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പ്രഷാധകക്കുരിപ്പ്
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هاصز الحق، والخاثم ملا سبق، الفاثح ملا أغلق، اللهم صل على سيدها دمحم. الحمد هلل رب العاملين
:  أما بعد-  وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، والهادي إلى صزاطك املستقيم،بالحق
അല്ലൊഹുﷻവിമെ തിരുദൂതര് ﷺഅവിടുമെ പേരമഔനൊയ അല് ഖുതുബുല്
മക്തം തിജൊനി﷼വിലൂമെ അതീന്ദ്രിയമൊര്ഗെില് മഹെൊയ അഹ്മദി്യഃ
തിജൊനി്യഃ സരണിക്ക് സംസ്ഥൊേനം കുറിച്ചത് മുതലുള്ള ഈ േൊവനമൊയ
തവരീകതിമെ മുപേറ്റം പ്രൊരംഭഔൊലം മുതല്പക്ക ദീനീശത്രുക്കളില് അസഹി
ഷ്ുത സൃഷ്െിച്ചിടുണ്ട്. അതിമെ ഭൊഖമൊയി േരശ്ശതം ദുരൊപരൊേണങ്ങള്
തിജൊനി്തിനം സ്ിദുനൊ ശശക് തിജൊനി﷼വിനം എതിരൊയി ശത്രുക്കള്
േെച്ചുവിട്ടത് ഇന്നം രു വിഭൊഖം ഏറ്റുേൊടുഔയൊണ്. മേൊതുമവ, തസവവ്വുഫ്
വിരുദ്ധരൊയ പുെന്വൊദിഔംം പ്പം തവരീകത് വിപരൊധെില് അവപരൊെ്
മത്സരിക്കുേ സുേീപമലങ്കിയണിഞ്ഞ കുമറ ഔേെന്മൊരുമൊണ് ഈ നീചപ്ര
വര്െിഔംമെ േിേില് അണിനിരക്കുേത്. അവരുമെ ചില വൊദമുകങ്ങ
മളങ്കിലും സൊധൊരണക്കൊമരയം ഈ വിഷയങ്ങള് പവടവിധം േഠനം നെ
െൊെവമരയം സംശയെിലൊക്കുമമേത് വസ്തുതയൊണ്. അെരം
ചില വിഷയങ്ങമള പചൊപദയൊെരരൂേെില് വളമര സംക്ഷിേ്തവം
അഖൊധവമൊയ നിലയില് അവതരിപ്പിക്കുഔയൊണ് നസ്റീന് പുഷ്േം
എേ ഈ മഹെൊയ കൃതി.
മമൊപറൊപക്കൊയിമല േരിശുദ്ധ തിജൊനി്തിമെ ഓപദയൊഖിഔ മവബ്
ശസറ്റിപലക്ക് ഔെന്നവേ പചൊദയങ്ങളില് നിന്നം മതരമഞ്ഞടുക്കമപ്പട്ട
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ഇരുേതിലധിഔം എണ്ണമെ ബഹുമൊനയ മുകദ്ദം സ്ിദീ അബ്ദുല്ലൊഹ്
നളവീഫി്ീന് രുമിച്ച് കൂട്ടി അതിമെ മറുേെിക്കൊയി വികയൊത മുഹദ്ദിസും
മഹൊേണ്ഡിതനമൊയ അല്ലൊമയഃ അദ്നൊന് സുഹൊര് ﷼അവര്ഔളിപലക്ക്
അയച്ചു മഔൊടുത്തു. ഹ്രസവവം എേൊല് ആശയസമ്പുഷ്െവം ശവജ്ഞൊനി
ഔമൂലയവമുള്ള മറുേെിഔള് മഔൊട് മഹൊനവര്ഔള് പചൊദയഔര്െൊക്കമള
ഇരുപെടിെെ് ഇരുത്തുേ സുന്ദരമൊയ ഔൊഴ്ചയൊണ് നിങ്ങംമെ ഔര
ങ്ങളിലുള്ള ഈ കൃതിയിലൂമെ ഔൊണൊന് ഔഴിയഔ. തിജൊനി്തിമനക്കുറിച്ച്
മൊത്രമല്ല, ഓലിയൊക്കമളയം അവരുമെ തവരീകതുഔമളയം ബന്ധമപ്പട്ട
അെിസ്ഥൊനവിഷയങ്ങമളയം സംബന്ധിച്ച് പ്രൊമൊണയപയൊഖയമൊയി മനസ്സി
ലൊക്കൊന് ഈ കൃതി ഉേഔരിക്കും എേതില് സംശയം പവട. ഉസ്തൊദ്
മുഹമ്മദ് അബ്ദുല് അലീം തിജൊനിയമെ വിവര്െനെിലൂമെ സുഖന്ധപൂരി
തമൊയ നസ്റീന് പുഷ്േം നിങ്ങംമെ മുേിമലത്തുപപൊള് മലയൊളെിമല
തസവവ്വുഫ് ശവജ്ഞൊനിഔ പമകലയില് വലിയ പസവനം നിര്വ്വഹിക്കൊന്
ഈ ലഘുരചനക്ക് സൊധിപക്കണപമ എേ് റബ്ബ് തആലൊപയൊെ് ഞങ്ങള്
പഔള്ളൃന്ന. രൊജൊധിരൊജന് ഈ കൃതയവം കൃതിയം സവീഔരിക്കമട്ട, ആമീന്.

മുനീര് ജി.ഴി.ടക
ചീപ് എഡിറ്റര്
തിജാനിയ്യഃ ബുക്ഷ്
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ഄല് ഄല്ലാഭഃ ഄല് മുസദ്ദിഷ്

ഡഡാ. ഄദ്നാന് സുസാര്
ഄല് ഭഗ്യിഫി﷼

സമഔൊലീന മഖ്രിബീ േണ്ഡിതപജയൊതിസ്സുഔളില് ഉേതങ്ങളിപലക്ക് കുതി
ച്ചുനീങ്ങുേ സൂരയപ്രതിഭ. വശയസവഭൊവവം ഖംഭീരജിഹവയം സുന്ദരതൂലിഔ യം
മുപകന േരിശുദ്ധ ദീനിനം അഹ്ലുസ്സുേതിനം തസവവ്വുഫിനം തിജൊനി
്തിനം പവടി സദൊ പസവനങ്ങളര്പ്പിച്ച് മഔൊടിരിക്കുേ നിതൊന്തപസവ
ഔന്. വിവിധ ശവജ്ഞൊനിഔശൊകഔളിലൊയി അമൂലയ രചനഔള് മഔൊട്
വിജ്ഞൊനകുതുഔിഔമള മഞട്ടിച്ച അനഗ്രഹീതതൂലിഔയമെ ഉെമ. തിജൊനി്
തിമല തലമുതിര്േ മഹത്തുക്കള് പേൊലും ആദരപവൊമെ പനൊക്കിക്കൊുേ
അതീവധിഷണൊശൊലി. േണ്ഡിതേൊമരസൊധുസപേ വയതയൊസമമനയ സ
ഔലമരയം വശീഔരിക്കുേ സുന്ദരസവഭൊവെിന്നെമ. ഇങ്ങമന നീണ്ടു
പേൊകും എമെ ഗുരുവരയരും ശവജ്ഞൊനിഔൊവലംബവമൊയ അല് ഫകീഹ്
അല് ഉസവൂലി അല് മുഹദ്ദിസ് അല് അല്ലൊമയഃ പ ൊ. അദ്നൊന് ബ്ന
അബ്ദില്ലൊഹ് സുഹൊര് തിജൊനി അല് മൊലിഔി അല് ശബദവൊവി അല്
മഖ്രിബിയമെ വിപശഷണങ്ങള്.
ഹിജ്റയഃ 1390 സവഫര് 29 / 1970 മമയ് 6 ബുധനൊഴ്ച ദിവസ
മൊണ് മമൊപറൊപക്കൊയിമല ദൊറുല് ശബദവൊഅ് / ഔസൊബ്ലൊങ്കയില് ഈ
േണ്ഡിതനക്ഷത്രം ഉദയം മഔൊള്ളുേത്. മചറുപ്രൊയെില് പ്രൊഥമിഔ ദീനീ
വിദയൊഭയൊസം മൊത്രപമ പനെിയിരുന്നള്ളൂ. യവതവഔൊലെൊണ് ഉസ്തൊദ
വര്ഔള് ഇസ്ലൊമിഔ ശവജ്ഞൊനിഔ പമകലയിപലക്ക് ഔൊമലടുെ് മവക്കു
േത്. തമെ ഇരുേതൊം വയസ്സില് ഔര്മ്മശൊസ്ത്രേണ്ഡിതനം ഖുര്ആന്
േൊരൊയണ വിദഖ്ദനമൊയിരുേ അല്ലൊമയഃ മുഹമ്മദ് ഓകരീബ് സുബൊഹി
അല് മുര്റൊകുഷി﷼വിമെ അടുക്കല് നിന്നം ഇമൊം വര്ഷ് രിവൊയതില്
േരിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഹൃദിസ്ഥമൊക്കിയൊയിരുന്ന ഉസ്തൊദവര്ഔള് തമെ
ശവജ്ഞൊനിഔ മുപേറ്റം കുറിക്കുേത്. തുെര്േ് കൊലൂന്, ബസ്സി, ഖുന്ബുല്,
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സൂസി, ദൂരി തുെങ്ങി േല രിവൊയതുഔംം ഈ മഹൊമെ ഔീഴില് ബഹുമൊന
മപ്പട്ടവര് ഹൃദിസ്ഥമൊക്കി.
േരിശുദ്ധ ഖുര്ആന് േഠനം പുപരൊഖമിക്കുേ അപത ഔൊലയളവില്
തമേ ദൊറുല് ശബദവൊഇല് സ്ഥിതി മചയ്യുേ, േണ്ഡിതരുമെയം വിദയൊര്
ത്ഥിഔംമെയം ലക്ഷയസ്ഥൊനമൊയ മദ്റസതുല് ഫലൊഹിമല നിരവധി ഉല
മൊക്കളില് നിന്നം വിവിധ വിജ്ഞൊനങ്ങളില് േഠനം നെെൊനം സ്ിദീ
അദ്നൊന് സൊധിച്ചു. മൊലിഔീ ഫീക്ഹിലും നയൊയശൊസ്ത്രെിലും വിശവൊസ
ശൊസ്ത്രെിലും അഖൊധ േൊണ്ഡിതയമുള്ളവരും വലിയ പ്രേഞ്ചേരിതയൊഖി
യമൊയ അല്ലൊമയഃ ശശക് അബ്ദുര്റഹ്മൊന് അലീവി അല് ഫീലൊലി﷼
എേവരൊയിരുന്ന അതില് പ്രമുകര്. മൊലിഔീ ഫിക്ഹ്, ഉസൂലുല് ഫിക്ഹ്,
വയൊഔരണം, അഔൊരഉഔൊരൊദിശൊസ്ത്രം, േപദൊല്േെിശൊസ്ത്രം, നയൊയ
ശൊസ്ത്രം, സൊഹിതയം തുെങ്ങി വയതയസ്ഥ വിഷയങ്ങളിമല പ്രസിദ്ധമൊയ
േല ഔനെ ഗ്രന്ഥങ്ങംം ഈ മഹൊനില് നിേൊണ് ഉസ്തൊദവര്ഔള്
ഒതിമയടുെത്.
വിശവവികയൊത ഹദീസ്േണ്ഡിതനം ട്ടപനഔം ഗ്രന്ഥങ്ങംമെ രചയി
തൊവമൊയ അല് അല്ലൊമയഃ ഷരീഫ് അബ്ദുല്ലൊഹ് തലീദി﷼വൊണ് സ്ിദീ
അദ്നൊമന ഹദീസ് വിജ്ഞൊനെില് ഉയരങ്ങളിമലെിച്ചത്. അപഭദയ
ബന്ധമൊയിരുന്ന ഈ േണ്ഡിതവപരണയരുമൊയള്ള ഉസ്തൊദവര്ഔംമെ
ബന്ധം. തമെ േല രചനഔംമെയം നൊമഔരണം പേൊലും ഈ മഹൊത്മൊ
വൊണ് നെെിയത്. ഇവര് തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമൊയ ഔെിെേൊടുഔമള
രു ഗ്രന്ഥമൊയി പഔൊ ീഔരിക്കമപ്പട്ടിടുണ്മടങ്കില് ആ ബന്ധെിമെ ശക്തി
എത്രമൊത്രമൊയിരിക്കും. പുറമമ, ദൊറുല് ശബദവൊഇമല പ്രസിദ്ധ േണ്ഡിതന്
ശശക് അബ്ദുല് ബൊരി അസ്സംസമി﷼യമെ ഗൃഹെില് മവച്ച്
നെേിരുേ ശവജ്ഞൊനിഔസദസ്സില് നിന്നം നീടഔൊലപെൊളം സ്ിദീ
അദ്നൊന് ദീനീവിജ്ഞൊനം നഔര്േിടുണ്ട്. േല വിലമപ്പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങംം ഈ
മഹൊനില് നിന്നം ഒതി. ഇവിമെ മവച്ചൊണ് േരിശുദ്ധ ശരീഅെിമെ
ലക്ഷയങ്ങമളയം അതിമെ നസ്സുഔളില് നിേ് വിധിഔമള നിര്ദ്ധൊരണം
മച്ൊനൊയി പതെമപ്പടുേ ഉേൊധിഔമളയം കുറിച്ച് അതീവഖഹനമൊയി
ഉസ്തൊദ് മനസ്സിലൊക്കുേത്.
പമല് േറയമപ്പട്ടവമരക്കൂെൊമത ട്ടപനകും വിശവപ്രസിദ്ധേണ്ഡിത
ന്മൊരുമെ ശിഷയതവവം സ്ിദീ അദ്നൊന് പനെിയിടുണ്ട്. േരിശുദ്ധ തിജൊനി
്തിമല ഏറ്റവം ഉേത േണ്ഡിതന്മൊരൊയ അല്ലൊമയഃ ഷരീഫ് മുഹമ്മദ്
മയ്മൂനി﷼, അല്ലൊമയഃ അബ്ദുര്റഹ്മൊന് ഉഷ്തൂഔി﷼, ഭുവനപ്രസിദ്ധ മുഹദ്ദി
സീങ്ങളൊയ അല്ലൊമയഃ മുഹമ്മദ് അവ്വൊമയഃ﷼, അല്ലൊമയഃ ഇദ്രീസ് അല്
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ഔെൊനി﷼, അല്ലൊമയഃ മുഹമ്മദ് അല് ഹജൂജി ﷼മഹൊേണ്ഡിതപേഷ്െര്
അല്ലൊമയഃ മുഹമ്മദ് സവക്ലി﷼, അല്ലൊമയഃ അബുല് ഹുദൊ യഅ്ൂബി﷼,
അല്ലൊമയഃ ഇദ്രീസ് അല് ഫൊസി ﷼ഇങ്ങമന ഈ േട്ടിഔ നീട് പേൊകും.
ഹിജ്റയഃ 1433 ദുല്കഅ്ദയഃ മൊസെിലൊണ് േരിശുദ്ധ അഹ്മദി്യഃ
തിജൊനി്യഃ തവരീകെ് സവീഔരിക്കൊന് സ്ിദീ അദ്നൊന് അല്ലൊഹുﷻ
ഭൊഖയം നല്ഔിയത്. മമൊപറൊപക്കൊയിമല തിജൊനി്യഃ കലീഫയം അല്
ഖുതുബുല് മക്തം സ്ിദീ അഹ്മദ് തിജൊനി﷼വിമെ പേരക്കുട്ടിയമൊയ
ശശക് ഷരീഫ് സ്ിദീ മുഹമ്മദ് അല് ഔബീര്﷼വിമെ ഔരങ്ങളില്
നിേൊയിരുന്ന അത്. തുെര്േ് സ്ിദീ ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് അല് ഹബീബ്﷼,
അല്ലൊമയഃ ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് അല് ഹജൂജി ﷼തുെങ്ങിയ മഹൊരഥന്മൊരില്
നിന്നം ശബഅത് മചയ്തു. അല്േഔൊലപശഷം മഹെൊയ തക്ദീമിമെ
സമ്മതവം ഉസ്തൊദിമന പതെിമയെി.
ഇേ് േരിശുദ്ധ തിജൊനി്തിമല ഏറ്റവം േപദ്ധയരൊയ േണ്ഡിത
രിമലൊരൊളൊയി സ്ിദീ അദ്നൊന് സുഹൊര് മൊറിക്കഴിഞ്ഞു. തര്ക്കങ്ങളില്
നിന്നം വിവൊദങ്ങളില് നിന്നം േരിപൂര്ണ്ണമൊയം ഴിഞ്ഞ് നില്ക്കുേ പ്രകൃ
തിയൊയിട്ട് കൂെി ശവജ്ഞൊനിഔമൊയി മഹൊനരുമെ എതിര്വശെ് വേിരി
ക്കുവൊന് ആര്ക്കും ശധരയമില്ല. ഇക്റഅ് പേൊലുള്ള മമൊപറൊപക്കൊ ദൃശയ
മൊധയമങ്ങളില് മതസദസ്സുഔളിമല േപദ്ധയമൊയ സ്ഥിരം സൊേിധയമൊയി
ഉസ്തൊദവര്ഔള് മൊറിക്കഴിഞ്ഞു. സവന്തം യൂെൂബ് ചൊനലില് മൂലയവെൊയ
േല ദര്സുഔംം നെെിപപ്പൊരുന്നട്. ജദീദയഃ നഖരമെ പഔന്ദ്രീഔരിച്ചൊണ്
ഉസ്തൊദവര്ഔംമെ സ്ഥിരമൊയ ദഅ്വയഃ നെക്കുേത്. അവിമെ മസ്ജിദ്
അല് മഹൊസിനിമല കതവീബൊയം രിയൊദവ് ശലബ്രറിയമെ നെെിപ്പുഔൊര
നൊയം ഫത്വൊ ഔമ്മിറ്റിയില് അംഖമൊയം േല മസ്ജിദുഔളിമലയം പഔൊപള
ജുഔളിമലയം അധയൊേഔനൊയം ബഹുമൊനര് ദീനീ പസവനം നെത്തുന്ന.
വിവിധ വിജ്ഞൊനശൊകഔളിലൊയി നിരവധി രചനഔംം സ്ിദീ അദ്നൊന്
സുഹൊര് നെെിയിടുണ്ട്. തഹ്കീകൊതുഔളൊമണങ്കില് വളമര നീട േട്ടിഔ
യൊയി ഔിെക്കുന്നമുട്. വിവിധ പദശങ്ങളില് നെെിയ യൊത്രഔംമെ വിവര
ണങ്ങളില് പേൊലും വിജ്ഞൊനം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന. അവയില് േലതും
മവളിച്ചം ഔണ്ടു ഔഴിഞ്ഞു. ചിലത് തൊമഴ പചര്ക്കുന്ന :
الاستبشار بزؤي الىبي املختار



كشف اللثام عً جىاس التىسل بسيد ألاهام



قزة العين باستحباب مسح الىجه بعد الدعاء بالكفين



أحكام فقهية خالف فيها املالكية ألاحادًث الصحيحة والجىاب عنها
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دفاعا عً الحافظ أحمد بً الصدًق



أبى الىبي وأمه هاجيان مزحىمان



حكم الصالة في املقبرة



حكم املصافحة بعد الصلىات املكتىبات



حجك و عمزثك



التفزدعىد املحدثين و أثزه في الخالف الفقهي



ثلخيص املىاحي شزح سييية سيدي إبزاهيم الزياحي



هبذ الفزقة بتضعيف حدًث السبعين فزقة



التصحيح والتصزيح باألحادًث الىاردة في عد التسبيح بالحص ى والىىي والتسابيح



ألادلة الجلية بأن فهم السلف ليس حجة شزعية



عقيدة البطاوري و ثصىفه



التراض ي بالزحلة إلى عين ماض ي



إثبات املشية بأطىار الزحلة املاليزًة



ًمسىد الج



ألاجىبة املختصزة الدقيقة في علىم الشزيعة والطزيقة والحقيقة



الاهتصار للسادة ألاشاعزة ألاخيار



ഔൊരയം ഇമതൊമക്കയൊമണങ്കിലും അപങ്ങയറ്റം വിനയൊനവിതമൊയ സവഭൊവ
െിമെ ഉെമയൊണ് സ്ിദീ അദ്നൊന് സുഹൊര്. ഇരിപ്പിലും നെപ്പിലും
ഔിെപ്പിലും ഇെമേെലിലുമമല്ലൊം രു വിദയൊര്ത്ഥിമയപപ്പൊമലയൊണ് ഇെമേ
ടുഔ. തമേക്കൊള് എത്രപയൊ തൊമഴയള്ളവപരൊെ് പേൊലും മരയൊദപൂര്വ്വം
അറിവ് പതടുേത് ഈയള്ളവന് പനരിട്ട് ഔടിടുണ്ട്. ആരൊലും േദ്ധിക്ക
മപ്പെൊെ സൊധുക്കമളപപ്പൊലും ബഹുമൊനര് േരിഖണിക്കുേത് ഔടൊല്
നമ്മുമെ ഹൃദയങ്ങമള ആര്രമൊകും. രു പനൊക്ക് ഔട ആരൊയൊലും മഹൊ
നമര ഇഷ്െമപ്പെൊതിരിക്കില്ല. തമൊശഔംം മറക്കുവൊനൊഔില്ല.
അല്ലൊഹുﷻവിമെ മഹെൊയ അനഗ്രഹെൊല് സ്ിദീ അദ്നൊന്
സുഹൊറുമൊയി ഈ നിസ്സൊരന് അപഭദയമൊയ ബന്ധുട്. സൊവിയതുല്
ഫൊതിഹിമല േല അംഖങ്ങംം ബഹുമൊനമപ്പട്ടവരുമെ മനസ്സിലുട്. ശവ
ജ്ഞൊനിഔമൊയി ഉേതസീമയില് നിലമഔൊള്ളുേ ഈ േണ്ഡിതവപരണയ
രില് നിന്നം സഔല വിഷയെിലുമുള്ള ഇജൊസത് സവീഔരിക്കുവൊന് അതും
േരിശുദ്ധ മദീനതുല് മുനവ്വറയില് മവച്ച് ഏമറ്റടുക്കുവൊന് ഈ മഹൊേൊേി
ക്കൊയി. അതിലുേരി ചില അത്ഭുതങ്ങള്ക്ക് സൊക്ഷിയൊഔൊനമൊയി. മരിക്കും
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വമരയം എമെ ഈ ഉസ്തൊദിമന േിന്േറ്റുവൊനം പസവനം മചയ്യുവൊനം
നൊമള േരപലൊഔെ് അവപരൊമെൊപ്പം ഹബീബുനൊ റസൂലുല്ലൊഹിﷺപയൊ
മെൊപ്പം സ്ിദീ അഹ്മദുെിജൊനി﷼വിമെ മഔൊെിക്കീഴിലൊയി രുമിച്ച് കൂടു
വൊനം എനിക്കും എമെ സപഹൊദരങ്ങള്ക്കും ബന്ധമപ്പട്ടവര്ക്കും തൗഫീഖു
ടൊകുവൊന് നിറഔണ്ണുഔപളൊമെ അര്ഹമുര്റൊഹിമീനൊയ അല്ലൊഹു ﷻറബ്ബുല്
ഇസ്സതിപനൊെ് ഈയള്ളവന് പഔള്ളൃന്ന... ആമീന്.
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ഇരുപകതാളം കരാശ്കനാത്തരികികമായാരയാരു

