފާއެއްންހުއެއިން އެބައިމީ

. ބައެކެވެ ގޮތަށް ޤުރުޢާން މާނަކުރާ އެބައިމީހުންނަކީ ހަވާނަފްސު އެދޭ

ތަޢާލާ ވަނީ މިމީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އުއްމަތުގެ އަޅުތަކުންނަށް  اهلل

ރަޙްމަތްލެއްވި ޞަޙާބީންގެ  اهللއަދި އެބަޔަކަށް . ދެއްވާފައެވެ އިންޒާރު

 ( 23الشريعة   ص )  ."އެވެބަޔަކު ވަނީ މިގޮތުގަ ތަބަޢަވީހައިމަގަށް 
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އަހަރެން ޙަސަނުލް  .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ  - رحمه اهلل - عمر بن يزيد

 ބުނާއަޑު –ޔަޒީދު ބިން މުހައްލަބްގެ ދުވަސްތަކުގައި  –ބަޞްރީ 

 މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ވެރިޔާ. ޤަންދީ ބުނަމެވެ اهلل. "އެހީމެވެ

ހިނދުގައި ކެތްކޮށް އެގޮތުގައި  ފަރާތުން އެކިއެކި ބަލާތަށް  ކުރިމަތިވާ

މަތިން އެކަން  އެބައިމީހުންގެ سبحانه وتعالى اهللދެމިތިބުމުން 

އެބައިމީހުން ކަނޑިތަކުގެމައްޗަށް އެނބުރި . އުފުއްލަވާނެތެވެ

ގެ މަދަދުން ވަކިވެ އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންނަކީ اهللއަވަސްވެގަތުމުން 

އިމާމް  އަޘަރުމި)  ."ބައެއް ކަމުގައި ލެއްވިއެވެ ކަނޑިތަކަށް ވަކީލުކުރާ

އިވާ ހުރިހާ އަޘަރުގަމި. އެވެ ފައިވެދެއްވާގައި ގެނެސް اآلجري الشريعة

 ( 14ص   .ރިޖާލުންނަކީ ޘިޤާއިންނެވެ

 ނަށްވެރި" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - ابن تيميةއިމާމް 

ނުބައިގޮތްތަކަށް ވިސްނިގެން މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވެ 

ންނަށް ކިޔަމަންގަތުމުން ދިއުމުން އެކަމާ ވިދިގެން ވެރި ޙައްދުފަހަނައަޅާ

 ގޮތުގައި ދެކޭ އްްތަމީސްތަކުންގެ ނަފްސު ގިނަ. ނެތެވެ ވަކިވުމެއް

 ހުއްދަވެގެންވެ ކަމަކުން ނައްތާލުން ނުބައި އެހެން އްްކަންތައްތަ ނުބައި

ކަމަކުން  ޢަދާވާތްތެރިކަން އެއަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދާވާތްތެރި. އެވެ

ންގެ ންނާ ދެކޮޅަށްނުކުތުމުން އެވެރިވެރި އެފަދަ. ނައްތާލުމެވެ



 
57 

 

ފަހެ އަޅުންނަށް އޮތީ . ވެދެއެވެ އަނިޔާވެރިކަން ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑު

ށް އަމުރުކޮށް ތަނެއްގައި ހެޔޮކަންތަކަ ޤުރުއާނުގައި އެތައް. ކެތްކުރުމެވެ

ނަހީކުރުމުން ލިބިދޭ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ކެތްކުރުމަށް  އްްނުބައިކަންތަ

. ދެމިތިބުމެވެ އޮތީ ކެތްކުރުމުގައި ފައިވުމުން އަޅުންނަށްކުރައްވާއަމުރު

     . ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ اهلل         

                 ( 907لقمان )  "

އަދި . ނަހީކުރާށެވެ އްްހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންތައްތަ

  ( 379ص   24ج  مجموع فتاوى) ." ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް ކެތްކުރާށެވެ

އޮތީ  ނުފަލާ ސަލާޠީނުންގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް އަޅުންނަށް ދީނުގައި

