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.ޖިންނީންގެ ތަޢާރަފް. 1

އެއްހާ ޢަރަބި ބަސ800ް. ކިއިފައި މިވަނީ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ" ޖިންނި"ދިވެހި ބަހުން . އެކެވެ لفظ މިއީ ޢަރަބި جن 

ރުތައް ގުޅުވައިގެން ޢަރަބި މިއަކުن,ن,ج. ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ފަދައިން މިބަސްވެސް މިވަނީ ބަހުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވެ

ނީ) ޖަނީން (جِنينޢަރަބި ބަހުގައި .  ތަކުން ދޭހަކޮށްދެނީ ފޮރުވި ވަންހަނާވުމަށް ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކެވެلفظބަހުގައި ހުންނަ  ކިޔަ

ހަނގުރާމަވެރިޔާ. ނައެވެމިއީ އައްޑަ) ޖުންނަތު= ޖުންނާ  (جنةُ.  ތެރޭ ފޮރުވިފައިވާތީއެވެرحم. ބަނޑުތެރޭގައިވާ ކުޑަ ދަރިފުޅަކަށެވެ

) ޖަންނަތު= ޖަންނާ . (ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަނެ އޭގެ ފުރަގަހުން ޙިމާޔަތް ލިބިގަނެ ޙަމަލާތަކަށް ފޮރުވައިދޭ ނުވަތަ ފޮރުވާ ދަހަނާއެވެ

ން ހާނާޅާ، އެތެރޭގައިވާ ރީތިކަމުން އޭގެތެރެއި އެއީ އެތަނެއްގެ ގަސްތަކުގެ ބޯކަމާއި، ހެދިފައިވާލެއް. ސުވަރުގެއެވެ. މިއީ ބަގީޗާއެވެ

އެއީ ބުއްދި މީހާއާއި ފިލައިގޮސް ފޮރުވި. ނުވަތަ މޮޔަކަމެވެ. މިއީ މޮޔަވުމެވެ) ޖުނޫން (جنون. އެއްޗެހި ފޮރުވައިދޭ ގަސްތަކެވެ

ންހަނާ ވެގެންއްމުކޮށް ފޮރުވި ވަމިއީ އިންސީންގެ ލޯތަކަށް ޢާ" ޖާންނު "جانُނުވަތަ " ޖިންނު "ِجنހަމަ އެބީދައިން . ދިއުމެވެ

.ން ނެވެِ شيطَانُ މީގެ ތެރެއިންވެސް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ނުލަފާވެ، ހައްދުފަހަނައަޅާ ގޮސްފައިވާ އެއްޗެއްސަކީ. އުޅޭ މަޚްލޫޤު ތަކެކެވެ

.ތަކުގެ ވާހަކައެވެ شيطَان މަހުގައި ކަސްތަޅު އެޅުވޭކަމަށް ޙަދީޘްގައި ވާރިދުވެފައިވަނީ މި رمضان

.ޗެއް ކަމަށް އީމާންވުންއެއް އުޅޭ ންނަކީޖިންނީ. 2

صلّى اهللا عليه ގެ އެތައް އާޔަތަކުންނާއި މާތް ރަސޫލާ قرآن ހައްދަވާފައިވާ މަޚްލޫޤެއްކަން ކީރިތި هللا ޖިންނި އެއީ މާތް   
އަކީ އުޅޭހުރިހާ އިސްލާމުން ޖިންނި. ގެ އެތައް ޙަދީޘް ތަކަކުން މެންދުރުގެ އިރުފަދައިން ޘާބިތުވެ އެނގޭން އެބައޮތެވެوسلم 

އެއްޗެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް ޔަޤީންކޮށްފައި ވުމުގެ އިތުރުން ކާފިރުންގެ ތެރެއިންވެސް ފާރިސީންނާއި ހިންދީންނާއި ރޫމީންވަނީ މިކަމަށް 

ލުންގެ ބޭކަނަބީ. ކުރިއަރާފައިވާ މީހުންނެވެއަދި މިއީ މުޅި ބިންމަތީގައި ތިބި ޢިލްމާއި ޙިކްމަތުގެ ގޮތުން އެންމެ . އިޢުތިރާފުވެފައެވެ

.ކޮށް އައިސްފައި ވެއެވެ تواترފުށުންވެސް ޖިންނީންގެ ވާހަކަތައް 

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޖިންނީންގެ ވާހަކަތަކާއި ޚަބަރުތައް ހުރިވަރަކީ އެއާއިމެދު އިތުރަށް ވާހަކަދައްކާ ހެކިދެއްކުމަށްވުރެ މާ 

މިއީ އެބައިމީހުންގެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގައިވެސް އެބައިމީހުންގެ . ކެވެމަޝްހޫރު އަދި މަޢުރޫފްވެ ތަޖުރިބާ ވެފައިވާ މުތަވާތިރު ވާހަކައެ

ހެކިބަސް ހުރިގޮތެވެ، ބަސްމަގާއި، ޢަމަލުތަކާއި، މަގުމަގާއި، ގޭގެ ބައްޓަމާއި، ޖޯގްރަފީގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، އާދަކާދައިން 

ވީއިރު ދިވެހީން އިސްލާމްވުމުން ދެން އެކަން ވެގެންދާނީ އެމީހުންގެ ޔަޤީނުގެ އެހެން. ދިވެހިން މިކަމަށް އިޢުތިރާފު ވާކަން ޘާބިތުވެއެވެ

ޖިންނިއަށް އިންކާރު ކުރާނީ ދުނިޔޭގެ . އިމާނުގެ މައްޗަށް އީމާންކަން ގަދަވުމެއް ކަމުގައެވެ. މައްޗަށް އޮތް ޔަޤީން ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