നസ്റീന് പുഷ്പം
------------------ഴിഖയാത മുസദ്ദിഷ്

ഄല്ലാഭഃ ഄദ്നാന് സുസാര്﷼
യചിച്ച ഷസ്ുന്നഷ്രീന് എന്ന കൃതിയുടെ ഭറമാലീകയണം
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
، والصالة والسالم على مىالنا رسىل هللا،الحمد هلل رب العاملين
،  وبعد،و آله وصحبه و من والاه
ഩയിശുദ്ധ തിജാനിയ്യഃ തവയീഖതിടെ ഔഡദയാഗിക ടഴഫ്സഷറ്റിഡറക്ക് കുടര ഡചാദയങ്ങള്
ഴടന്നത്തി. ഏടര പ്രിമങ്കയനാമ ഷയ്യിദീ ഄഫ്ുല്ലാസ് നലവീപിയ്യീന് ഇ ഷാധുഴിടന
ക്കുരിച്ച് ഷദ്ചിന്ത ടഴച്ച് പുറര്ത്തിമ നിറമില് അ ഡചാദയങ്ങടലടമാടക്കയും എനിക്ക്
ഄമച്ച് തന്നു. ഄങ്ങടന പ്രഷ്ുത ഡചാദയങ്ങള്ക്ക് ഹ്രഷവഭാമ നിറക്ക് ഭുഩെികള്
നല്കി ഞാനഡദ്ദസടത്ത ഷസാമിച്ചു.
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പ്രശ്നം 1 : ഄല്ലാഹﷻഴിടെ ഔറിമാക്കലില്ടപ്പട്ട ഒരു ഭസാത്മാഴാണ് സവഖ്

ഄസ്ഭുത്തിജാനി ﷼എന്ന് എങ്ങടന സ്ഥിയടപ്പടും ?
ഉത്തരം: േരിശുദ്ധ ദീനിമെ മൂേ് അെിസ്ഥൊനങ്ങളിമലൊേൊയ അല്
ഇഹ്സൊന് എേ പമകലയിമല രു സ്ഥൊനമൊണ് വിലൊയയഃ. അല്ലൊഹുﷻ
തമെ അെിയൊറുഔളില് നിന്നം തൊന് ഉപദ്ദശിക്കുേവമര ഓദൊരയപൂര്വ്വവം
ആദരപൂര്വ്വവം ഈ മഹെൊയ സ്ഥൊനം നല്ഔി വിശിഷ്െരൊക്കും. ഇതി
നൊയി, വലി്ിമെ ഹൃദയമെ അല്ലൊഹു ﷻസജീവമൊക്കുഔയം ഈ വിശി
ഷ്െസ്ഥൊനം ആ മഹൊത്മൊവിന് സ്ഥിരമപ്പട്ടിടുണ്മടേ് ഉറപ്പിക്കൊവേ ചില
ഔൊരണങ്ങമള സംവിധൊനിക്കുഔയം മചയ്യും. ഇമതല്ലൊം ആ വലി്ിന്
അല്ലൊഹു ﷻഓദൊരയപൂര്വ്വം നല്കുേതൊണ് ; അല്ലൊമത ആ വയക്തിക്ക്
ഇമതൊമക്ക അവഔൊശമപ്പട്ടത് മഔൊടല്ല.
അല്ലൊഹുﷻവിമെ യക്തി നെപ്പില് വന്ന എേതിനൊല് മൊത്രം ചില
ഓലിയൊക്കള് അവരുമെ വിലൊയതിമെ ഔൊരയെില് സംശയിക്കമപ്പ
െൊെ വിധം പ്രശസ്തരും പ്രസിദ്ധരുമൊയിെീരും. എേൊല് മറ്റു ചിലരൊ
ഔമട്ട, അവരുമെ വിലൊയത് ഉറപ്പിക്കമപ്പെൊനൊഔൊെ വിധം ജനങ്ങള്ക്കിെ
യില് അഭിപ്രൊയഭിേതയിലൊയിരിക്കും. ഇനിമയൊരു വിഭൊഖം അവരുമെ
സ്ഥൊനങ്ങംം അവസ്ഥഔംം പഖൊേയമൊക്കമപ്പട്ട നിലയില് ളിഞ്ഞ്
നില്ക്കും. ഈ വിഭൊഖക്കൊമരമയൊമക്ക പ്രപതയഔം പ്രപതയഔം വിശദീഔ
രിക്കുഔയൊമണങ്കില് അമതൊരുേൊെ് നീണ്ടുപേൊകും. അമതൊമക്കയം ഉേത
മഹൊത്മൊക്കംമെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് ഉദ്ധരിക്കമപ്പടുഔയം വിശദീഔരിക്കമപ്പടു
ഔയം മച്മപ്പട്ടിടുണ്ട്.
തിരുദൂതര് ﷺതങ്ങംമെ സവഹൊബിവരയന്മൊര് ഔെന്നവരിഔ ആദയം
േറഞ്ഞ ഓലിയൊക്കംമെ ഖണെിലൊണ്. ആദരണീയരൊയ സവഹൊബീവ
രയന്മൊരുമെ വിലൊയതില് സംശയിക്കുേ നിപഷധി തീര്ച്ചയൊയം മതമ്മൊെി
യം നിര്മ്മതവൊദിയമൊണ്.
എേൊല് സച്ചരിതരൊയ സവൊലിഹീങ്ങളൊഔമട്ട പശഷം േറഞ്ഞ
ഓലിയൊക്കംമെ ഖണെിലൊണ് സ്ഥൊനം േിെിക്കുഔ. നൂറ്റൊണ്ടുഔളിലൂമെയം
ഔൊലഗട്ടങ്ങളിലൂമെയം സഞ്ചരിച്ച് മഔൊടിരിക്കുേ ഇസ്ലൊമിഔചരിത്രം
ഇെരം മഹത്തുക്കമള നമുക്ക് േരിചയമപ്പടുെിെേിടുണ്ട്. സവഹൊബീ
ശിഷയഖണങ്ങംമെ ഔൊലം മുതല് തുെങ്ങിയ ഈ വിഭൊഖം തലമുറഔള്
വിടുണ്ഔെേ് നമ്മുമെ ഇക്കൊലപെക്കും എെിപച്ചര്േിരിക്കുന്ന. ഇവരില്ലൊമത
ഔൊലം രിക്കലും ഔെന്നപേൊവൊറുമില്ല. ഇസ്ലൊമിമെ പഔന്ദ്രസ്ഥൊനങ്ങള്
അലങ്കരിക്കുേ മദ്ഹബിമെ നൊല് ഇമൊമീങ്ങള്, ഉേതസ്ഥൊനങ്ങളില്
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വിരൊജിക്കുേ ദിവയജ്ഞൊനിഔളൊയ ആത്മീയഗുരുവരയന്മൊര്, സതയസൊക്ഷയ
ങ്ങളില് ആണ്ടുപൂടിറങ്ങി മഹൊസതയജ്ഞൊനങ്ങമളക്കുറിച്ച് സംസൊരിച്ച
മഹത്തുക്കള്, ആത്മീയൊവസ്ഥഔളില് ലയിച്ച് പചര്േവര് ഇവമരൊമക്ക
യൊണ് ഈ വിഭൊഖം ഓലിയൊക്കള്ക്ക് ഉദൊഹരണം. ഈ മഹൊത്മൊക്കംമെ
ഔൊരയെില് ശധഷണിഔപ്രതിഭഔള് പേൊലും വീക്ഷണശവജൊതയം മവച്ച്
പുലര്െിയിടുണ്ട്. വിശവൊസശൊസ്ത്രെിമെയം ചരിത്രെിമെയം തസവ
വ്വുഫിമെയം മറ്റും ഗ്രന്ഥങ്ങളില് വിശദീഔരിക്കമപ്പട്ടത് പ്രഔൊരം, ഉേരിസൂചി
തമഹത്തുക്കമള പ്രവൊചഔന്മൊര്ക്കും സവഹൊബൊക്കള്ക്കും പശഷം സൃഷ്െിഔ
ളില് ഏറ്റവം ഉെമരൊയൊണ് രു കൂട്ടം സൂക്ഷ്മേണ്ഡിതര് േരിഖണിച്ചത്.
എേൊല് മറ്റു ചിലര് അവരുമെ ഔൊരയെില് മൗനം േൊലിച്ചു. സൊക്ഷിഔംമെ
സൊക്ഷയം മഔൊട് മൊത്രം പനെിമയടുക്കൊവേതല്ല വിലൊയമെന്നം, പലൊഔ
രക്ഷിതൊവിമെ വഹ്യ് മുപകന മൊത്രപമ അത് ഉറപ്പിക്കൊനൊവൂ എന്നമൊണ്
അവരുമെ വൊദം. വഹ്യൊഔമട്ട, അന്തയപ്രവൊചഔര്ﷺക്ക് പശഷം നിലച്ചുപേൊ
യിടുണ്മടേ് ഒര്ക്കുഔ. തദെിസ്ഥൊനെില് ഉേരിസൂചിതമഹൊത്മൊക്കംമെ
വിലൊയതിന് േഔരം അവരുമെ സദ്ൃെിയിലൊണ് ഈ വിഭൊഖം േണ്ഡി
തര് സൊക്ഷിനില്ക്കുഔ. രിക്കലും പനമരയൊഔൊെ വളഞ്ഞ വീക്ഷണമൊ
ണിത്. ഇവരില് ചിലര് ആ മഹൊത്മൊക്കമള വിമര്ശിക്കുഔയം ചിലര് വിമര്
ശിക്കൊതിരിക്കുഔയം മചയ്തു. വിമര്ശിച്ചവര് പേൊലും തങ്ങള്ക്ക് ലഭയമൊയ
വിവരങ്ങംമെ അെിസ്ഥൊനെിലൊയിരുന്ന വിമര്ശനം എയ്തത്. ഇവരില
ധിഔപേരും ആ മഹത്തുക്കള്ക്ക് ദീനീവയതിചലനം സംഭവിച്ചതൊയി വിധിക്കു
ഔയം മചയ്തു. അബൂ യസീദ് ബിസ്തവൊമി﷼, ഹല്ലൊജ്﷼, ജിയലി﷼, ഇബ്ന
അറബി ﷼പേൊലുള്ള മഹൊത്മൊക്കംമെ ഔൊരയെിലുടൊയ സംഭവവിഔൊസ
ങ്ങള് ഉദൊഹരണം.
ഇനി, ദിവയലക്ഷയങ്ങളൊല് പഖൊേയമൊക്കമപ്പട്ട മൂേൊമത് േറയമപ്പട്ട
വിഭൊഖം ഓലിയൊക്കമളക്കുറിച്ച് േറയഔയൊമണങ്കില്, അവരുമെ ഔൊരയ
െില് ഖപവഷണം മച്ലും അവരുമെ അവസ്ഥഔളിപലക്ക് ആഴെില്
േഠനം നെെലുമമൊമക്ക അധിഔക്കസര്െൊപയ ഔരുതൊനൊകൂ. ആയതി
നൊല് നമുക്ക് അെിസ്ഥൊന പചൊദയെിപലക്ക് മെങ്ങൊം.
സ്ിദുനൊ അബുല് അബ്ബൊസ് അഹ്മദ് തിജൊനി﷼വിമനക്കുറിച്ച്
േറയഔയൊമണങ്കില്, അല്ലൊഹുﷻവിപലക്ക് മൊര്ഗദര്ശനം നല്കുഔ എേ
േവിത്രസ്ഥൊനമെ അല്ലൊഹു ﷻഅനന്തരമൊക്കിമക്കൊടുെ രു വയക്തിതവ
മൊണ് മഹൊനഭൊവന്. നമ്മുമെ പനതൊവൊയ റസൂലുല്ലൊഹിﷺയൊണ് പ്രപബൊ
ധനബന്ധിതവം ദിവയജ്ഞൊനബന്ധിതവമൊയ അവിടുമെ, അനന്തരസ
പൊദയെില് നിന്നം ഈ േദവിമയ മഹൊനവര്ഔള്ക്ക് േകുെ് നല്ഔി
യത്. അല്ലൊഹു ﷻമഹൊനവര്ഔള്ക്ക് ശഔവരുെിമക്കൊടുെ അനഭവ
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േരവം ആശയേരവമൊയ അനഗ്രഹങ്ങളൊല് ശശകവര്ഔംമെ വിലൊയ
തിമെയം ഖുതുബി്തിമെയം അെയൊളങ്ങള് പശഷിച്ച് നില്ക്കുന്നട്.
ഇമതൊമക്ക ഔൊരണമൊണ് സതയെിമെയം സൊക്ഷീഔരണെിമെയം
മഹൊത്മൊക്കള് ഇങ്ങമന ഉറപ്പിച്ച് േറഞ്ഞത് : നിശ്ചയം, സ്ിദീ അഹ്മദ്
തിജൊനി ﷼ഉേതനില ശഔവരിച്ച ഓലിയൊക്കളില്മപ്പട്ടവരും അവര്ക്കുള്ള
മഹിതസ്ഥൊനെില് ആഴെില് നിലയറപ്പിച്ചവരും ദിവയസൊക്ഷീഔരണ
സ്ഥൊനെ് ഹൊജരൊയവരില് ഏറ്റവം മപഹൊേതരും ആകുന്ന.
റസൂലുല്ലൊഹിﷺയമെ ചരയയില് ബൊഹയമൊയം ആന്തരിഔമൊയം അന
ഭവേരമൊയം ആശയേരമൊയമുള്ള ഉറച്ച നിലേൊെ് സ്ിദീ അഹ്മദ്
തിജൊനി﷼വിമെ ഉേതവിലൊയതിനള്ള അെയൊളങ്ങളില്മപ്പട്ടതൊണ്.
ഇതിമനതിമര മഹൊനവര്ഔമളമെൊട്ട് യൊമതൊന്നം ഉദ്ധരിക്കമപ്പട്ടിപട്ട
യില്ല. മരണൊസേമൊയ തിരുചരയഔമള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുേത് തമേ
രു വലി്ിമെ വിലൊയതിപന്മല് അറിയിക്കൊന് ധൊരൊളമൊണ്. അതിമന
ല്ലൊം മുഔളിലൊയി മഹൊനവര്ഔമളക്കുറിച്ച് അറിയമപ്പട്ടതും പ്രസിദ്ധമപ്പട്ടതു
മൊയ ഔൊരയങ്ങള് കൂടുതലൊയി പചര്പക്കടതുമുട്. സവന്തം ഹൃദയെില്
നിന്നം ഐഹിഔപലൊഔമെ പുറെൊക്കല്, അതിമനക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുേ
ഗട്ടെില് വിഷൊദമുള്ളവരൊഔല്, പ്രേഞ്ചേരിതയൊഖമെ മതരമഞ്ഞടു
ക്കല്, േൊരത്രിഔഔൊരയങ്ങളിപലക്ക് ചൊയല്, അതിപലക്ക് മൊര്ഗദര്ശനം
നെെല് ഇമതൊമക്കയൊണവ.
പുറമമ, ഫര്ംഔംം സുേതുഔംമൊയ സത്ഔര്മ്മങ്ങളില് ഔഠിനൊ
ധവൊനം മചയ്തതും, അല്ലൊഹുവിമെ ദിഔ്റിലും തിരുനബിﷺയമെ പമലുള്ള
സവലൊതിലും മുറിഞ്ഞ് വീണതും, അതില് ആത്മീയമൊയി വളര്ച്ച പ്രൊേിച്ച
തും, സമഔൊലീനജനങ്ങള് ആണ്ടുപൂടിറങ്ങിയ പ്രവണതഔളൊയ സൊപ
െിഔൊഭിൃദ്ധിക്കൊയള്ള േരക്കം േൊച്ചിലിലും തെിയിച്ഛഔളിപലക്ക് ചൊരണം
മഔൊള്ളലിലുമമൊന്നം തമേ ലയിക്കൊതിരുേതും സ്ിദുനൊ ശശക്﷼
വിമെ വിലൊയതിമെയം ഖുതുബിയതിമെയം അെയൊളങ്ങളില് ഔെന്നവരു
ന്നട്. അല്ലൊമയഃ സുശഔറിജ്﷼വിമെ ഔഷ്ുല് ഹിജൊബ്, അല്ലൊമയഃ
ഹജൂജി﷼വിമെ ഇത്ഹൊഫ് പേൊലുള്ള ശശകവര്ഔംമെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥ
ങ്ങളില് വിശദമൊയി നമുക്ക് ഔമടെൊവേ മറ്റപനഔം ഔൊരയങ്ങള്
പവമറയമുട്.
അല്ലൊഹുﷻ, തേിപലക്ക് മൊര്ഗദര്ശനം അറിയിക്കുവൊനള്ള മഹൊ
ഭൊഖയം സ്ിദുനൊ ശശക്﷼വിന് നല്ഔിയതിമനക്കൊള് മമറ്റൊരു മതളിവം
മഹൊനവര്ഔംമെ വിലൊയതിപലക്ക് എനിക്ക് ൂണടിക്കൊണിക്കൊനില്ല. തീര്ച്ച
യൊയം, തേിപലക്കുള്ള യൊത്രൊപ്രപവശനം നല്ഔൊനള്ള സ്ഥൊനലബ്ദി
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മഔൊട് മഔൊട് മഹൊനമര അല്ലൊഹു ﷻവിശിഷ്െമപ്പടുെിയിരിക്കുന്ന.
മഹൊനൊയഔരും മഹൊജ്ഞൊനിഔംം മഹൊേണ്ഡിതരും േൊമരന്മൊരും പ്രപതയ
ഔക്കൊരും സൊധൊരണക്കൊരും േൊശ്ചൊതയരും േൗരസ്തയരും മനഷയരും
ജിന്നഔംം അെങ്ങുേ എണ്ണിെിട്ടമപ്പടുെൊപനൊ അറ്റം ഔണക്കൊക്കൊപനൊ
സൊധിക്കൊെ വലിമയൊരു വിഭൊഖമൊണ് ബഹുമൊനമപ്പട്ടവരുമെ ആത്മീയ
സരണിയമെ പമല് നിലനിേ് മഔൊട് അവിടുമെ േിന്േറ്റുേത്. ജന
ഹൃദയങ്ങളില് അല്ലൊഹു ﷻമഹൊനമരയം മഹൊനരുമെ ആത്മീയസരണി
മയയം പ്രഔൊശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന. മഹൊനവര്ഔംമെ ഈ ശിഷയഖണങ്ങമള
മക്കൊട് അല്ലൊഹു ﷻഭൂമിഔയിലൊമഔയം ഇസ്ലൊമിമന ജീവിപ്പിച്ചു. ഈ
മഹൊജനവിഭൊഖം ബഹുമൊനമപ്പട്ടവരുമെ ഓറൊദുഔള് മഔൊട് അല്ലൊഹുﷻ
വിമന ദിക്രര് മചയ്യുേത് േതിവൊക്കിയിരിക്കുന്ന. അവരുമെ ഹൃദയങ്ങംം
സമയങ്ങംമൊകുേ വിളക്കുമൊെങ്ങള് നമ്മുമെ പനതൊവൊയ റസൂലുല്ലൊഹിﷺ
യമെ പമലുള്ള സവലൊതുഔള് മഔൊട് ഔെിജവലിച്ചിരിക്കുന്ന. അങ്ങമന
അവരുമെ മൊനസങ്ങള് അതിപെതൊയ ബന്ധനെില് നിന്നം പമൊചിതമൊ
വഔയം അവരുമെ ഹൃദയങ്ങള് അതിപെതൊയ ആമങ്ങളില് നിന്നം പവര്
മപ്പടുഔയം മചയ്തു. ഇത്രമൊത്രം മഹതവം പനെിയ വലിമയൊരു വിഭൊഖ
െിമെ മഹൊപനതൊവ് രു വലി്് ആവഔയില്ലൊമയേൊപണൊ ? എേല്ല,
ഓലിയൊക്കംമെ പനതൊവം നൊയഔരുമൊവഔയില്ലൊമയേൊപണൊ ?
ഇതിമനല്ലൊം ഉേരിയൊയി, സ്ിദുനൊ ശശക്﷼വിമെ തവരീകതില്
മപ്പെൊെ മഹൊനൊയഔന്മൊര് തമേ മഹൊന് പവടി സൊക്ഷി നിേത്
പവമറയമുട്. അവമരൊമക്കയം തങ്ങംമെ രചനഔളില് മഹൊനരുമെ ജീവ
ചരിത്രം പരകമപ്പടുെി. തങ്ങംമെ മുരീദുമൊമരയം അനയൊയിഔമളയം
സ്ിദുനൊ ശശക് തിജൊനി﷼വിമന ബഹുമൊനിക്കൊനം ആദരിക്കൊനം
മഹതവമപ്പടുെൊനം പപ്രരിപ്പിക്കുന്ന. ആയതിനൊല്, ഇവമരപപ്പൊമലയള്ള
നീതിമൊന്മൊരില് നിേല്ലൊമത നീതിനിര്ണ്ണയം സവീഔരിക്കമപ്പെില്ല. അസൂയ
ഔൊര്േ് തിന്നേ ഹൃദയങ്ങംമെ ഉെമഔളൊയ സവൊര്ത്ഥതൊത്േരയക്കൊരു
മെയം തേിഷ്െക്കൊരുമെയം ആപക്ഷേങ്ങളൊഔമട്ട തള്ളമപ്പടുേതുമൊണ്.
ആയതിനൊല്, സ്ിദുനൊ ശശക് തിജൊനി﷼വിമന എതിര്ക്കുേ
തില് ധൃതിഔൊട്ടി വഴക്കിട്ട് തുെങ്ങിയ സമഔൊലീനരൊയ മഹൊേണ്ഡിതര്
എന്തൊണ് മഹൊനമരക്കുറിച്ച് േിേീെ് േറഞ്ഞമതേ് േദ്ധിച്ച് പനൊക്കുഔ;
ശശകവര്ഔംമെ സദ്ൃെി വയക്തമൊകുേത് വമരയം മഹിതസ്ഥൊനം
മവളിവൊകുേത് വമരയം മൊത്രമൊണ് അവര് നിപഷധൊത്മഔസമീേനം
സവീഔരിച്ചത്. പശഷം, തങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലൊകുേതിനം മുമേയടൊയ
ഔൊരയങ്ങളിമലല്ലൊം അവര് ഴിവ്ഔഴിവ് പബൊധിപ്പിക്കുഔയം മചയ്തു. സ്ി
ദുനൊ ശശക്﷼വമൊയി ബന്ധമപ്പട്ട് നെേ മമൊപറൊപക്കൊ സുല്തവൊന്
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മൗലൊയ് സുലയ്മൊന്﷼വിമെ സംഭവം രഹസയമമൊന്നമല്ലപല്ലൊ. അപ്ര
ഔൊരം തമേയൊണ്, മഹൊമനതിമര തുെക്കെില് യദ്ധപഭരി മുഴക്കിയ
അല്ലൊമയഃ ഇബ്ന ഔീറൊന്, സുലമി പേൊലുള്ളവരുമെ സംഭവങ്ങംം.
അല്ലൊമയഃ ഔെൊനി﷼വിമെ സില്വതുല് അന്ഫൊസ് എേ കൃതി
യിമല സ്ിദുനൊ ശശക് തിജൊനി﷼വിമെ ജീവചരിത്രവം വര്ണ്ണനഔംം
നിങ്ങള് വൊയിച്ച് പനൊക്കൂ. അതിശയങ്ങളിലും അതിശയം അതില് ഔൊു
വൊനൊകും. മൊത്രമല്ല, ഷജറതുന്നൂരിസ്സഔി്യിലും മറ്റു കൃതിഔളിലും മഹൊമെ
ചരിത്രം ഔമടെൊനൊകും. ഇപ്പറഞ്ഞമതല്ലൊം, സ്ിദുനൊ ശശക്﷼വിമെ
അനയൊയിഔംം തവരീകതിമെ വക്തൊക്കംം രചിച്ച ജീവചരിത്രങ്ങള്ക്ക് പുറ
മമയള്ളയള്ളതൊണ്. ആയതിനൊല്, ഉേരിസൂചിതേണ്ഡിതമഹത്തുക്കള്
ഏമതങ്കിലും ഔളവിപന്മല് ഏപഔൊേിക്കുഔപയൊ അമല്ലങ്കില് ഏമതങ്കിലും
സതയവിരുദ്ധതയമെ പമല് സംഖമിക്കുഔപയൊ മചയ്യുേതില് നിന്നം അവര്
േരിശുദ്ധരൊണ്. ഹൃദയം സതയെിന് നിേ് അഔേവര് മൊത്രമൊണ് ഇതി
നേവൊദം. അങ്ങമനയള്ളവര്ക്ക് അസതയമെ സതയമൊയം സതയമെ
അസതയമൊയം മൊറ്റിമറിക്കല് നിസ്സൊരമൊയിരിക്കും.
അല്ലൊഹുﷻവൊകുന്ന സഹൊയം പതെമപ്പടുേവന്.