  .ޔަތެވެޞާލިޙް އިމާމުން ކޮށްފައިވާ ވަޞިއް މިއީ. ކެތްކުރުމެވެ

 عبدوس بن مالك ތްޕުޅުންފަރާ  - رحمه اهلل - إمام أحمد

 އަޑުވިދާޅުވާ އަހަރެން އިމާމް އަޙްމަދު . ފައިވެއެވެކުރައްވާރިވ

 ނުކުމެ އަދި އެ ތެރެއިންވާ އިމާމަކާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމުންގެ. "އެހީމެވެ

މުސްލިމުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޚިލާފަތް ގަދަކަމުން ނުވަތަ އިމާމަކީ 

އިރުގައި  ފައިވާކަމަށް އިޤްރާރުވެ ލިބިފައިވާ މީސްތަކުންގެ ރުހުމާއެކު
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 މީހާ ރަސޫލާ  ނުކުންނަ އެޚަވާރިޖު ހަމަކަށަވަރުން ދެކޮޅަށް

ނަމަ އޭނާ  އެގޮތުގައި އޭނާ މަރުވެއްޖެ. އާޘާރުތަކާ ޚިލާފްވެއްޖެއެވެ

ދެކޮޅަށް ޤަތުލުކުރަން  ޔާާވެރި. ނީ ޖާހިލިއްޔަ މަރެއްގައެވެމަރުވާ

 ދެކޮޅަށް އެއްވެސް އާޔާއަދި ވެރި. އެވެ ނުވާނެ ނުކުތުން ޙަލާލެއް

މީހާއީ  އެގޮތުގައި ވެއްޖެ. އެވެ ނުވާނެ ފަރުދެއް ނުކުތުން ހުއްދައެއް

) ." ސުންނަތް އަދި މަގު ދޫކޮށްފައިވާ ބިދުޢަވެރިއެކެވެ ގެނަބިއްޔާ 
 ( 69أصول السنة   ص 

. އެވެ އޭ ޝުޢައިބް" .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل - سفيان الثوري

ދަށުގައި  ޢަދުލުވެރި ނުވަތަ ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ވެރިޔާގެ ދިދަ

ދެކި އަދި  ޖެހެންދެން ޖިހާދުކުރުން އޮތްކަން ކެތްކޮށް އަދި ޤިޔާމަތާ

ވިޔަސް ނުވަތަ ޢަދުލުވެރި  މީހެއްކަމުގައި ވެރިޔާއަކީ ނުބައި ފާޖިރު

ޤާއިމް  ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ވެރިއެއް

ކަން ޤަބޫލުކުރުމަށް ދާންދެން ތިލިޔުނު އެއްޗަކުން  ކުރަންޖެހޭނެ

  3 جއިޢުތިޤާދުގައި  الاللكائيއިމާމް ) " .އެވެ ފާއިދާއެއްނުކުރާނެ

 (.އެވެ ފައިވެކުރައްވާމިއަޘަރު ބަޔާނ  353 ص

މެ މަތިވެރި ބަސްތަކެއް ންްމެ ފުރިހަމަ އެންްމިފަދަތަނެއްގައި ބުނެވޭނެ އެ

ދަޢުވަތަށް ނިކުމެ . ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ – رحمه اهلل -ابن القيم އިމާމް 
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 އްްއެބައިމީހުންގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިބަސްތަ އުޅޭ މީސްތަކުން އެކަމުގައި

ން މުނަހީކުރު އްްމުންކަރާތްތަ". ހެޔޮވާނެހެއްޔެވެ ބޭނުންކުރުން ކިހާ

އާއި  اهللނަމަ އަދި  ނުކުންނަ އްއެއަށްވުރެ ބޮޑެތި މުންކަރާތްތަ

ހިނދުގައި  ގޭނކަން އި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ރުޅިވެރިކަން ފާޅުވާނެ

އެކަންތަކުގެ  اهلل. އެވެ ނުވާނެ ހީކޮށްގެންކަރާތްތައް ނައެފަދަ މުން

ންނަށް ކުރަމުންދާ އޭގެ އަހުލުވެރި އަދި އެކަން ވޮޑިގެންވެމައްޗަށް ކޯފާ

ދެކޮޅަށް ނިކުމެ  ންނާމިޘާލަކަށް ވެރި .ވޮޑިގެންވާނެއެވެކޯފާ

 ކުރުމަކީ ހުރިހާ ނުބައި އިންކާރު އްްއެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކަންތަ

. ކަންތައްތަކެވެ ހުރިހައި ޒަމާނަކަށް އޮތް ނުބައި. ކަމެއްގެ އަސާސެވެ

ލަސްކުރާ  އްނަމާދުގެ ވަޤުތުތަގެ އަރިއަހުން ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ 

މަށް ނުކުތުމަށް އިޒުނަހޯދުމަށް ރުދެކޮޅަށް ޤަތުލުކު ންނާވެރި

اَل، َما ». އެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވި ހިނދުގައި ނަބިއްޔާ  ސުވާލުދެންނެވި
 އެބައިމީހުން ނަމާދު ނުކުރާނަމަ. ނުކުންނާށެވެ" «َأقَاُموا ِفيُكُم الصَّاَلَة 

من رأى من أميره ما يكرهه " . އެވެ ވެސް ޙަދީޘްކުރެއްވިއަދި." އެވެ
 ފަރާތުންްއެމީހެއްގެ އަމީރުގެ " "فليصبر وال ينزعن يدا من طاعته

. ކެތްކުރާށެވެ ކަރާހާތްތެރިވެ މީހާ އެކަމަށް ފެންނަ އްްނުބައިކަންތަ

 މިކަމާ." އެވެރިޔާއަށް ކިޔަމަންވުމަށް އޮތް އަތް ނަގައިނުގަންނާށެވެ
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ދީނުގައި  މްމީހަކަށްމެ އިސްލާ ނައި ނަޒަރުހިންގައިލި ކޮންމެމެދު ވިސް

 އައިސްފައިވަނީ މި ހުރިހާ ފިތުނަތަކެއް ހިނގައިފައިވާ ކުޑަ، ބޮޑު

މުންކަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް . އަޞްލު އެކަހެރިކޮށްލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

ނެތި  އެކަންތަކަށް ކެތްކުރުމެއް. ކެތްނުކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

އެއަށްވުރެ އެކަމުގެސަބަބުން . އެވެ މުންކަރާތް ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވި

މައްކާގައި  އަށްހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ . އެވެ ބޮޑުމުންކަރާތްް ފާޅުވި

އެކަމަށް  ގެން ނަމަވެސްފެނިވަޑައި އްްމާބޮޑެތި މުންކަރާތްތަ

 ( 6ص   1إعالم الموقعين ج ) ." ވެވަޑައިގެންނުވި އެވެކުޅަދާނަ
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ދޫކުރާއިރު އޭނާ  ވެރިޔާއަށް ބައިޢަތުހިފުމާއި އިންސާނާ ދުނިޔެ

 ހާ ވަނީ ޖާހިލިއްޔަމީ ނެތި މަރުވެދާ ވެރިއެއް ކިޔަމަންގަންނަ

 : އްމީހެއްކަމުގެ ދަލީލުތަ މަރަކުން މަރުވެދާ

 ޙަދީޘްކުރެއްވި ރަސޫލާ  .ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ معاوية بن أبي سفيان

 «ِبَغْيِر ِإَماٍم َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً َمْن َماَت » .އެވެ
ނުވާކަމަށް  ވެރިޔަކު ކިޔަމަންގަންނަންޖެހޭ މީހަކު މަރުވެދާއިރު އޭނާ" 

 ."މީހާ މަރުވާނީ ޖާހިލިއްޔަ މަރެއްގައެވެ ދެކި މަރުވެދާ

 .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ – رحمه اهلل - اإلمام الحسن بن علي البربهاري

ލިބިއްޖެނަމަ އެނާއަކީ  އެމީހަކަށް ޚިލާފަތް ޖަމަޢަވެ މީސްތަކުން"

ފަރާތަކަށް އެޙާލުގައި  އެއްވެސް. އެވެ ކަމުގައިވާނެ އަމީރުލް މުއުމިނީން

ދެކި ނިދުން  ވެރިއަކު ނެތްކަމުގައި ވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް މެރެއެއްންއެ