މިހެން މިކަން އޮތްއިރުވެސް ހިތާމައަކީ މިދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ޖިންނި އެއީ . ލެކެވެއޮއެއް ވަޔެއް ނޭނގޭ ގަމާރަކު ނޫނީ ގޮތްދޫނުކުރާ ޖާހި

އެބައިމީހުން ފުރަތަމަ ދެނެގަންނަންވީ . ޚިޔާލީ އެއްޗެއްކަމާއި އެއީ އޫޅޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބައެއް މީހުން އެބަ ބުނަމުން ގެންދެއެވެ
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މި އުއްމަތުގެ މީހުން ތަފްޞީލުކޮށް އީމާންވާން ޖެހޭ ފޮތަކީ ކީރިތި . މާންވުން އެބަވެއެވެއޭގައި ފޮތްތަކަށް އީ. އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކެވެ

އަދި އެތަކެތި ލެއްވީވެސް. ހެއްދެވި މަޚްލޫގެއްކަން އެބަ ބަޔާންވެފައި ވެއެވެهللا ގައި ޖިންނިއަކީ މާތް  قرآنކީރިތި . ވެ އެقرآن

  .ވާފައި އެބައޮތެވެއެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ޚާލިޞް ކުރުމަށްކަން އަންގަ

ޙަދީޘްތަކުގައި ޢަދަދު ނުކުރެވޭހައި. އަށް އީމާން ނުވާ މީހަކީ އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރީންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއް ނޫނެވެ غيبއާދެ 

ކޮށް ޚަބަރު އިންސާނީ ތަޖުރިބާތައް އެގޮތުގެ މައްޗަށް މުތަވާތިރު. ގިނައިން ޖިންނީންގެ ޚަބަރުތަކާއި ޞިފަތައް އައިސްފައި އެބަވެއެވެ

ގެ هللاއޭނާއަކީ މާތް . ވީމާ ޖިންނިއަކީ އުޅޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މީހާގެ އީމާންކަން ޞައްޙަ ނުވާ ހުއްޓެވެ. ގެނެއްސައި ވެއެވެ

އިކުރެވިފަ ذكرކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނައިން ޖިންނީންގެ  .نعوذ باهللا من الكفر. ފޮތަށް ކާފިރުވެފައިވާ މީހެކެވެ

!واهللا املوفق. މިފަދަ އެތައް ވާހަކައެއް ލިޔާން އެބަހުއްޓެވެ. އެބަވެއެވެ

.އެއް حقيقةންނަކީ ޖިންނީ. 3

 ސަންތިއަވަލައިގެން އުޅޭ ވާހަކައަކީ ޝައިޠާނުން  އެމީހުންނާ ޖިންނިގޯނާތައްކޮށް، އާދަމްގެ ދަރީންނަށް އެކި ޒާތްޒާތުގެ 

ވާހަކަ ފުރޭތަ ފުޅިޔަށްލާ  ގުޅުވައިގެން ކިޔަމުން އަންނަ އިސްލާމްވީ ޙާދިޘާއާއަދި ދިވެހިރާއްޖެ ހަތްބޯރާހި، ސަފަރުކަތްދަ، މަރިޔަނބު، 

ބާވަތުގެ ވާހަކައެއްވެސް ދައްކާ ފަޅުފިލުވާލަން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތިގެން މީހުން އަދި އެއީ ބަޔަކު . ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ

. ނުމެނޫންމެއެވެފަދަކަމެއްވެސް ކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނޭ ބަލިމަޑުޚިޔާލަކުން، ޖިސްމާނީ  ހަމަ އެހެންމެ އެއީ ފަލްސަފީ. ނޫންމެއެވެ

.ބޮޑު ޙަޤީޤަތެކެވެލޮލުންދެކެ، އަތުން ހިފެމުންދާ ޔަޤީންކުރެވި، ހިއްސުތަކުން މުޖައްރިބުވެ، އެކި އެއްގޮތަކުން މިއީ އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ 

ރޫމީންގެ ފާރިސީންނާއި، ބުއްދިވެރި، ތަޖުރިބާކާރު އުއްމަތުގެ ތެރެއިން ރި، ކުމަތްތެޙިދުނިޔޭގައި އުޅުނު އެންމެ 

.އިޢުތިރާފުވެފައެވެޘާބިތުކަމެއްކަމުގައި މިކަން މީހުންވަނީ ޢަރަބިކަރައިގެ އިންޑިއާ އާއި ، ޙިކުމަތްތެރީންނާއި

 ޖިންނި. ނުއްވާފައިވާތީ އެބަފެނެއެވެމަހިއެފޮތުގައި  هللا ތްމާދަލީލުތަކެއް އެތައް ކީރިތި ޤުރްއާން މުޠާލަޢާކޮށްލާއިރު 

ތް މާކުޅަދާނަކަން އްލުންލިނުމުގެ ގެމަށް ދިރިއުޅުހުންގެ މުދަލާއި، އެމީޖައްސައި،  ބަލި ކޮށް އެމީހުންނަށްގޯނާއިންސާނުންނާ ޝައިޠާނުން 

.އް ބައިވަރެވެދަލީލުތަމީގެ . ދެއްވާފައެވެވަނީ އެސޮރުމެންނަށް هللا 

އަހަރުވަރަކަށް  އަށާރައެކަލޭގެފާނު . ވާހަކަ ވެއެވެގެ عليه السالم އައްޔޫބުބިއްޔާ ގެ ނަهللا މާތް އޭގެ ތެރެއިން 

ޢަޛާބުގައި ބަލިކަމާއި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހަމަކަށަވަރުން "ދަންނަވާފައިވަނީ ކުރެއްވި ދުޢާގައި އޮންނަވަމުން މުޞީބާތުގައި އާލާސްކަންފުޅާ، 