പ്രശ്ന
 ം 2 : എന്ത് ടകാണ്ടാണ് ഔറിമാക്കടല ഴിഴിധ തറങ്ങലിലം സ്ഥാനങ്ങലിലം
ഩദഴികലിലഭാമി ഷവൂപികള് ഴിബാഗീകയിക്കുന്നത് ? മാടതാരു ടതലിവം ആുഭാമി
ഫന്ധടപ്പട്ട് ഄല്ലാഹ ﷻആരക്കിമിട്ടുഭില്ല. ഄഡതാടൊപ്പം ഄഴന് ഄരുലിമത് ആങ്ങടനമാ
ണഡല്ലാ : "ഄരിയുക, നിശ്ചമഭായും ഄല്ലാഹഴിടെ ഔറിമാക്കള്ക്ക് ഄഴരുടെ ഡഭല്
മാടതാരു ബമവഭില്ല, ഄഴര് ഴയഷനിക്കുകയുഭില്ല. ഄഴര് ഷതയഴിവവാഷം ഈള്ടക്കാണ്ട
ഴരും സൂക്ഷിച്ച് ജീഴിച്ചഴരുഭാണ്".1 ഇടമാരു ഩയിചമടപ്പടുത്തറിറാണ് ഄല്ലാഹ ﷻചുരു
ക്കിമിയിക്കുന്നത്. കൂടുതറാമി ഴിവദീകയിച്ചിട്ടുഭില്ല !!!
ഉത്തരം: തീര്ച്ചയൊയം സവൂഫിഔള്ക്ക് മൊത്രം പ്രപതയഔമൊയ സൊപങ്കതി
ഔപ്രപയൊഖങ്ങംട്, മറ്റുള്ള എല്ലൊ ശവജ്ഞൊനിഔവിഭൊഖെിനം പ്രപതയഔ
മൊയ സൊപങ്കതിഔപ്രപയൊഖങ്ങംള്ളത് പേൊമലെമേ. സവഹീഹ്, ഹസന്,
ദവഈഫ്, ജ്ിദ്, മുതവൊതിര്, ആഹൊദ്, വൊഹിദ്, മഷ്ൂര്, അസീസ്,
മുസല്സല്, മൗദവൂഅ്, മത്ൂഔ്, മുന്ഔര് പേൊമല മറ്റു േല സൊപങ്കതിഔ
പ്രപയൊഖങ്ങംം ഹദീസ് വിജ്ഞൊനെില് ഔൊണൊനൊകും. യൊമതൊരു മതളി
26 :  سىرة ًىوس- 1
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വം ഇതുമൊയി ബന്ധമപ്പട്ട് അല്ലൊഹു ﷻഇറക്കിയിടുണ്മില്ല. അപതൊമെൊപ്പം
"അല്ലൊഹുവിമെ തിരുദൂതര് മഔൊട് വേതിമന നിങ്ങള് മുറുമഔപ്പിെി
ക്കുവീന്"2 എേ പ്രകയൊനെിലും കൂടുതലൊയി അവമനൊന്നം േറഞ്ഞിടുണ്മില്ല.
ഔര്മ്മശൊസ്ത്രെിലും ഔൊണൊം സൊപങ്കതിഔപ്രപയൊഖങ്ങള്. യൊമതൊരു
മതളിവം ഇതുമൊയി ബന്ധമപ്പട്ട് അല്ലൊഹു ﷻഇറക്കിയിടുണ്മില്ല. ഫര്ദവ്,
ശക്തമൊയ സുേത്, ലഘുവൊയ സുേത്, മുസ്തഹബ്ബ്, മുബൊഹ്,
മഔ്ൂഹ്, ബൊതവില്, മുബ്തവില്, ഹറൊം, ശരിയൊവേതിനള്ള ശര്തവുഔള്,
നിര്ബന്ധമൊകുേതിമെ ശര്തവുഔള്, മൊനിഅ്, സബബ് എേിവ പേൊമല
േലതും ഇതിലും ഔൊണൊം. അപതൊമെൊപ്പം "നിങ്ങള് നിസ്ഔൊരം മുറപ്രഔൊരം
നിലനിര്ത്തുവീന്, സഔൊത് മഔൊടുത്തുവീടുണ്വീന്"3 എേ പ്രകയൊേനെിലും
കൂടുതലൊയി അവമനൊന്നം േറഞ്ഞിടുണ്മില്ല. ഇങ്ങമന, മഹെൊയ തസവ
വ്വുഫ് വിജ്ഞൊനെില് സംശയിച്ച ഔൊരയങ്ങള് മവച്ച് ബൊക്കിയള്ള ശരീ
അെ് വിജ്ഞൊനങ്ങളിലും ഇപത രൂേെില് സംസൊരിക്കൊനൊകും.
ആയതിനൊല്, ഉെമരൊയ സവൂഫീമഹൊരഥന്മൊര് പ്രസ്തൊവിച്ചി
ടുണ്ള്ള േദവിഔമളൊമക്കയം അവരുമെ സൊപങ്കതിഔപ്രപയൊഖങ്ങളൊയി സംഭ
വിച്ചിടുണ്ള്ളതൊണ്. തങ്ങംമെ അടുക്കല് സ്ഥിരമപ്പട്ട വീക്ഷണം അനസ
രിച്ചൊണ് അക്തവൊബ്, ബുദലൊഅ്, നജബൊഅ്, ഓതൊദ്, അജ്റൊസ്,
കത്മ്, ഔത്മ് തുെങ്ങിയതും അല്ലൊെതുമൊയ, വിലൊയതുമൊയി ബന്ധമപ്പട്ട
വിവിധ സ്ഥൊനമൊനങ്ങളിപലക്കുള്ള വിഭൊഖീഔരണം അവര് നെെിയത്.
എേല്ല, "ഓലിയൊക്കംമെ സ്ഥൊനമൊനങ്ങംമൊയി ബന്ധമപ്പട്ട് സവൂ
ഫിയൊക്കള് പ്രസ്തൊവിച്ചതിന് യൊമതൊരു മതളിവം അല്ലൊഹു ﷻഇറക്കിയി
ട്ടില്ല" - എേ പചൊദയഔര്െൊവിമെ വൊക്ക് ശുദ്ധ അസംബന്ധമൊണ്.
ഔൊരണം, അവയില്മപ്പട്ട അധിഔസ്ഥൊനമൊനങ്ങമള സംബന്ധിച്ചും തിരു
നബി ﷺഅറിയിപ്പ് നല്ഔിയിടുണ്ട്. ഇതുമൊയി ബന്ധമപ്പട്ട ഹദീസുഔമള
അല് ഹൊഫിളവ് സുയൂതവി ﷼മൂലയവെൊയ രു ഭൊഖെില് രുമിച്ച് കൂട്ടിയ
തൊയി ഔൊണൊം. ആ ഭൊഖെിമെ നൊമം അല് കബറുദ്ദൊല്, അലൊ വജൂ
ദില്ഖുതുബി വല് ഓതൊദി വന്നജബൊഇ വല് അബദൊല് എേൊണ്. ഈ
ഭൊഖെില് പമല്പ്പറയമപ്പട്ട സ്ഥൊനമൊനങ്ങമള സംബന്ധിച്ച് തിരു നബിﷺ
അറിയിച്ചിടുണ്ള്ള വളമര സുന്ദരവം സവഹീഹുമൊയ ൃെൊന്തങ്ങള് ഇമൊം
മഔൊണ്ടുവേിടുണ്ട്. ഇത് പേൊലുള്ള ഹദീസുഔള് േഠിപ്പിക്കുേത് ഉേരിസൂചി
തസ്ഥൊനമൊനങ്ങമളൊമക്കയം തിരുപബൊധനമൊമണന്നം അല്ലൊമത സവൂഫി
യൊക്കള് സവയം മഔട്ടിയടൊക്കിയതല്ലൊമയന്നം തമേയൊണ്.
7 :  سىرة الحشز- 2
62 :  سىرة الىىر- 3
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സര്വ്വസ്തുതിയം അല്ലൊഹുﷻവിനൊകുന്ന.

പ്രശ്ന
 ം 3: നിങ്ങളുടെ ഗ്രാസയത പ്രകായം ഴറിയ്യിടെ നിര്വചനം എന്താണ് ?
ഉത്തരം: അല്ലൊഹുﷻവിമെ ഉപദ്ദശെിപനൊ അവമെ തിരുദൂതരുﷺമെ
ഉപദ്ദശെിപനൊ വിരുദ്ധമൊയ യൊമതൊരു ഗ്രൊഹയവം സവൂഫീമഹൊരഥന്മൊര്
ക്കുടൊഔില്ല. അവര് പ്രപതയഔമൊക്കമപ്പടുേ നിര്വ്വചനങ്ങളില് പേൊലും അ
െരമമൊരു വിരുദ്ധത ദര്ശിക്കൊനൊഔില്ല. മറിച്ച്, അല്ലൊഹുﷻവം അവമെ
തിരുദൂതരും ﷺഎന്തൊപണൊ അര്ത്ഥമൊക്കിയത് അത് തമേയൊയിരിക്കും
അവരുമെ അടുക്കലുള്ള വലി്ിമെ നിര്വ്വചനം.
അല് ഉസ്തൊദ് അബുല് കൊസിം ﷼േറയന്ന :
"വലി്് എേ േദെിന് രട് അര്ത്ഥങ്ങംട്. ഔര്മ്മണി
പ്രപയൊഖെില് വരുേ ഫഈല് രൂേമൊണ് അതില് േൊമ
പെത്. ഈ അര്ത്ഥപ്രഔൊരം, അല്ലൊഹു ﷻരു വയക്തിയമെ
ഔൊരയങ്ങള് ഏമറ്റടുെൊല് ആ വയക്തി വലി്ൊയി. അല്ലൊഹുﷻ
േറയന്ന : "അവനൊണ് സവൊലിഹീങ്ങമള ഏമറ്റടുെിരിക്കു
േത്".4 അപപ്പൊള്, ഇെരക്കൊരമെ ഔൊരയങ്ങമള അല്ലൊഹുﷻ
രു നിമിഷം പേൊലും അവന് ഏല്േിച്ച് മഔൊടുക്കുഔയില്ല. മറിച്ച്,
അവമെ പമല്പനൊട്ടം അല്-ഹക് ﷻതമേ ഏമറ്റടുെിരിക്കും.
രടൊമപെത് ഔര്െരിപ്രപയൊഖെില് നിന്നം വര്ദ്ധനവിമന
സൂചിപ്പിക്കുേ ഫഈല് രൂേമൊണ്. അല്ലൊഹുﷻക്കുള്ള ആരൊധന
ഔംം വഴിേൊടുഔംം ഏമറ്റടുെവന് എേൊണ് ഇതിമെ വിവക്ഷ.
ഇത് പ്രഔൊരം, യൊമതൊരു കുറ്റവം വിഗൊതമൊയി ഔെന്നവരൊെ
തരെില് ഇെരക്കൊരമെ ആരൊധനഔള് തുെര്ച്ചയൊയി
നെേ് പേൊരും. ഈ രട് വിപശഷണങ്ങംം രു വലി്ിമന
സംബന്ധിച്ചിെപെൊളം നിര്ബന്ധമൊണ്. തദെിസ്ഥൊനെില്,
രു വലി്് അല്ലൊഹുﷻപയൊടുള്ള ഔെമഔമള അതിസൂക്ഷ്മമൊയം
േരിപൂര്ണ്ണമൊയം നിറപവറ്റുേതിമന പ്രിയം മവക്കുേതിലൂമെയം
രഹസയെിലും േരസയെിലും പമൊശങ്ങളില് അഔമപ്പടുേതില്
നിന്നം അല്ലൊഹു ﷻഅവമന നിരന്തരം ഔൊത്തുസംരക്ഷിക്കുേതി
ലൂമെയം ആയിരിക്കും രു വലി്ൊയിെീരുഔ. േൊേങ്ങളില്
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നിന്നം സംരക്ഷണം നല്ഔമപ്പട്ടവനൊവഔ എേത് വലി്ിമെ
നിബന്ധനഔളില്മപ്പട്ടതൊണ്. േൊേസുരക്ഷിതതവം നല്ഔമപ്പട്ട
വരൊവഔ എേത് പ്രവൊചഔന്മൊരുമെ നിബന്ധനയൊയത്
പേൊമല. ആയതിനൊല്, ഏമതൊരുവില് മതവിരുദ്ധത ഔൊണമപ്പ
ടുന്നപടൊ അവന് സതയം അറിയൊെ വഞ്ചിതനൊകുന്ന.
ഈ സമ്പൂര്ണ്ണമൊയ നിര്വ്വചനെിപലക്ക് േദ്ധപയൊമെ വീക്ഷിക്കുഔ. ഈ
നിര്വ്വചനം കുഴപ്പക്കൊരുമെ കുഴപ്പങ്ങമളയം ഊഹൊപേൊഹിഔംമെ ഊഹൊ
പേൊഹങ്ങമളയം മുറച്ച് ഔളയേതൊണ്.
സര്വ്വസ്തുതിയം സര്വ്വപലൊഔ സംരക്ഷിതൊവൊയ അല്ലൊഹുﷻവിനൊകുന്ന.

