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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
ދަންނައެވެ! މާތް ﷲ ވަނީ އެކަލާނގެ ޙައްޤުދީން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ .އަދި އެދީނައިގެން ވަޑައިގެން
މަތިވެރި ސާހިބާ ވަނީ ހުރިހާ ހެޔޮކަންތަކާއި ނުބައިކަންތައް ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ .މިހެން ކަމުން ޙައްޤުގެ
މަގުން އެއްކިބާވެ ތިމާގެ މޮޅުކަން ދައްކައި ބޮޑާވެރި ވެއްޖެ ހަމަކޮންމެ މީހަކު ފިސާރި އަވަހަށް ފަޟީޙަތްވެ
ބޭޒާރުވުމީ ދުނިޔޭގެ ސުންނަތެވެ .އެކަން އެހެން ނުވެ ނުދާނެކަމީ ދުނިޔެ ދައްކަމުންދާ ޙަޤީޤަތެކެވެ.
މިލިޔުމުގައި މިބަޔާން ކުރަނީ
މި ސުރުޚީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ލިޔުމެއްގައި ޚަވާރިޖުންގެ
ތަޢާރަފްގައި އެއީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އިސްކުރެވިފައިވާ ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެ ޚަވާރިޖުންގެ ޢަޤީދާ
ޤަބޫލުކުރި މީހުން ކަމުގައި ބުނުމުން  ،އެ ޢިބާރާތަކީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއްކަމުގައްޔާއި ،އެއީ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އެއްވެސް ބޭކަލަކު ޚަވާރިޖުންނާމެދު ދެކޭގޮތް ނޫންކަމުގައި ބުނެ ،އަޅުގަނޑު ޚަވާރިޖަކަށް
ހަދައި ،އަޅުގަނޑުގެ އިސްލާމްކަމާމެދު ޝައްކު އުފައްދައި ،އަޅުގަނޑުގެ ޢަޤީދާއާ ބެހި؛ ޙިޒްބިއްޔަތާއި ،ޛާތީ
ތަޢައްޞުބަށް ގޮވަމުންދާ މީހުން އެމީހުންގެ އާދައިގެ މަތިން ސަލަފުއްޞާލިޙުންނާއި ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ
މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ބޮޑު ބުހުތާނު ދޮގުގެ ޙަޤީޤަތެވެ .މާތް ﷲ މިއަޅާއަށް ޙައްޤު ބަޔާންކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު
ދެއްވައި ،ބާޠިލުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ،މުނާފިޤުންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި!
އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ޙިޒްބުން އަޅުގަނޑަށް ހަޖޫ ޖަހާފައިވާ ނުކުތާއަކީ ޚަވާރިޖުންގެ ތަޢާރަފްގައި
އެއީ "ޚަވާރިޖުންގެ ޢަޤީދާ ޤަބޫލުކުރި" މީހުން ކަމުގައި ބުނުމުންނެވެ .މިވެރިންގެ ދަޢުވާއަކީ ވަކި މީހަކަށް
ޚަވާރިޖެއްގެ ޙުކުމް ޖެހުމުގައި އެމީހަކީ ކޮންމެހެން ޚަވާރިޖުންގެ ޢަޤީދާއެއް ޤަބޫލު ކުރާ މީހަކަށް ވާކަށް
ނުޖެހޭނެކަމެވެ .އަދި ކިއެއްތަ ވެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެއްޖެ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކީ ޚަވާރިޖެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅި
ނިމުނީއެވެ .އަދި އެމީހެއްގެ ޙުކުމަކަށް ވާނީ ޚަވާރިޖުންގެ ޙުކުމްކަމެވެ .ވެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުން
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ކީއްތޯއެވެ .ވެރިމީހާ ޝަރީޢަތާއި ސުންނަތަށް ހަޖޫޖަހައި ،މުޅި ޤައުމުގައި ބޮޑުވެގެންވާ ޝިރުކެއް ނުވަތަ
މުންކަރާތެއް ޢާންމުކުރާހިނދު އެއީ މުންކަރާތެކޭ ބުނިމީހަކު ވެސް އެއީ މިވެރިންގެ ގާތުގައި ކަނޑައެޅިގެން
ހުރި ޚަވާރިޖެކެވެ .ޖާހިލުކަމާއި ،ޖާހިލުކަންވެސް ނޭނގުމުގެ ނުބައި ކަމާއެވެ!
ދަންނާށެވެ! ޢިލްމުގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ ނައްޞުތައް އޭގެ ޙަޤީޤީ
މުރާދުގައި ވިސްނުމެވެ .އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޢާންމުކޮށް އައިސްފައިވާ ޙުކުމެއް ،އެހެން ދަލީލަކުން ޚާއްޞަ
ކުރައްވާފައި ވާނަމަ ،އެޙުކުމް ދެނެގަނެވޭނީ ،ޚާއްޞަކުރާ އެ ދަލީލާވެސް އެކުގައެވެ .މުޠްލަޤު ޙުކުމެއް ނަމަ،
އޭގެ މުޤައްޔަދަށް ރުޖޫޢަވެގެންނެވެ .މަންސޫޚު ޙުކުމެއް ނަމަ އޭގެ ނާސިޚަށް ރުޖޫޢަވެގެންނެވެ .ޤުރްއާނާއި
ޙަދީޘުގެ ނައްޞުތައް ދެނެގަންނަން ޖެހޭނީ ޝަރީޢަތުގެ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާއި ،ޤަވާޢިދު ތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.
ފަހަރެއްގައިވެސް ހަމައެކަނި އޭގެ ބޭރުފުށުގެ ލަފްޒުގެ މާނައަށް ބަލައިގެންނެއް ނޫނެވެ .ޢިލްމުވެރިންގެ
ބަސްފުޅުތައް އެމީހަކަށް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ވުމަށްޓަކައި ،ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ،އުޞޫލުތައް ފިސާރި
ރަނގަޅަށް ވިސްނެން ޖެހޭނެއެވެ .ހަމަ އެޔާއެކު ކަންކަމުގައި ހުންނަ ތަފާތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގެން
ޖެހޭނެއެވެ .ފަހަރެއްގައި ބޭރުފުށުން ބަލާލާއިރު ،ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީހަކަށް ،ފިޤުހުގެ އެއްމައްސަލަ އަނެއް
މައްސަލައަކާއި އެއްގޮތް ކަމުގައި ފެންނައިރު ޙަޤީޤަތުގައި އެދެމައްސަލަ ތަފާތު ވެދާނެއެވެ .އަދި އެއް ގޮތަކުން
އެއްގޮތްވާއިރު ،އެތައް ގޮތަކުން އެ ދެމައްސަލަ ތަފާތު ވެދާނެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ފިޤްހުވެރިއެއްގެ ބަސްވެސް،
ދެ މައްސަލައިގައި އެއްގޮތް ކަމަށް ބޭރުފުށުން ބެލެވޭ އިރު ،އެ ދެ ބަސް ތަފާތުވެފައި އޮވެދާނެއެވެ .އަދި
ތަފާތު ކަމަށް ފެންނަ ދެ ބަހެއް އެއްގޮތްވެސް ވެދާނެއެވެ .ވީމާ ފިޤްހުގެ އެއްމައްސަލަ އަނެއް މައްސަލަޔާއި
ހުންނަ ގުޅުމާއި ތަފާތަކީ ޙައްޤުގެ މަގު އެގުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ލާޒިމު ކަމެކެވެ .ޢިލްމުވެރިންގެ
ބަސްފުޅުތަކުގެ ޙަޤީޤީ މުރާދާއި އެފަތުވާތަކުގައި އެބޭކަލުންގެ މަޤްޞަދާއި  ،ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި އެބޭކަލުން
ދެއްވާފައިފައިވާ ބަސްފުޅުތަކުގައި ހުރި ގުޅުމާއި ،ފަރަޤު ނޭނގޭ މީހަކީ ؛ މި މަތިވެރި ޝަރީޢަތުގެ
ޙުކުމްތަކާއިމެދު ބޮޑުވެގެންވާ ޖާހިލެކެވެ .އެމީހަކު ،އެދަޢުވަތު ދެނީ ޖަހާލަތުގެ މަގަށެވެ .އެ ޖަހާލަތުގެ
ފަހަތުގައި ވަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމާއި ބައިބައި ކުރުމެވެ .އެފިތުނައިގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ލޭ އޮހޮރުވުމެވެ.
ޝަރުޢީ ނައްޞުތައް އޭގެ ޙަޤީޤީ މުރާދުގައި މާނަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން شيخ اإلسالم ابن تيمية
 رمحه اهلل  -ވިދާޅުވިއެވެ ..... " .އެހެނަސް ބައެއް ތަންތަނުގައި ބައެއް ދުވަސްވަރުގައި އިސްލާމީ ރިސާލަތުގެއަސަރުތައް ފަނޑުވެގެން ދެއެވެ .އެ ޙާލަތުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم އެކަންކަމައިގެން
2

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

އެއް ގޮތަކީ ޝަރީޢަތުގެ ނައްޞުގެ ލަފްޒު ނޭނގުމެވެ.

ވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން އެބައިމީހުންނަށް ނޭގޭނެތެވެ.

ނުވަތަ ލަފްޒު އެނގުން ކަމުގައިވިޔަސް އެލަފްޒުގެ މާނަ ނޭނގުމެވެ.

1

ދެން އެ ޙާލަތުގައި އެބައިމީހުން،

ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليه وسلم ގެނެސްދެއްވި ޢިލްމުގެ ނޫރު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ،ޖާހިލައްޔަތުގެ މަގަށް ދަތުރު
ކުރެއެވެ .މިހިސާބަށް ދިޔުމުން ޝިރުކު ކުރަން ފެށެއެވެ .އަދި ދީނުގައި ތަފާތު ބައިބަޔަށް ބެހިގެން ދެއެވެ.
ފަހެ ފިތުނައިގެ ބަސްތަކާއި ،ފިތުނައިގެ

އެއީ ކަނޑީގެ ސަބަބުން އުފެދިގެންދާ ފިތުނަ ފަދައިންނެވެ.

ޢަމަލަކީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަންކަމެވެ 2.އެކަންކަން އެހެން ވަނީ ނަބަވީ ރިސާލަތުގެ ނޫރު އެމީހުންގެ
ކިބައިން ފަނޑުވެ ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .މާލިކު ބިން އަނަސް ވިދާޅުވި ފަދައިންނެވެ ".ޢިލްމު މަދުވެއްޖެނަމަ
އ 4މަދު ވެއްޖެނަމަ ހަވާނަފްސަށް ތަބާވުން 5ފާޅުވާ
(ދީނުގައި) ހަރުކަށިކަން 3ފާޅުވާހުއްޓެވެ .އަދި އަޘަރުތަ ް
ހުއްޓެވެ.

(ކީރިތި

ޤުރްއާނުގައި)

ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ މިހެންވެގެންނެވެ.

2

ފިތުނަވެރިކަން؛

ރޭގަނޑެއްގެ

ކަނު

އަނދިރިކަން

ފަދައިން

6

އެބަޔަކީ ކާފަރުން ކަމުގައި އުންމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތެއް ބުނަމުންދާ ،އަދި އެބަޔަކު ޖެހުނުހާ ތަނަކުން މެރުމަށް ދީނުގައި

އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ޚަވާރިޖުންގެ ޙުކުމް؛ ތަނެއް ދޮރެއް ނޭނގި ތިބެ މީހުންގެ މައްޗަށް ޖަހަމުންދާއިރު ،ތިމާ ތިބުނާ ބަހަކީ ފިތުނަވެރި
ބަހެއްކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދިގެން ދާނެ ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަމާއި ،ބައިބައިވުމާއި ލޭ އޮހުރުވުމުގެ މިންވަރުވެސް ހަމަ
ނުވިސްނެނީ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ވަކިމީހަކީ ޚަވާރިޖުންގެ މީހެކޭ ބުނުމަކީ އެމީހެއްގެ އިސްލާމްކަމާއި މެދު ޝައްކު އުފެއްދުން ނުވަތަ އެމީހަކު
ކާފަރު ކުރުންކަންވެސް ނުދަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ޖާހިލުކަމުގެ ނުބައިކަމާއެވެ!

ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ޤައުމުތަކުން އިވެމުން މިދާ ޤަތުލުގެ ޙާދިޘާ

ތަކަކީ ތިކަހަލަ ބާޠިލު ފިކުރުތަކަށް ނަޞްރުދިނުމަށް ހިންގެމުންދާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ނޫންހެއްޔެވެ.؟ މިގޮތަށް މިކަން ކުރިޔަށް ދާނަމަ މި
ޤައުމުގައި މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް މިއޮތް ދީނީ ވަޙުދަތު ގެއްލި ފިކުރީ ގޮތުން ބައިބައިވެ  ،އޭގެ ސަބަބުން ދީނުގެ ޢަދުއްވުން ކަމުގައިވާ
ޢިލްމާނީންގެ ފިކުރުތައް ޤައުމުގައި ވަކިހިއްޕާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.
 -3ތަނެއް ދޮރެއް ނޭނގި ތިބެ ދީނުގެ ނަމުގައި ކުފުރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބިދުޢަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް މީހުން ނިސްބަތްކުރުމަށްވުރެ ބޮޑު
ހަރުކަށިކަމެއް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ދީނުގައި ޙައްދު ފަހަނައަޅާދިޔުމަކީ މިއީ ނޫންހެއްޔެވެ؟ އަދި ކިއެއްތަ؛ މިއީ ހަމަ ސީދާ ޚަވާރިޖުންގެ މަންހަޖު
ނޫންހެއްޔެވެ؟
4

ޞަޙާބީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވާރިދުވެފައިވާ ޚަބަރުތައް ،އަދި އޭގެ އިތުރުން ޙަދީޘްތައް ޝާމިލުވާ ގޮތަށް ވެސް އަޘަރުގެ މާނަކުރެވެއެވެ.
5

ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ގެ ފަރާތްޕުޅުން އެތައް މަގަކުން ޞައްޙަމަގުން ވާރިދުވެފައިވާ ޚަބަރުތަކާއި ،އުންމަތުގެ

ސަލަފުއްޞާލިޙުންކަމުގައި ވާ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނާއި އެބޭކަލުންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި ތަބާވެވަޑައިގެން ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ސާފު ޞަރީޙަ
ބަސްފުޅުންތަކުން ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނިކޮށް އެ ދަލީލުތަކާއި ޚިލާފަށް ތިމާމެންގެ ރައުޔު ފާޅުކޮށް ،
ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް އޭގެ އަޞްލު ޙަޤީޤީ މުރާދުން އެއްފަރާތްކޮށް މާނަ ކުރުމަކީ ހަވާނަސްފަށް ތަބާވުން ނޫންހެއްޔެވެ؟
 -6فتاوى ابن تيمية 307-308/17
3

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ޙައްޤަށް ތަބާވާން ތައްޔާރަށް ތިބި މުސްލިމު އަޚުންނޭވެ! މި ބަޔާން ކުރަނީ ޚަވާރިޖުންނަކީ ވަކި
ޢަޤީދާއެއްގެ ބައެއް ކަމާއި ،ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކީ ޚަވާރިޖެއް ނޫންކަން ބަޔާން
ކުރައްވާ އުންމަތުގެ ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައި ފަތުވާއެވެ .އަދި މިއީ މި މައްސަލައިގައި އުންމަތުގެ
ސަލަފުންގެ ޢަޤީދާއެވެ.
 -1شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
ބާޣީންނާއި ޚަވާރިޖުންނާއި ބެހޭގޮތުން؛ އެއީ އެއް މާނައެއް ހިމެނޭ ދެކަލިމަތޯއާއި ،ނޫނީ އެދެބައިގައި ފަރަޤެއް
ވޭތޯ އާއި ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެދެބައިގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވާ ޙުކުމްފުޅުތަކުގައި ތަފާތު ކުރައްވާފައި ވޭތޯ
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل އާއި ސުވާލު ކުރެވުނެވެ .އަދި އެބައިގައި ފަރަޤެއް ނުވާކަމަށް އިމާމުން
އިޖުމާޢުވެފައި ވާކަމާއި ،ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި ނަމުގެ ތަފާތުކަމުގައި ދަޢުވާކުރި މީހާއާއި،

أ َِمري

އެޔާ ޚިލާފަށް

الْم ْؤِمنِني علِي ر ِ
ض َي اللَّهُ َعْنهُ ؛ ޝާމުކަރައިން އެކަލޭގެފާނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް މީހުންނާއި النهروان
ُ َ َ
َ
ރންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް މީހުންނާ ތަފާތު ކުރެއްވިކަމަށް ބުނެ ދަލީލު ދެއްކި
އަހުލުވެ ި
7

ގެ

މީހަކާއި؛ ދެމީހުންކުރެ ޙައްޤުގައި ހުރި މީހަކީ؛ އެއީ އެއްބައެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރި މީހާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެއީ
ދެބައެއް ކަމަށް ބުނެ އެޔާޚިލާފުވި މީހާ ހެއްޔެވެ؟
ފަހެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ ".احلمد هلل ! އެދެބައިމީހުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަ އެކަނި ނަމުގައި މެނުވީ ތަފާތެއް
ނުވާކަމަށް އިމާމުން އިޖުމާޢު ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ ދަޢުވާ ދަންނައެވެ! ފަހެ އެ ދަޢުވާ އަކީ ބާޠިލު ދަޢުވާއެކެވެ.
އަދި އެގޮތަށް ދަޢުވާކުރާމީހަކީ ޙައްޤުން އެއްކިބާވުމުގެ ނުރައްކަލުގައި ހުރިމީހެކެވެ .ފަހެ އެދެބައި ގައި ފަރަޤެއް
ނުވާކަމަށް ބުނެވުނު ބަހަކީ ޢަބޫ ޙަނީފާ އާއި ޝާފިޢީ އާއި އަޙްމަދުގެ މަޛްހަބުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންނާއި
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ނަހްރަވާންގެ ހަނގުރާމައަކީ ތަޙްކީމްގެ މައްސަލައަށް ފަހު ޢަލީގެފާނުންގެ ޖަމާޢަތުން ވަކިވެ ،ޢަލީގެފާނާއި ޞަޙާބީން ކާފަރުކޮށް

މުސްލިމުން ގެ ލޭ ހުއްދަކޮށް ޢަލީގެފާނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް ޚަވާރިޖުންނާ ޢަލީގެފާނާ ދެމެދު

ހިޖުރައިން  83ވަނަ އަހަރު ނަހްރަވާން އޭ

މ ޢަޤީދާގައި އެބައިމީހުން عبداهلل بن خبّاب بن األرت رضي اهلل عنهما އާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ؛
ކިޔުނުތަނުގައި ހިނގާދިޔަ ހަނގުރާމައެކެވެި .
ނގެ ބަނޑު ފަޅާލައި ބަނޑުގައިވާ ދަރިވެސް ޤަތުލުކުރިއެވެ .އަދި ޢަލީގެފާނާ ދެކޮޅަށް
މާބަނޑު އަނބި ކަނބަލުން ޤަތުލު ކުރުމަށްފަހު ،އެކަމަ ާ
ހަނގުރާމަ އިޢުލާނުކުރިއެވެ .މިހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ކުރިން ޢަލީގެފާނު އެމީހުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވައި
އެކަން އޮޅުން ފިލުއްވައި ދެއްވިއެވެ .އަދި ބައެއް މީހުން އެފިކުރު ދޫކޮށް ރުޖޫޢަވެސް ވިއެވެ .ނަމަވެސް އަނެއް ބަޔަކުރުޖޫޢައެއް ނުވެއެވެ.
ދެން ރުޖޫޢަނުވި މީހުންނާ ،ޢަލީގެފާނު ހަނގުރާމަ ކުރައްވާ އެމީހުން ބަލިކުރެއްވިއެވެ .އަދި ވަރަށް މަދު މީހަކު ނޫން ހުރިހާ މީހުން
ޤަތުލުކުރެއްވިއެވެ.
4

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

އެނޫންވެސް ބައެއް ބޭކަލުންގެ ބަހެކެވެ .އެއީ "ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެރިންނާ ހަނގުރާމަކުރުން" މި މައުޟޫޢުގައި
ލިޔުއްވި ބައެއް މުޞައްނިފުން ފަދައިންނެވެ .ފަހެ އެބައިމީހުން؛ ޒަކާތް ދިނުމުން މަނާވެގެން މީހުންނާދެކޮޅަށް
އަބޫބަކްރުގެފާނު ކުރެއްވި ހަނގުރާމައާއި ،ޢަލީގެފާނު ޚަވާރިޖުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި ހަނގުރާމައާއި ،އަދި
އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ޖަމަލު ހަނގުރާމައާއި 8،ޞިއްފީން ހަނގުރާމައާއި 9މިނޫންވެސް އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތް
8

ޖަމަލު ހަނގުރާމައަކީ ޢުޘްމާނުގެފާނު ޝަހީދުކޮށްލެވުމާއި ގުޅިގެން ހިޖުރައިން  63ވަނަ އަހަރު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ދެ ޖަމާޢަތެއްގެ

ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ ފިތުނައިގެ ހަނގުރާމައެކެވެ .އެއްކޮޅުން ހަނގުރާމަ ކުރިމީހުން ހަނގުރާމަކުރީ ޢަލީގެފާނުންގެ ޤިޔާދަތުގައި
އެކަލޭގެފާނުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައެވެ .އަނެއް ބަޔަކު އުއްމުލް މުއުމިނީނަ ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އާއި ޠަލްޙަތު ބިން ޢުބައިދިﷲ އާއި،
ޒުބައިރު ބުނުލްޢައްވާމްގެ ޤިޔާދަތުގައި އެބޭކަލުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައެވެ .رضي اهلل عنهم أمجعني .މި ހަނގުރާ ހިނގަން މެދުވެރިވި
ސަބަބުތަކުތެރޭގައި ޢަލީގެފާނު ޚިލާފަތާއި ޙަވާލުވެޑައިގަތުމަށްފަހު ޢުޘްމާނުގެފާނު ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ވެރިން ދުރުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.
މިބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބޭކަލަކީ ޝާމްކަރައިގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޘްމާންގެފާނު ޢައްޔަން
ކުރައްވާފައިވާ معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما އެވެ.