މީގެ އަދި ) ٤١: ص( MÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù     Ú Û ÜL ".ބީއްސުވައިފިއެވެ
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ކުރިއާއި އަށް ދީފައިވާ ވަސްވާސް  ليه السالمآدم عގެ ނަބިއްޔާ هللا މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ފެށުންކަމުގައިވާ  ،މާކުރީން

  ކުޑަ ގެއްލުމެއްތޯއެވެ؟ސުވަރުގެއިން ނެރުމަކީ . އެންމެން ދަންނަމުއެވެކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ނުބައި

ޢުނަވީ ކަންކަމުގެ މަ. ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެބާރުފޯރުވުމަކީ އިސްނާނުންނަށް މާއްދީގޮތުން ޝައިޠާނާ އި ގޮތުންނާމަޢުނަވީ 

ބަދަލުގެނައުން ނަގޮތް ބަދަލުކޮށް، އިވޭ އަޑަށް ލޮލަށް ފެންމޮޔަކުރުމާއި، ހަނދާން ނެއްތުވުމާއި، ވަސްވާސް ދިނުމާއި، ތެރޭގައި 

ކުރުމާއި، ލޮލަށް ފެނުން ބައެއް ގުނަވަން ވާދިނުމާއި، އޭނާއަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް  ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެމާއްދީ . ހިމެނެއެވެ

 މިކަންކަން ތަފްޞީލުކޮށް އެނގޭ ކޮންމެ މިއީ. ހިމެނެއެވެކަމެއް އެތައް މިފަދަ އިންސާނުންގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމާއި ނެތިކޮށްލުމާއި، 

.ޔަތްތަކަށް އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކޮށްލާނަމެވެ އާއިޝާރާތްކުރާއިސްވެދިޔަ ބައެއް ކަންކަމަށް . މެވެކަންކަޙައިރާންކޮށްލާފަނިވި މީހަކު 

. ޤުރުއާނުން ވާހަކަޝައިޠާނުން އިންސާނުންނަށް ކޮށްއުޅޭ ގޯނާތަކާއި އެސޮރުމެން ކޮށްއުޅޭ ކަންތައްތަކުގެޖިންނި . 4

 ވަނ20ަގެ أعراف سورةވަނަ އާޔަތާއި  120ގެ طـه سورةލި ވާހަކަ ހައްލާޝައިޠާނާ ވަސްވާސްދީ 

އިންނެވިއިރުޖަލުގައި  عليه السالميوسف . ސް ހެއްކަކަށް ފުދެއެވެ ވެالناس سورةއަދި . އާޔަތުގައިވެސް އައިސްފައިވެއެވެ

 އަރިހަށް ދެވުމުން، ތްވެ ވެރިމީހާސަލާމަދެއްވުމަށް ފަހު އޭނާ ސަލާމަތްވާނެ ޚަބަރު ތަޢުބީރުކޮށްދެއްވައި މީހަކަށް ފެނުނު ހުވަފެނެއް 

އާނުގައި ކީރިތި ޤުރްޝައިޠާނާ ކަމުގައި، ނެތިކޮށްލީ އެކަންވެސް ހަނދުމައެދިވަޑައިގެންވަނިކޮށް، ދަންނަވާލުމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަވެސް 

 £ M. ހިވަޑައިގަތެވެދަކުރައްވަން ޖެޖަލުގައި އެތަކެއް އަހަރު ހޭ عليه السالمޔޫސުފް ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން . ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ

¤  ¥ ¦  § ¨ © ª « ¬   ® ¯ ° ± ² ³  ́

µ  ¶L )٤٢: يوسف(.

ގެهللا މާތް ހޯއްދެވުމަށް  عليه السالمޚިޟްރު އަދަބުވެރިކުރެއްވުމަށްޓަކައި  عليه السالم موسىހަމަ އެފަދައިން 

عليه  موسىޚަބަރު ދިޔަ ނޑުތެރެއަށް ވަދެގަނެގެން ކަކަނޑު ބެދޭ ހިސާބުން، މަސް ދިރިގެން ދެދަތުރުފުޅުގައި ކުރެއްވި ، އަމުރުފުޅަށް
ގައި كهف سورةވިދާޅުވި ވާހަކަ ޝައިޠާނާ ކަމުގައި އަށް ހަނދުމަނައްތައިލީ  يوشع بن نون ދަންނަވަންވެސްއަރިހުގައި  السالم
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 ذو القرننيދަގަނޑު އެކަތައިން ހުރަހަކަށް ހެދުމަށް ބާގައިގެ މީހުންގެ ކިބައިން  يأجوج مأجوج އެފަދައިން ހަމަ
ވާހަކައިންނެތުމުގެ ވެސް ހަނދުމަ ކީ كهف سورةމުޅި . އިޝާރާތްވެއެވެވެސް މިކަމަށް ފާރުގެ ވާހަކައިގާޅުއްވި އެރަސްގެފާނު 

ޢަމަލުތަކުގެ އެސޮރުމެންގެ ބައެއް މޮޔަކުރުން ފިޔަވައި މިދިޔައީ . ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެސޫރަތެއްކަން އްވި ބާވައިލެއެކަމަށްޓަކައި ފުރިގެންވާ، 

 $ #  " ! M: ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މޮޔަކުރުމާމެދު ނުން ޖިންނި، އިންސާ. އެވެވާހަކަ
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) ޤިޔާމަތް ދުވަހު(މީހުން ) ރިބާކާ(އެ މެނުވީ މީހެއް ފަދައިން ވެފައިވާ މޮޔަވެ ދެބަންދިހާރައަވަލުމުގެ ސަބަބުން ޝައިޠާނާ 
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 : M 2 3 456   7 8 9. ޝައިޠާނާ އޭނާއަށް ހެއްލޭ މީހުން ބިރުގަންނަވައެވެ•

;  < =  L   )١٧٥ :عمران آل(.