പ്രശ്ന
 ം 4: എന്തിന് ഡഴണ്ടിമാണ് സവഖ് ഄസ്ഭുത്തിജാനി(ര) ഇ തവയീഖുഭാമി
കെന്നുഴന്നത് ?
ഉത്തരം: സ്ിദുനൊ ശശക് തിജൊനി ﷼ഈ തൃേ്തിഔരമൊയ തവരീകത്
മഔൊട് വേത് പുതിമയൊരു ഖപവഷണഫലമൊയിപട്ടൊ നൂതനൊവിഷ്ഔൊര
മൊപയൊ അമല്ലങ്കില് സവൊര്ത്ഥതൊത്േരയെിപനൊ പ്രശസ്തി മഔൊതിച്ചിപട്ടൊ
ന്നമല്ല. അല്ലൊഹുﷻവിപലക്ക് മൊര്ഗദര്ശനം നെത്തുഔ എേത് മൊത്രമൊണ്
ഈ മഹെൊയ തവരീകത് മുപകന മഹൊന് മചയ്തിടുണ്ള്ളത്. റസൂലുല്ലൊഹിﷺ
യൊണ് ഈ തവരീകതിമെ ഓറൊദുഔള് ബഹുമൊനമപ്പട്ടവര്ക്ക് േഠിപ്പിച്ച്
മഔൊടുെത്. സീനി്യഃ എേ തമെ ഔവിതയില് ശശഖുല് ഇസ്ലൊം
റിയൊഹി ﷼േൊെിയത് പേൊമല :
"പ്രവൊചഔഔരങ്ങളൊല് പഔൊര്െിണക്കമപ്പട്ട ഈ വിര്ദിമനക്കു
റിച്ചുള്ള നിമെ ധൊരണഔമളന്തൊണ്, അെിസ്ഥൊനമില്ലൊമത നിര്
മ്മിക്കമപ്പട്ടതൊണ് അമതപേൊ!!!
സ്ിദീ അല് അറബി്് ബ്നസ്സൊഇഹ് ﷼തമെ ബുഖ്യയഃ എേ
ഗ്രന്ഥെില് എള്ളൃതുന്ന :
"നമ്മുമെ ഈ മുഹമ്മദി്യഃ തവരീകതിമല ആത്മീയശിക്ഷണശുദ്ധീ
ഔരണങ്ങംമെ അച്ചുതട് നിലമഔൊള്ളുേത് പ്രസിദ്ധമൊയ അ
െിസ്ഥൊനവിര്ദിമന നിലനിര്ത്തുേതിപന്മലൊണ്. വിശിഷ്െവയഔ്
തിയൊഔമട്ട, സൊധൊരണക്കൊരനൊഔമട്ട ആരൊയൊലും ഈ വിര്ദു
ഔള് കൂെൊമത നമ്മുമെ തവരീകതിപലക്കുള്ള പ്രപവശനം ശരിയൊവ
ഔയില്ല. നിര്ബന്ധനിയമം ഉള്മക്കൊള്ളുേതില് ഇതിപനൊെ്
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തുെര്േ് വരുേ അദ്ഔൊറുഔംമെ ഔൊരയവം ഇപ്രഔൊരം തമേ.
പ്രസിദ്ധമൊയ വളവീഫയം ജുമുഅയഃ ദിവസം അസവറിന് പശഷ
മുള്ള ഹയ്ലലയഃ ദിഔ്റുമൊണവ. തവരീകതില് ഉേൊധിയൊക്കമപ്പട്ട
നിബന്ധനഔംമെയം മരയൊദഔംമെയം പമല് നിലനിേ് പമല്പ്പ
റയമപ്പട്ട മുള്ളൃവന് ഓറൊദുഔമളയം കൃതയമൊയി ഔൊത്തു സൂക്ഷിക്കു
േപതൊെ് കൂെിയൊയിരിക്കും തവരീകതിമെ നിലനില്പ്പ്. ഈ
നിബന്ധനഔംം മരയൊദഔംമമല്ലൊം നന്മയമെ അപങ്ങയറ്റത്തും
പൂര്ണ്ണതയമെ അവസൊനെിലുമൊണ് ബന്ധനസ്ഥമൊയിരിക്കു
േത്. ഇെരം നിബന്ധനഔളില് ഏറ്റവം ശക്തിമെൊയതും
ഖൗരവമുള്ളതും അഞ്ച് വക്ത് നിസ്ഔൊരമെ അതിമെ മരയൊ
ദഔപളൊെ് കൂെി നിലനിര്െലൊകുന്ന. അതും മതേരമൊയി നിര്ണ്ണ
യിക്കമപ്പട്ട േരിധിയില് ഔഴിവിമെ േരമൊവധി അതിമെ നിബ
ന്ധനഔമളയം മരയൊദഔമളയം സഔല നിര്ബന്ധഗെഔമളയം
പൂര്ണ്ണമൊക്കൊനം േമിച്ചു മഔൊടൊയിരിക്കണം".
മുനി്യഃ എേ ഔൊവയെില് ഔൊണൊം :
"നമ്മുമെ ഗുരുവരയര് തിജൊനി﷼വിമെ ഓറൊദുഔള് മഹൊേൊേിക്ക്
രക്ഷൊഔവചമൊകുന്ന".
ഈ ഔവിതമയ വിശദീഔരിച്ച് മഔൊട് അല്ലൊമയഃ ഇബ്നസ്സൊഇഹ്﷼
പരകമപ്പടുെി :
"ഓറൊദ് എേത് വിര്ദിമെ ബഹുവചനമൊണ്. രു അെിമയമെ
േരിേമെിലൂമെയടൊകുേ ബൊഹയപമൊ ആന്തരിഔപമൊ ആയ
ആരൊധനമയ സൂചിപ്പിക്കുേ േദപ്രപയൊഖമൊണ് വിര്ദ്. അതൊ
ഔമട്ട, അല്ലൊഹുവിന് പവടി അെിമയില് നിന്നം ഉടൊകുേ ഇെ
േൊടുഔംം ആരൊധനഔംമൊയിരിക്കും.
ഓറൊദുഔംമെ യൊഥൊര്ത്ഥയം എമന്തേൊല് അല്ലൊഹു ﷻആത്മീയ
ഗുരുവരയന്മൊമര ഇെനിലയൊക്കി തമെ അെിമഔംമൊയി ഏര്മപ്പ
ടുേ ഉെപെിഔംം ഔരൊറുഔംമൊണ്. അപപ്പൊള്, ഏമതൊരുവന്
ആത്മീയഗുരുവരയന്മൊമര ആദരിക്കുഔയം ഉെപെിഔള് ഔൊത്തുസൂ
ക്ഷിക്കുഔയം ഔരൊറുഔള് നിറപവറ്റുഔയം മചയ്തുപവൊ അവന്
ലഭിക്കുഔ ഇരുപലൊഔത്തും നന്മയൊയിരിക്കും. ഏമതൊരുവന് ആ
മഹൊത്മൊക്കമള നിന്ദിക്കുഔയം ഉെപെിഔളിലും ഔരൊറുഔളിലും
വീഴ്ച വരുെിപയൊ അതവമെ വയതിചലനെിനം വൊഹനെ
ഔര്ച്ചക്കും ഔൊരണമൊയിെീരും. അല്ലൊഹു ﷻഅരുളിയിരിക്കുന്ന :
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"അല്ലപയൊ സതയവിശവൊസിഔപള, ഔരൊറുഔള് നിറപവറ്റുവീന്"5
"നിങ്ങള് പ്രവര്െിക്കൊെ ഔൊരയം േറയേത് അല്ലൊഹുവിമെ
അടുക്കല് ഔഠിനമൊയ മവറുപ്പുള്ളതൊകുന്ന"6
"സതയവിശവൊസിഔളില് ചില പുരുഷന്മൊരുട്. അല്ലൊഹുവമൊയി
ഉെപെിയിപലര്മപ്പട്ട ഔൊരയമെ അവര് സൊക്ഷൊത്ഔരിച്ചു"7
തിരുനബിﷺയമെ ഔൊലം മുതല് ഇപേ വമരയള്ള സഔല ഓറൊ
ദുഔംമെയം അെിസ്ഥൊനം ഈ മൂേ് ആയതുഔളൊണ്. ജയ്ുല്
ഔബീര് എേ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങള് പനൊക്കുഔ. ഈ മൂേ് ആയതുഔ
ംമെ ഔൊരയെിലും വിര്ദിമെ ഔൊരയെിലും മഹൊനവമരമെൊട്ട്
ഉദ്ധരിക്കമപ്പട്ട പ്രസ്തൊവനമയയം നീ േരിപശൊധിക്കുഔ.
തീര്ച്ചയൊയം മഹെൊയ ഖുര്ആനില് ഇപ്പറഞ്ഞതിപലക്ക് അറി
യിക്കുേ പവമറയം ആയതുഔള് ഔൊണൊം. അല്ലൊഹുﷻവൊണ്
ഏറ്റവം നേൊയി അറിയേവന്.
ഔവിപേഷ്െ﷼മെ വൊക്കില് ഓറൊദ് മഔൊണ്ടുള്ള ഉപദ്ദശം സ്ി
ദുനൊ ശശക്﷼വിമെ ഓറൊദുഔളൊണ്. തിരുനബി ﷺശശകവ
പരൊെ് ചില നിബന്ധനഔള്ക്കനസൃതമൊയി സഔലജനങ്ങള്ക്കും
തവരീകതിപലക്ക് മചൊല്ലിമക്കൊടുെ് പ്രപവശനം നല്കുവൊനൊയി
ആജ്ഞൊേിച്ച ഓറൊദുഔളൊണിവ... സ്ിദുനൊ ശശക്﷼വിമന
സംബന്ധിച്ചിെപെൊളം അവിടുപെക്ക് മൊത്രം വിശിഷ്െമൊയി,
തിരുസുേെൊയ അദ്ഔൊറുഔളില് നിന്നം അഹ്സൊബുഔളില്
നിന്നം പ്രൊര്ത്ഥനഔളില് നിന്നം രുേൊെ് ഓറൊദുഔള് പവമറയ
മുട്. പ്രഭൊതപ്രപദൊഷപവളഔളിലുള്ളതും നിസ്ഔൊരപശഷം മചൊ
പല്ലടവയം മമൊെം സമയങ്ങളിലൊയി മചൊപല്ലടവയം മക്ക
അതില് ഔൊണൊം. അവമയൊമക്കയം തിരുനബി ﷺമഹൊനര്ക്ക്
ക്രമീഔരിച്ച് നല്ഔിയതിമെ അെിസ്ഥൊനെിലൊണ്. ഇക്കൊരയം
സ്ിദുനൊ ശശക്﷼വില് നിേ് തമേ സ്ഥിരമപ്പട്ട പ്രസ്തൊ
വന പ്രഔൊരമൊണ് േറയേത്. സ്ിദുനൊ ശശക് ﷼േറയന്ന :
"പലൊഔനൊയഔര് ﷺഎനിക്ക് ക്രമീഔരിച്ച് തേിടുണ്ള്ള അദ്ഔൊറുഔ
ളല്ലൊമത ഞൊന് മചൊല്ലുഔയില്ല".
6 :  سىرة املائدة- 5
6 :  سىرة الصف- 6
62 :  سىرة ألاحشاب- 7
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അല്ലൊഹു ﷻതമെ സൃഷ്െിഔളില് നിന്നം തൊന് ഉപദ്ദശിക്കുേവമര ശരീഅ
തിമലയം തവരീകതിമലയം ഹകീകതിമലയം മുഹമ്മദി്യഃ അനന്തരസവ
െിന് പവടി മതരമഞ്ഞടുക്കുേതിലുള്ള ഉപദ്ദശയം മനസ്സിലൊക്കൊന് ഈ
ചര്ച്ച ധൊരൊളമൊണ്. ശീരഅതില് നിന്നം തവരീകതില് നിന്നം ഹകീകതില്
നിന്നം ഔെന്നവരുേ ഈ മഹെൊയ സവെ് മുപകനയൊണ് മരണമപ്പട്ട
വമയ ജീവസ്സുറ്റതൊക്കുഔ.

പ്രശ്നം 5 : തിരുനഫി ﷺസവഖ് തിജാനി﷼ഴിന് ഈരക്കത്തിറല്ലാടത ഈണര്ച്ചമില്

തടന്ന തവയീഖത് നല്കിടമന്ന് എങ്ങടനമാണ് നിങ്ങള് ഩരയുക ? നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്കും
മുഡന്ന തടന്ന തിരുനഫി ﷺരപീഖുല് ഄഄ്റാമിഡറക്ക് നീങ്ങിമതഡല്ല. വാഷ്രീമഭാമി
ഡനാക്കുഡപാള് നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുടന്ന ഭയണം പൂകിമ ഒരു ഴയക്തിക്ക് എങ്ങടനമാണ്
ഈണര്ച്ചമില് ഭടറ്റാരു ഴയക്തിയുടെ ഄടുഡത്തക്ക് എത്തിഡച്ചയാനാവക !!?
ഉത്തരം : ഇന്ദ്രിയൊധിഷ്ഠിതജ്ഞൊനനിയമങ്ങള് മുപകനയള്ള അപനവ
ഷണമൊണ് തൊങ്കമള സംശയെിപലക്ക് നയിച്ചത്. സംശയെിലുേയിച്ച
ഔൊരയമൊഔമട്ട അദൃശയപലൊഔെില്മപ്പട്ടതൊണ്. ഔര്മ്മശൊസ്ത്രേരമൊയ
നിയമങ്ങള് മഔൊട് വയൊഔരണശൊസ്ത്രെില് ഔര്െൊവിന് ഉഔൊരം
നല്കുേത് ഗ്രഹിമച്ചടുക്കൊന് ആഗ്രഹിച്ചത് പേൊമലയൊയി ഇത്. അമല്ല
ങ്കില് മരപ്പണിയമെ ആയധങ്ങള് മഔൊട് ശവദയശൊസ്ത്രെില് ഔഴിവ്
മതളിയിക്കൊന് ആഗ്രഹിച്ചത് പേൊമല. ഇതുപേൊലുള്ള വിഡ്ഢിെമൊണ്,
ഓലിയൊക്കള് ഉണര്വ്വിലൊയി തിരുനബിﷺയമൊയി സംഖമിക്കുേ വിഷയം
ബൊഹയജ്ഞൊനം മഔൊട് മനസ്സിലൊക്കൊന് േമിക്കല്. ബൗദ്ധിഔ-ഭൗതിഔ
ശൊസ്ത്രങ്ങംമെയം ദൃശയപലൊഔസമ്പ്രദൊയങ്ങംമെയം നിയമങ്ങള് ഈ
പമകലയിപലക്ക് പ്രപവശിക്കുഔപയയില്ല. മറിച്ച്, വിശവൊസിഔള് വിശവസിക്കു
ഔയം നിപഷധിഔള് നിപഷധിക്കുഔയം മചയ്യുേ അസൊധൊരണപലൊഔെ്
നെക്കുേ ഔൊരയങ്ങളൊണവ.
പുണയനബിﷺമയ ഉണര്വ്വില് സംഖമിക്കുേതിമന നിപഷധിക്കുേ
വര്ക്ക് കണ്ഡനമൊയി രു കൊണ്ഡം തമേ ഇമൊം സുയൂതവി ﷼രചിച്ചിടുണ്ട്.
ശരിയൊയ സംഭവങ്ങമളയം ൃെൊന്തങ്ങമളയം മഹൊന് അതിലുള്മപ്പ
ടുെി. തന്വീറുല് ഹലഔ് ബി റുഅ്യതിേബി്ി വല് മലഔ് എേൊണ്
ഇമൊമവര്ഔള് ഈ കൊണ്ഡെിന് പേര് മവച്ചത്. അതില്, തിരുനബിﷺയ
മൊയി ഉണര്വ്വില് സംഖമിക്കൊന് സൊധിക്കുമമേതിന് ബൗദ്ധിഔമൊയം പ്രൊ
മൊണിഔമൊയം മതളിവഔള് നിരെി സ്ഥൊേിച്ചു. മുന്ഖൊമിഔംം അടുെ
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തലമുറക്കൊരുമൊയ മഹൊരഥന്മൊരില് നിന്നം ഇങ്ങമന തിരുസംഖമം സംഭ
വിച്ചവമര മഹൊന് േരിചയമപ്പടുത്തുഔയം മചയ്തു.
തിരുനബിﷺയമൊയി ഉണര്ച്ചയില് സംഖമിച്ച മഹൊരഥന്മൊരുമെ
കൂട്ടെില് സ്ിദീ അഹ്മദുെിജൊനി ﷼ഔെന്നവരുമമേതില് യൊമതൊരു
സപന്ദഹവമില്ല. ശശകവര്ഔള് തമേ ഈ മഹൊനഗ്രഹമെക്കുറിച്ച്
നല്ഔിയ വിവരമെ മതളിവൊക്കിമക്കൊടൊണിത്. സൊധൊരണ ഔൊരയങ്ങ
ളില് തമേ രു ഔളവ് പേൊലും മഹൊമനക്കുറിച്ച് അറിയമപ്പട്ടിട്ടിമല്ലേിരി
മക്ക ആരൊധനയമെ ഔൊരയെില് എങ്ങമനയത് അസവീഔൊരയമൊകും!!!
വല്ല ഔളവം പനരമെ സംഭവിച്ചിരുമേങ്കില് മഹൊനരുമെ ഔൊലെ്
തമേ എതിരൊളിഔള് വിജയം വരിപച്ചമന.
ഇനി നമുക്ക് േറയൊനള്ളത് ഇതൊണ് : തിരുനബി ﷺമരണമപ്പട്ട്
പേൊയവരൊമണേ അെിസ്ഥൊനെിലൊണ് പമല് ചര്ച്ച മുള്ളൃവനം. എേൊല്
വളമര കൃതയതപയൊമെ ഔൊരയങ്ങള് മനസ്സിലൊക്കുഔയം സ്ഥിരമപ്പടുത്തുഔയം
മചയ്യുേ േണ്ഡിതമഹത്തുക്കംമെ വീക്ഷണം പുണയനബി ﷺഅവിടുമെ
കബറില് ജീവിച്ചിരിപ്പുമടേൊണ്. ശക്തമൊയ പ്രമൊണങ്ങംമെയം മതളിവ
ഔംമെയം ബലെിലൊണ് ഈ വീക്ഷണം. തിരുനബിﷺയമെ േവിത്രനൊവിലൂ
മെെമേ ഇക്കൊരയം അവിടുമെ സുേതില് ഔെന്നവേിടുണ്ട്. ഹുഫ്ഫൊ
ംഔളൊയ ഹദീസ് േണ്ഡിതന്മൊര് സ്ഥിരമപ്പടുെിയതിമെ അെിസ്ഥൊനെി
ലൊണിത് േറയേത്. ഹയൊതുല് അപിയൊഅ് എേ കൃതിയിലൂമെ ഇമൊം
ശബഹകി ﷼അവരുമെ പനതൃരംഖത്തുട്. സതയെില്, പ്രഭൊതെിമല
സൂരയഔിരണമെക്കൊള് വയക്തമൊയതൊണ് ഈ വിഷയം.
ഇമതമെ വഴിയൊണ്, സന്മൊര്ഗിഔള്ക്കത് വയക്തവമൊണ്.
േമക്ഷ, പതൊേിവൊസിഔള് അന്ധരൊയി വഴിമതറ്റിക്കുഔയൊണ്.

പ്രശ്നം 6: തിരുനഫി ﷺജീഴിച്ചിയിക്കുഡപാള് ഇ തവയീഖതിടനക്കുരിച്ച് നമുക്ക് ഩഠിപ്പിച്ച്

തന്നില്ല ; സവഖ് ഄസ്ഭുത്തിജാനി﷼ഴിന് പ്രഡതയകഭാമി നല്കുഴാടനഡന്നാണം ഴപാ
തിന് ഡവശം കുടര തറമുരകള് ഄഴിടുന്ന് കാത്തിയിക്കുകയും ടചമ്ു ; ഄടതന്ത്
ടകാണ്ടാണ്?
ഉത്തരം : രിക്കലുമല്ല, പുണയനബി ﷺഈ തവരീകതിമന നമുക്ക് േഠിപ്പിച്ച്
തേിടുണ്ട്. ഇസ്തിഖ്ഫൊറും അവിടുമെ പമലുള്ള സവലൊതും  ال إله إال هللاഎേ
വചനവമമല്ലൊം മചൊല്ലുവൊന് അവിടുേ് നപമ്മൊെ് ഔല്േിച്ചതൊണപല്ലൊ.
നിസ്ഔൊരം അതിമെ സമയെ് തമേ നിര്വ്വഹിക്കൊനം സതയം
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േറയവൊനം ഔളവ് ഴിവൊക്കൊനം അല്ലൊഹുﷻവിമെ സൃഷ്െിഔപളൊെ് നല്ല
നിലക്ക് മേരുമൊറൊനം സദ്ഔര്മ്മങ്ങള് മചയ്യുവൊനം ദുഷ്ഔര്മ്മങ്ങള്
ഉപേക്ഷിക്കുവൊനമമൊമക്ക അവിടുേ് നമമ്മ േഠിപ്പിച്ചതൊണ്. ഇമതൊമക്ക
തമേയൊണ് ഈ തവരീകതിമെ മരയൊദഔംം നിബന്ധനഔംം. നിങ്ങള് ഈ
തവരീകതിമെ അധയൊേനങ്ങളിപലക്ക് നല്ലവണ്ണം േരിപശൊധന നെെിയ
തിന് പശഷം തിരുനബിﷺയമെ ശരീഅതില്മപ്പട്ടത് സൂചിപ്പിക്കൊെ
എമന്തങ്കിലുമമൊേ് ഔമടെിയിടുണ്മടങ്കില് അത് ഞങ്ങള്ക്ക് ഉയര്െി
ക്കൊണിക്കൂ, അെരം ഔൊരയെില് നിന്നം പ്രഥമമൊയി ഞങ്ങള്ക്ക് ഴിഞ്ഞു
മൊറൊമപല്ലൊ. അങ്ങമനമയൊേ് ഔമടത്തുേതിമനക്കള് എംപ്പം കതൊദ്
മരെിമെ മുള്ള് നീക്കി ഇല േറിക്കലൊയിരിക്കും.

പ്രശ്നം 7 : ഒരു ഡചാഡദയാത്തയഡഴലമില് നല്ല ഫിദ്ഄത് ഈടണ്ടന്ന് താങ്കള്

ഩരഞ്ഞിരുന്നു. ഄത് ടകാണ്ട് താങ്കള് ഈഡദ്ദവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തവയീഖത് നല്ല
ഫിദ്ഄതാടണന്നാഡണാ ? ഞങ്ങള് ഴാദിക്കുന്നത് സവഖ് ഄസ്ഭുത്തിജാനി﷼ഴിന്
തിരുനഫിﷺമാണ് ഇ തവയീഖത് ഩഠിപ്പിച്ച് ടകാടുത്തും നല്കിമടതന്നുഭാണ്.
ഄഡന്നയം ഄത് സുന്നതാമി. ഄങ്ങടന ഴരുഡപാള് ഇ തവയീഖത് സുന്നഡത്താ ഄഡതാ
ഫിദ്ഄഡതാ? എന്താണ് ആത് തമ്മിലള്ള ഴയതയാഷം ?
ഉത്തരം : നമ്മുമെ ഇമൊമീങ്ങള് തങ്ങംമെ രചനഔളില് പക്രൊ ീഔരിച്ച
അെിസ്ഥൊനേരവം ശൊകൊേരവമൊയ നിയമങ്ങപളൊടും തതവങ്ങപളൊടും
കൂെിയ ഔര്മ്മശൊസ്ത്രമെ തൊങ്കള് ഔടിടുണ്ള്ളതൊണപല്ലൊ. ഇതിമെ ഉറ
വിെം ശറഉശ്ശരീഫ് തമേയപല്ല. അത് തമേയപല്ല അെിസ്ഥൊനവം. ഈ
അെിസ്ഥൊനെിപന്മല് പുതുതൊയടൊയിെീര്േ ഉേരിസൂചിത തതവങ്ങള്
പ്രവൊചഔഔൊലപെൊ സവഹൊബൊക്കംമെ ഔൊലപെൊ ഇല്ലൊമയേത് രഹ
സയമൊയ സംഖതിമയൊന്നമല്ല. എത്രപെൊളമമേൊല് ഉേതരൊയ തൊബി
ഈങ്ങംമെ ഔൊലെ് പേൊലും ഇവമയൊന്നമില്ല. ഇവരുമെമയല്ലൊം ഔൊലപശ
ഷമൊണ് ഈ സുന്ദരമൊയ പുെനൊചൊരം മവളിമപ്പടുേത് തമേ. ഇപത
പുെനൊചൊരെിമെ സഹൊയപെൊമെയൊണ് മതനിയമങ്ങള് രുമിച്ച്
കൂട്ടമപ്പട്ടതും അതിമെ മൂലഔങ്ങള് പഔൊര്വയൊയതും അതിമെ അറിവഔള്
ഭംഖിയൊയതും. ഇപത പേൊമലയൊണ്, നമ്മുമെ തവരീകതിമെ ഔൊരയെിലും
േൊനപഔന്ദ്രങ്ങള് ശവവിധയമൊയ അല്ലൊഹുﷻവിമെ ഓലിയൊക്കംമെ തവരീ
കതുഔംമെ ഔൊരയെിലും വിശദീഔരണം നല്ഔമപ്പടുഔ. പ്രവൊചഔതവമൊണ്
ഇവമയല്ലൊെിനം ഉറവിെം. തനി ശരീഅതിപന്മലൊണ് ഇവമയൊമക്കയം
നിലമഔൊള്ളുേത്. സമുദൊയഗുണം ഉറപ്പൊക്കുേതിനനസരിച്ചൊണ് ഈ
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തവരീകതുഔംമെമയല്ലൊം ക്രമീഔരണം നവീനമൊയത്. സമുദൊയനന്മഔളില്
ഖപവഷണം നെത്തുവൊന് ജ്ഞൊനസമ്പൂര്ണ്ണമൊയ േരിശുദ്ധ മതം നമുക്ക്
അനമതി നല്ഔിയിടുണ്ട്. ആയതിനൊല് പചൊദയെില് ഉേയിച്ച പേൊമല
യൊമതൊരു ശവരുദ്ധയപമൊ ആപക്ഷേപമൊ ഇതിലില്ല.