އެކަލޭގެފާނުންގެ ބޮޑުބޭބޭގެ ދަރިކަލުން ކަމުގައިވާ ޢުޘްމާނުގެފާނުންގެ ލޭގެ ބަދަލުގައި

އެޖަރީމާ ހިންގި މީހުންގެ ކިބައިން ޤިޞާޞް ހިފައިފުމަށް ދާންދެން ޢަލީގެފާނުގެ ވެރިކަމަށް ބައިޢަތު ހިތްޕެވުމަށް މުޢާވިޔަތުގެފާނުން
ދެކޮޅުހެއްދެވިއެވެ .އެހިނދު މުޢާވިޔަތުގެފާނުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ޝާމުކަރައިން ފެނިވަޑައިގެން ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ކަންތައް ހަމަޔަކަށް
އަޅުވައި ޢަލީގެފާނުންގެ ވެރިކަމުގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ދަށަށް ލެންބެވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ޢަލީގެފާނުން މަޝްޣޫލުވެޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް
أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،ޢުޘްމާނުގެފާނުންގެ ލޭގެ ބަދަލު ހިތްޕެވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މައްކާއިން ނިކުމެވަޑައިގެން (ޢުޘްމާނުގެފާނުންގެ
ޤާތިލުންތިބި) ބަޞަރާއާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވިއެވެ .އަދި ޠަލްޙަތުގެފާނާއި ޒުބައިރުގެފާނާއި ،ދެބޭކަލުންވެސް ހަމަ މިޤަޞްދުގައި
އެކަމަނާއާއި ގުޅިވަޑައިގެން ބަޞަރާގެ އަހުލުވެރިންނާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވިއެވެ .މިހެން ކަންތައް ދިމާވުމުން ޢަލީގެފާނުން މީސްތަކުން
އެފިތުނައިން ސަލާމަތް ކުރައްވައި ފިތުނައިގެ އަލިފާން ނިއްވާލެއްމުގެ މަޤްޞަދުގައި ލަޝްކަރައިގެން ބަޞަރާއަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވިއެވެ.
ދެބައިމީހުން

ބައްދަލުވެ ހަނގުރާމަހިނގައި ދެބަމީހުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު ޤަތުލުވެދިޔައެވެ .އައްޒުބައިރުއާއި ،ޠަލްޙާ އާއި

އެކަލޭގެފާނުންގެ ދަރިކަލުންނާއި ،އޭގެ އިތުރުން ބަޞްރާގެ ލަޝްކަރުން  01ހާސް މީހުން ޤަތުލުވިއެވެ .ޢަލީގެފާނުންގެ ލަޝްކަރުން
ފަސްހާސް މީހުން ޤަތުލުވިއެވެ .މިހަނގުރާމައަށް ޖަމަލު ހަނގުރާމައިގެ ގޮތުގައި ނަންދެވުނީ أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها،
މިހަނގުރާމަކުރެއްވީ ޖަމަލަކަށް ސަވާރުވެޑައިގެން އިންނަވައިގެން ކަމުގައި ވާތީއެވެ .ކޮންމެއަކަސް މިހަނގުރާމައިގެ މިހިތި ނިމުމާއިމެދު
ދެޖަމާޢަތުގެ މީހުންވެސް ނުހަނު ހިތާމަކުޅައެވެ .ހަނގުރާމަ ނިމުމުން ޢަލީގެފާނުން أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،އަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމާއި
ޤަދަރު ކުރެއްވިއެވެ .އަދި އަނެއްކޮޅުން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި އެހެން މީހުންނާމެދު ވެސް މުޢާމަލާތު ކުރެއްވީ ނުހަނު ހެޔޮކޮންނެވެ.
ބަޞަރާގެ ލަޝްކަރުގެ ތެރެއިން ޒަޚަމުވެފައިވާ މީހަކު ޤަތުލު ނުކުރުމަށާއި ،ފިލަން ދުވާމީހަކު ފަހައި ނުދުވުމަށާއި ،އެއްވެސް ގެޔަކަށް
ނުވަދުމަށާއި ،އެއްވެސް މުދަލެއް އަތުނުލުމަށާއި ،އެއްވެސް އަންހެނަކަށް އަދި ކުޑަކުއްޖަކަށް އުނދަގޫ ނުކުރުމަށާއި ،ހަނގުރާމަ
ކުރާމީހަކާމެނުވީ ހަނގުރާމަ ނުކުރުމަށް ޢަލީގެފާނު އެކަލޭގެފާނުންގެ ލަޝްކަރަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ.
9

މި ހަނގުރާމަ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުތެރޭގައި ޢަލީގެފާނު ޚިލާފަތާއި ޙަވާލުވެޑައިގަތުމަށްފަހު ޢުޘްމާނުގެފާނު ޢައްޔަން

ކުރައްވާފައިވާ ވެރިން ދުރުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ .މިބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބޭކަލަކީ ޝާމްކަރައިގެ
ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޘްމާންގެފާނު ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما އެވެ.
5

އެކަލޭގެފާނުންގެ ބޮޑުބޭބެގެ ދަރިކަލުން

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ވެގެންވާ ޖަމާޢަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި ހަނގުރާމަތަކަކީ ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި
ހަނގުރާމަތަކެއްގެގޮތުގައި ދެކެނީ ކަމުގައި ވެދާނެތެވެ.

10

ނަމަވެސް މިކަން މިހެން ހުރުމާއި އެކުވެސް

(ޢަލީގެފާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި) ޠަލްޙަތުގެފާނާއި،ޒުބައިރުގެފާނާއި ،މިނޫންވެސް މިފަދަ ޞަޙާބީންނަކީ
ޢަދުލުވެރިން ކަމުގައްޔާއި ،އެއިން އެއްވެސް ބޭކަލަކީ ކާފަރެއްކަމުގައި ،ނުވަތަ ފާސިޤެއް ކަމުގައި ،ޙުކުމް
ކުރެވިގެން ނުވާނެކަމާއި ،އަދި ކިއެއްތަ؛ އެބޭކަލުންނަކީ ރަނގަޅުގޮތް ހޯދުމުގައި އިޖުތިހާދު ކުރައްވާ
މުޖުތަހިދުން ފަދައިން ،އެ އިޖްތިހާދުގައި ރަނގަޅު ނޫން ގޮތްވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރެވި ،ރަނގަޅު ނޫންގޮތް
އިޚްތިޔާރު

ކުރެވިއްޖެނަމަ،

އެބޭކަލުންގެ

ފާފަ

ފުއްސެވިގެންވާ

ބޭކަލުންކަމުގައި؛

އެ

އެންމެންވެސް

ކަމުގައިވާ ޢުޘްމާނުގެފާނުންގެ ލެގޭ ބަދަލުގައި އެޖަރީމާ ހިންގި މީހުންގެ ކިބައިން ޤިޞާޞް ހިފައިފުމަށް ދާންދެން ޢަލީގެފާނުގެ ވެރިކަމަށް
ބައިޢަތު ހިތްޕެވުމަށް މުޢާވިޔަތުގެފާނުން ދެކޮޅުހެއްދެވިއެވެ .އެހިނދު މުޢާވިޔަތުގެފާނުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ޝާމުކަރައިން ފެނިވަޑައިގެން
ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ކަންތައް ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ޢަލީގެފާނުންގެ ވެރިކަމުގެ ދަށަށް ގެންނެވުމަށްޓަކައި ޢަލީގެފާނު ގަދައަޅާ މަސައްކަތް
ކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ލޭގެ ބަދަލު ހިއްޕެވުމަށް ފާޅުގައި ޢަލީގެފާނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ .މުޢާވިޔަތުގެފާނުންގެ ފަރާތްޕުޅުން
ކިޔަމަންތެރިކަން ފެނިވަޑައިނުގަތުމުން އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުމަށް ޢަލީގެފާނު ޢަޒުމު ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ .އަދި ޞިއްފީން އޭކިޔުނު
ސަރަޙައްދެއް ގައި ދެ ލަޝްކަރު ބައްދަލުވިއެވެ .އަދި ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ހަނގުރާމަހިނގަމުން ދިޔައެވެ .ދެންފަހެ؛
ޢަލީގެފާނުންގެ ކިބައިން  ،މުޢާވިޔަތުގެފާނާއި ޢަމްރު ބިން އަލް ޢާޞް އާއި ދެބޭކަލުން

ﷲ ގެ ފޮތުގެ މައްޗަށް ޞުލްޙަވުމަށް

އެދިވަޑައިގަތެވެ - .رضي اهلل عنهم أمجعني  -އެހިނދު ޢަލީގެފާނުންގެ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުންގެ މެދުގައި ޞުލްޙައާއިމެދު ޚިޔާލު
ތަފާތުވިއެވެ .ގިނަމީހުންގެ ރުހުން އޮތީ ޞުލްޙައަށް ދިޔުން ކަމުގައިވުމުން މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނު ޞުލްޙައިގެ މަގަށް ދިޔުމަށް
އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ .މިޞުލްޙައިގެ ވާހަކަދެއްކުމަށް ޢަލީގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މޫސަލް އަޝްޢަރީ
ކަނޑައެޅުއްވާ ފޮނުއްވިއެވެ .އަދި މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި މުޢާވިޔަތުގެފާނުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ،މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރުބުނުލް ޢާޞް
ފޮނުއްވިއެވެ.

ދެފަރާތުން މިކަނޑައެޅުއްވި ޙަކަމުންގެ ޙުކުމަކަށްވީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމެވެ .އަދި މި ތަޙްކީމުގެ އެއްބަސްވުން ލިޔެވުނުތާ

ދެދުވަސް ފަހުން ،ކޫފާއަށް މީހުން އެނބުރި ދިޔުމަށް ލަޝްކަރުގެ މީހުންނަށް މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުން އިޛްނަ ދެއްވިއެވެ.
އެހިސާބުން ފެށިގެން ،ދެން ކަން ހިނގާދިޔަގޮތަކީ ޢަލީގެފާނާ އެކު ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކު
ޢަލީގެފާނުންގެ މިތަޙުކީމަށް ނުރުހި ،އެކަލޭގެފާނާ ވަކިވެގެން ޙަރޫރާއޭ ކިޔުނު ސަރަޙައްދަކަށް ޖަމާވިއެވެ .އަދި އެ ސަރަޙައްދު ދޫކޮށް ކޫފާއަށް
ދިޔުމަށް އިބްނު ޢައްބާސް رضي اهلل عنهما އެމީހުންނަށް ނަޞޭހަތް ދެއްވިއެވެ .އަދި ޚުދު ޢަލީގެފާނުވެސް އެމީހުންނަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވިއެވެ.
އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި މަޝްހޫރުވެގެންވާ ޚަވާރިޖުން ކަމުގައިވާ احلرورية ގެ ފިރުޤާގެ އުފެދުމަކީ މިއީއެވެ.
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މާނައަކީ މިހުރިހާ މީހުންނާ ކުރެވުނު ހަނގުރާމަތަކުގެ ވާހަކަ ބައެއް މުޞައްނިފުން ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވަނީ ބަޣާވާތުގެއަހުލުވެރިންނާ

ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރާ ބާބުގައި ކަމުގައި ވުމުން އެހުރިހާ އެންމެނަކީ ވެސް ބަޣާވާތުގެއަހުލުވެރިން ކަމުގައި ބަޔަކު ދެކެނީ
ކަމުގައި ވެދާނެތެވެ( .ބުނަމެވެ ).އެ އެންމެންނަކީ ޚަވާރިޖުން ކަމުގައި މިރައުޔުގެއަހުލުވެރިން ވެސް ނުދެކެތެވެ.
6

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

އިއްތިފާޤުވެލައްވައެވެ.
ފަހެ ،ވީމާ

11

އަދި ބާޣީންނަކީ ފާސިޤުން ނޫންކަމުގައި

އެޢިލްމުވެރިން ޢާންމުކޮށް ވިދާޅުވެތެވެ.

އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބައެއްކަމުގައި ބަލައިފިނަމަ ،ޢަދުލުވެރިކަމުގައި ތިބެ،

އެބޭކަލުންގެ އިޖުތިހާދުން ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ދެކިގެން ،ހަނގުރާމަ ކުރާ މިހުންނާއި ،ޚަވާރިޖުންނާއި،
ހަމަހަމަ ކަމުގައި ދެކުން ލާޒިމުވާނެތެވެ.