މިއީ އޭނާގެ . ހަދައެވެރީއްޗަށް ރީތި ހުތުރަށް، ހުތުރު . އޮޅުވައެވެޙަޤީޤަތް ޝައިޠާނާ އިންސާނާގެ ލޮލަށް  •
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 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±    ° ¯
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¢  ¡  � ~ }| { z y x w  v u t s r L  )البقرة:
١٠٣ – ١٠٠(.

 .ޒީނަތްތެރިކުރުވައެވެކަން ކުރުވައި އެކަމުގެ މަގުތަކަށް އެމީހުން ލައްވާ މުންކަރާތްތަކަށް އަމުރުކޮށް، ފާޙިޝް ކަންތައްތަކާއި  •

M  " # $ % & ' )( * +    , -   . / 0 21 3 

4  5 6 7 8 9 :   ; < = > ? @  A CB D E F G L
.)٢١:النور(

 M1 2   3 4. ކުރެއެވެމަސައްކަތް ޣާފިލުކޮށް އެއްކިބާ ކުރުމުގެ ގެ ޛިކުރުން މީހުންهللا ނަމާދާއި މާތް  •

5 6 7 8 9 :  ;  < = >  ? @ BA C D  E F L
.)٩١: املائدة(

ދައްކައެވެ• މަގު ®¬»M ¤ ¥   ¦   § ©¨  ª. ފަޤީރުކަމަށް

°̄ ± ² ³ ́  L )٢٦٨: البقرة(.

 M _ ` a b c  d e f g h i j k l m. ވާވައްދައެވެމަގު ހިނގައި އުޅުމުގައި  •

n o  p q r s t u v w  x y z |{ } ~   � 

¡ ¢ ¤£  ¥ ¦ § ©¨ L )٧١: األنعام(.

ދެން އޮތީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް  .ސަކަރާތެކެވެކަނޑުމަތި އަޅުވާ، އޮޑިދޯނި ފަހަރު އޮޔާލުމަކީވެސް މިސޮރުމެންގެ ހަމަ އެފަދައިން 

ނުވަތަ . ގެންދިއުމެވެނެއްތަނަށް އަތަނެތި އެއްތަނުން ނުވަތަ އެއީ މީހުންގެ މުދާ . ގެނެސްފާނެ ވާހަކައެކެވެފަހަރުގައި ހައިރާންކަން 

ޙަޤީޤަތެއްކަން، ހެނަސް އެއަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، ވާނެކަނީ ވަރަށް ދަތިޤަބޫލުކުރަން  ނަށްމިކަން ތިޔަ އަޚުން. ވަގަށްނެގުމުގެ ވާހައެވެ

.ދާނެއެވެ ބަޔާންވެގެންވާހަކަކޮޅުން ތިރިން އަންނަ 
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ތަން ބޭއްވޭފަހަރު ބައެއް އެއްޗެއް ވިޔަސްއެނޫން ވިޔަސް  އަދި ފައިސާއެއްސް ވިޔަ ތަޅުގަނޑިއެއްއެއްޗެއް ބޭއްވުމަށްފަހު، 

މިތަކެތި އައިސް ޖިންނި ބައެއް ފަހަރު .  އާދެއެވެޒުވާބުކުރެވޭ ފަހަރުއަނެކާއާ ހަމަ މިވެނި ތަނަކުއޭ ބުނެ ގަދަހަނދާނަށް އޮޅި، ބޭއްވީ 

ފިތުނަ އަޅުގައި  ނުވަތަ ވަގުމަތި. ރަޙްމަތްތެރިޔާއާ ޖެއްސުމެވެއެހެންޏާ ކީ، ބޭނުމަމީގެ . ފޮރުވައެވެއެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްލައި 

ގެއްލޭ އެތި އެއްކަލަ ތަނުންވެސް ބައެއް ފަހަރު އަނެއްކާ ހަމަ އޭގެ ފަހުން . ކުރުވުމެވެނުރުހުންތެރި ނުވަތަ އަނބިމީހާއާ . އުފެއްދުމެވެ

ފަހެ ދިމާނުވާ ކަމެއްތޯއެވެ؟މިއީ . އެބަ ފެނިދެއެވެ

السالمعليه سليمان ގެނައުމަށްޓަަ ކައި ތަޚުތު ބަލްޤީސް ރަނިކަމަކާގެ ސަބާގެ ފަދައިން ޔަ އެންމެހައި އަޚުންނަށް އެނގޭނެ ތި
އެއްގެ ޖިންނިޤުރްއާނުގައި ވަނީ، ކީރިތި  ކަމަށްވާ އެކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިހިނދު އްވިކުރެ ރައްވައި މަޝްޥަރާގެފާނުގެ އީވާން އެއްކުއެކަލޭ

.... M K L M N  O P Q R S T U WV .ވެއެވެއާޔަތުގައި  ވަނަ 39ގެ منل سورة. ވާހަކައެވެ

\L )ކުރީންތެދުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކަލޭގެފާނުގެ މަޤާމުން '. ބުންޏެވެ ޢިފުރީތަކުޖިންނީންގެ ތެރެއިން : "މާނައީ. )٣٩:النمل

".'ގެނެސްފާ ހުށީމެވެތިމަންނާ ތިޔައެތި 

ފަރާތުން މުގައިވެސް ޖިންނީންގެ ހެދުތެލިފަދަ ތަކެތި ބޮޑެތި ކަންވާރާއި، ގެންނގުޅޭ  ހިފައިއި، ގަނޑުވަރުތަކާމީގެ އިތުރުން 

 Mr s t u v xw  y. ޚިދުމަތް ދެއްވާފައިވެއެވެهللا މާތް އަށް،  عليه السالمسليمان 

z { }| ~ �   ¡ ¢    £ ¤   ¥   §¦ ̈ © ª   « ¬  ® ̄   ° ±  ²  

³ ´  µ ¶  ¸ ¹ º   » ¼              ½   ¿¾ À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç

È É L )١٣ – ١٢: سبأ(.