പ്രശ്നം 8 : ഩയിശുദ്ധ ഖുര്അടനക്കാള് ഡേശ്െഭാണ് ഷവറാുല് പാതിസ് എന്ന

സവഖ് ഄസ്ഭുത്തിജാനി﷼ഴിടെ പ്രഷ്താഴനക്ക് നിങ്ങള് നല്കിമ നയാമീകയണം
എനിക്ക് തൃഩ്തിമാമിട്ടില്ല.
ഉത്തരം : സ്ിദുനൊ ശശക്﷼വിമെ പേരില് മഔട്ടിയടൊക്കമപ്പട്ട ഔളവി
മന നയൊയീഔരിക്കമപ്പടുേത് തൊങ്കള് എങ്ങമനയൊണ് തൃേ്തിമപ്പടുഔ!!!
ഔൊരണം, ഈ പ്രസ്തൊവന അസതയമൊമണേത് വളമര വയക്തമൊണ്.
മഹൊഔേെന്മൊരല്ലൊമത ഇത് വൊദിക്കുഔയമില്ല. നമ്മുമെ തവരീകതിമല മഹൊ
േണ്ഡിതന്മൊര് തമേ ഈ വൊചഔം ഔളവൊമണേ് സ്ഥിരമപ്പടുെിയി
ടുണ്ട്. തൊങ്കള് തൃേ്തിമപ്പെൊെത് സൊരമൊയി ഔൊപടതില്ല. അങ്ങമന
തമേയൊണ് യഥൊര്ത്ഥ സ്ഥിതി.

പ്രശ്നം 9 : എന്തിന് ഡഴണ്ടിമാണ് സവഖ് ഄസ്ഭുത്തിജാനി ﷼ഇ ഷവറാുല്

പാതിസ് തടന്ന നമുക്ക് നല്കിമത്? നിങ്ങള് ഩരയുന്ന ഡേശ്െതകടലാടക്കയും
ഄതില് ഄെങ്ങിമിട്ടുടണ്ടങ്കില് എന്ത് ടകാണ്ടാണ് തിരുനഫി ﷺഄഴിടുടത്ത
ഷമുദാമത്തിന് മുഴുഴനും ആത് ഩഠിപ്പിച്ച് ടകാടുക്കാതിരുന്നത് ?
ഉത്തരം : സവലൊതുല് ഫൊതിഹ് സുേതൊയ ഔര്മ്മങ്ങളിലൊണ് പ്രപവശി
ക്കുഔ. അല്ലൊമത നിര്ബന്ധഔര്മ്മങ്ങളിലല്ല. റസൂലുല്ലൊഹിﷺയമെ സമുദൊയ
െിന് വിശൊലതയം ആശവൊസവം മചയ്യുേ നിലക്കൊണിത് നല്ഔമപ്പ
ട്ടത്. സമുദൊയെിമെ ലഘൂഔരണം ഔണക്കിമലടുെതിനൊല് എല്ലൊ സുകൃ
തങ്ങംം അനഷ്ഠിക്കുവൊന് തിരുനബി ﷺഔല്േിച്ചിട്ടില്ല. ബുദ്ധിമുടുണ്ം സപങ്കൊച
വം കൂടുതലൊയി ഴിവൊക്കൊമനപേൊണം അഭിഔൊമയമൊയ എല്ലൊ ഔൊരയങ്ങംം
അവിടുേ് സവയം മചയ്ത് ഔൊട്ടിയിടുണ്മില്ല. അതിനൊല് നേൊയി ചിന്തിക്കൂ,
ഔൊരയം മനസ്സിലൊകും.
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പ്രശ്നം 10 : എന്താണ് പത്സ് ഄടല്ലങ്കില് ജദ്ഫ്? ആതിടെ ഴക്താക്കള്ക്ക്

ഡഫാധം നശ്െടപ്പടുഡഭാ? ഄങ്ങടന ഴരുഡപാള് ഄത് റസയിയുണ്ടാക്കുന്ന കായയഭഡല്ല ?
എല്ലാ റസയിയുണ്ടാക്കുന്ന കായയവം നിശിദ്ധഭാണഡല്ലാ !!!
ഉത്തരം : ദിവയസേിധിയിമല സവീഔൊരയതയമെ സ്ഥൊനപെക്ക് ആത്മീ
യയൊത്രിഔന് എെിമപ്പടുഔയം അവമന തമെ പ്രൊതിനിതയമുള്ള രു
ദൗതയെിപലക്ക് അല്ലൊഹു ﷻപ്രപവശിപ്പിക്കുഔയം മചയ്യുേതിമനയൊണ്
ഫത്ഹ് എേ് േറയഔ. നിദൊനമില്ലൊമത ദിവയമതരമഞ്ഞടുപ്പിമെ വഴിയിലൂ
മെയൊണ് അല്-ഹക് ﷻഅവമന ഈമയൊരു സ്ഥൊനപെക്ക് എെി
ക്കുഔ. ഇതിലൂമെ ഫത്ഹ് സംഭവിച്ച മഹൊമെ ഹൃദയം സദൊ അര്ുമൊയി
ബന്ധനസ്ഥമൊയിരിക്കും. അപദ്ദഹെിമെ ശരീരം േൊയയില് ഔിെക്കുഔയൊ
മണങ്കിലും ശരി. ഉേതമൊയ ഈ അവസ്ഥയില് ആ വയക്തിക്ക് രട്
ഭൊവങ്ങംടൊകും. ദിവയഭൊവമൊണ് അതിമലൊേൊമപെത്; ഈമയൊരു
ഭൊവെിപന്മല് സൗന്ദരയെിമെയം ഖൊംഭീരയെിമെയം പ്രഭഔള് പ്രതിധവ
നിക്കും. എേൊല് ഇതിന് പനമര മൊറ്റമൊണ് സൃഷ്െിഭൊവമൊയ രടൊമപെ
തില് ഉടൊവഔ. ഇപ്പറഞ്ഞമതൊമക്ക, ഫത്ഹ് സംഭവിച്ച വയക്തിതവം
ഇലൊഹീസൊമീേയം സിദ്ധിച്ചവനൊമണേതില് ഉള്ക്കൊഴ്ചയള്ള മഹൊത്മൊ
ക്കള് സംശയിക്കൊെ വിധെിലൊഔണമമേ് മൊത്രം.
ജദ്ബ് എേൊല് ആത്മീയവിജയെിമെ രു പ്രപവശനഔവൊെ
മൊണ്. ഇതില് പ്രപവശിക്കുേപതൊമെ ഐഹിഔചിന്തഔളില് നിന്നം പവര്
മപ്പടുേ അവസ്ഥയടൊകും. അങ്ങമന ദിവയമവളിേൊെിമെ അതീന്ദ്രിയ
യൊഥൊര്ത്ഥയങ്ങളിപലക്ക് വിചൊരിക്കൊമത അവന് എെിപച്ചരും. ഇക്കൊരണ
െൊല്, നശവരവം സൊങ്കല്േിഔവമൊയ പലൊഔമെ ഉെപെിഔമളക്കുറിച്ച്
അവന് പബൊധമുടൊവില്ല. ദിവയമതരമഞ്ഞടുപ്പിന് പശഷവം ഫത്ഹുടൊയ
മഹൊത്മൊക്കമള േരിഭ്രമപമകലഔളില് മജ്ദൂബൊയി ഔൊണൊവേതൊണ്.
ഇനി മജ്ദൂബൊയ മഹൊത്മൊക്കള് ലഹരി ബൊധിച്ചവരൊമണേ് വൊദം
എടുക്കുഔയൊമണങ്കില് അത് സതയമൊണ്. ഔൊരണം റബ്ബൊനി്ൊയ സൊമീ
േയം രുചിച്ചത് ഔൊരണം മൊനഷിഔവയവഹൊരങ്ങള് സംഭവിക്കുേതില്
നിന്നം അഔന്ന മഔൊട് ആ മഹൊത്മൊക്കള് മസ്ത് േിെിച്ചവരൊയി. എത്ര
നല്ല ലഹരിയൊണ് അവരുമെ ലഹരി. അല്ലൊഹുﷻവില് നിന്നള്ളതൊണ് ഈ
ഔവിയമെ മുലപ്പൊലിമെ മൂലയം :
ദിവയൊനസംഖമശത്രുപവൊടുരയഔ നീ
ദിവയൊനഭൂതി രുചിച്ചതിപല്ല പേൊഔ നീ
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പ്രശ്നം 11: പത്ഡസാ ജദ്ഡഫാ തവയീഖതിഡറക്ക് പ്രഡഴവിക്കാനുള്ള നിഫന്ധനകലില്

ടപ്പട്ടതാഡണാ ? ഄഡതാ സവഖ് ആഫ്രാസീം ആന്മാഷ്﷼ഴിടെ സപദവക്ക് ഭാരം
പ്രഡതയകഭാമതാഡണാ ? ഄഡതാ തവയീഖുകള്ടക്കല്ലാം ടഩാുഴായുള്ളതാഡണാ ? “ഞാന്
ഄല്ലാഹഴാകുന്നു”, “ഞാന് പ്രഴാചകനാകുന്നു”, “ഞാന് സവഖ് തിജാനിമാകുന്നു”,
“ഞാന് സവഖ് ആഫ്രാസീം ആന്മാഷ്” അകുന്നു എടന്നാടക്ക പത്സ് ഷംബഴിച്ച ചിറര്
ഩരയുന്നത് ഞാന് ഡകട്ടുണ്ട്.
ഉത്തരം : അറിയഔ, ഫത്ഹ് എേത് അപങ്ങയറ്റമെ േദവിയൊണ്.
േിമേങ്ങമന അത് തുെക്കക്കൊരുമെ നിബന്ധനയൊകും. ഇതിമന അെി
സ്ഥൊനമപ്പടുെിയൊല്, അല്ലൊഹുﷻവിമെ ഓലിയൊക്കംമെ ഏമതങ്കിലും
രു തവരീകതിപലക്ക് ബന്ധം സ്ഥൊേിക്കുവൊന് ഫത്ഹ് നിബന്ധനയൊ
മണേ് േറയേ ഏമതൊരൊളൊയൊലും ശരി, അവന് ഔളവഔള് മഔട്ടിയ
ടൊക്കുേ മേരും ഔള്ളനൊണ്. അവനില് നിന്നം ഉടൊകുേത് അധിഔവം
ഔളവൊയിരിക്കും. അവപനൊെ് ഏറ്റവം അടുെ് നില്ക്കുഔ മതനിരൊസവം
പലൊഔരക്ഷിതൊവിലുള്ള അവിശവൊസവമൊയിരിക്കും. തൊങ്കംമെ പചൊദയെില്
േരൊമര്ശിച്ചത് പേൊമല വളമര പമൊശമപ്പട്ടതും ചീെയൊയതുമൊയ കുഫ്രീ
േദങ്ങള് ആമരങ്കിലും േറയന്നമടങ്കില് തസവവ്വുുമൊപയൊ തവരീകതു
മൊപയൊ അവന് യൊമതൊരു ബന്ധവമില്ല. എേ് മൊത്രമല്ല, ശരിയൊയ ബുദ്ധി
പേൊലും അവനടൊഔില്ല.

പ്രശ്നം 12 : ഭനുശയഡയാടും ഔറിമാക്കഡലാടും ഭശാആഖുഭാഡയാടും നിങ്ങള് കാട്ടുന്ന

ഫഹഭാനപ്രകെനം ഄതയധികം ഄഩയിചിതഭാമി ഞാന് കണക്കാക്കുന്നു. എടെ ഇ
നിറഩാെിടന നിങ്ങടലങ്ങടന ഴയാഖയാനിക്കും ?
ഉത്തരം : തീര്ച്ചയൊയം, റസൂലുല്ലൊഹിﷺയമെ രു ഹദീസ് നിങ്ങള് ഔടി
ട്ടിമല്ലേൊണ് ഞങ്ങളതിന് വയൊകയൊനം നല്കുഔ. അമല്ലങ്കില് നിങ്ങളത്
ഔടിടുണ്മടങ്കിലും അതിമെ ആശയം മനസ്സിലൊയിടുണ്ടൊഔില്ല. അതുമമല്ല
ങ്കില് ആശയം മനസ്സിലൊയിടുണ്മടങ്കിലും അതനസരിച്ച് പ്രവര്െിക്കുേത്
നിങ്ങള്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊയിക്കൊും. ഇതൊണ് തിരുനബിﷺയമെ ആ
വചനം : "ഞങ്ങംമെ കൂട്ടെിമല വലിയവമര ആദരിക്കൊെവരും മചറിയ
വപരൊെ് ഔരുണ ഔൊണിക്കൊതിരിക്കുഔയം അറിവള്ളവരുമെ സ്ഥൊനമെ
അറിയൊതിരിക്കുഔയം മചയ്യുേവന് ഞങ്ങളില്മപ്പട്ടവനല്ല".8 ആയതി
നൊല് ഈ ഹദീസിമനക്കുറിച്ചും അത് സൂചിപ്പിക്കുേ ഔൊരയങ്ങമളക്കുറിച്ചും
 أخزجه أبى داود والترمذي في سيىه- 8
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നല്ലവണ്ണം ചിന്തിക്കുഔ. അതിലൂമെ, ഉെമരൊയ പ്രവൊചഔമര േിന്േറ്റി
മക്കൊട് ഞങ്ങള് മഹൊന്മൊപരൊെ് ഔൊടുണ്േ മരയൊദമയ അേരിചതമൊയി
ഔണക്കൊക്കലൊണ് യഥൊര്ത്ഥെില് അേരിചിതമമേ് നിങ്ങള്ക്ക്
മനസ്സിലൊകും.

പ്രശ്നം 13 : ഔറിമാക്കഡലാെ് ആഷ്തിഗാഷഃ ടചയ്യുന്നതിടനക്കുരിച്ച് എന്താണ്

ഩരമാനുള്ളത് ? ഞങ്ങള് ഷവീകയിക്കുന്നഴയില്ടപ്പട്ട നിയഴധി ഡഩര് ഄതിടന
നിശിദ്ധഭാക്കുന്നുണ്ടഡല്ലാ !!!
ഉത്തരം : ഞങ്ങള് സവീഔരിക്കുേവരില്മപ്പട്ട നിരവധി പേര് അതിമന
അനവദനീയമൊക്കുഔയം മചയ്യുന്നട് എേ് കൂെി േറയഔയൊയിരുന്ന
ശവജ്ഞൊനിഔവിശവൊസയതക്ക് അനപയൊജയം. അഭിപ്രൊയവയതയൊസമുള്ള
ഔൊരയെില്
ഖൗരവമുടൊഔില്ല
എേത്
നിദൊനശൊസ്ത്രെില്
പ്രസിദ്ധമൊയ ഔൊരയമൊണപല്ലൊ. രു വിഷയെില് േണ്ഡിതപനതൊക്കള്
വയതയസ്തനിലേൊെ് സവീഔരിച്ചൊല് േിമേയതില് ഔൊഠിനയതയില്ല.
ഇസ്തിഖൊസയഃ അനവദനീയമൊമണേ് അറിയിക്കുേ ബൗദ്ധിഔവം
പ്രൊമൊണിഔവമൊയ മതളിവഔളില് ഞങ്ങംമെ േക്കലുള്ള ചിലത് ഔൊരണം
അതിമന നിപരൊധിക്കുേവരുമെ വൊദമെ നമുക്ക് അവഖണിപക്കടി
വരുഔയൊണ്.

പ്രശ്നം 14 : നമുക്കിെമില് ചിറര് സവഖ് തിജാനി﷼ഴിടനടക്കാഡണ്ടാ ഄടല്ലങ്കില്

തങ്ങളുടെ സവഖിടനടക്കാഡണ്ടാ ഷതയം ടചയ്യുന്നു ; ആടതങ്ങടന ഄനുഴദനീമഭാവം ?
ഄല്ലാഹ ﷻഄല്ലാത്തഴടമടക്കാണ്ട് ഷതയം ടചയ്യുന്നത്, ഄഴഡനാെ് ഩങ്കുഡചര്ക്കറാമി ഩയി
ഗണിക്കടപ്പടുന്നതിനാല് തിരുനഫി ﷺഄതിടന നിശിദ്ധഭാക്കിമതാണഡല്ലാ !!!
ഉത്തരം : സ്ിദുനൊ ശശക്﷼വിന് തമേ തൃേ്തിയില്ലൊെ രു ഔൊരയ
മൊണിത്. അവിടുമെ തവരീകതിമല ബുദ്ധിയള്ള രൊംം ഇങ്ങമന മചയ്യുഔ
യില്ല. േിമേ ഈ തവരീകെിമല പഔന്ദ്രങ്ങംം സദ്ൃെരും േണ്ഡിതരു
മൊയ മഹൊത്മൊക്കംമെ ഔൊരയം േറപയടതില്ലപല്ലൊ. ആയതിനൊല്,
ശശക്﷼വിമെ സെമയമക്കൊട് സതയം മചയ്യുഔ പേൊലുള്ള വന്കുറ്റ
ങ്ങള്ക്ക് സമൊനമൊയത് ഈ തവരീകെിപലക്ക് ബന്ധം േറയേ ഏമത
ങ്കിലും മണ്ടൂസന്മൊര് മചയ്യുന്നമടങ്കില് അവമരൊരിക്കലും ഈ ആത്മീയ
സരണയില് എണ്ണമപ്പടുേവരല്ല. ഔൊരണം, ഈ തവരീകതിമെ ശശക്﷼
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ഇതിമനക്കൊള് നിസൊരമൊയവമയ വമര എതിര്ക്കുേവരൊണ്. അപപ്പൊള്
േിമേ ഇെരം വന്കുറ്റങ്ങളില് മചേ് ചൊടുേതിപനൊെ് എന്തൊയിരിക്കും
മഹൊമെ നിലേൊെ്.
പ്രശ്നം 15 : നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്ടപ്പട്ട ചിറര്ക്ക് ആെര്ച്ചുണ്ടാവകഡമാ ഷഭാനഭാമ

ഴല്ലും ഷംബഴിക്കുകഡമാ ടചയ്യുന്ന ഘട്ടത്തില് ആഷ്തിഗാഷഃ ടചയ്യുന്ന നിറക്ക് “എടെ
ഗുരുഴയയയാമ സവഖ് തിജാനി തങ്ങഡല” എഡന്നാ “സവഖ് ആഫ്രാസീം ആന്മാഷ്
തങ്ങഡല” എഡന്നാ ഴിലിക്കാുണ്ട്. ആത് ഄല്ലാഹഴിഡനാെ് വിര്ക്ക് ടഴക്കറഡല്ല?
ഉത്തരം : ശിര്ക്ക് എേൊല് അല്ലൊഹുﷻവിമന ആരൊധിക്കുേപതൊമെൊപ്പം
മറ്റു വല്ലതിമനയം ഉേഔൊപരൊേരവം മചയ്യുേ റബ്ബൊമണന്നം സവയം തീരു
മൊനങ്ങള് ശഔമക്കൊള്ളുേതൊമണന്നം വിശവസിച്ച് മഔൊട് ആരൊധിക്ക
ലൊണ്. ഇപ്പറഞ്ഞതല്ലൊെ പ്രവര്െനെിന് ന്നഔില് സവീഔൊരയപയൊഖയ
മൊയ നല്ല നയൊയമുടൊകും. പ്രസ്തുത നയൊയം മഔൊട് ജനങ്ങമള സതയ
നിപഷധിഔളൊക്കുേതില് നിേ് സംരക്ഷിക്കുഔയൊണ് പവടത്. ഇെര്ച്ച
സംഭവിക്കുേ ഗട്ടെില് പചൊദയഔര്െൊവ് പ്രസ്തൊവിച്ചത് പേൊമല
"ശശപക" എേ വിളിയില് യൊമതൊരു പ്രശ്നവമില്ല. ഇനി, മുപ് ചര്ച്ച
മചയ്ത പ്രശ്നം പേൊമല സവീഔൊരയമല്ലൊെ പ്രവര്െനങ്ങംം ഉടൊഔൊം.