 އެއީ ހެޔޮލަފާ ނުވަތަ ނުބައިކަމުގެ ފާޖިރެއް. އެވެ ނުވާނެ ޙަލާލެއް

މިގޮތަށް އިމާމް އަޙްމަދު ބިން ޙަންބަލް . އެވެ ޔަސްމެވި ކަމުގައި

 ."އެވެ އިވެވިދާޅުވެފަ މިކަމުގައި

 މިކަމުގެ މައްޗަށް ބާބެއް - رحمه اهلل - أحمد البناއިމާމް 

 ބައިޢަތް ހިފުމާއި އޭގެ. "އެބާބުގައިވެއެވެ.  އެވެ ފައިވެކުރައްވާބަޔާން
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ބައިޢަތުން  ކަން އަދި އެ ހުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ލާޒިމްވެ މަތީގައި

 "އެއްކިބާނުވުން

 - رحمه اهلل -ކުރެވެނީ އިމާމް މުސްލިމް  ކަންތަކަށް ދަލިލު މި

 .ފައިވާ ޙަދީޘެވެކުރައްވާގައި ބަޔާން" ކިތާބުލް އިމާރާ"ޞަޙީޙުގައި 

عبد اهلل ,عبد اهلل بن عمر ފަހުގައި  ނގާދިޔަ ކަންތައްތަކަށްހިިޙައްރާގައި 
މިއީ ޔަޒީދް ބިން މުޢާވިޔާގެ ޒަމާނުގައި . އައެވެ އަރިއަހަށް  بن مطيع

 އޭނާގެ އަރިސް عبد اهلل بن مطيعއެހިނދު . ހިނގާދިޔަ ކަންތަށްތަކެވެ

 ދެވަޑައިގަތުމަށްއިށީ رضي اهلل عنهما عبد اهلل بن عمرމީހުންގެ ކައިރީގައި 

. ވިދާޅުވިއެވެެ عبد اهلل بن عمرހިނދު  އް ގެނައުމަށް އަމުރުކުރެއްވިހެެބާލީ

. ނޫނެވެ އަހަރެން މިތަނަށް މިއައީ ތިބާގެ ކައިރީގައި އިށީނުމަކަށް

ހުން އަޑުއިވުނު ޙަދީޘްއެއް އަގެ އަރި އެހެނަސް ނަބިއްޔާ 

 އަހަރެން ނަބިއްޔާ . ވިދާޅުވިއެވެއެއާއެކުގައި . ބަޔާންކޮށްދިނުމަށެވެ

ކިޔަމަންގަތުމުން  ވެރިޔާއަށް. "ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަޑުއެހީމެވެ

ބައްދަލުކުރާނީ އެއްވެސް  އާاهللދުވަހުގައި  މީހާ ޤިޔާމަތް އެކަހެރިވެއްޖެ

އޭނާގެ އަތުގައި ވެރިއެއްގެ . މީހެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ ނެތް ޙުއްޖަތެއް

މައްޗަށް ބައިޢަތެއްނެތްކަމުގައި މަރުވެދާމީހާ ދުނިޔެދޫކުރަނީ ޖާހިލިއްޔަ 

 ."މަރެއްގައިއެވެ
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ވެރިޔާގެ "  .ފައިވެ އެވެވިދާޅުވެ رضي اهلل عنهما ابن عباس

މިންވަރު އެކަހެރިވެއްޖެމީހާ މަރުވެދާނީ ކައިވަތެއްގެ ކިޔަމަންގަތުމުން 

 ."ޖާހިލިއްޔަ މަރެއްގައިއެވެ

  .ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ - رحمه اهلل -محمد بن عبد الوهاب އައްޝެއިޚް 

ވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ޤައުމަކަށް ނޫނީ ޤައުމުތަކަކަށް"

އަރައިހުންނަ އިމާމްއަކީ ހުރިހައި ދީނީ އިމާމުންތަށް 

. އިޖްމާޢުވެގެންވާގޮތުގައި ހުރިހައިކަމެއްގައި ވެރިކަންލިބިގެންވާ މީހެކެވެ

ސަބަބަކީ . މިގޮތުގައި ނުދެކޭނަމަ ދުނިޔެ މިގޮތުގައި ނޯންނާނެއެވެ

ކުރީއްސުރެ އެއްމެހާ  މިހުރިހައި ޒަމާންތަކުގައި، އިމާމް އަޙްމަދު

. މީސްތަކުން އެއްވެރިއެއްގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ޤާއިމެއްނުވެއެވެ

މިހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގައި އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއެއް މުސްލިމުން އެއްމެ 

ވެރިއެއްގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައިވުން މެނުވީ ޞައްޙަނުވާނެކަމަށް 

 ( 34ء الكتاب و السنة صمعاملة الحكام في ضو )  ."ނުދެކެއެވެ

. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ - رحمه اهلل - ثيمينمحمد بن صالح العއައްޝެއިޚް  

ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލުވެރިންގެ ގޮތުގައިވާ މީސްތަކުންނަކީ އަހަރެމެންގެ "

އެބައިމީހުންނަށް އަހަރެމެންގެ . ވަލިއްޔުލް އަމްރުގެ ގޮތުގައިވާ ބައެކެވެ

ވަލިއްޔުލް އަމްރަށް އަހަރެމެން . ކަރުގައި އެޅިފައިވާ ބައިޢަތެއްވެއެވެ
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ހަރެމެންނަށް ފަސޭހަ އަދި އުނދަގޫ ކޮންމެ ކުރާހިތްވާ، ކުރާހިތްނުވާ، އަ

އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން . ކަމެއްގައި ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނެއެވެ

ގެ  هللاއެބައިމީހުން ކާފިރުވެއްޖެކަން އެއްވެސް އޮޅުމެއްނުވާގޮތުގައި 

ޙަޒުރަތުގައި ބުރުހާން ދެއްކޭނެ މިންވަރަށް ދިއުމަށް ދާންދެން 

މިއީ ސުންނަތުގައި . ވާނެއެވެއެބައިމީހުނާ ދެކޮޅުވެގެން ނު

. އެބައިމީހުންނާ ދެކޮޅުނުވެވޭނެ ކަމަށް މިކަން އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ

އެހެނަސް މިކަންތަކާ އެކީގައި އެބައިމީހުންނަކީ މަޢުޞޫމް ކުށް ނުކުރާނެ 

ބޮޑެތި ފާފަތަކާއި، ކުދިފާފަތަށް . ބައެއްކަމުގައި އަހަރެމެން ނުބުނަމެވެ

އެބައިމީހުންނަކީ އެހެން . އްކަމުގައި ނުދެކެމެވެއަދި ކުށް ނުކުރާނެ ބައެ

އިންސާނުން ފަދައިން ކުށް ކުރާނެ އަދި ހެޔޮގޮތުގައި ކަންތަށް ކުރެވޭނެ 

އެގޮތުން މިޘާލަކަށް އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނަޞޭޙަތް . ބައެކެވެ

ރުކޮށްފިނަމަ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެބައިމީހުން އަމު

! އާދެ. އްވެސް ނަޞޭޙަތެއްދީގެން ނުވާނެއެވެއެ. ވެއަހަރުމެންބުނާނަމެ

އެއީ ކީއްވެގެން ތޯ؟ ސަބަބަކީ ޙައްޤުބަޔާން ކޮށްދިނުމަކީ ކިފާޔަތުގެ 

ވުމުން ވަކިން ޒައިދު ކިޔާމީހަކަށް ނުވަތަ ޢަމުރު . ފަރުޟެކެވެ

ވަކިފަރުދަކީ އެއީ ޙައްޤު . ކިޔާމީހަކަށް ޚާއްސަ ވެފައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ

. މީހަކު ދުނިޔެ ދޫކުރުމުން ޙައްޤު ދިޔައީއެވެކަމުގައިދެކޭނަމަ އެ
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އެހެންވުމުން ޙައްޤަކީ ވަކި ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން 