ވަނީ هللا މާތް އެކަލޭގެފާނަށް ޖިންނިތައް ފީނާ ކަނޑުތެރެއަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޖިންނިއާއި ތެރެއިން ތަންތަން ޝައިޠާނުންގެ އަދި 

.)٣٧: ص( M ̧ ¹ º » ¼ L .ކުރައްވާފައެވެކިޔަމަން 

އެފަދައިން  ހަމަ.ވާ ކަމެކެވެޔާންބަ އެނގިވާހަކަތަކުން އިސްވެދިޔަ ވާހަކައަކީ ވޭ ބަދަލުކުރެސިފަ ޝައިޠާނުންނަށް ޖިންނި 

ބައިވެރިވެ މަޖުލިސްގައި މުޝްރިކުންގެ ވަންހައިގެ  ޤުރައިޝް ކަމުގައިވެގަނެ، މުސްކުޅިއަކުތަޖުރިބާކާރު ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި 

أنفال ޤުރްއާނުގެ  ކީރިތި هللاމާތް ވާހަކައަށް މި. ކަމެކެވެމަޝްހޫރު މީ ޝައިޠާނާ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވާކަމުސްލިމުންނާ އިދިކޮޅަށް 
ސޫލާރަކީރިތި ޚަބަރުތަކުގެ އިތުރަށް ގެ ކަލާމްފުޅުގައިވާ هللا މާތް . އިޝާރާތްކުރައްވާފައެވެވަނަ އާޔަތުގައި އެވަނީ  48ގެ  سورة

ބަޔާންވާހަކަތައްވަނީ ޝައިޠާނުންގެ ނިއާއި ޖިންވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ތަކުންވެސް  ފުޅުޙަދީޘްގެ  هللا عليه وسلملى اص
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އަނގަޔަށް އޭނާ ، ހޭނެ ވާހަކައާއިޝައިޠާނާ އާފުރުމުން އަދި . ވެއެވެވާހަކަ ހުވަފެން ދައްކާބިރުވެރި އޭގެ ތެރޭގައި . ކޮށްދެއްވާފައެވެ

މުގެ ނެގުވަގަށް ތަކެތި . ވެއެވެއިސްފައިއައި ކަމެއްކަމުގަށުން އަންނަ ޝައިޠާނާގެ ފުރުޅިއައުމަކީ . އޮތް ވާހަކަވެއެވެ ފުރުޞަތު ނެވަންނާ

ރިޥާޔަތުގައިއެ. ފުދެއެވެރިޥާޔަތް  ގެ عنهرضي اهللا  أبو هريرة ކުރައްވާފައިވާ ޥާރިގައި  صحيح البخاريލަކަށް ޘާމި

آية الكُرِسކަށް މަންތަރަވާނޭ ސަލާމަތްކިބައިން އޭނާގެ އާއި، އުޅުނު ވާހަކަވައްކަންކުރަން މުދަލުން ޣަނީމާ އައިސް ޝައިޠާނާ 
ކުދިންހުރިހާ އުފަންވާ ދުނިއެއަށް  ފިޔަވައި عليه السالمعيسى ދަރިކަލުން މަރްޔަމްގެފާނުގެ ހަމައެފަދައިން . ދިނުން ހިމެނެއެވެބުނެ

އަދި . ރިވާ ވާހަކައެވެބައިވެއެއްދާންކުރުމުގައި ދެމަފިރީން . އިސްފައިވެއެވެކަމުގައި އަދިމާވާނެ ގޯނާކުރުން ޝައިޠާނާގެ ގަޑީގައި އުފަންވާ 

.ނެރުއްވިއެވެ ވެސް ޖިންނި لى اهللا عليه وسلمصهللا  رسولޚުދު ހަށިކޮޅުން  ޞަޙާބީއެއްގެވަދެފައިވާ ޖިންނި 

ދެމަފިރިން މީގެ ސަބަބުން . ކަމެވެޝައިޠާނާގެ އެއްމެ މުހިއްމު އެއްދޭތެރެ ޖެއްސުމަކީ ވަދެ  ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރެއަށް! އާދެ

 ޝަޙުޥަތްއަނެއްބައި ފަހަރު . ކަނޑުވައެވެ ހިތްގައިގޯޅިވެ ލޯބިކޮށްލާނުރުހޭ ސިފައިގައި ދެއްކުމާއި، ފޫހިވުމާއި، ދެކެ އަނެކަކުކުރެ އެކަކު 

. ޖައްސައެވެނިދި ނުވަތަ . ކުރުވައެވެހަދާ އެއްކިބާ ގޮތްގޮތް ހިސާބަށް އަބުއި ނުކުރެވޭނެހެން އަދި އެއްދާން . ނައްތައިލައެވެތެރިކަން 

!ސަލާމަތްކުރައްވާށިއެވެޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުން އަޅަމެން هللا މާތް . ބައެއްގެ ޝަކުވާއެވެއެތައް ކަންކަމީ ފަހެ މި

އުޅެވޭނެ ހުރިހާ މަގެއްދިރިއުޅުމެއް ދެމަފިރިންނަށް ބާއްޖަވެރި  ވަނީ لى اهللا عليه وسلمص ނަބިއްޔާ ތްއުއްމަތުގެ މާމި

އެކުލެވޭ ޝިރުކު .  އުގަންނަވައިދެއްވާފައެވެދުޢާހަތިޔާރުކަމަށްވާ ސަލާމަތްވާނޭ ކުން އުނދަގޫތަޝައިޠާނާގެ . ހާމަކޮށްދެއްވާފައެވެ