12

މިހެންވެ ބަޔަކުމީހުން ބާޣީންނަކީ ފާސިޤުން ކަމުގައިވެސް ބުނެފައި

ވެއެވެ .ނަމަވެސް ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިން ޞަހާބީންގެ ޢަދުލުވެރިކަމަށް އިއްތިފާޤު ވެއެވެ .ޖުމްހޫރު
ޢިލްމުވެރިން ،ޖަމަލު ހަނގުރާމައާއި ،ޞިއްފީން ހަނގުރާމަ އާއި އަދި މި ދެ ބައިމީހުން ނޫނަސް ތައުވީލެއް
އޮވެގެން

13

ހަނގުރާމަކުރި ބާޣީންނާއި ،ދީނުން ބޭރުވެގަތް ޚަވާރިޖުންނާ ތަފާތު ކުރައްވައެވެ .އަޞްޙާބު

ބޭކަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ފާޅުވެ ފެންނަން އޮތީ މިގޮތެވެ .އަދި މިއީ ގިނަ ،ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންނާއި
ފިޤްހުވެރިންނާއި ،މުތަކައްލިމުން

14

އެގޮތެއްގައި ތިބި ގޮތްވެސްމެއެވެ .އަދި ގިނަ އިމާމުންނާއި ،އެބޭކަލުންނަށް

ތަބާވީ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތައް އައިސްފައިވަނީ ވެސް މިގޮތަށެވެ .މިގޮތުން اإلمام مالك އާއި اإلمام أمحد އާއި
اإلمام الشافعي(رمحهم اهلل) ގެ އަޞްޙާބުންގެ ބަހަކީވެސް މިއީއެވެ .އެހެނީ ޞަޙީޙު ބުޚާރީގައި ނަބިއްޔާ صلى اهلل

ِ
ِِ
عليه وسلم ކިބައިން ޞައްޙަމަގުން ސާބިތުވެފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެَ{.تَْر ُق َما ِرقَة عَلَى ِح ِ
ني
ني فُ ْرقَة م ْن الْ ُم ْسلم َ
ُ
تَ ْقتُلُ ُهم أ َْوَىل الطَّائَِفتَ ْ ِ
އވުން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި
ني بِا ْحلَق } 15މާނައީ " މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ބައިބަ ި
ْ
ދީނުން ބޭރުވެގެން ދާނެ ބަޔަކު ނިކުންނާނެތެވެ .އެމީހުން ޤަތުލު ކުރާނީ ދެ ޖަމާޢަތުން ކުރެ އެންމެ ޙައްޤު

 -11މިތަނުގައި شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل އެ އިޝާރާތް ކުރައްވަނީ الزبري رضي اهلل عنه އާއި طلحة رضي اهلل عنه  ،މުސްލިމުންގެ 8ވަނަ ޚަލީފާ
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ގެ ލޭގެ ބަދަލު ހިފުމުގެމައްސަލައިގައި ޢަލީގެފާނާއި ޚިލާފުވެ ވަޑައިގެން ދެބައި މީހުންގެ މެދުގައި ހަނގުރާމަ
ހިނގާފައި ވުމުން ،މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ علي بن أيب طالب رضي اهلل އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނެވުމުގެ ސަބަބުން އެބޭކަލުންނަކީ ބާޣީންކަމުގައި
ބެލެވުނަސް ޚަވާރިޖުންނާމެދު ބުނެވޭ ފަދައިން ،އެއިން އެއްވެސް ބޭކަލަކީ ފާސިޤަކު ކަމުގައި އަދި ކާފަރަކު ކަމުގައި ބުނުންވެސް ހުއްދަ
ނުވާނެކަމެވެ.
-12

ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ކޮންމެމީހަކީ ޚަވާރިޖުންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއްކަމުގައި ދެކޭނަމަ މި މަތިވެރި ޞަޙާބީންވެސް ވާނީ

ޚަވާރިޖުން ކަމުގައެވެ .ތިޔަކުރާ ޙުކުމުގެ ނުބައި ކަމާއެވެ! ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ މަންހަޖާއި ،ތިޔަގެންގުޅޭ މަންހަޖުގެ ތަފާތު ބޮޑު ކަމާއެވެ!
 -13ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހޭފަދަ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ދެކިގެން
14

މައްސަލަތަކުގައި ބުއްދީގެ ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވައިގެން ކަންކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ބޭކަލުން.

 15مسلم  :كتاب الزكاة  ،باب ذكر اخلوارج وصفاهتم  647/2 ،ނަމްބަރު. 5671 :
7

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ގޮތާއި ކައިރި ގޮތުގައި ތިބި ޖަމާޢަތުންނެވެ ".މިޙަދީޘުގައި  8ޖަމާޢަތެއްގެ ވާހަކަ ވާހަކަ ޝާމިލުވެއެވެ.

16

އަދި

މިޙަދީޘުން ބަޔާންވެ އެނގޭ ގޮތުގައި ދީނުން ބޭރުވެގެން ދާނެ މާރިޤުންނަކީ އެ ދެޖަމާޢަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ
 8ވަނަ ޖަމާޢަތެކެވެ .އެހެނީ މުޢާވިޔަތުގެފާނުންގެ ޖަމާޢަތަށްވުރެ ޢަލީގެފާނުންގެ ޖަމާޢަތް ޙައްޤު ކަމުގައިވުން
އައުލާކަން ބޮޑެވެ .ދީނުގެ މަގުން ބޭރުވެގެންދާނެ މާރިޤުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވަނީ
ِ
َح ُد ُك ْم
ََْيق ُر أ َ
ِْ
اإل ْس َالِم َك َما

صيامه مع ِ
ِِ ِ
صيَ ِام ِه ْم َوقَِراءَتَهُ َم َع قَِراءَهتِِ ْم يَ ْق َرءُو َن الْ ُق ْرآ َن
ص َالتَهُ َم َع َ
َ
ص َالهت ْم َو َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
السهم ِمن َِّ ِ
َج ًرا عِْن َد
وه ْم فَاقْ تُلُ ُ
الرميَّة أَيْنَ َما لَقيتُ ُم ُ
وه ْم ؛ فَإِ َّن ِف قَ ْتل ِه ْم أ ْ
َيَُْر ُق َّ ْ ُ ْ

َل ُُيَا ِوُز
اللَّ ِه لِ َم ْن

މިފަދައިންނެވެ{ .
حن ِ
اج َرُه ْم َيَُْرقُو َن ِم ْن
ََ
قَتَ لَ ُه ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة } 17މާނައީ" އެބައިމީހުންގެ ނަމާދުގެ ފެންވަރާ އަޅައި ބަލާއިރު ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަމާދަކީ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫންކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ދެކޭނޫއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެބައިމީހުން ގެ ރޯދަހިފުމާއި
އަޅާ ބަލާއިރު ތިޔަބައިމީހުންގެ ރޯދައަކީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫންކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ދެކޭނެތެވެ .އަދި
އެބައިމީހުންގެ ޤުރްއާން ކިޔެވުމާ ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިޔެވުމާއި އަޅާ ބަލާއިރު ތިޔަބައި މީހުންގެ ކިޔެވުމަކީ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫންކަމުގައި ދެކޭނެއެވެ .އެބައިމީހުން ޤުރްއާން ކިޔަވާނެތެވެ .ނަމަވެސް އެ ޤުރްއާން
އެބައިމީހުންގެ އަރު ފަހަނައަޅާ ނުދާނެއެވެ .ދުނި ރުވާފައި ދޫކޮށްލުމުން ދުނިދަނޑިން ދުނި ނިކުމެން
ދާފަދައިން؛ އިސްލާމް ދީނުން ފެޔަށް އެބައިމީހުން ނުކުމެގެން ދާނެތެވެ .އެބައިމީހުންނާ ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ
ތަނަކުން ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެބައިމީހުން ޤަތުލުކުރާށެވެ! އެބައިމީހުން އެޤަތުލުކުރި މީހަކަށް މާތް ﷲ ގެ
ޙަޟްރަތުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހު ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ ހުއްޓެވެ ".މިޙަދީޘް ބަސްފުޅުގެ އެހެން ޢިބާރާތެއްގައި

ِ
ވެއެވެ{ :.لَو ي علَم ا ْْليش الَّ ِذين ي ِ
ضى ََلم علَى لِس ِ
ان نَبِي ِه ْم -صلى اهلل عليه وسلم -لَتَّ َكلُوا َع ِن الْ َع َم ِل}
صيبُ َ
ْ َ ْ ُ َْ ُ
َ ُ
وَنُ ْم َما قُ َ ُ ْ َ َ
މާނައީ"  ،އެބައިމިހުންގެ ނަބިއްޔާގެ ދޫފުޅުން ،އެމީހުން ޤަތުލު ކުރުމުގައި ،ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ދަރުމަޔާއި
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ސަވާބު އެބަމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރާމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ (އެކަމަށް ބަރޯސާވެ) ،ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުންވެސް
އެމީހުން ހުއްޓާލައިފީހެވެ ".އަދި އިމާމު މުސްލިމު އެބައިމީހުންނާ ބެހޭ ޙަދީޘްތައް އެކަލޭގެފާނުންގެ ޞަޙީޙުގައި
 11މަގަކުން ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އިމާމު ބުޚާރީ އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތްތަކުން ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.،

16

އެ  8ޖަމާޢަތަކީ މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه އާއި ،އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި

މީހުންނާއި ،އެކަލޭގޭފާނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ހަނގުރާމަކުރި މީހުންނާއި ،އޭގެ
އިތުރުން މުސްލިމުންގެ ޖަމާޢަތާ ވަކިވެގަތް ޚަވާރިޖުންގެ ޖަމާޢަތެވެ.
17

البخاري  :األدب ( , )7576ومسلم  :الزكاة (.)5674

 18رواه مسلم  :باب التحريض على قتل اخلوارج ،ނަމްބަރު2157 :
8

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

އަދި ސުނަނުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ،މަސާނީދުގެ އަހުލުވެރިންވެސް މިޚަބަރުތައް ރިވާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .ފަހެ
އެޚަބަރުތައް ވަނީ ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليه وسلم ގެ ފަރާތް ޕުޅުން ނުހަނު ބޮޑަށް ފެތުރި ޢާންމުވެ ،މުޅި
އުންމަތުގައި ބަލައިގަނެވި ،އޭގެ މައްޗަށް އުންމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ،ޞަޙާބީންނާއި ،އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވީ
އެންމެހާ ބަޔަކު ވަނީ އިޖުމާޢު ވެފައެވެ.

އަދި އެ ޚަވާރިޖުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ހުރިހާ އަޞްޙާބު

ބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ .ދެންފަހެ؛ ޖަމަލު ހަނގުރާމައާއި ،ޞިއްފީން ހަނގުރާމަ ދަންނައެވެ.
ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުން މި ހަނގުރާމައިގައި (ޢަލީގެފާނާ ދެކޮޅަށް) ހަނގުރާމަ ކުރެއްވިއެވެ.
ބޮޑެތި ޢަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭކަލުން ،އެއްވެސް ކޮޅަށް ޖެހި ވަޑައިގެން ހަނގުރާމައެއް
ނުކުރައްވައެވެ.

އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ޖެހިވަޑައިގެން ހަނގުރާމަ ނުކުރެއްވި ބޭކަލުން އެކަމުގެ ދަލީލެއްގެ

ގޮތުގައި ނަންގަވަނީ ފިތުނައިގެ ހަނގުރާމަ ތަކުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليه وسلم ޙަދީޘް
ކުރައްވާފައިވާ ގިނަގުނަ ޙަދީޘް ތަކެވެ .އެބޭކަލުން ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވަނީ އެ ހަނގުރާތަކުގައި ބައިވެރި
ވުމަކީ ފިތުނައިގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުން ކަމުގައެވެ .ކަންމިހެންހުރި އިރު ޚަވާރިޖުންނާ ދެކޮޅަށް
ޢަލީގެފާނުން ހަނގުރާމަ ކުރެއްވީ އެކަމަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގެން ހުންނަވައި ،އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް
ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތައް ރިވާ ކުރައްވަމުންނެވެ.
ޞިއްފީންގެ އަހުލުވެރިންނާ އެކަލޭގެފާނު ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް
އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ނައްޞެއް ނެތްކަމުގައި ބަޔާން ކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަށް
ރަނގަޅުކަމަށް ވިސްނިވަޑައިގެން ކުރެއްވި ކަމެކެވެ .އެހެންވެ ބައެއް ފަހަރު މިހަނގުރާމަ ކުރަން ފެނިވަޑައި
ނުގަންނަވާ ބޭކަލުންނަށް ތަޢުރީފު ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޙަސަންގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން " ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ
މިދަރިކަލުންނަކީ ސައްޔިދެކެވެ .މާތް ﷲ މިދަރިކަލުންގެ ފަރާތުން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބޮޑުވެގެންވާ ދެ
ޖަމާޢަތެއްގެ ދެމެދު ޞުލްޙަކޮށްދެއްވާނެ" ކަމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވި ކަމަށް
ޞަޙީޙުގައި ސާބިތު ވެފައި ވެއެވެ.

މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ ދެ ޖަމާޢަތްކަމުގައިވާ

ޢަލީގެފާނުގެ ޖަމާޢަތާއި ،މުޢާވިޔަތުގެފާނުންގެ ޖަމާޢަތާ ދެމެދުގައި ޙަސަންގެފާނުންގެ ސަބަބުން މާތް ﷲ
ޞުލްޙަކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްޓަކައި ޙަސަންގެފާނަށް އެކަލޭގެފާނުން ތަޢުރީފުކުރެއްވިއެވެ .މިކަމުން އަންގައިދެނީ
އެދެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ހަނގުރާމަ ނުކުރުމީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމާއި ،އެހަނގުރާމަ ކުރުމީ ވާޖިބެއް އަދި
މުސްތަޙައްބު ކަމެއްވެސް ނޫންކަމެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ޚަވާރިޖުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު
އަމުރުކުރައްވައި އެކަމަށް ނުހަނު ބާރު އެޅުއްވިކަމަށް ޘާބިތުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .ވީމާ އެކަމަކަށް ބާރު
9

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

އަޅުއްވައި އަމުރު ކުރެއްވި ކަމަކާއި އެކަމަކުން ދުރުވެގަތް ބަޔަކަށް ތަޢުރީފާއި ޘަނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމެއް
ހަމަހަމަ ކުރާނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ،ذو اخلويصرة التميمي

19

ފަދަ ،ދީނުގެ މަގުން ބޭރުވެގެންދިޔަ

ޚަވާރިޖުންނާއި ދީނުގެ އިން ފަހަނައަޅައި ،ޢަދާވާތްތެރިގަތް احلرورية ގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޞަޙާބީން ކުރެއްވި
ހަނގުރާމަޔަކީ؛ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ހިނގާދިޔަ ޖަމަލު ހަނގުރާމަޔާއި ،ޞިއްފީން ހަނގުރާމައިގައި
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ،ޞަޙާބީން ކުރެއްވި ހަނގުރާމައާއި ،އެއްފަދަ ހަނގުރާމައެއް ކަމުގައި ބުނެފި މީހަކު
އެބުނާ ބަހަކީ ޖާހިލުކަމާއި ބަޔާންވެގެންވާ އަނިޔާވެރި ކަމުގެ ބަހެކެވެ .މިފަދައިން ބުނި މީހަކު؛ އެބުނާ ބަހަކީ
ޞިއްފީން ހަނގުރާމައާއި ޖަމަލު ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޞަޙާބީންނަކީ؛ ކާފަރުން ނުވަތަ
ފާސިޤުންކަމުގައި ބުނާ

ރާފިޟީންނާއި ،މުޢްތަޒިލާއިން ފަދައިން ވެގަތުން ލާޒިމުކުރާ ބަހެކެވެ.

މަގުން ބޭރުވެގަތް ޚަވާރިޖުންނާމެދުވެސް ބުނެވޭ ފަދައިންނެވެ.
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އެއީ ދީނުގެ

އެހެނީ ޚަވާރިޖުން ކާފަރުންކަމުގައި ބުނުމުގެ

މައްސަލައިގައިވެސް އުންމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންނާއި އިމާމުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ދެރައުޔެއް އޮވެއެވެ.
އެއީ؛ ޖަމަލު ހަނގުރާމައާއި ޞިއްފީން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނަށް ވެސް
ޘަނާއާއި ތަޢުރީފު ކުރުމާއި ،ޞަޙާބީންގެ ތެރޭގައި ދެބަސްވެ އަރާރުން އުފެދުނު ކަންކަމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް
ކުޑައިމީސްކޮށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމުގެ މައްޗަށް އެބޭކަލުންގެ މެދުގައި އިއްތިފާޤު ވެގެންވާ ޙާލުގައެވެ.

ކަން

މިހެން ހުރިއިރު މި ދެކަން އެއްކަން އަނެއްކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ،ދެބައިމީހުން ހަމަހަމަ ކޮށް އެއީ އެއް
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މީނާއަކީ ނަބިއްޔަ صلى اهلل عليه وسلم މުދާ ބައްސަވަން ހުންނަވަނިކޮށް އޭ މުޙައްމަދެވެ! ކަލޭގެފާނު ޢަދުލުވެރިވާށޭ ބުނި މީހާއެވެ.
މީހާ ޤަބޫލުކުރާ ޢަޤީދާއަށް އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި ،ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެއްޖެ އެންމެންނަކީވެސް ޚަވާރިޖުންކަމުގައި ދެކި،

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މީހުންނާމެދު އެއް ނަޒަރިއްޔާއިން ދެކުމަކީ؛ ޞަޙާބީންނަށް ބަދުބަސް ބުނި މުޢުތަޒިލާއިން ފަދަ ބައެއްކަން شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه اهلل ގެ މިބަސްފުޅުން އެއޮތީ ސާފުކޮށް ފެންނާށެވެ .އެހެންކަމުން އެފަދަމީހުންނަށް ބުނެލަންއޮތީ؛ އަދިވެސް ތިޔަ ބާޠިލު ފިކުރު ދޫކޮށް
ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޢަޤީދާއަށް އެނބުރި އައުމުގެ ވަތުގު އައިސް ނުޖެހެނީ ހެއްޔެވެ؟ ސަލަފިއްޔަތުގެ ނަމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ
ބަސްފުޅުތަކުގެ މުރާދު އޮޅުވާލައިގެން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ތަންދޮރު ނުދަންނަމީހުން މަގުފުރައްދަން ތިޔަކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާކަށް
ނުވޭހެއްޔެވެ؟ ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަވުމީ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ މަގެވެ .އެއީ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގެވެ.
 -21އެހެނީ ޖަމަލު ހަނގުރާމައާއި ޞި އްފީން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރި ވަޑައިގެން ޞަޙާބީންނަކީ ކާފަރުން ނުވަތަ ފާސިޤުންކަމުގައި ބުނެ
ޞަޙާބީންނަށް ބަދުބަސް ބުނި ރާފިޟީންނާއި މުޢުތަޒިލާއިން؛ މަތިވެރި އަސްޙާބުން ،އެއްފަދަ ؛އެ ކުރަނީ އެބައެއްގެ އިސްލާމް ކަމާއި މެދު
ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ޚަވާރިޖުންނާއެވެ .އެހެނީ؛ ސަލަފުންނާއި އިމާމުންގެ މެދުގައި ޚަވާރިޖުންނަކީ ކާފަރުންތޯ ނުވަތަ ފާސިޤުންތޯ ޚިޔާލު
ތަފާތުވެފައި ވީ ފަދައިން ރާފިޟީންނާއި މުޢުތަޒިލާއިން ވެސް ދެކެނީ ޖަމަލު ހަނގުރާމަ އާއި ޞިއްފީން ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މަތިވެރި
އަޞްޙާބުންނަކީ ކާފަރުން ނުވަތަ ފާސިޤުން ކަމުގައެވެ.
10

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ބައެއްކަމުގައި ހަދާނީ ކޮން ފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟

22

ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليه وسلم ވަނީ ޚަވާރިޖުންނާ ދެކޮޅަށް

އިސްވެ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ .ނަމަވެސް ބާޣީންނާއި ބެހޭގޮތުން އެމީހުން ހަނގުރާމަ
ނުކުރަނީސް އިސްވެ އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރާކަށް މާތް ﷲ ނާންގަވަތެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ

ان ِمن الْمؤِمنِني اقْ تت لُوا فَأ ِ
ِ
ُخ َرى فَ َقاتِلُوا الَِِّت تَ ْبغِي َح ََّّت
މިފަދައިންނެވެَ { .وإِ ْن طَائ َفتَ ِ َ ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما فَإِ ْن بَغَ ْ
إح َد ُاُهَا َعلَى ا ْأل ْ
ْ
ت ْ
ِ
ِِ
ِ
َصلِ ُحوا بَْي نَ ُه َما بِالْ َع ْد ِل َوأَقْ ِسطُوا َّ
مؤمنންގެ
ني } {احلجرات }9:މާނައީ"
إن اللَّهَ َُِي ُّ
تَفيءَ َإىل أ َْم ِر اللَّه فَإِ ْن فَاءَ ْ
ب الْ ُم ْقسط َ
ت فَأ ْ

ދެބަޔަކު ތަޅައިފޮޅައިގެންފިނަމަ ،ފަހެ ،އެ ދެބައިމީހުންގެ ދެމެދު ތިޔަބައިމީހުން صلحކުރާށެވެ! އޭގެތެރެއިން

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔެއްގެ މައްޗަށް بغاوةކޮށްފިނަމަ ،އެ بغاوةކުރިމީހުން اللَّهގެ أمرފުޅަށް رجوعވެއްޖައުމަށްދާނދެން
އެއުރެންނާ ހަނގުރާމަކުރާށެވެ! ފަހެ ،އެއުރެން رجوعވެއްޖެނަމަ ،ފަހެ ،عدلވެރިގޮތުން އެދެބައިމީހުންގެ ދެމެދު
صلحކުރާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން عدلވެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ،عدلވެރިންދެކެ اللَّه ލޯބިވެވޮޑިގެންވެތެވެ" .
ވީމާ ހަނގުރާމަ ނުކުރަނީސް އިސްވެ ބާޣީންނާ ހަނގުރާމަ ކުރާކަށް އަންގަވާފައެއް ނެތެވެ .ބާޣީން ހަނގުރާމަ
ފަށައިފުމަށް ދާންދެން އެމީހުން ހަނގުރާމަ ނުކުރަނީސް އެމީހުންނާ އިސްވެ ހަނގުރާމަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް
ވިދާޅުވި ފިޤްހުވެރިން އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ.

ނަމަވެސް ޚަވާރިޖުން ދަންނައެވެ!

ِ
وه ْم
އެމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليه وسلم ޙަދީ ް
ޘ ކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ { .أَيْنَ َما لَقيتُ ُم ُ
ِ
ދމާވި ކޮންމެތާކުން
َج ًرا عِنْ َد اللَّ ِه لِ َم ْن قَتَ لَ ُه ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة }  23މާނައީ " އެބައިމީހުންނާ ި
فَاقْ تُلُ ُ
وه ْم فَإِ َّن ِف قَتْل ِه ْم أ ْ
އެބައިމީހުން ޤަތުލުކުރާށެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން،ޤަތުލުކުރި މީހަކަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި
ޤިޔާމަތް ދުވަހު ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ ހުއްޓެވެ ".އަދިވެސް އެމީހުން ޤަތުލު ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާ ޙަދީޘް
ِ
َّه ْم قَتْ َل َعاد } 24މާނައީ" އެބައިމީހުންނާ ތިމަންކަލޭގެފާނާ
تهم َألَقْ تُلَن ُ
ކުރައްވާފައި ވެއެވެ { .لَئ ْن أ َْد َرْك ْ
 -22މިތަނުގައިވެސް ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ އެ ފާހަގަ ކުރައްވަނީ ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެއްޖެ ހަމަ ކޮންމެ
މީހަކީ ޚަވާރިޖުންގެ ކަމުގައި ބުނާނަމަ ،އޭގޭ މާނައަކީ ޖަމަލު ހަނގުރާމައާއި ޞިއްފީން ހަނގުރާމައިގައި ޢަލީގެފާނާ ކުރިމަތި ލެއްވި މަތިވެރި
އަޞްޙާބުންނަކީ ވެސް ޚަވާރިޖުންގެ ފިރުޤާގެ އަހުލުވެރިން ކަމެވެ .އަދި އެދެބައިމީހުންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބައެކެވެ .ވީމާ ޞަޙާބީންނަށް
ތަޢުރީފު ކުރުމާއި އެބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ހިނގާދިޔަ ފިތުނަ ތަކުގައި ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަވެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމީ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ
ޢަޤީދާކަމުގައި ވީހިނދު ،ދިމާވި ކޮންމެ ތަނަކުން އެބަޔަކު މެރުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ؛ އަދި ކިއެއްތަ އެބައެއްގެ އިސްލާމް ކަމާމެދު ސުވާލު
އުފެދިފައިވާ ޚަވާރިޖުންނާ ،މަތިވެރި އަޞްޙާބުންނާ ހަމަހަމަކޮށް އެއް ނަޒަރަކުން ދެކޭނީ ފަހެ ކޮން މަންހަޖަކުން ނުވަތަ ކޮން ބުއްދިއަކުން
ހެއްޔެވެ؟
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ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ،

ޢާދު

ބާގައިގެ

ފަނާކުރެއްވި

މީހުން

ފަދައިން

އެބައިމީހުން

ތިމަން

ކަލޭގެފާނުން

ޤަތުލުކުރައްވާހުށީމެވެ!" ހަމަ އެހެންމެ ޒަކާތް ދިނުމުން މަނާވެގަތް މީހުންނާ ދެކޮޅަށްވެސް އަބޫބަކްރުގެ ފާނާއި
އަޞްޙާބު ބޭކަލުން އިސްވެ ހަނގުރާމަ ފެއްޓެވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" މާތް ﷲ ގަންދީ ވިދާޅުވަމެވެ.
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم އަށް އެބައިމީހުން ދީ އުޅުނު އެއްޗެއް އެއީ މަޢްޒު
ބަކަރިއެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެ އެއްޗެއް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ދިނުމުން މަނާވެގެންފި ނަމަ؛
އެކަމުގެ މައްޗަށް އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރައްވާހުށީމެވެ" .

އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރެވުނީ؛ ކަންކަމުގެ

ވާޖިބުކަން ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ވިޔަސް ؛ އެބަޔަކު ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުން މަނާވެގަތްފިނަމަ އެބަޔަކާ
ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އޮންނަ ޙުކުމުގެ ދަށުންނެވެ .ދެން އެޔާއެކުވެސް ޒަކާތުގެ ވާޖިބުކަން ޤަބޫލުކުރުމާއި
އެކުވެސް ،ޒަކާތް ދިނުމުން މަނާވެގަނެވަތުމުގެ ސަބަބުން ،އެބަޔަކާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމުންގެ ވެރިޔާ ހަނގުރާމަ
ކުރައްވާފައިވާ މިބައިމީހުންގެ ކުފުރުގެ ޙުކުމާއިމެދު ފިޤުހުވެރިން ވަނީ ދެރައުޔަކަށް ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައި
ވެއެވެ .މި ދެގޮތްވެސް އިމާމު އަޙުމަދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެއީ ޚަވާރިޖުން ކާފަރުވުމާއި މެދު
އިމާމު އަޙްމަދުގެ ކިބައިން ދެ ރިވާޔަތް ނަޤުލުވެފައި ފަދައިންނެވެ .ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ބަޣާވާތުގެ
އަހުލުވެރިންނަކީ

ކާފަރުން

ކަމުގައި

ނުބެލެވޭނެކަމަށް

އެންމެހައި

ދީނުގެ

އިމާމުން

ވަނީ

އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން ބަޣާވާތް ކޮށް އޭގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންނާ
ހަނގުރާމަ ކުރަން އެންގެވި ހާލުވެސް ،އެބަމީހުންނަކީ އީމާނުގެ އަހުލުވެރިންކަމާއި އެއީ އެމީހުންގެ އަޚުން
ކަމަށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ނައްޞުން ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެَ .واَللَّهُ أ َْعلَ ُم .
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 -2اإلمام ابن قدامة رمحه اهلل
اإلمام ابن قدامة رمحه اهلل ވިދާޅުވިއެވެ .ވެރިމީހާގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުން ނިކުމެގަންނަ މީހުން  4ބަޔަކަށް ބެހެއެވެ.
ފުރަތަމައީ :ތައުވީލެއް (ވެރިމީހާއާއި އިދިކޮޅުވާން ޖެހޭކަމަށް އެމީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ސަބަބެއް)
ނެތި ވެރިމީހާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުން މަނާވެގަނެ ،ވެރިމީހާގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުން ނިކުމެގަތް މީހުންނެވެ.
އެމީހުންނަކީ މަގުފޭރޭމީހުންނެވެ .އެމީހުންނަކީ ބިމުގައި ފަސާދަފަތުރާ މީހުންނެވެ .އެމީހުންގެ ޙުކުމް ވަކި
ޚާއްޞަ ބާބެއްގައި ބަޔާންވެގެން އަންނަހުއްޓެވެ.
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ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ދެވަނައީ :ތައުވީލެއް (ވެރިމީހާއާއި އިދިކޮޅުވާން ޖޭހޭކަމަށް އެމީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ސަބަބެއް)
އޮތްކަމަށް ދެކިގެން ވެރިމީހާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުން މަނާވެގަނެ ވެރިމީހާގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުން ނިކުމެގަތް ،އެކެއް
ނުވަތަ ދެމީހުން ނުވަތަ  01ވަރަކަށް މީހުން ފަދަ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތި ނުކުތް މީހުންނެވެ .މި
މީހުންނަކީވެސް އަހަރުމެންގެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މަގުފޭރޭ މީހުންނެވެ .ޝާފިޢީ މަޛްހަބަކީވެސް
މިއީ އެވެ.

އެހެނީ އިބްނު މުލްޖިމް ޢަލީގެފާނަށް ހަމަލާދީ ޢަލީގެފާނުން ޒަޚަމު ކުރުމުން އެކަލޭގެފާނުން

ޙަސަންގެ ފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ތިމަން މިޒަޚަމުން ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ އިބްނު މުލްޖިމާ މެދު ތިމަންގެ ރައުޔު
އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .ތިމަން މި ޒަޚަމުގައި އަވަހާރަ ވިޔަސް (މަގުފޭރޭ މީހުނަށް ދެވޭ އަދަބު ފަދައިން
އަތްފައި ތަފާތުވާނޭހެން) އޭނާގެ އަތްފައި ކަނޑާ ނުހަދައްޗެވެ " .ވީމާ އިބްނު މުލްޖިމްގެ އެ ޢަމަލުގެ
ސަބަބުން އޭނާއަކީ ބާޣީންގެ ޙުކުމުގައިވާ މީހެއްކަމުގައި ޢަލީގެފާނު ދެކެވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ .އަދި ހަމަ
އެހެންމެ ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެރިން ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ހަލާކުވާ މުދަލުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް
އޮންނަ ޙުކުމުގައި ،މިގޮތަށް ނިކުންނަ މަދުމީސްކޮޅުގެ މީހުން ޝާމިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އޭގެ ނަތިޖާއަކަށް ވާނީ
26

މީސްތަކުންގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިކަމެއްނެތި އެމުދާ ހަލާކު ކުރުމަށް ހުޅުވޭދޮރަކަށެވެ .އަބޫ ބަކްރު
ވިދާޅުވިއެވެ".

މިކަމުގައި ގިނަމީހުންނާއި މަދު މީހުންނާ ތަފާތެއް ނެތެވެ .މީހުން ގިނަޔަސް އަދި މަދަސް

ވެރިމީހާގެ އަމުރުން ބޭރުވެ ނިކުމެގެންފިނަމަ ،އެމީހުންގެ ޙުކުމަކަށް ވާނީ ބަޣާވާތް ކުޅަމީހުންގެ ޙުކުމެވެ.
ތިންވަނައީ:

ޚަވާރިޖުންނެވެ.

އެމީހުންނަކީ

ކޮންމެ

ފާފައަކުންވެސް

މީހުން ކާފަރުކުރާމީހުންނެވެ.

އަދި

ޢުޘްމާނުގެފާނާއި ،އަލީގެފާނާއި ،ޠަލްޙަތުގެފާނާއި ،ޒުބައިރުގެފާނާއި ،މިނޫންވެސް ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ވަރަށް
ގިނަ ބޭކަލުން ކާފަރުކުރާ ބައެކެވެ .އަދި އެމީހުންނާ އެކު ނިކުމެއްޖެ ބަޔަކު ފިޔަވާ އެހެން މުސްލިމުންގެ
ފުރާނަޔާއި މުދާ ހުއްދަކުރާނެތެވެ.
އަހަރުމެންގެ މަޛްހަބުގެ ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭކަލުންގެ ރައުޔަކީ އެމީހުންގެ ޙުކުމަކީވެސް
ބާޣީންގެ ޙުކުމެވެ .މިއީ ޢަބޫ ޙަނީފާގެ ބަހެވެ .އަދި ޝާފިޢީގެ ބަހަކީވެސް މިއެވެ .އަދި ގިނަ ފިޤްހު
ޢިލްމުވެރިންނާއި ގިނަ ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންގެ ބަހަކީވެސް މިއެވެ .މާލިކުގެފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި
އެމީހުންނަށް ތައުބާ ލައިދެވި ތައުބާ ނުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހުން ޤަތުލު ކުރެވެނީފަސާދަކުރާ މީހުންގެ ޙުކުމުގައެވެ.
އެމީހުންނަކީ ކާފަރުން ކަމުގައި ދެކިގެންނެއް ނޫނެވެ .ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެމީހުންނަކީ
-26أبو بكر املروزي رمحه اهلل،
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ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

މުރުތައްދުވެފައިވާ ކާފަރުންކަމުގައްޔާއި ،އެމީހުންގެ ޙުކުމަކަށް ވާނީ މުރުތައްދުވީ މީހުންގެ ޙުކުމްކަމުގައްޔާއި،
އެމީހުންގެ ލެޔާއި މުދާ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ .އެމީހުން ތަނެއްގައި ޖަމާވެ ،އެމީހުންނަކީ
(ވެރިކަމާ ކުރިމަތިލުމުގެ) ބާރެއް އޮތް ބައެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެމީހުންނާމެދު ބެލެވޭނީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް
ހަނގުރާމަ ކުރާ އެހެނިހެން ޙަރުބީ ކާފަރުން ފަދައިންނެވެ .އެމީހުންނަކީ އެފަދަ ބާރެއްނެތި ވެރިމީހާގެ ބާރުގެ
ދަށުގައި ވާ ބައެއްނަމަ މުރުތައްދުވީ މީހުންނަށް ތައުބާލައިދެވޭ ފަދައިން އެމީހުންނަށް ތައުބާ ލައިދެވި ތައުބާ
ނުވެއްޖެނަމަ،އެމީހުން ޤަތުލުކުރެވޭ ހުއްޓެވެ .އަދި އެމީހުން މުދާ ބައިތުލް މާލަށް ނެގެވޭ ހުއްޓެވެ .އެމީހުންގެ
ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މުސްލިމުންނަށް އެމީހުންގެ ކިބައިން މުދާ ވާރުތަ ނުވާހުއްޓެވެ" .
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވާހަކަ ބަޔާން ކުރެއްވުމަށްފަހު ދެން ابن قدامة رمحه اهلل ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނީ އެމީހުން
ދީނުން ބޭރުވެގެން ވާކަމަށާއި ،އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަކޮށް ޤަތުލުކުރުމަށް ވިދާޅުވި ޢިލްމުވެރިންގެ ދަލީލުތަކެވެ.
އެއަށް ފަހުގައި އެމީހުންނާމެދު އިސްވެ ބަޔާން ކުޅަ ދެ ރައުޔުގެ ތެރެއިން ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައި ޚުދު ابن قدامة
رمحه اهلل

ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ

ޞައްޙަ

ރައުޔު

ބަޔާން

ކުރައްވަމުން

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"

މާތްﷲ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ (މިދެރައުޔުގެ ތެރެއިން) އެންމެ ޞައްޙަގޮތަކީ ޚަވާރިޖުން ޤަތުލުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް
ބުނުމެވެ .އަދި
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އެމީހުންގެ ތެރެއިން ޒަޚަމްވެ ވެއްޓިފައިވާ މީހަކުވިޔަސް ޤަތުލުކުރުން އަވަސްވެގަތުން

ހުއްދަކަމަށް ބުނުމެވެ .އެއީ ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليه وسلم އެމީހުން ޤަތުލުކުރަން އަމުރުކުރައްވާފައިވުމާއި،
އެމީހުން ޤަތުލުކުރުމުގައި ހުރި ދަރުމަޔާއި ޘަވާބު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާތީއެވެ .އަދި ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވެފައި
ވެއެވެ" .އެމީހުން ޤަތުލުކުރުމުގައި (އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދީ އެ އެންމެން ޤަތުލުކޮށް ހުސްކޮށްލުމަށް
ތިޔަބައިމީހުން) އަވަސްއަރައި ގަނެފާނެކަމުގެ ބިރަށް ޓަކައި މެނުވީ މުޙައްމަދު صلى اهلل عليه وسلم ގެ ދޫފުޅުމަތިން
އެމީހުން ޤަތުލުކުރާމީހުންނަށްހުރި ދަރުމަޔާއި ޘަވާބު ތިމަން ކަލޭގެފާނުން ބަޔާން ކުރުމުގައި ފަސްޖެހިވަޑައި
ނުގަންނަވަމުއެވެ .އެހެނީ އެމީހުން؛ ބިދުޢައިގެ ނުބައިކަމާއި ،އެމީހުންގެ ޢަމަލުގެ ނުބައިކަން އެމީހުންގެ
ލޭހުއްދަކުރުން
ގައްޔާއި،
އެމީހުންނަކީ
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ލާޒިމްކުރެއެވެ".