പ്രശ്നം16: ദിഡനന ഭഗ്യിഫിന് ഡവശം ഈെടനയും രഭദാനിടറ ദിനങ്ങലില് ഄഷവരിന്

ഡവശവം ഴലവീപഃ നിറനിര്ുന്നത് എന്തിന് ഡഴണ്ടിമാണ് ? ഭാരഭല്ല ടഴള്ളിമാള്ച
ഄഷ്തഭമത്തിന് മുടന്നയും ആത് കാണാം. ആടതാടക്ക ദീനില് കെത്തിക്കൂട്ടറഡല്ല?
ഉത്തരം : ദിവസെില് രിക്കല് മൊത്രമൊണ് വളവീഫയഃ മചൊപല്ലടത്.
ആര്മക്കങ്കിലും ആവര്െിക്കണം എന്നമടങ്കില് അവനത് സുേതൊയി
മച്ൊവേതൊണ്. ഇതിന് നിര്ണ്ണിതമൊയ രു സമയമമൊന്നമില്ല.
എേൊല്, ചില സമയങ്ങള് ഴിവൊക്കി പ്രപതയഔ സമയം തമേ
അതിനൊയി നിര്ണ്ണയിക്കുേതില് വല്ല നന്മയം മുകദ്ദം വീക്ഷിച്ചൊമലൊഴിമഔ.
അല്ലൊഹുﷻവിമെ പവണ്ടുഔയൊല് ഇക്കൊരയം വളമര വിശൊലമൊണ്.
എേൊല് മവള്ളിയൊഴ്ച ദിനെിമല ഹയ്ലലയമെ ഔൊരയം േറയ
ഔയൊമണങ്കില്, അപത ദിനെില് മഖ്രിബിന് മുമേയൊയി മചൊല്ലല്
നമ്മുമെ അടുക്കല് തിരുസുേതൊണ്. ഔൊരണം, േരസ്േരപൂരഔങ്ങളൊയ
തിരുചരയഔളില് ഈ സമയെിമെ പേഷ്െത സ്ഥിരമപ്പട്ടിടുണ്ട്. പുറമമ,
ഇപത രൂേെില് ഹയ്ലലയഃ മചൊല്ലുേതിന് റസൂലുല്ലൊഹിﷺയില് നിന്നം
പനരിടുണ്ള്ള ഔല്േന സ്ിദുനൊ ശശക്﷼വിനട് തൊനം.
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പ്രശ്നം17: തവയീഖതില് പ്രഡഴവിക്കാത്തഴന് കുറ്റക്കായനാകുഡഭാ?
ഉത്തരം : തനിക്ക് നേൊഔണം എേ നി്ത് മഔൊടല്ലൊമത മമറ്റമന്ത
ങ്കിലും ഔൊരയെിന് പവടി ആമരങ്കിലും തവരീകതില് പ്രപവശിച്ചൊല് അവന്
കുറ്റക്കൊരനൊയിെീരും. അല്ലൊഹുﷻവിപലക്ക് യൊത്ര മച്ൊനം അവപനൊെ്
അടുക്കൊനം എേ നി്പെൊമെയൊണ് രൊള് തവരീകതില് പ്രപവശിച്ചമത
ങ്കില് അവന് ആരൊധനയിലൊയവനം സദ്ൃെനം സുകൃതനം ഉെരം
ലഭിക്കമപ്പടുേവനം പ്രതിഫലം നല്ഔമപ്പടുേവനമൊയിരിക്കും. ഇന് ഷൊ
അല്ലൊഹ്.

പ്രശ്നം 18 : ഒരു ഴയക്തിക്ക് തിജാനിയ്യഃ ഴിര്ദ് ഷവീകയിച്ചാല് ഖാദിയിയ്യഃ, വാുറിയ്യഃ

ഡഩാടറയുള്ള ആതയ ഷവൂപീ തവയീഖതിഡറക്ക് ഡചരുഴാന് ഷാധിക്കാത്തത് എന്ത്
ടകാണ്ടാണ് ?
ഉത്തരം : രട് ഔതിരഔംമെ പുറെ് രു കുതിരപയൊട്ടക്കൊരന് ഔയറു
േതും രട് ഭര്െൊക്കന്മൊരുമെ ഇെയില് രു സ്ത്രീ സംഖമിക്കുേതും
എങ്ങമന ഉള്മക്കൊള്ളൊതിരിക്കുന്നപവൊ അത് പേൊമല തമേയൊണ് രട്
തവരീകതുഔമള രൊള് രുമിച്ച് കൂടുണ്േതും. "സ്ഥിരം മചയ്യുേ ഔര്മ്മങ്ങ
ളൊണ് അല്ലൊഹുവിമെ അടുക്കല് ഏറ്റവം പ്രിയങ്കരം, അമതത്ര കുറഞ്ഞൊലും
ശരി"9 എേ റസൂലുല്ലൊഹിﷺയമെ പ്രസ്തൊവന പമല്പ്പറഞ്ഞതിനം
മുഔളിലുള്ള മതളിവൊകുന്ന. േരിശുദ്ധ ദീനില് സ്ഥിരമപ്പട്ട ഔൊരയങ്ങള്
എംപ്പമുള്ള ഔൊരയെിപന്മലൊമണേതും കൂടുതലൊമയൊരു മതളിവൊണ്.
വിവിധ തവരീകതുഔമള രുമിച്ച് കൂടുണ്ഔമയേത് ബുദ്ധിമുടുണ്ം മഞരുക്കവം
ഔൊഠിനയവമൊയ ഔൊരയമൊണപല്ലൊ. ആയതിനൊല് ഇക്കൊരയം നമ്മുമെ േക്കല്
തെയമപ്പട്ടത് പ്രവൊചഔചരയമയ അവലംബിച്ചത് പ്രഔൊരമൊണ്.
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പ്രശ്നം19: സവഖ് തിജാനി ﷼ഔറിമാക്കളുടെ ഖത്മാടണന്നും ഄഴിടുടത്ത തവയീഖത്

ഷതയഭാടണന്നും ഏറ്റവം ടചാവാമ ഩാതമാടണന്നും നാം ഴീക്ഷിച്ചാല് ആതയ തവയീഖതക
ളുടെ ഴക്താക്കള്ക്കും ഄഴരുടെ ഭശാആഖുഭാടയക്കുരിച്ചും തവയീഖുകടലക്കുരിച്ചും ആഡത
ഴീക്ഷണം ഴീക്ഷിക്കാടഭന്നാണഡല്ലാ ഄര്ഥഭാവക. ഄഡന്നയം, ഞങ്ങളും ഄഴരും
തമ്മില് സഴരുദ്ധയമുള്ളഴയാകും. ഇ ഘട്ടത്തില് ഞങ്ങലില് അയാമിയിക്കും ഏറ്റവം
ഷതയഴാന്മാര് ?
ഉത്തരം : തീര്ച്ചയൊയം സ്ിദുനൊ ശശക് തിജൊനി ﷼തമേയൊണ്
ഞങ്ങംമെ അടുക്കല് കത്മുല് ഓലിയൊഅ്. നിരവധി മതളിവഔംമെയം
ശക്തമൊയ പരകഔംമെയം അെിസ്ഥൊനെിലൊണിത്. ഞങ്ങംമെ തവരീ
കത് സതയം തമേയൊണ്. അതിനര്ത്ഥം ഇതര ഓലിയൊക്കളില് നിന്നം
ഈ ദുന്യൊവ് ഴിഞ്ഞിരിക്കുഔയൊമണപേൊ മറ്റുള്ള തവരീകതുഔമളല്ലൊം
സതയമല്ലൊെവയൊമണപേൊ അതിമെ വക്തൊക്കമളല്ലൊം ഔേെന്മൊരൊമണ
പേൊ അല്ല. ഇങ്ങമന ഞങ്ങംമെ കൂട്ടെില്മപ്പട്ട രൊംം േറയഔയില്ല,
നമ്മുമെ ശശക് ﷼അങ്ങമന വൊദിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങംമെ അെിസ്ഥൊനഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിമലൊന്നം അങ്ങമന േറഞ്ഞിടുണ്മില്ല. എേൊല്, നീതിമൊന്മൊരൊയ
വയക്തിതവങ്ങമളമക്കൊട് മതമ്മൊെീപ്രസ്തൊവനഔള് പുറമപ്പടുവിക്കുേ
പരൊഖൊതുരമൊയ ഗ്രൊഹയത ഉമടേതൊണ് ഇതിേേവൊദം. ഞങ്ങംമെ
ശശക്﷼വിമെ ഉേപദശം തമേ ഓലിയൊക്കമള ഖൗനിക്കണമമന്നം
ബഹുമൊനിക്കണമമന്നം അവര്ക്ക് പവടി പ്രൊര്ത്ഥിക്കണമമന്നം അവരുമെ
സൊേിധയെിലും അസൊേിധയെിലും മരയൊദ ഔൊട്ടണമമന്നം അവരുമെ
വിലൊയതിലും സദ്ൃെിയിലും വിശവസിക്കുഔയം മക്ക മച്ണമമ
േൊണ്. ഇപ്പറഞ്ഞതല്ലൊെത് നമ്മുമെ തവരീകതില് ആപരൊേിക്കുന്നമട
ങ്കില് അത് ഔളപവൊ വിവരപക്കപെൊ അന്ധതപയൊ േക്ഷേൊതിതവപമൊ ആയി
രിക്കും. ഈ മറുേെിയിലൂമെ തൊങ്കളില് നിേ് അവയക്തതയം ശവരുദ്ധയവം
നീങ്ങിയിടുണ്ടൊകും. മൊത്രമല്ല, ഓലിയൊക്കമളൊമക്കയം സതയെിലും മചൊ
വ്വൊയ േൊതയിലുമൊമണന്നം തൊങ്കള്ക്ക് മനസ്സിലൊകും. അല്ലൊഹുﷻവിമെ
ശഔഔളിലൊണ് ഔൊരയങ്ങംമെ ഔിെപ്പ് ; അവന് ഉപദ്ദശിക്കുേവമര അവന്
ഉപദ്ദശിക്കുേ േൊതയിപലക്ക് അവന് വഴിമതളിക്കും. ആയതിനൊല് എല്ലൊ
െിമനയം സതയമൊക്കൂ, നിന്ദയതയില് നിന്നം രക്ഷമപ്പടൂ.
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പ്രശ്നം20: നമ്മള് തിജാനികള് ഄസ്ലസ്സുന്ന്നതി ഴല് ജഭാഄതിടെ ഩാതമിറാടണ

ന്നത് പ്രഷിദ്ധഭാണഡല്ലാ. ഩിടന്നടമന്ത് ടകാണ്ടാണ് വിമാക്കളുഭാമി ഄബിപ്രാമഴയതയാഷമു
ടണ്ടങ്കില് ഡഩാലം ഄഴര് ഴിര്ദ് അഴവയടപ്പട്ടാല് നല്കണടഭന്ന് ഩരയുന്നത് ?
ഉത്തരം : സവഹൊബതിമെ മുള്ളൃവന് സ്ഥൊനങ്ങമളയം ബഹുമൊനിക്കണമമ
േത് നമ്മുമെ തവരീകതിമെ നിബന്ധനഔളില്മപ്പട്ടതൊണ്. ആ മഹത്തുക്ക
ളില് അധിഔപേരുമെയം സ്ഥൊനമൊനങ്ങമള ഇഔഴ്ത്തുേതിലൊണ് ശിയൊ
ഇസം നിലമഔൊള്ളുേത്. ആയതിനൊല് സവഹൊബിഔമള നിന്ദിക്കുേവന്
തവരീകതില്ല. അപപ്പൊള്, ശീഇക്കും തവരീകത് നല്ഔൊന് േൊെില്ല. ആമരങ്കിലും
ശിയൊക്കള്ക്ക് തവരീകത് നല്ഔൊമമേ് േറയഔപയൊ സ്ിദുനൊ
ശശക്﷼വിപലക്ക് ആ വൊദമെ പചര്ക്കുഔപയൊ മചയ്യുന്നമടങ്കില്,
കൃതയവം വയക്തവമൊയ മതളിവ് മഔൊട് വരൊെ ഔൊലപെൊളം അവന്
മേരുങ്കള്ളന് തമേയൊണ്.

പ്രശ്നം 21 : എന്ത് ടകാണ്ടാണ് ഴസാഫികള് നഡമ്മാെ് ടഴുപ്പ് ടഴച്ച് പുറര്ുന്നും

നടമ്മ കാപിരാക്കുന്നും ? ഄഴടയക്കുരിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ ഄബിപ്രാമടഭന്താണ് ?
ഉത്തരം : വഹൊബിഔള് സതയം അപനവഷിക്കുേത് അവരുമെ നിയമൊവ
ലിഔള് മഔൊടൊണ്, അല്ലൊമത അഹ്ലുസ്സുേതിമെ നിയമൊവലിഔള്
മഔൊടല്ല. ഈ നിലേൊെിലൊണ് അവര് േിഴച്ച് പേൊയത്. തങ്ങള് േിഴച്ചവ
രൊമണേ് ൂണടിക്കൊട്ടിയവമര േിഴച്ചവരൊയി അവര് മുര കുെി. അങ്ങമന
സമുദൊയപെൊെവര് യദ്ധം പ്രകയൊേിച്ചു. എേിട്ട് ശിര്ക്കും ബിദ്അതും
കുഫ്റും മഔൊട് വിധിക്കുഔയം മചയ്തു. മുസ്ലിം സമുദൊയം മമൊെവം
ഇവമരമക്കൊട് േരീക്ഷണെിലഔമപ്പട്ടതിലൂമെ മറ്റുള്ളവമരപപ്പൊമല തിജൊ
നിഔള്ക്കും വഹൊബിഔംമെ ഔൊഫിറൊക്കല് അസ്ത്രങ്ങളില് നിമേൊരു
വിഹിതം വമേെി. ഇവമരക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുമെ നിലേൊെ് ഇതൊണ് : അെി
സ്ഥൊനേരമൊയം ശൊകൊേരമൊയം വൊസ്തവിരുദ്ധരൊയ രു വിഭൊഖമൊണ്
വഹൊബിഔള്. അല്ലൊഹു ﷻഇവറ്റഔമള സന്മൊര്ഗെിപലക്ക് നയിക്കമട്ട.
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പ്രശ്നം 22 : “ആഡന്ന ദിനം നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭതടത്ത ഞാന് പൂര്ത്തീകയിച്ച്

തന്നിയിക്കുന്നു”10 എന്ന സൂക്തത്തിടെ കായയത്തില് തിജാനികള് എഴിടെമാണ്
നിറടകാള്ളുക ? അ അമതിന് ഡവശം ഭതഩയഭാമി ഴന്നടതാടക്കയും പുുതായുണ്ടാക്ക
ടപ്പട്ടും പുത്തന്ഴാദവം ഩിളവഭാടണന്നഡല്ല ഇ സൂക്തം ടകാണ്ടുള്ള ഈഡദ്ദവം.
ഉത്തരം : ഔഴിഞ്ഞ കുമറ ഉെരങ്ങളില് ഇതിമെ മറുേെി ഔെന്നപേൊയി
ടുണ്ട്. ഈ സൂക്തെിമല പ്രതിേൊദയം രു തൊഴ്വൊരത്തും തവരീകതുമൊയി
ബന്ധമപ്പട്ട ഔൊരയങ്ങള് മമറ്റൊരു തൊഴ്വൊരത്തും ആമണപേ കൂടുതലൊയി
എനിക്കിവിമെ േറയൊനള്ളൂ. തവരീകതിമനക്കുറിച്ചും ശശകിമനക്കുറിച്ചും ഏറ്റ
വം ചുരുക്കരൂേെില് േറയമപ്പെൊവേത് അവമയൊമക്കയം ഈ തിരുവച
നെില് പ്രപവശിക്കുമമേതൊണ് : "നിശ്ചയമൊയം അല്ലൊഹു എല്ലൊ നൂറ്റൊ
ണ്ടുഔംമെയം പഔന്ദ്രഭൊഖെ് മതമെ പുനരുജ്ജീവിക്കുേ രു വയക്തി
തവമെ നിപയൊഖിക്കുേതൊണ്".11 അമത, ഔൊലഗട്ടെിമെ പുനരുജ്ജീവ
ഔരൊണ് സ്ിദുനൊ ശശക്﷼. അവിടുമെ പശഷിപ്പുഔളൊണ് തുെര്തലമുറ
ഔംമെ പുനരുജ്ജീവഔര്.

2 :  سىرة املائدة- 10
" رواه أبى داود وصححه السخاوي في "املقاصد الحسىة- 11
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زهر النســـرين

ببجلواة عن األسئلة العشرين

تأليف
العالمة الفقيه األصويل احملدث

الدكتور عدنبن بن عبد الله زهبرهنع هللا يضر
أ
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ب
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ػهغاليؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغًٍ
بالجىاب ًٖ ألاؾئلت الٗكغًٍ
بؿم هللا الخمض هلل والهالة والؿالم ٖلى مىالها عؾى ٫هللا وآله وصخبه ومً والاه ،وبٗض،
ُ
وعص ٖلى اإلاى ٘٢الغؾمي للُغٍ٣ت الخجاهُت ألاؾئلت الخالُتٞ ،إخالها ٖلي الؿُض الغض ي
ألاعض ى ٖبض هللا الىُُٟٓحن خٟٓه هللا ،مدؿىا الًٓ بال٣ٟحرٞ ،إؾٟٗخه بالجىاب ٖجها
ٖلى ؾبُل الازخهاع.

الؿاا ٫ألاو ٠ُ٦ :٫جثبخىن لي ؤن الكُش الخجاوي ولي مً ؤولُاء هللا؟
الجىاب ٖىه :الىالًت م٣ام مً م٣اماث ؤلاخؿان ًسخو بها هللا حٗالى مً ٌكاء مً ٖباصه،
جًٟال وج٨غماُ ،
ُٞديي لها َ
٢لب الىلي ُوٍيهئ ؾبداهه له مً ؤؾبابها ما ًخد ٤٣له بها
ِ
الى٢ىٕٞ ،هي مً ًٞل هللا ٖلُه ،ال مً اؾخد٣ا ١الىلي هٟؿه.
بال ؤن خ٨مت هللا حغث ؤن ً٨ىن بٌٗ ألاولُاء مٗغوٞحن مٗلىمحن َ
ٚحر مك٨ى ٥في والًتهم،
َ
ٌ
ُ
وبًٗهم مسخلٞ ٠حهم ٚحر مجؼوم بىالًتهم ،والبٌٗ آلازغ مجهم مسُٟت م٣اماتهم مؿخىع
خالهم؛ وجٟهُل طلًُ ٪ى ،٫وهى في ٦خب ألا٧ابغمؿُىعمى٣ى.٫
َ
اإلاك ٪٨في والًتهم ٞاؾ٤
املخال٠
ٞمً ألاولحن الصخابت ال٨غام عيىان هللا ٖجهمٞ ،ةن
ِ
ػهضً ،٤ومً آلازغًٍ الهالخىن ألابغاع الظي ٖغٞهم جاعٍش ؤلاؾالم ٖبر ال٣غون وألاٖهاع،
ً
بضؤ بؼمً الخابٗحن ٞمً ًلحهم بلى ًىمىا هظا ،ال ًى٣ض ي مجهم ػمان؛ ُ٣٦بُت ألائمت ألاعبٗت
ج
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وم٣اماث الكُىر الٗاعٞحن الغباهُحن وبٌٗ اإلاخ٩لمحن في الخ٣ائ ٤الخائًحن في
اإلاكاهضاث وؤهل الانُالماث ،ممً ازخلٟذ ٞحهم ٧لمت الىٓاع ،خؿبما هى مٟهل في
٦خب الٗ٣ائض والتراحم والخهى ٝوٚحرها؛ ٞةن بٌٗ املخ٣٣حن اٖخبروهم نٟىة الخل٤
َ
اإلاىخجبحن ،وبًٗهم جى ٠٢في والًتهم واصعى ؤنها ال جضع ٥بمجغص
بٗض الىبُحن والصخابت
قهاصة الكاهضًً وإهما ًخد ٤٣طل ٪بىحي مً عب الٗاإلاحن اإلاى ُ٘٣بٗض زاجم الىبُحن،
ٞكهضوا بسحرًتهم صون والًتهم ،وهظا مظهب ؤٖغج ال ٌؿخُ٣م ،وبًٗهم اهخ٣ض مجهم ما
َ
اهخ٣ض خؿبما ما جدهل له مً اإلاىخ٣ضٞ ،د٨م بؼهض٢ت ٦ثحر مجهم ٦ما وٖ ٘٢لى مثل ؤبي
الحزًض البؿُامي والخالج والجُلي وابً الٗغبي وؤيغابهم ،وؤما الهى ٠الثالث الظًً
حؿترث ٖلحهم الخ٨م الغباهُتٞ ،البدث ٞحهم والخىى في ؤخىالهم مً الًٟىٞ ،٫غحىٖا
ألنل الؿاا.٫
ٞإما ؾُضها ؤبى الٗباؽ ؤخمض الخجاوي هنع هللا يضر٣ٞ ،ض وعزخه هللا م٣ام الضاللت ٖلى هللا ،التي
ا٢خُٗها له ؾُضها عؾى ٫هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،مً جغ٦خه اإلاٗغُٞت والضٖىٍت ،وجب٣ى ؤصلت والًخه
وُ٢بِخه ما ؤٞاء هللا ٖلُه مً الىٗم الخؿُت واإلاٗىىٍت ،التي حؼم ؤهل الهض ١والخهضً٤
بها ؤهه مً ؤٖلى ألاولُاء م٣اما وؤعسخهم في مغجبها ٢ضما وؤحالهم في م٣ام الكهىص خًىعا.
ٞمً طلُ٢ ٪امه ٖلى ؾىت عؾى ٫هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خؿا ومٗنى ْاهغا وباَىا ،ولم ًغو ٖىه زالٝ
طل ،٪وٍٟ٨ي في بخُاء مىاث الؿجن صلُال ٖلى والًت الىلي ،ػص ٖلُه ما ٖغٖ ٝىه واقتهغ به
مً زغوج الضهُا مً ٢لبه واه٣بايه ٖىض ط٦غها وإًثاعه الؼهض والغ٦ىن بلى آلازغة والضاللت
ٖلحها ،زم مً طل ٪احتهاصه هنع هللا يضر في ٖمل الهالخاث مً الٟغائٌ والىى اٞل واهُ٣اٖه
للظ٦غ والهالة ٖلى الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ووكىئه ٖلى هظا ،وٖضم ازخالَه بما ازخلِ به ؤهل ػماهه
مً َلب الخٓىّ واإلاُى ٫بلى ألاهىاء وٚحر طل ٪مما ججض جٟهُله في ٦خب جغاحمه هنع هللا يضر
٦"٥ك ٠الدجاب" لؿ٨حرج و"بجدا ٝؤهل اإلاغاجب الٗغٞاهُت" للدجىجي وٚحرهما.
وال ؤصٖ ٫لى والًخه هنع هللا يضر مً ٦ىن هللا و٣ٞه للضاللت ٖلى هللا٣ٞ ،ض زهه هللا بم٣ام الدؿلُ٪
بلُه ،وجبٗه ٖلى َغٍ٣خه الغيُت مً ألاُٖان والخ٩ام والٗلماء والٗىام والخام والٗام
وؤهل اإلاكغ٢حن وؤهل اإلاٛغبحن وؤلاوـ والجً ما ال ًدهغون ٖضا وال ًَ ُ
ى٣هىن صهغا ،وؤهاع
هللا به وبُغٍ٣خه ٢لىب ألاهام ،وؤخيى بهم هللا في ب٣إ ألاعى ؤلاؾالم ،ولهج الخل ٤بإوعاصه
طا٦غًٍ هللا ،واقخٗلذ ُؾغج ال٣لىب والضوع باإل٦ثاعمً الهالة والؿالم ٖلى ؾُضها عؾى٫