ޙޫރުލްޢީނުންގެ އިންވާ ތެރެތަކުގެ ނިޢުމަތްސުވަރުގޭގެ  .ގެނެސް ނުގަނެވޭހުއްޓޭވެއެހެންކަމެއް ނިކަމެތިކަން ނޫން ތަކަކުން ތަވީދުފަންޑިތައާއި 

٥٦: الرمحن( M .... �  ~  }    |  {  z  y L. ވާފައިވެއެވެޥަޙީކުރައްهللا ބަޔާންކުރައްވާ މާތް ސިފަ 
އަދި ޖިންނިއަކުވިޔަސްކު އައިންސި އެމީހުންގެ ކުރިއަކުން އެކަނބަލުންނީއެކުލެވިގެންވާ މުރާދަކީ، މިއާޔަތުގައި  .) ގައިވެސ٧٤ްއަދި 

ދުނިޔޭގެ . ބައެއްކަމެވެސާފުޠާހިރު އާތާނު ތަކުން ގޮހުރިހާ . ބައެއް ނޫންކަމެވެ ގާތްވެފައިވާ ކަނޑުވައިއައުކަން އެކަނބަލުންގެ 

އިސްވެދިޔަ އާޔަތުން ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ގެ ދަލީލު ކަމުގުޅުންހިންގާ ޝައިޠާނުން ޖިންނި އެކު ދިރިއުޅުމުގައި ބައެއް އަންހެނުންނާއި 

  .ނަންގަވައެވެ

" މީހަކުބުއްދިކުރި "ޙުއްޖަތަކަށް ހެދުމުގެ އްކަމުގައި ނުކުރެވޭ ކަމެޤަބޫލު މޮޔަވުމަކީ ޖިންނި ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން ގެ ބުއްދީ

ބުނާއިރު ކުރެވޭކަމަށް ސިފަ ބަދަލުޖިންނީންނަށް "ޚުލާޞާއަކީ އެވާހަކަކޮޅުގެ . ގެނެސްފައި އެބަވެއެވެލިޔުންތެރިއަކު ބުނެފައިވާ ބަހެއް 

އަދި ފިރިހެން ޖިންނިތައް . ލިބިފައިވާނެއެވެކަން ކުޅަދާނަތިބެވޭނެ ބަދަލުވެގެން ނިތަކަށް ޖިންއަންހެން ސިފައަށް ރީތި އެންމެ 

ންނާ އަންހެނުސިފަހުތުރު މިތިބަ ދޫކޮށް ޖިންނިތައް އެރީތި އަންހެން ވީއިރު . ދާނެކަމުގައެވެސިފަބަދަލުކުރަމުން ފޫހިނުވާނޭހެން 

".ކަމެއް ނޫންކަމެވެ ޤަބޫލުކުރާއޭނާގެ ބުއްދި އުޅުމަކީ އަޅައިގަނެގެން 
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ތާކުންތާކުޖެހޭ ތާނގައި ކަމުނުދާ ދަލީލެއްގެ ގޮތުން މުޤާބަލާގައި ސުންނަތުގެ އާނާއި ޤުރުވާހަކަކޮޅަކީ އި ޚިޔާލާމި! ދަންނައެ

މުގައިކަބުރުސޫރައަށް ރިވެތި ހައްދަވާފައިވަނީ އެންމެ އިންސާނާ  ވަނަ އާޔަތުގައި 4 ގެ سورة التني. ނުވެއެވެވާހަކައަކަށްވެސް 

.އަންގަވާފައިވެއެވެهللا މާތް 

ރީތިނުވެގެން އަނބިމީހާ ދަނީ މުޅިންވެސް ފިރިހެނުން  ދޫކޮށްލާފައި ންނުއަންހެތެރެއިން އިންސާނުންގެ  ވާހަކައަކީ އަނެއް

ހަމަ . ހިތަށް އަރައެވެކީއްވެބާވައޭ ދުވަސްތައް ވޭތުކުރަނީ ނެތި މީހަކު ގުޅޭނޭ ހުވަފަތްވެ އެތައް އަންހެނުންނެއް ރީތި ނޫނީ ހެއްޔެވެ؟ 

. މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެފިރުކާލާތަން ފެންނަނީވެސް މީހުންނާ ދިމާލަށް ދިރިއުޅުން ރީތިނޫން އެއަށްވުރެ ނާ އިނދެތިބެ ރީތި މީހުންއެހެންމެ 

ގަޔާވުމާއި، ދުމަތްކުރުމާއި، ޚިތްތެރިކަމާއި، ޝަޙްޥަރުޅިއާއި، . ކަމުދާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެޤަޥާޢިދަކަށް މިއީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި 

މިވަރުން ބުއްދިވެރިޔަކަށް . ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެއަސަރުކުމުގައި އެކަމަށް ކަމެއް އެތައް މިނޫންވެސް މަޖުބޫރީ އާއި ދި އައީމާންތެރިކަމާއި 

.ފުދެއެވެ

ލައިގަންނަ ކަންތައްގަނޑު މިކިޔާ މޮޔަވުމޭ ޖިންނި ". ލިޔެފައިވެއެވެލިޔުންތެރިޔާ އެރައުޔެއް ކަމުގައި ސައިންޓިފިކް ޒަމާނުގެ 

ހަކަތަތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އެބައިމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެފަދަ މީހުންނަކީ . މީހުންނެވެފުނިޖެހޭ ހަކަތަތައް ނަކީ ބައެއް މީހުން

".ނޫނެވެއުޅޭބައެއް މަސައްކަތްކޮށް ހުސްވާވަރަށް 

ތާ ންތައެހެނިހެން ދި ގަސްގަހާއި، އަމޮޔަވަނީ ޖިންނި ގިނައިން ބަލާއިރު ތަކަށް ޚަބަރުގިނަ ލިބިފައިވާ އަޅުގަނޑަށް ! އާދެ