ޚަލުޤުތަކުން ކުރެވެސް
ނަރަކައިގެ

މިކަމުގެ ދަލީލަކީ އެމީހުންގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަމާއި ،އެމީހުންނީ ޚުލްޤު
އެންމެ

ކުއްތާއިންކަމާއި

ނުބައިމީހުންކަމާއި،
އެމީހުން

އެމީހުން

ޤަތުކުރުމަށް

ދީނުން

ބޭރުވެގެންދާނެކަމާއި،

ބާރުއަޅުއްވާފައިވުމާއި،

އެމީހުންނާ

ބާޣީންނާ ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ޒަޚަމުވާމީހުންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރުން ދޫކޮށް ފިލަން ދުވާމީހުން ޤަތުލުކުރުން މަނާވެފައި އޮންނަ އޮތުމާއި

ޚިލާފަށް ޚަވާރިޖުންގެ މީހަކު ޒަޚަމުވިޔަސް އެމީހަކު ޤަތުލުކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުން ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ.
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ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ޢާދުބާގައިގެމީހުން ފަނާކުރެއްވި ފަދައިން އެމީހުން ޤަތުލު ކުރައްވާނެކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ
صلى اهلل عليه وسلم ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ބަޔަކު؛ އެބަޔަކު ޤަތުލުކުރުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ނަބިއްޔާ صلى اهلل عليه
وسلم އަންގަވާފައިވާ ،އެބަޔަކާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ޞަޙާބީންކުރެ ގިނަވެގެންވާ ބޭކަލުން ރައްކާތެރިވެ
ވަޑައިގެންފައިވާ؛ އެބައެއްގެ ކިބައިގައި ބިދުޢައެއް ވެސް ނެތް ،ބަޔަކާ އެއްފަދަ ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވާ
ހުއްޓެވެ.
:

ހަތަރުވަނައީ

ކިބައިގައިހުރި

ވެރިމީހާގެ

ކަންތައްތަކެއްގެ

ސަބަބުންކަމަށް

ދެކިގެން

ވެރިމީހާގެ

ކިޔަމަންތެރިކަމުން ބޭރުވި؛ އެބަޔަކާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ލަޝްކަރު ނެރެން ޖެހޭފަދަ ބާރެއް އޮތް؛ ޙައްޤުގެ
އަހުލުވެރިންގެތެރެއިން ބައެކެވެ .ފަހެ އެބައިމީހުންނީ ބާޣީންނެވެ .މި ބާބުގައި އަހުރެން ބަޔާން ކުރަން މިއުޅެނީ
އެމީހުންގެ ޙުކުމުގެ ވާހަކައެވެ .މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ބާޣީންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ
ކުރުމުގައި

ވެރިމީހާއަށް

އެހީތެރިވުމެވެ.

އެއީ

މިބާބުގެ

ކުރީކޮޅުގައި

ބަޔާންކުރި

ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.

ހަމައެހެންމެ އެމީހުން އެގޮތުގައި ދޫކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ވެރިމީހާގެ މައްޗަށް އެމީހުން ގަދަވެގަނެ ބިމުގައި ފަސާދަ
ފާޅުވެގެން ހިނގައިދާނެތީއެވެ.
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 -3فضيلة الشيخ العالمة عبد العزيزبن باز  -رمحه اهلل -
ވެރި މީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ޚަވާރިޖުންގެ މީހެއްތޯ ސުވާލު ކުރެވުމުން ޖަވާބުގައި فضيلة
الشيخ العالمة عبد العزيزبن باز -رمحه اهلل -ވިދާޅުވިއެވެ " .ނޫނެކެވެ .ޚަވާރިޖުންނަކީ ފާފައިގެ ސަބަބުން މީހުން
ކާފަރުވާކަމަށް

ދެކޭމީހުންނެވެ.

އެމީހުންނަކީ

ޤަބޫލުކުރާމީހުންނަކީ އެއީ ޚަވާރިޖުންނެވެ".

ނަރަކައިގައި

ދާއިމަށް

ދެމިތިބޭނެ

މީހުން

ކަމަށް

29

 28املغين لبن قدامة 266 /52
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سلسلة الوابل الصيب  ،ކެސެޓް ރޯލް 4 :ސުވާލުނަންބަރު 6 :އަދި https://www.youtube.com/watch?v=eFcctsCG6IA .
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ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

 -4فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان – حفظه اهلل-
فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان – حفظه اهلل -ވިދާޅުވިއެވެ" .ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ނިކުމެގަންނަމީހުން އަންނަނިވި
ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތަކުން ނެއްޓިނުދާނެތެވެ .ފަހެ އެމީހުންގެ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ނުކުމެގަތުމާއި އެކު މުސްލިމަކު
ކުރާ ފާފައާއި ،ބޮޑު ކޮންމެ ފާފަ އަކުން އެމީހަކު ކާފަރުވާނެކަމަށް ދެކޭނަމަ އެމީހުންނަކީ ޚަވާރިޖުންނެވެ.
އެމީހުންގެ ޙުކުމަކީ ޚަވާރިޖުންގެ ޙުކުމެވެ .އެއީ އެމީހުން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ހަތިޔާރު އުފުލައި މުސްލިމުން
ޤަތުލުކުރުން ހުއްދަކަމަށް ދެކުމާއި ،ފާފައިން މުސްލިމުން ކާފަރު ކުރާތީއެވެ.
މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ހަތިޔާރު އުފުލައި މުސްލިމު ވެރިމީހާގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުން ނިކުމެ ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް
ނިކުމެގަތްބަޔަކީ ބާރުގެ އަހުލުވެރި ބައެއްކަމުގައި ވެފައި ،އެބައިމީހުން ނިކުތީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ކޮންމެވެސް
ސަބަބެއް އޮވެގެން ކަމުގައި ދެކޭނަމަ ،އެބައިމީހުންނަކީ ބާޣީންނެވެ.

މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ހަތިޔާރު

އުފުލައި މުސްލިމު ވެރިމީހާގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުން ބޭރުވި އިރު ،އެބަޔަކީ ވެރިމީހާޔާއި ކުރިމަތިލެވޭފަދަ ބާރެއް
އޮތް ބައެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ އެމީހުންނަކީ މަގުފޭރޭމީހުންނެވެ .މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކީވެސް އިސްލާމީ
ޝަރީޢަތުގައި އެބަޔަކަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ޙުކުމެއް އޮންނަ ވަކި ބައެކެވެ .ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި
ޚަވާރިޖުންނަށް އޮތީ ވަކި ޚާއްޞަ ޙުކުމެކެވެ .އަދި ބާޣީންނަށްވެސް ވަނީ ވަކި ޚާއްޞަ ޙުކުމްތަކެކެވެ .މަގުފޭރޭ
މީހުންނަށްވެސް ވަކި ޚާއްޞަ ޙުކުމްތަކެކެވެ.

މީހާ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ދައްކަން ވާނީ އެކަތި

އަނެކައްޗާ ނޯޅޭގޮތަށް ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށެވެ .ފަހެ މަގުފޭރޭ މީހުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ ޙުކުމްތަކެއް ވެއެވެ.
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ .އެމީހުން
ހަނގުރާމަ ކުރާނަމަ ހަނގުރާމަ ކުރުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ .އަދި ކިއެއްތަ އެއީ ވާޖިބުތަކުތެރެއިން ވަލިއްޔުލް
އަމުރުގެ މައްޗަށް ،ވާޖިބުކަން އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ ވާޖިބު ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ .އެމީހުންގެ ނުބައިކަމުން
މުސްލިމުން ދުރުކުރުމީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް ވަނީ
ޚާއްޞަވެގެންވާ ވަކި ޙުކުމެކެވެ .އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ބަޔާން ނުކުރައްވާ އިހްމާލު
ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ .ޝަރީޢަތުގައި ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ދަރަޖަ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.
ކޮންމެ ޢަމަލަކަށް ވެސް ވަނީ އެ ޢަމަލަކަށް ޝަރީޢަތުގައި ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެވެ".
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ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

 -5العالمة الشيخ عبداحملسن العباد – حفظه اهلل-
ބާޣީންނާއި ޚަވާރިޖުންގެ ތަފާތާ ބެހޭގޮތުން العالمة الشيخ عبداحملسن العباد – حفظه اهلل -އާއި ސުވާލު
ކުރެވުމުން ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ " .ބާޣީން ފަހަރެއްގައި ވެރިކަން ހޯދައިގަތުމަށް ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް
ނިކުމެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޚަވާރިޖުންނަކީ ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގެ އިތުރުން ބޮޑެތި
ފާފަތަކުގެ

ސަބަބުން

މީހުން

ކާފަރުވާނެކަމާއި،

ބޮޑެތި

ފާފައިގެ

އަހުލުވެރިން

ނަރަކައިގައި

ދާއިމަށް

ދެމިތިބޭނެކަމާއި އެމީހުންގެ ޙުކުމަކީ ނަރަކައިގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބޭނެ ކާފަރުންފަދަ ބައެއްކަމަށް ދެކުންފަދަ،
އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ވަކި ޚާއްޞަ ޢަޤީދާއެއް އޮންނަ ބައެކެވެ.

31

 -6معايل الشيخ صاحل آل بن عبدالعزيز آل الشيخ – حفظه اهلل-
معايل الشيخ صاحل آل بن عبدالعزيز آل الشيخ وفقه اهلل ވިދާޅުވިއެވެ ".ވެރި މީހާގެ މައްޗަށް ހަތިޔާރު އުފުލައި
ނިކުމެގަންނަ މީހުން ބެހެނީ މައިގަނޑު ދެބަޔަކަށެވެ.
ފުރަތަމައީ:

ދީނީގޮތުން ނުވަތަ މުދަލުގެ ގޮތުން ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގައި ޢުޛުރެއް އޮތްކަމަށް

ބެލެވޭފަދަ ކަމެއް އޮވެގެން ވެރިމީހާގެ މައްޗަށް ނިކުމެގަތް މީހުންނެވެ .މިބައި މީހުންނަށް ކިޔަނީ ބާޣީންނެވެ.
އެއީ ފިޤްހުވެރިން؛ ބާޣީންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމާއި ބެހޭ ބާބުގައި އެމީހުންގެ ތަޢާރަފުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައި
ފަދައިންނެވެ .ފިޤްހުވެރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ .އެބައިމީހުންނަކީ ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް
ނިކުތުމުގައި ޢުޛުރެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ކަމެއް އޮވެގެން ވެރިމީހާގެ މައްޗަށް ނިކުމެގަތް މީހުންނެވެ".
ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގައި ޢުޛުރެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއް ނެތި ނިކުމެގަންނަ ނަމަ އެމީހުންނަކީ
އެބަޔަކަށް ޙަރާބާގެ ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ (މަގުފޭރޭ) މުޙާރިބުންނެވެ.
ދެވަނައީ :ވެރިންގެ މައްޗަށް ނިކުމެގަތް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ބަޔަކީ ޚަވާރިޖުންނެވެ .ޚަވާރިޖުންނަކީ
އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަވާރިޖުންގެ ގޮތުގައި ފާޅުވި މީހުންގެ ޢަޤީދާއަށް ތަބާވާމީހުންނެވެ .ޙައްޤު ވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް
ނުވަތަ މުސްލިމު ވެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ޚަވާރިޖުންގެ މީހެއް ނޫނެވެ .އަދި ކިއެއްތަ އޭނާ
މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް އޮތް ބާޣީއަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ .ޚަވާރިޖުންނަކީ އެމީހުންނާމެދު އެނގި ފާޅުވެފައިވާ ވަކި
31

شرح سنن أيب داود "باب قتل اخلوارج"
17

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ޚާއްޞަ ޙުކުމްތަކެއް އޮންނަ ބައެކެވެ .އެމީހުންނަކީ އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ވަކި ޚާއްޞަ ޢަޤީދާ އަކަށްޓަކައި
ވެރިމީހާގެ މައްޗަށް ނިކުމެގަންނަ ބައެކެވެ.