د
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هللا -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،-وجدغعث ٖ٣ى ٌ ٫مً ُ٢ىصها ،واه٨ٟذ ٢لىب مً ؤؾاوع ؤؾغها ،ؤٞال ً٨ىن بمام
هظه الُائٟت ولُا؟ بل وؾُض ألاولُاء وإمامهم؟
ػص ٖلُه ،ما قهض له به ألاُٖان مً ٚحر َغٍ٣خه وجغحمىه في مالٟاتهم ،وخثىا مغٍضيهم
وؤجباٖهم ٖلى حُٗٓمه وجى٢حره وحكغٍٟهٞ ،ةن الخٗضًل ال ً٣بل بال مً ٖضو ٫ؤمثالهم،
والجغح مغصوص ٖلى ؤهل ألاهىاء وؤصخاب ألاٚغاى ممً ؤ٧ل الخؿض ٢لىبهمٞ ،اهٓغ ما
٢اُٞ ٫ه ؤ٧ابغ ؤهل ػماهه ،ممً بضؤوه بالخهىمت وٖاحلىه في ؤلاه٩اع ،ختى ْهغ لهم نالخه
والح لهم م٣امهٞ ،اٖخظعوا ٢بل ؤن ٌٗترٞىا ،وال ًسٟى ٢هت الؿلُان مىالي ؾلُمان م٘
ؾُضها الكُش ،ومً ججِكىا ؤوال ٖلُه ٧الٗالمت ابً ٦حران والؿلمي وؤيغابهما ،و ا٢غؤ
جدلُخه وجغحمخه في "ؾلىة ألاهٟاؽ" لل٨خاوي ،جغ العجب العجاب ،وفي "شجغة الىىع
الؼُ٦ت" وفي ٚحرهماًٞ ،ال ًٖ جغاحم ؤصخابه وؤهل َغٍ٣خهٞ ،داقا ؤن ًجخم٘ ألاماحض
ٖلى ٦ظب ؤو ًخ٣ٟىا ٖلى زغ اٞت ،اللهم مً َمـ ٢لبه ًٖ الخِٞ ،٤ؿهل ٖلُه ٢لب
الخ ٤باَال والباَل خ٣ا ،وهللا اإلاؿخٗان.
َ
الؿاا ٫الثاوي :إلااطا ً٣ؿم الهىُٞىن
ألاولُاء بلى مغاجب وصعحاث ومىاػ ٫ما ؤهؼ ٫هللا بها
مً ؾلُان م٘ ؤن هللا حٗالى ٢ا( : ٫ؤال بن ؤولُاء هللا ال زىٖ ٝلحهم وال هم ًدؼهىن الظًً
ءامىىا و٧اهىا ًخ٣ىن) و ا٢خهغهللا حٗالى ٖلى طل ٪الخٗغٍ ٠ولم ًؼص.
ُ
والجىاب ٖىه :بن للهىُٞت انُالخا زهىا به ٦ما زو ؤهل ٧ل  ًٞوٖلم بانُالح،
ٟٞي الخضًث انُالخاث ما ؤهؼ ٫هللا بها مً ؾلُان ٧الصخُذ والخؿً والًُٗ٠
والجُض واإلاخىاجغ وآلاخاص والىاخض واإلاكهىع والٗؼٍؼ واإلاؿلؿل واإلاىيىٕ واإلاترو ٥واإلاى٨غ
وٚحرها ،م٘ ؤن هللا لم ًؼص ؤن ٢ا( :٫وما آجا٦م الغؾىٞ ٫سظوه) ،وفي ال٣ٟه مهُالخاث ما
ؤهؼ ٫هللا بها مً ؾلُان٧ ،الٟغى والؿىت اإلاا٦ضة والؿىت الخُٟٟت واإلاؿخدب واإلاباح
واإلا٨غوه والباَل واإلابُل والخغام وقغٍ الصخت وقغٍ الىحىب واإلااو٘ والؿبب وٚحرها
م٘ ؤن هللا لم ًؼص ؤن ٢ا( ٫و ؤُ٢مىا الهالة وآجىا الؼ٧اة) ،و٢ل مثل طل ٪في باقي ٖلىم
الكغَٗت بما ٞحها الخهى ٝالجلُلٞ ،هظه اإلاغاجب التي ط٦غها الهىُٞت ألازُاع حاعٍت ٖلى
انُالخهم خؿبما جد ٤٣لضيهم مً ج٣ؿُم اإلاغاجب الىالئُت بلى ؤُ٢اب وبضالء وهجباء
وؤوجاص وؤحغاؽ وزخم و٦خم وٚحرها؛

ه
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ٌ
بل بن ٢ى ٫الؿائل بنها مغاجب ما ؤهؼ ٫هللا بها مً ؾلُان ٚلِ مدٌٞ ،ةن الىبي نلى
هللا ٖلُه وآله وؾلم ؤزبر ًٖ ٦ثحر مجها٦ ،ما حم٘ ؤخاصًثها الخا ٔٞالؿُىَي في حؼء
هِٟـ اؾمه" :الخبر الضاٖ ٫لى وحىص الُ٣ب وألاوجاص والىجباء وألابضا ،"٫ؤحى ُٞه باألزباع
الصخُدت اإلالُدت بةزباع الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًٖ هظه اإلاغاجب ،مما ًُٟض ؤنها وحي ولِـ مً ازترإ
الهىُٞت ؤهٟؿهم ،والخمض هلل.
الؿاا ٫الثالث - :ما هى حٗغٍ ٠الىلي خؿب مٟهمىم٨م؟
والجىاب ٖىه :لِـ للهىُٞت مٟهىم مسال ٠إلاغاص هللا ومغاص هبُه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ختى ًسهىا به،
َ
َ
بل مٗىاه ٖىضهمَ ٢َ ،
ا ٫ألاؾخاط ؤ ُبى ال٣اؾم :الىلي ل ُه مٗىُان :بخضاهماُٗٞ :ل بمٗنى
َ َ
َ َْ
مٟٗىَ ٫و ُه َى مً ًخىلى هَّللا ؾبداهه ؤمغه هَّللا ح َٗالىَ :و ُه َى ًخىلى الهالخحن ٞال ً٩له ِبلى هٟؿه
ه
ه
لخٓت َبل ًخىلى الخ ٤ؾبداهه عٖاًخهَ .والثا ِويُٗٞ :ل مبالٛت مً الٟاٖل َو ُه َى ال ِظي ًخىلى
َ َ
َ َ
َ
َ
ٖب َاصة هَّللا ح َٗالى وَاٖخه ٗٞباصجه ججغي َٖلى الخىالي مً ْ ٚحر ؤن ًخسللها ٖهُان ،و٦ال
ه َ َ َ ََ
َه َُ
الىنٟحن واحب ختى ً٨ىن الىلي ولُا بدب ُ٢امه بد٣ىَّ ١للا حٗالى ٖلى الاؾخ٣هاء
َ َ
َ ُ
والاؾدُٟاء وصوام خ ٟٔهَّللا ح َٗالى بًاه ِفي الؿغاء والًغاء ،ومً قغٍ الىلي ؤن ًَ٨ىن
َ َ
َ
َ
َُ
ه َ ُ
َ َ
مدٟىْا َ ٦ما ؤن مً قغٍ الى ِبي ؤن ًَ٨ىن مٗهىما ٩ٞل مً ٧ان للكغٕ َٖل ُْ ِه اٖتراى ُ ٞه َى
مٛغوعمسضٕ .اهـ
ٞاهٓغ بلى هظا الخٗغٍ ٠الجام٘ ،ال٣اَ٘ لىهم الىاهمحن وحكىَل اإلاكىقحن ،والخمض هلل
عب الٗاإلاحن.
الؿاا ٫الغاب٘ :إلااطا ؤخمض الخجاوي ؤحى بهظه الُغٍ٣ت؟
والجىاب ٖىه :ؤن ؾُضها الكُش لم ًإث بهظه الُغٍ٣ت الغيُت ًٖ احتهاص ؤو ازترإ ؤو
َلب لخٓىّ ؤو َمٗا في خٓىة ،وإهما صله ٖلحها هللا ،وٖلمه ؤوعاصها عؾى ٫هللا نلى هللا
ٖلُه وآله وؾلم٦ ،ما ٢ا ٫الغٍاحي في "ؾُيُخه ":
وما ْىىه ٪بالىعص الظي هٓمذ * ًض ّ
الىبىة هل ًبنى بال ؾاؽ

و
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َ ه
َ َ
هْ
٢ا ٫الكُش ؾُضي الٗغبي بً الؿاًذ في "البُٛت"َ " :و َمض ُاع الت ْرِب َُ ِت َوالتز ِِ َُ ٦تِ ،في َ ِغ ٍِ٣ىا َه ِظ ِه
ه َ َْْ َ ََ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ُ
ه
َْ
َ َ ُّ ه ُ
الضزى َُ ِٞ ٫حها
ىم ،ال ِظي ال ً ِصر
ن ِلي اإلا ْٗل
امل َخ هم ِض ًَ ِت الك ِغٍِ ٟت اإلاغ ِيُ ِتٖ ،لى ِب٢ام ِت ال ِىع ِص ألا
ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
َ َ َ
ُ
ََ َ ْ ُ ُ
َ َ َ ْ ُُ
ىمَ ،و٦ظا ج َى ِاب ُٗ ُه ِم ًَ ألاطِ ٧اع اإلاك ُمىل ِت ِبالل ُؼ ِوم َم َٗ ُه،
ىم وال ِمً الٗم ِ
ِبضو ِه ِه ألخ ٍض ِمً ْالخه ِ
ُْ َ
َ َ َْ َ ُ َُْ َ
َ
ْ
َ
وُ ٞت َوط ُْ ٦غ ْال َه ُْ َل َلت َب ْٗ َض َٖ ْ
و ِهي الى ُِْٟت اإلاٗغ
ه ِغ ًَ ْى ِم ال ُج ُم َٗ ِتِ ،بامل َخاِ ِٓ ٞت ِفي َح ِم ُِ٘ ط ِل ََٖ ٪لى
ِ
ِ
َْ ْ َ
ه
ُّ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ً َ َ ُ ُّ
َ
َ
ُ
وٍ اإلاك ُغوَ ِت وآلاص
وٍ
الك ُغ ِ
اب ال ِتي ِهي ِبٛاً ِت الخؿ ًِ و ِنهاً ِت ال٨م ِا ٫مىىَت .و آ٦ض الكغ ِ
ِ
َ
ََ ْ َ
ُْ َ َ َ ُ ََ
َ ْ
َْ
ْ َ
َ َ ً َ
هََ
ـ ِبإ َص ِاب َها َٖلى ال َخ ِّض امل ْخ ُض ِوص ل َها ق ْغٖا ِبْ ٣ض ِع
اث الخ ْم
وؤٖٓ ُم َها املخآٞت ٖلى الهلى ِ
ِ
َ
َ َ
ْ َ َ ْ ْ َ ُ
َ
وَ َها َو َآص ِاب َهاَ ،وج َم ِام َح ِم ُِ٘ َما ل َها ِم ًَ ألا ْعِ ٧ان".اهـ
ِؤلامِ ٩ان واؾ ِخ٨م ِا ٫ق ُغ ِ
وفي "اإلاىُت ":
َ
ْ ٌَ ْ
ََ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ّ
الخ َجا ِوي * ؤ ْو َع ُاص ُه ُمى ِ٣ظة ِلل َجا ِوي
وبٗض طا ٞكُسىا ِ
َ
ْ
َ ْ
َ َ
ٌ
٢ا ٫قاعخها"َ :وألا ْو َع ُاصَ :ح ْم ُ٘ ِو ْع ٍصَ ،و ُه َى ،ؤ ْي ال ِى ْع ُصَ ِٖ ،ب َاعة َٖ هما ًَِ ُ٘ ٣بْ ٨ؿ ِب ال َٗ ْب ِض ِم ًْ ِٖ َب َاص ٍة
َْاه َغة َؤ ْو َب َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ىص ًَ ٍت .
اَى ٍتُ ٞ ،هى ما ِمً الٗب ِض للخ ِ ٤حٗالى ِمً مٗامل ٍت وٖب ِ
ِ
ِ ٍ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ُ َ َ
َ
َْ ُ ٌ َ ُ ٌ
َ
َ
اؾُ ِت اإلاك ِاً ِشَ ٞ.م ًْ َب هج َل
وخ ِ٣ُ٣ت ألاوع ِاص ٖ٣ىص وٖ ُهىص ؤزظها هللا حٗالى ٖلى ِٖب ِاص ِه ِبى ِ
ْ
ه
َ
ََه َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ََ
َ
َ
ان ل ُه ُز ْح ُر ه
ْاإلاَ َكاً َش َو َخاَٖ ٔٞلى ال ُٗ َُ َ ٣
ُ
الض َاعٍْ ًَِ .و َم ًْ ت َه َاون ِباإلاك ِاً ِش وٞغٍ
ىص٧ ،
ىص ووفى ِبالٗ ُه ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ً َْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ه
ه
ٗ
ال
و
ىص
٣
ٗ
هللا ح َٗالىً(َ :أ ؤ ُّي َها ال ِظً ًَ
ىص ٧ان ط ِل ٪ؾببا ِلؼَ ِِ ٛه وزغ ِ ١ؾ ُِٟي ِخ ِه٢ .ا٫
ِ
ِفي ال ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
اَ ٫
ُ
َُ َْ
ن َض ُ٢ىا ماَ
َ
َ
هللا ؤن ج٣ىلىا ما ال جٟٗلىن)( ،عح ٌ
ءامىىا ؤوٞىا ِبالِٗ ٣
ىص)٦( ،ب َر م٣خا ِٖىض ِ
ِ
َ
َ
َ ُ ه
َ
ه
َ ْ
َ
َٖ َ
الث َال ُر ه َي ُؤ ُ
هللا َٖ َل ُْه َ
نى ُ ٫ألا ْو َع ِاص ِم ًْ ل ُضن َػ َم ِان الى ِب ّ ِي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ِبلى ًَ ْى ِمىا
).و َه ِظ ِه آلاًاث
اه ُضوا
ِ
ِ
َ
ْ ُ َ
َ
َ ُ ه َ ُ
ُْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
َْْ ُ
ْ
آلاًاث الثالر ...الخِ ٞ .ة هن
ل الِ ٨ب َحرَ .و اهٓ ْغ ْ ٢ى َ ٫اإلاى٣ى َِٖ ٫ى ُه ُِِ ٞهَ :و َه ِظ ِه
َهظا.اهـ .اهٓ ِغ الجِ
َ ُ َ َ َ َ
ه ْ َ
َ ٌ ُ َ هٌ َ
ْ
ُْ
هللا ح َٗالى ؤ ْٖل ُم.
اث ؤز ُغ َصالت َٖلى َما َصلذ َٖل ُْ ِه َه ِظ ِه ،و
ِفي الْ ٣غ ِآن ال َٗ ِٓ ُِم آً
َ
َْ َّ
ه
َ َ ه
َ َ ُ ُ َ َ َ ََْ ُ ه ْ
َ ُْ ُ َْ َ
التي ؤ َم َغ ُه الى ِب ُّي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؤن ًُل َِ ٣ج َها
واإلا َغاص ِباألوع ِاص ِفي ٦ال ِم الى ِ
اْ ِم ع ِخمه هللا حٗالى ؤوعاص الكُ ِش هنع هللا يضر ِ
َ ه َْ َ
َ ه ْ َْ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ً ْ َ َ ُ َ َ
َ ٌ
ه
ان ِت هِ ٟؿ ِه ؤ ْو َع ٌاص ِ ٦ث َحرة
هللا ح َٗالىَ .وللك ُْ ِش ِفي ز
ِل٩اِ ٞت الخل ِ ٤خؿبما ًإ ِحي مبؿىَا ِبن قاء
َ
َ
ََْ
ه َ َ َْ
ُّ ه
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
اح واإلاؿ ِاء ،و ِمجها ما ِفي صب ِغ
ابَ ،وألا ْص ِٖ َُ ِتِ .م ْج َها ما هى ِفي الهب
الؿى ِتَ ،وألا ْخ َؼ
ِم ًْ ؤطِ ٧اع
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ ْ
َه
ه
ه
اله َل َى ِ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
ألا ْو َْ َ ُّ ُ ْ َ ِ ٢
ِب الى ِب ّ ِي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ل ُه هنع هللا يضر ِإلاا ز َبذ َٖى ُه ِم ًْ ؤه ُه
ىم
اث ،و ِ َمجها ما هى ِفي ٖم ِ
اث .وال٩ل ِبترِج ِ
َ َ ُ
َ ُْ ه ه
٧ان ًَ٣ى ُ :٫ال ؤطُ ٦غ ِبال َما َعج َب ُه ِلي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
َ َ ْ َ ََ
َْ َ َ
ه
ه َ
َ ه َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ ََ َْ َ
ُا ١ال٨ال ِم َٖلى
و ِإهما خ َملىا ألاوعاص ِفي البِ ِذ ٖلى ألاوع ِاص الال ِػم ِت ِفي الُ ِغ ٍِِ ِ٣ٞ ٤لضالل ِت ِؾ ِ
َ َ
ْ ٌَ ْ
َ ه
ْ
َ َ َ ه ه َْ هَ ُ َ َ ْ ُ ٌ ه
ىٕ ِلال ِػ َم ِت َو َما ًَخ َٗل ُِ ٤ب َها ال ْ ٚح ُر َ.و ُمى ِ٣ظة لل َجا ِوي ِبز َب ٌاع َٖ ًِ
ط ِل ،٪وألن الىٓم ِبهما هى مىي