.ކުދިންނަށެވެޒުވާން އުޅޭ ސަކަރާތްޖަހާ ހެލިފެލިވެ ކުޅެ ދުވެ 

ލިބެން ފަރުވާއެއް މިކަމަށް ކުން ޒިޔުމި. އުފެއްދިފައިވާ ވާހަކައެވެޒިކް ޔުމިނައްތާލުމަށް ހަކަތަތައް ވާ، އިތުރު ލިޔެފައިވަނީ، ދެން

ޢަލީ ބޭސްކުރައްވާ، އާނުން ޤުރުކީރިތި ފަރުވާ ހޯދުމަށް، މޮޔަވެފައިވާ މީހުން ޖިންނި ން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުޔޫރަޕުންނާއި، ހުރިނަމަ 

.ނައީހެވެމީސްތަކުން ) ޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށްސު(މުޝްރިފުގެ އަރިހަށް 

ނަށް މީހުން ފާޅުކުރާ ހައިރާންކަން މެދު އެކަމާ 'ބުނެކަމަށް ނުވަދެވޭނެ ޖިންނިއަށް ތެރެއަށް ހަށިގަނޑުގެ އިންސާނުންގެ ! އާދެ

ނުލައި ކުރުމަކާއި އިޙްސާސު ށް ހަށިގަނޑަހުންގެ އެމީޖަރާސީމެއް ހާސް އެތައް ނުފެންނަ އިންސާނުންގެ ހަމަލޮލަށް . ބުނަމެވެ

. ވެތެކެމަޢުލޫމާބާވެފައިވާ ޤަބޫލުކޮށް، ކުދިބޮޑު އެންމެން ކުގެ އެހީގައި ތަހޯދުންޒަމާނީ މިހާރުގެ ދިއުމީ ދިރިއުޅެމުން ތެރޭ ށިގަނޑުގެ ހަ

ޖިންނި، އިންސާނާގެ އުފެދިފައިވާ މާއްދާއަކުން  ރޫހާނީ ،ނުވާމާއްދާއަކަށް މާނީ ޖިސްމިހެންވީއިރު . މާއްދާއެކެވެޖިސްމާކީ ކަކީ ޖަރާސީމުތައެ

. ނެތެވެޖާގައެއް ވާނެ ޙައިރާންމެދު ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އުފެއްދުމާއި ގަޑުބަޑު ، ހިންގައިޖަރީމާތައް ވަދެ ހަޑިގަނޑުގެ ތެރެއަށް 

ން ހަދަމުވިރުވާ ބޭކާރުތަކެތި ސްކޭންކޮށް، ސާމާނުތައް ވާ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައިފޮނުވާލާ އާދެ އައްޔެއް . ތަންދެއެވެކަމަށް މިބުއްދިވެސް 

ވެސް އާފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދެކުމީނުވަދެވޭނެކަމަށް ހަށިގަނޑަށް ޝައިޠާނުން  ޖިންނިރު ވީއި. ކަމެކެވެއެނގިފައިވާ ވެސް މިހާރު ދިއުމީ

ޘްތަކުން ވާދިޙައިންސާނީ ލިބި ދަލީލުތައް މިކަމުގެ ސުންނަތުން ޤުރްއާނުންނާއި އެކު މިއާއި . ޚިޔާލަކަށްވެ ނިމުނީއެވެބީރައްޓެހި 

އުނި ކަސިޔާރުވެފައިވާ ން ތައްގަނޑުހަމަބުއްދި ނުކުރެވޭނީ ދެން އެކަން ޤަބޫލު ވުމުން  ވެފައިއެމަގަށް ތަޖުރިބާމިކަންކަން 
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އަށް هللا މާތް ކަމަށްޓަކައި ހުރިސަލާމަތުން ބުއްދި ވާންވީ، އަވަހަށް އަވަސްމީހުން ތިބި ސަލާމަތުން ބުއްދި . ށެވެސިކުނޑިއަ

  .ދުޢާކުރުމަށެވެއަށް هللا މާތް ވަންތަ ގަދަކީރިތިއެދި ކޮށްދެއްވުމަށް ސީދާބުއްދި ތިމާމެންގެ މީހަކުވެސް  އަދި ކޮންމެ .މަށެވެޙަމްދުކުރު

ބޭ ބައެއްފަހަރު . ލާޒިމެއްނޫނެވެކަމަކަށްވުންވެސް ޖިންނީންގެ ފަހަރަކީ  ދިމާވާ ކޮންމެ މިއިންކަމެއް! އާދޭހެވެ ހަށިގަނޑަށް ލި

މިކަމަށް . މޮޔަވެދެއެވެމީހާ މެއްގެ ސަބަބުންވެސް ގެއްލުދިމާވާ ގޮތުން އަދި ޖިސްމާނީ. ސަބަބަކަށްވެދެއެވެމިކަމުގެ ގެއްލުމެއްވެސް 

.އެވެهللا މާތް ދެއްވާނީ ޝިފާ . ހޯދަންޖެހޭނެއެވެއެހީ ޑޮކްޓަރެއްގެ 

އެއްޗެއް ހުރިހާ ހިތުވާވަދެ މިކަމާއިމެދު ވާތީ ކަމަކަށް ހުރި ގޮތްތައް ދެނެގަނެވި، ވަކިކުރެވޭނެ މިދެކަމަކީވެސް ! ދަންނައެ

.ތަނެއް ނެތެވެލިޔެހަދާކަށް 

.ޅުތައްޑެތި ދަންނަބޭކަލުންގެ ބަސްފުކޮށްދޭ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި ޮބބަޔާން ޮމޔަވުމަކީ ޙަޤީޤަތެއްކަން މާއިޖިންނި އަވަލު. 5

 + *   ( )  ' & % $ #  " ! M. ޥަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް 