32

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވި މިދިޔައީ މި އުންމަތުގެ ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ޢަޤީދާއެވެ .اإلمام الربهباري -رمحه اهلل ގެ شرح
السنة އަށް ހަވާލާދީ ވެރިމީހާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެއްޖެ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކީ ޚަވާރިޖެއް ކަމުގައި ބުނެފައި ވާ
ބަހާއިމެދު ބުނަމެވެ .ޢިލްމުވެރިން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރަން ވާނީ ޝަރީޢަތުގެ
ނައްޞުތަކުގެ މަޤްޞަދާއި އުންމަތުގެ ސަލަފުންގެ ޢަޤީދާއާއި ފުށުނާރާ ގޮތަކަށެވެ .އަދި އަމުދުން اإلمام
الربهباري -رمحه اهلل ގެ އެ ޢިބާރާތުގެ ޝަރަޙަ ކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ޝަރަޙަތަކަށް ބަލާލިނަމަ އަހުރެން
ޚަވާރިޖުންގެ ތަޢާރަފްގައި ބުނެފައިވާ ވާހަކައަކީ މި އުންމަތުގެ ސަލަފުންގެ ޢަޤީދާކަން އެނގިފާޅުވާނެއެވެ.
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ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޚަވާރިޖުންގެ ޙުކުމް ކަނޑައަޅައި ،އެއިން ކޮންމެ
މީހަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަން ޖެހޭނީ ޚަވާރިޖުންގެ ޙުކުމުގައި ކަމުގައި ބަލާނަމަ އެއީ ޝަރުޢީ ނައްޞު ތަކާއި
އުއް މަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ މާނައާއި މުޅިން އިދިކީލަވުން ކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެތެވެ .އަދި އެފަދަ
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شرح الواسطية  766 /2ط دار العاصمة
اإلمام الربهباري -رمحه اهلل ގެ އެ ޢިބާރާތުގެ ޝަރަޙައިގައި ޚަވާރިޖުންގެ ކަލިމަ ދެ މާނައެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭކަން ބަޔާން ކުރައްވާއި ناصر

بن عبد الكرمي العلي العقل ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ ".މި މައްސަލައަކީވެސް މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަމީހުން އެޔާމެދު ޖާހިލުވެގެންފައިވާ
ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައެކެވެ.

ސަލަފުންގެ ފަރާތުން ،އިހު ޒަމާނުގައިވެސް އަދި ފަހުންވެސް އެނގި ފާޅުވެގެންވާ ގޮތަކީ އެބޭކަލުން

ޚަވާރިޖުގެ ކަލިމަ ،މާނަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޚަވާރިޖުގެ މާނައިގެ ފުރަތަމަ ގޮތުގައިކަމެވެ .އެއީ احلرورية ގެ ފިރުޤާގެ ގޮތުގައި ފާޅުވި މީހުންނާއި،
އެމީހުންގެ ފަހުން އައިމީހުންގެ ތެރެއިން ،އެމީހުންގެ މަންހަޖަށް ތަބާވީ މީހުންކަމުގައެވެ .މިއީ ފުރަތަމަ ގޮތެވެ ".އެއަށް ފަހު ޚުލާޞާ
ކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ " ވީމާ

اخلوارج މި ކަލިމަ

ދެ މާނައެއްގައި ބޭނުން

ކުރައްވާފައިވާކަމެވެ .ފުރަތަމައީ :ޚަވާރިޖުންގެ

ޢަޤީދާތަކާއި،އެމީހުންގެ އުޞޫލުތައް ޤަބޫލުކުރާ ފިރުޤާތަކެވެ .ދެވަނަ މާނައަކީ މުސްލިމުންގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް؛ ބައިޢަތު
ހިފިފައިވާ ވެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެގެންފި ކޮންމެ މީހެކެވެ .އެއީ އެމީހަކު ބޭރުފުށުން ސުންނަތް ފާޅު ކުޅަ ނަމަވެސް މެއެވެ ".التعليق على
شرح السنة للربهباري ، 17/3
ކަންކަން މިހެން ހުރިއިރު؛ ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކާއި އުއްމަތުގެ ސަލަފުންގެ ޢަޤީދާއަށް ބެލުމެއްނެތި ،ތިމާމެންގެ ހަވާނަފްސުގެ
އެދުމާއި ދިމާވާ ބޭރުފުށުގެ ލަފްޒީ މާނައެއްގައި ހިފައިގެން ،އެއީ ހަމައެކަނި އޭގެ މުރާދުކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށްގެން އޭގެ މައްޗަށް މުސްލިމުން،
ޚަވާރިޖުންފަދަ ކުފުރުގެ ނުބައި ފިރުޤާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުން ހެޔޮވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަކުރާ ޙުކުމް ހާދަހާ ނުބައިވެގެން ވެއެވެ ! .واهلل املستعان
على ماتصفون
18

ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

ޖާހިލީ ނަޒަރަކުން ދެކިގެން ،އުއްމަތުގެ ފިޤްހުވެރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތައް ހަމަޖެއްސޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް
ނޯންނާނެތެވެ.
ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެއްޖެ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ޚަވާރިޖުންގެ ނަމުން ޞިފަކުރައްވާފައިވާ
ބޭކަލުން އެ ބަޔާން ކުރައްވަނީ ފަހަރެއްގައިވެސް ޚަވާރިޖުންގެ ފިރުޤާގެ ތެރެއިން އެމީހަކު ހިމެނޭ ވާހަކައެއް
ނޫނެވެ .ނަމަވެސް އެބޭކަލުން އެގޮތަށް ވިދާޅުވަނީ ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެގަތުމަކީ ޚަވާރިޖުންގެ ފާޅުވެގެންވާ
ޞިފައެއް ކަމުގައި ވާތީއެވެ .އަދި އެކަމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.
ޚަވާރިޖުންނާއި ބާޣީންގެ ކިބައިގައި އެއްގޮތް ކަންކަން ހުއްޓަސް އެތައް ކަމެއްގައި އެބައިމީހުން ތަފާތު ވެގެން
ވެއެވެ.

 -1އެމީހުންނަކީ ޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއްކަން
 -2އެމީހުން ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ޢުޛުރެއް އޮތް ކަމަށް
ބެލެވިގެންކަން
 -8އެމީހުންނަކީ އެމީހުން މައިތިރި ކުރުމަށްޓަކައި ހަނގުރާމަ ކުރަން ޖެހޭފަދަ ،ވެރިކަމާ ކުރިމަތިލެވޭވަރުގެ
ބާރެއް އޮތް ބައެއްކަން
 -4ބިދުޢަވެރި

ޖަމާޢަތަކަށް

ނިސްބަތް

ނުވާނަމަ،

ބާޣީންނަކީ

ފާސިޤުންކަމުގައި

ވުން

ކޮންމެހެން

ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ،އެމީހުންގެ ތެރެއިން ޢަދުލުވެރިންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަން
 -5ބާޣީންނަކީ ކާފަރުން ނޫންކަމަށް އުންމަތް އިއްތިފާޤުވެފައިވާކަން

 -1މުސްލިމުވެރިންނާއި އާންމުން ކާފަރުކޮށް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ހަތިޔާރު އުފުލުން
 -2ޚަވާރިޖުންނަކީ ފާސިޤުން ކަމުގައިވުމާއި  ،އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެކަން
 -8އެމީހުންނަކީ މުސްލިމުންކަމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިފައިވުން
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ބޔާން ކުރުމުގައި  ،ޙިޒްބީންގެ ބޮޑުވެގެންވާ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް
ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ަ

اخلالصة :އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވި ދިޔަ ފަތުވާތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އެނގި ކަށަވަރުވެގެން ދިޔަކަމަކީ"
ޚަވާރިޖުންގެ ތަޢާރަފުގައި އެމީހުންނަކީ މުސްލިމު ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެ ،ޚަވާރިޖުންގެ ޢަޤީދާ ޤަބޫލުކުރި
މީހުންކަމުގައި" އަޅުގަނޑު ބުނި ބަހަކީ އުއްމަތުގެ ސަލަފުންގެ ޢަޤީދާކަމެވެ .އެބަހަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް
އުންމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަހާ ޚިލާފު ބަހެއް ނޫންކަމެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ،އެގޮތަށް ބުނުމަކީ އެއްވެސް
ޙާލެއްގައި އެއަށް ރައްދުދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ .މިފަދައިން ލިޔެފައިވާ ޞައްޙަ ޢަޤީދާއަށް ރައްދު
ދިނުމުން ދޭހަވަނީ ތިމާމެންގެ ހިތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ޒާތީ ޙަސަދައެވެ .ޢިލްމީ ގޮތުން ތިމާމެން ކުފޫ ހަމަ
ނުވާކަމެވެ .އަދި ސަލަފުންގެ ޢަޤީދާއާއި ،އެ ޢަޤީދާ ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ފޮތްތަކާ ،ތިމާމެން ބީރައްޓެހި ކަމެވެ.
ވީމާ މީހުންގެ ޢަޤީދާއާއި ބެހި މީހުންގެ މައްޗަށް ނުހައްޤުން ޙުކުމް ޖަހަމުންދާ ޚަވާރިޖުންގެ މަންހަޖުން
އެއްކިބާވެ ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަ ވުމަށް ތަކުރާކޮށް ނަޞޭޙަތްތެރި ވަމެވެ .އަދި ޢިލްމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތަކަށް
ވީހިނދު؛ ޢިލްމީ ގޮތުން މީހަކަށް ރައްދެއް ދޭނަމަ އެއީ ކާކު ލިޔުނު އެއްޗެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް އެމީހެއްގެ
ނަން ޖަހާލުމަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ .މީހުންގެ ލިޔުންތަކަށް ރައްދު ދޭމީހުންނަށް އެންމެ ކުޑަވެގެން
ތިމާމެންގެ ނަންވެސް ޖަހާލަން ނުކުރޭކަމުން އެނގި ކަށަވަރު ވަނީ ތިމާމެން ތިޔަ ލިޔާ އެއްޗެއްސާމެދު
އން ދޭހަ ކޮށްދެނީ އެއީ ޢިލްމީ ރައްދު ނޫންކަމާއި ،އެއީ
ޚުދުތިމާމެންވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތް ކަމެވެ .އަދި އެ ި
ޒާތީ ގޮތުން އަހުރެންނާ ޖައްސާލައިގެން ލިޔާ ،އެއްވެސް ޢިލްމީ އޮއްޓަރެއް ނެތް އެއްޗެހިކަމެވެ.

،

؛

واهلل ويل التوفيق  ،سبحانك اللهم وحبمدك  ،أشهد أن ل إله إل أنت  ،أستغفرك وأتوب إليك ،وصلى اهلل
وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
 6ربيع األول 5461
ޙމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް
އަ ް
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