ز
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َ َ ْ َ َ
ْ
ْ َ
ألاو َعاصَ .و ُم ْىٌ ٣ظ ،ب ْؾ ُم َٞاٖلَ .ؤ ْه ََ ٣ظ ُه ب َطا َز هل َ
ْ
ه ُه ِم ًَ ال َهال َِ ،٥ب ْٗض َما ؤقٟى َٖل ُْ ِهَ .وال َجا ِوي
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ ْ
ْ ُ ُ
ُْ ْ
ىء ْ ٦ؿ ِب ِه .اهـ
اإلاؿ ِغٖ ٝلى هِ ٟؿ ِه ،اإلاج َه ِمِ ٪في ؾ ِ
وهظا ٧ا ٝلخٗغ ٝمغاص هللا في انُٟاء مً ٌكاء مً زل٣ه للىعازت املخمضًت التي بها بخُاء
اإلاىاث مً الكغَٗت والخ٣ُ٣ت والُغٍ٣ت.
الؿاا ٫الخامـ ٠ُ٦ - :ج٣ىلىن ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤُٖى الُغٍ٣ت للخجاوي ًٓ٣ت ال مىاما م٘
ً
ٖلمُا ً ٠ُ٦م ً٨لشخو ماث مىظ
ؤن الىبي ٢ض اهخ٣ل بلى الغ ٤ُٞألاٖلى مىظ ٢غون ،
٢غون ؤن ًإحي لشخو آزغًٓ٣ت ؟
والجىاب ٖىه :ؤن الظي حؿدك٩له ب٣ىاٖض ٖلم الكهاصة هى مً ٖىالم الُٛب٦ ،مً ؤعاص
ؤن ًٟهم ع ٘ٞالٟاٖل ب٣ىاٖض ال٣ٟه ؤو ؤعاص ؤن ًسىى في الُب بإصواث الىجاعة ،وه٨ظا،
ٞمىيىٕ احخمإ الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًٓ٣ت باألولُاء ال جضزل ٢ىاٖض الخٗ٣ل والٟحزًاء والؿجن
ال٨ىهُت الكهاصًت ،بل في ٖالم الخىاع ١التي ًامً بها اإلاهض٢ىن وٍٟ٨غ بها اإلاٗاهضون،
و٢ض ؤل ٠الؿُىَي حؼءا في عص ؤلاه٩اع ،وقٟٗه بصخُذ ألازباع وآلازاع ،ؾماه" :جىىٍغ
الخل ٪بغئٍت الىبي واإلال "٪ؤزبذ ُٞه حىاػ الاحخمإ بالىبي ًٓ٣ت ٖ٣ال وه٣ال ،وط٦غ مً و٘٢
له طل ٪مً الؿاب٣حن والالخ٣حن ،وؾُضها ؤخمض الخجاوي مجهم ال مدالت ،بضلُل بزباعه
طل ٪بىٟؿه ًٖ هٟؿه ،وما ٖغٖ ٝىه ٦ظب في الٗاصة  ٠ُ٨ٞبالٗباصة؟ ولى ٧ان الؿاب٤
لظل ٪ؤلض زهىمه في ػماهه.
زم هظا ٧له ٖلى اٖخباع ٦ىن الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ماث ،وإال ٞهى ٖىض املخ٣٣حن اإلاخد٣٣حن حي في ٢بره،
بمىحب ؤصلت وحجج وعصث ٖلى لؿاهه في ؾيخه٦ ،ما خ٣٣ه الخٟاّ وٖلى عؤؾهم ؤلامام
البحه٣ي في ٦خابه "خُاة ألاهبُاء"ٞ ،اإلاؿإلت ؤوضر مً هىعالكمـ في ضخاها
وهظه ؾبُلي واضر إلاً اهخضي * ل٨جها ألاهىاء ٖمذ ٞإٖمذ
الؿاا ٫الؿاصؽ :إلااطا الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌٗلمىا هظه الُغٍ٣ت خُا واهخٓغ ٢غوها بٗض مىجه
لُُٗحها ألخمض الخجاوي ٖلى الخهىم ؟

ح
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بل ٖلمها لىا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٞ ،إمغها باالؾخٟٛاع وبالهالة ٖلُه وب٣ى :٫ال بله بال هللا ،وهظه ؤوعاصها،
وٖلمىا الهالة في و٢تها و٢ى ٫الخ ٤وجغ ٥ال٨ظب وؤلاخؿان بلى زل ٤هللا وٗٞل الُُباث
وجغ ٥اإلاى٨غاث وهظه آصابها وقغوَها؛
واهٓغ ؤهذ في ؤمغ هظه الُغٍ٣ت ما لم ًضٖ ٫لُه ش يء مً قغَٗخه ٞاعٗٞه لىا ،لى٨ىن ؤو٫
مً ًخبرؤ مجها ،وصون طل ٪زغٍ ال٣خاص.
الؿاا ٫الؿاب٘٢ :لخم في حىاب لؿاا ٫ؤهه ًىحض بضٖت خؿىت  ،ؤحٗىىن بظل ٪ؤن َغٍ٣خىا
هظه بضٖت خؿىت ؟  ٠ُ٦وهدً هؼٖم ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص هى مً ٖلمها وؤُٖاها ألخمض الخجاوي ،
ً
بطا هي ؾىت ٞ ،هل هي ؾىت ؤم بضٖت خؿىت وما الٟغ١؟
والجىاب ٖىه :ؤعؤًذ ٖلم ال٣ٟه ب٣ىاٖضه وؤنىله وٞغوٖه التي هٓمها ألائمت في
مهىٟاتهم ،ؤلِـ مُٗىه مً الكغٕ الكغٍ ،٠وهى ألانل؟
ٞال ًسٟى ؤن جل ٪ال٣ىاٖض اإلاؿخدضزت ٖلى ألانل بضٕ لم ج ً٨في ػمً الىبىة وال ػمً
الصخابت وال ختى في ػمً الخابٗحن ال٨باع ،ختى ْهغث بضٖا خؿىت في ػمً مً بٗضهم ،وبها
حم٘ الكغٕ واهخٓمذ ماصجه وخؿً ٞهمه؛
ومثل طل٣ً ٪ا ٫في َغٍ٣خىا وَغٍ٣ت ؤهل هللا بمسخل ٠مكاعبهم ،مُٗجها الىبىة ٞهي ٖلى
هظا ٖحن الكغَٗت ،وجغجُبها مبخضٕ خؿبما جخد ٤٣به اإلاهالر التي ٞىث لىا الكغٕ الخُ٨م
الاحتهاص ٞحها؛ ٞال جىا ٌ٢وال ٖخب.
الؿاا ٫الثامً :لم ؤ٢خى٘ بخبرًغ٦م ل٣ى ٫ؤخمض الخجاوي ؤن نالة الٟاجذ ؤًٞل مً
ال٣غآن.
والجىاب ٖىه ٠ُ٦ :ج٣خى٘ بدؿىَ ٜال٨ظب ٖلى الكُش هنع هللا يضرٞ ،ةن هظه اإلا٣ىلت الئدت
البُالن ولم ًضٖها بال ٦ظاب ،و٢ض ٦ظبها ال٨براء مً ؤهل هظه الُغٍ٣تٞ ،ال مٗنى لٗضم
ا٢خىاٖ ٪والخا ٫هظه.

ط
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الؿاا ٫الخاؾ٘ - :إلااطا ؤُٖاها ؤخمض الخجاوي نالة الٟاجذ هظه ولى ٧ان ٞحها ٧ل هظا مً
الًٟل الظي جظ٦غون َ
لم ْ
لم ٌٗلمها الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمخه حمُٗا...
والجىاب ٖىه :ؤن نالة الٟاجذ صازلت في اإلاؿخدب ال الىاحب ،جىؾٗت ٖلى ؤمت عؾى ٫هللا
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وجسُٟٟا ،والىبي ٖلُه الهالة والؿالم لم ًإمغ ب٩ل الًٟائل ألحل الخِؿحر ولم ًٟٗل
في هٟؿه ٧ل الغٚائب ػٍاصة في ع ٘ٞالخغج والخٗؿحرٞ ،خإمل ججض.
ً
الؿاا ٫الٗاقغ :ما هى الٟخذ ؤو الجظب ؟ وهل ناخبه ٌُٛب ًٖ الىعي ؟ بطا ٞهى مؿ٨غ
و٧ل مؿ٨غخغام
والجىاب ٖىه :الٟخذ هى بلى ٙالؿال ٪م٣ام ال٣بى ٫مً الخًغة ال٣ضؾُت ،والتي ؾل٨ه
هللا بًاها بةهابت ،وؤونله بلُه الخَ ًٖ ٤غٍ ٤الاحخباء ،بدُث ًهحر اإلاٟخىح ٖلُه مٗل٣ا
ُ
بالٗغف ُ
٢لبه وإن ٧ان مىىَا بالٟغف بضهه٨ُٞ ،ىن له وحهخان خُ٣ت جىٗ٨ـ ٖلحها ؤهىاع
الجما ٫والجالٞ ٫خٗ٨ؿها ٖلى ألازغي الخلُ٣ت ،بدُث ال ٌك ٪طو بهحرة ؤن اإلاٟخىح ٖلُه
ُ
والجظب مؿل ٪مً مؿال ٪الٟخذ بدُث ًىٟهل املجظوب ًٖ الىهم
مً ؤهل ال٣غب...
َ ُٞ
الضهُىي ُ
٣دم في الخ٣ُ٣ت الُٛبُت ال٨كُٟتٞ ،ال ٌٗغ ٝله ٢غاع في صاع الٟىاء والخُا،٫
ٞتراه في م٣ام الخحرة مجظوبا بٗض احخباء.
وؤما ٦ىهه ؾ٨غا ٞد ٤ألهه ؾ٨غ بكغاب ال٣غب الغباوي ًٖ و ا ٘٢املخالُت البكغٍتٞ ،لىٗم
الؿ٨غؾ٨غه ،وهلل صعال٣ائل:
و٢ل للظي ًىهى ًٖ الىحض ؤهله بطا لم جظ ١مٗنى قغاب الهىي صٖىا
الؿاا ٫الخاصي ٖكغ  :وهل الٟخذ ؤو الجظب هى مً قغوٍ صزى ٫الُغٍ٣ت ؟ وهل هى
زام بالًُُٟت ؤلابغاهُمُت ) ًُٞت الكُش ببغاهُم اهُاؽ ( ؤم للُغٍ٣ت ٖامت ؟ و٢ض
ُ
ؾمٗذ البٌٗ ممً ِ ٞخ َذ ٖلُه ً٣ىلىن  :ؤها هللا  ،ؤها الىبي  ،ؤها الكُش الخجاوي  ،ؤها الكُش
ببغاهُم.
والجىاب ٖىه :اٖلم ؤن الٟخذ ٚاًت ٨ً ٠ُ٨ٞىن قغٍ بضاًت ،وٖلُه ٩ٞل مً ؾمٗخه
ٌكترٍ الٟخذ لالهدؿاب لُغٍ٣ت مً َغ ١ؤهل هللا ٞهى ٦ظاب مسخل ،٤وؤ٦ثر مىه ٦ظبا
ي
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و ؤ٢غب مىه لالوؿالر مً الضًً والٟ٨غ بغب الٗاإلاحن ،مً ًخل ٟٔبخل ٪ألالٟاّ اإلاكِىت
ال٣بُدت الٟ٨غٍت ،التي وعصث في ؾاالٞ ،٪ال ٖال٢ت لها بالخهى ٝوال بالُغٍ٣ت وال بالٗ٣ل
الؿلُم.
الؿاا ٫الثاوي ٖكغ :ما ؤعاه مى٨م مً حُٗٓم للبكغ ولألولُاء والكُىر ٚغٍب حضا ٠ُ٨ٞ
جٟؿغون طل ٪؟
والجىاب :هٟؿغه ؤه٨م لم ج٣غئوا خضًث عؾى ٫هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؤو ؤه٨م ٢غؤجمىه وٖؼب ٖى٨م
مٗىاه ؤو ؤه٨م ٞهمخم مٗىاه ٞاؾدث٣لخم الٗمل به ،وهى ٢ىله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص" :لِـ مىا مً لم ًى٢غ
٦بحرها وٍغخم نٛحرها وَٗغ ٝلٗاإلاىا ٢ضعه" ٞخإمل في الخبر وصالالجه حٗغ ٝؤن الٛغٍب هى
اؾخٛغاب ٪ألصبىا م٘ ألا٧ابغجبٗا للىبي الٟازغ.
الؿاا ٫الثالث ٖكغ- :ماطا ًٖ الاؾخٛازت باألولُاء و٢ض خغمه ال٨ثحرون ممً ٢بلىا ؟
والجىاب :ؤن ألاماهت الٗلمُت ا٢خًذ ؤن ج٣ى :٫وؤباخه ال٨ثحر ٢بلىا ؤًًا ،ومٗلىم في
ألانى ٫ؤن املخخلُٞ ٠ه ال خؿبت ُٞه ،وؤن ألائمت بن ازخلٟىا في ًُ٢ت ال جذجحر ٞحها،
وهدً لضًىا مً ألاصلت الٗ٣لُت والى٣لُت ٖلى حىاػ الاؾخٛازت ما نغٞىا الىٓغ به ًٖ ٢ى٫
اإلااوٗحن.
الؿاا ٫الغاب٘ ٖكغ :البٌٗ مىا ًدل ٠بالكُش الخجاوي ؤو بكُسه هى  ٠ُ٦ ،هظا والىبي
٢ض خغم ال٣ؿم بٛحرهللا باٖخباعه بقغا٧ا ؟
والجىاب ٖىه :ؤن الكُش هٟؿه ال ًغض ى بهظا ،وال ؤخض مً ٖ٣الء َغٍ٣خه ًٞال ًٖ
ؤُٖانها ونلخائها وٖلمائهاٞ ،ما ًٟٗله بٌٗ الجهلت اإلاىدؿبحن للُغٍ٣ت مً مثل هظه
اإلاٗاص ي ال٨بائغ ٧ال٣ؿم بالكُش طاجاٛٞ ،حر مدؿىب ٖلى الُغٍ٣ت ألن الُغٍ٣ت وقُسها
ؤه٨غث ؤخ٣غمىه ًٞال ًٖ الى٢ىٕ ُٞه.

ك
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الؿاا ٫الخامـ ٖكغ :والبٌٗ مىا خحن ًخٗثر ؤو ما قابه طلً ٪هُذ مؿخُٛثا ًا قُخي
ؤها الكُش الخجاوي ( ؤو ) ًا الكُش ببغاهُم اهُاؽ ( ؤلِـ هظا قغ ٥باهلل ؟
والجىاب :الكغ ٥ؤن حٗبض هللا وحٗبض مٗه ٚحره مٗخ٣ضا ؤهه عب م٘ هللا ها ٘ٞوياع مضبغ م٘
هللا ،وؾىي طل ٪بما له وحه خؿً م٣بى ٫هدمي به الىاؽ مً الخٟ٨حر٣٦ ،ى ٫ال٣ائل ٖىض
حٗثرهً :ا قُشٞ ،لِـ في طل ٪بإؽ ،ؤو ٚحرم٣بى٦ ٫ما ؤؾلٟىا مً ٢بل.
الؿاا ٫الؿاصؽ ٖكغ :إلااطا ه٣ىم بالىُْٟت بٗض اإلاٛغب مباقغة ًىمُا ) وبٗض الٗهغؤًام
عمًان ( و٢بل الٛغوب ًىم الجمٗت ؟ ؤلِـ هظا ػٍاصة في الضًً ؟
والجىاب :الىُْٟت مغة في الُىم ومً ٦غعها ٞله طل ٪اؾخدبابا ،ولِـ لها و٢ذ مدضص بال
ؤن ًغي اإلا٣ضم مهلخت في جدضًضها بى٢ذ صون آزغ ،وألامغواؾ٘ بن قاء هللا.
وؤما هُللت ًىم الجمٗت ٞهي ؾىت ٖىضها ٢بل اإلاٛغب ًىمها إلاا زبذ مً ًُٞلت ها الى٢ذ في
الؿجن اإلاخًاٞغة ،ػٍاصة ٖلى ٦ىن طل ٪مً ؤمغالىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بىٟؿه للكُش.
الؿاا ٫الؿاب٘ ٖكغ :هل مً لم ًضزل الُغٍ٣ت ٢ض ؤ ِز َم ؟
والجىاب :مً صزلها لٛحرهُت نالح هٟؿه ًإزم ،ومً صزلها بيُت الخ٣غب والؿحربلى هللا ٞهى
مخٗبض نالر مهلر مثىب مإحىعبن قاء هللا.
الؿاا ٫الثامً ٖكغَ :
لم ال ًم ً٨للشخو بطا ؤزظ الىعص الخجاوي ؤن ًىدؿب لُغٍ٣ت
نىُٞت ؤزغي ٧ال٣اصعٍت ؤو الكاطلُت
والجىاب ٖىه٦ :ما ال ٌٗ٣ل ؤن ًغ٦ب ٞاعؽ ٞغؾحن ؤو ججم٘ امغؤة بحن بٗلحن٨ٞ ،ظل ٪ال
ٌٗ٣ل الجم٘ بحن َغٍ٣خحن ،ػٍاصة ٖلى ٦ىن الىبي ٖلُه الؿالم ٢ا :٫ؤخب ألاٖما ٫بلى هللا
ؤصومها وإن ٢ل ،ػٍاصة ٖلى ؤمغ الخِؿحر في الضًً والجم٘ بحن الُغ ١حٗؿحر وجًُِ٤
وحكضًضٞ .مى٘ طلٖ ٪ىضها حغٍا ٖلى الؿىت الىبىٍت.

ل
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الؿاا ٫الخاؾ٘ ٖكغ :بطا ٦ىا هغي ؤن الخجاوي زخم ألاولُاء وَغٍ٣خه هي الخ ٤والهغاٍ،
اإلاؿخُ٣م ؤهظا ٌٗني ؤن الُغ ١الهىُٞت ألازغي لضيها هٟـ الغؤي في قُىزهم وَغٍ٣تهم ؟
ً
ً
بطا هدً وهم مخىاً٢ىن ٞإًىا ؤنض ١بطا ؟
والجىاب :ؤن الخجاوي هنع هللا يضر زخم ألاولُاء ٖىضها بإصلخه وحججه ،وؤن َغٍ٣خىا هي الخ ،٤ال
ٌٗني ؤن الضهُا ٞغٚذ مً ألاولُاء وؤن الُغ ١ألازغي ٖلى ٚحر خ ٤وؤهلها ٦ظبت ،وما ٢ا٫
هظا ؤخض مىا وال اصٖاه قُسىا وال ط٦غ في مهاصعها ،بال الٟهم الؿُ٣م الظي ًُ َِ ّ ٣ى ُ ٫الٗضو٫
م٣االث الٟؿ٣تٞ...ىنُت قُسىا جى٢حر ألاولُاء واخترامهم والضٖاء لهم وألاصب في
خًغتهم وُٚبتهم ،واٖخ٣اص والًتهم ونالخهم ،وٚحر هظا في َغٍ٣خىا ٦ظب ؤو حهل وحٗامي
وحٗهب....وبه ًغٖ ٘ٞىٚ ٪كاوة الخىا ،ٌ٢وحٗغ ٝؤنهم ٧لهم ٖلى خ ٤وٖلى نغاٍ
مؿخُ٣م ،وألامغهلل ً٣ىص مً ٌكاء بلى الُغٍ ٤الظي ٌكاءٞ...هض ١ال٩ل ُ
جىج مً الظ.٫
الؿاا ٫الٗكغون  :مً اإلاٗغو ٝؤهىا الخجاهُحن ٖلى َغٍ ٤ؤهل الؿىت والجماٖت إلااطا ٢لخم
ؤن الكُعي بطا َلب الىعص ٌُٗى له م٘ ازخالٞىا مٗهم ؟
والجىاب ٖىه :مً قغوٍ الُغٍ٣ت حُٗٓم م٣ام الصخابت عض ي هللا ٖجهم حمُٗا،
والدكُ٘ مبني ٖلى جىُ٣و م٣اماث ؤٚلبهمٞ ،ال َغٍ٣ت إلاىخ٣و الصخابت ،بطن ال َغٍ٣ت
لكُعي ،ومً ٢ا ٫هظا ووؿبه للكُش ٞهى ٦ظاب ختى ًإحي بضلُل صخُذ نغٍذ.
الؿاا ٫الخاصي والٗكغون - :إلااطا ًد٣ض ٖلُىا الىهابُىن وٍٟ٨غوهىا ؟ وما ٢ىل٨م ٞحهم ؟
والجىاب :الىهابُىن َلبىا الخ ٤ب٣ىاٖضهم ال ب٣ىاٖض ؤهل الؿىتٞ ،إزُإوا ٞحها
ّ
ه
وزُإوا مً زُإهم ٞحهاٞ ،ىهبىا الٗضاء لألمت وخ٨مىا بالكغ ٥والبضٖت والٟ٨غ ،وهالذ
الخجاهُت ٢ؿُها مً ؾهام الخٟ٨حر الىهابي ٛ٦حرها خؿبما ابخلُذ به ألامت ،ومىٟ٢ىا
مجهم ،ؤنهم زالٟىا الهىاب في ألانى ٫والٟغوٕ ،وهللا يهضيهم.
الؿاا ٫الثاوي والٗكغون  :ؤًً الخجاهُىن مً آًت (الُىم ؤ٦ملذ ل٨م صًى٨م) ؤلِـ هظا
ٌٗني ؤن ٧ل ما حاء بٗض هظه آلاًت في ؤمىعالضًً ٞهى مدضزت بضٖت ياللت
م
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والجىاب ٖىه :ؾب ٤في ألاحىبت اإلاايُت ،وؤػٍض هىا ؤن آًت (ؤ٦ملذ ل٨م صًى٨م في واص) وما
حاءث به الُغٍ٣ت في واص ،و ؤ٢ل ما ً٣ا ًٖ ٫الُغٍ٣ت وقُسها ؤنها صازلت في ٖمىم ٢ىله
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص" :بن هللا ًبٗث ٖلى عؤؽ ٧ل مائت ؾىت مً ًجضص لها صًجها" ٞالكُش مجضص ٢غهه وؤزغه
مجضص ال٣غون بٗضه.
ونلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها دمحم الٟخاح الخاجم.
و٦خبه ٖلى عجل ؤبى ٖمغٖضهان بً ٖبض هللا ُػهاعاإلاٛغبي
لُلت الجمٗت  3عحب الخحر 1441اإلاى اٞ 72 ٤ٞبراًغ 7272بمضًىت الجضًضة اإلاٛغبُت

ن
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