 .ނުވާނެއެވެ

ޢައްމާރު . މިކަމުގައި އަހަރުމެންނަށް ރިވެތިކަން ބޮޑު މިޘާލެއްވެއެވެ

ޖުނުބުވެރިޔާއަށް ފެން ނުލިބުމުން އޮތް ޙުކުމަކީ  ބިން ޔާސިރު 

ޙަދީޡްކުރެއްވިކަމުގައި  ތަޔައްމަމު ކުރުންކަމުގައި ނަބިއްޔާ 

 އެހެނަސް ޢުމަރު ބިން ޚައްޠާބު . ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވައެވެ

އެއްދުވަހު ޢައްމާރު ބިން ޔާސިރު އާއި . މިގޮތުގައި ނުދެކެއެވެ

ތިޔަބަޔާންކޮށްދެނީ . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ވެބައްދަލުކުރުމަށް ޢުމަރު އެދުނެ

މާނައަކީ ފިންޏަށް ބިރުވެތިވާ ޙާލުގައި ނުވަތަ  -ކޮންޙަދީޡެއް ތޯއެވެ؟ 

އެހިނދު ޢައްމާރު  -.ފެން ނުލިބުމުން ޖުނުބުވެރިޔާ ތަޔައްމަމު ކުރުމެވެ

 އަހަރެންނާއި ޢުމަރު އެއްފަހަރެއްގައި ނަބިއްޔާ . ދެންނެވިއެވެ

އަދި އަހަރެން ޖުނުބުވެރި ވުމުން . އްވި ނޫންތޯއެވެކަމެއްގައި ފޮނު

. އެދުވަހު އަހަރެން ވެލީގައި މުޅި ހަށިނޑު ބީއްސާހެދީމު ނޫންތޯއެވެ

ހަނދުމަފުޅު ނުވޭ ތޯއެވެ؟ އަދި އަހަރުމެން އެނބުރި އައިސް ނަބިއްޔާ 

  ިއަރިހުގައި ދެންނެވުމުން ތަޔައްމަމު ކުރުން އެއީ އޮތްގޮތް ކަމުގައ

އަހަރެންގެ . އެހެނަސް އަމީރުލް މުއުމިނީންއެވެ .ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު

 هللاކަރުގައި ތިޔަ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކިޔަމަންގަތުމެއް 
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ވާޖިބު ކުރައްވާފައި ވުމުން ވެރިޔާ ބޭނުންނަމަ އަހަރެން މިގޮތަށް މިކަން 

ބަޔާންކުރުމަށް ވެރިޔާ ނޭދޭނަމަ އަހަރެން މިގޮތަށް ނުބުނެ 

 .ންނާނަމެވެހު

ގެ ޙަދީޘް ރިވާކޮށް  މިތަނުގައި ޞަޙާބީ ނަބިއްޔާ  .... هللا أكبر 

މީސްތަކުންނަށް ބަޔާން ކޮށްދިނުމުން އެއްކިބާވެ ގަތީ ކާކުގެ 

އާދެ އެއީ ކިޔަމަންގަތުން އަމުރުވެފައިވާ ޚަލީފާގެ . އަމުރަށްތޯއެވެ

މީންގެ ދިނީ ވަލިއްޔުލް އަމުރަށް ޝެއިޚް އުޘައި. ބަސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ

ނަޞޭޙަތުގެ ރޯލުތަށް މަނާކުރުމަށް ނުވަތަ އިބްން ބާޒުގެ ރޯލުތަށް 

ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ރޯލުތަށް މަނާކުރުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދު އެކަން 

މިފަދަ ކަންތަށްތައް މީސްތަކުން . ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެއެގޮތުގައި ދެމި

ގައި ދެކި ށް ވާ ސަބަބުތަށް ކަމުވެރިންގެ މައްޗަށް ނުކުތުމަ

މަގެއްގެ ކުރުމަށްވާ ސްތަކުންގެ ހިތްތަށް ވެރިންގެ މައްޗައް ބައިބައިމީ

މިކަމަކީ . އަޚުންނެވެ. ގަންދީ ބުނަމެވެ هللا، ގޮތުގައި ޚިޔާރުކުރުމަކީ

މިސްތަކުންގެ މެދުގައި ފިތުނަތަށް އުފެދި ބައިބައި ވެގެންދާ އެއް 

وجوب السمع و الطاعة علماء السعودية يؤكدون على الجماعة ) ." އަސާސެވެ
 ( 7لولي األمر ص 
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