, .-  ....S L )މީހެއްހާރަވެފައިވާ މޮޔަވެ ދެބަންދިއަވަލުމުގެ ސަބަބުން ޝައިޠާނާ ": މާނައީ  .)٢٧٥:البقرة

."ވާނެތެވެނުދެތު) ޤިޔާމަތް ދުވަހު(ރިބާ ކާމީހުން މެނުވީ ތެދުވާފަދައިން 

އިބުނު އިމާދުއްދީން  އަލްޙާފިޡްއާއި އަލްއިމާމް ) 3/67(ޠަބަރާނީ  އްޖަރީރުއިބުނު އަލްއިމާމް ގައި މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރު

ތެދުވާފަދައިންމީހަކު ހޭނެތޭ ސަބަބުން މޮޔަވުމުގެ ޖިންނި  ،ކުރައްވާފައިވަނީތަފްސީރު ވެސް  )عبالش 2/654(ކަޘީރު 

ތަފްސީރުކަމަށްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޤުރްތުބީ  އިމާމުލްއަލް. ގޮތުގައެވެގެ މިޘާލެއްތެދުވާކަމަށްވާ ރިބާކާމީހާ  ،ރުންޤަބުޤިޔާމަތްދުވަހުން 

މަށް ކައެ ،ބުނެ ކަމަށް ނޫންވާނޭކަމެއްހޭނައްތާލުމަކީ މޮޔަކޮށް މީހާ ފުށުން  ޖިންނީންގެ" .ފައިވެއެވެވިދާޅުވެ) 3/355(ގައި އަލްޖާމިޢު 

 ދަތުރުކޮށްއިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުތެރޭ ޝައިޠާނާ ހަދައި، ބަދަލެއްކަމަށް ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ގޮތުން ޠަބީޢީ  އެއީ އަދި، އިންކާރުކޮށް

ދެއުޅިއެއްނުވާ މީހުންގެ އެބަސްތަކަކީ ގަދަހަދާ ބުނެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއްނޫންކަމަށް މޮޔަވުމަކީ މީހާ އަވަލުމުގެ ސަބަބުން އެސޮރު މާއި، އުޅު

  .މިއެވެ ."އެބަވެއެވެދަލީލު މިއާޔަތުގައި އެއް ކަމުގައި ބޭކާރު ވާޙަކަ

އެކަލޭގެފާނު. ވެއެވެ ރިޥާކުރައްވާފައިއިބުނުމާޖާ އިމާމް ގެ ކިބައިން عثمان بن أيب العاص ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް 

ތިމަންނާގެ ނަމާދަށްދުވަސްވަރު ތިމަން ބެހެއްޓެވި ވެރިއަކަށް ޠާއިފުގެ  لى اهللا عليه وسلمص اهللاރަސޫލު ". އެވެއި ވެވިދާޅުވެފަ

މިހެން މިކަން . ހިނގައްޖެއެވެނޭނގޭ ހިސާބަށް މިކަންތައް ނަމާދުކުރެވެނީ ކިހިނެއްކަމެއް . ފަށައިފިއެވެހުށަހެޅިގަންނާން އެއްޗެއް 

.ޘްކުރެއްވިއެވެޙަދީފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ގެ އަރިހަށް ދަތުރުކޮށްފީމެވެ لى اهللا عليه وسلمصގެ ރަސޫލާ هللا ތިމަން ދިމާވުމުން 

މިތަނަށް ކަލޭގެފާނު ". އްވިއެވެކުރެޙަދީޘް  ."ރަސޫލާއެވެގެ هللا އޭ . އާދޭހެވެ. "ދެންނެވީމެވެ "؟ތޯއެވެޢާޞްބިލް އިބުނު އަ"
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ގެ هللا އޭ ". ތިމަންނާ ދެންނެވީމެވެ) ލައިގެންތޯއެވެ؟ކޮންކަމަކާ އަންނަން ޖެހުނީ މިހިސާބަށް : އެބަހީ(" ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ގެނައީ 

 ."ގޯނާ އެބަފޯރައެވެއެއްޗެއްގެ ނަމާދުތަކުގައި އަޅުގަނޑުގެ ނޭނގޭވަރަށް ގޮތަކަށް ކަމެއް ކޮންނަމާދު މިކުރެވެނީ ! ސޫލާއެވެރަ

ބުޑުފުށް ފައިގެ ވެލައި، އަރިސްއެކަލޭގެފާނާއި ފަހެ ތިމަން  ."ވަޑައިގަންނަވާށެވެކައިރިއަށް . އެއީ ޝައިޠާނާއެވެ". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ބާރަށް އަދި އަނގަޔަށް . ޖެއްސެވިއެވެމޭގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޕުޅުން އަތްއެކަލޭގެފާނުގެ ފަހެ  ...އިށީދެއްޖައީމެވެ މައްޗަށް

ފަހު އެއަށް. ހައްވަދައިފިއެވެފަހަރު  ތިންމިހެން ފަހެ  ."ނިކުންނާށެވެ! ޢަދުއްވާއެވެގެ هللا ". ކުރެއްވިއެވެއަދި ޙަދީޘް . ފުމެލެއްވިއެވެ

  ."ވަޑައިގަންނަވާށެވެއެނބުރި މަސައްކަތަށް ދެން ކަލޭގެފާނުގެ ". ވިއެވެކުރެއްދީޘްޙަ

އެކަލޭގެފާނު . ރިޥާ ކުރައްވާފައިވެއެވެރު ބިން ބިޝްޢުޘްމާން އަރިހުން ގެ ޢާޞްއަބިލް  ބިންޢުޘްމާނު ގައި އައްޠަބަރާނީ

ޝަކުވާ އަށް لى اهللا عليه وسلمصهللا ލު ރަސޫޑުކަމުން ބޮލެއް ނެތޭހަނދުމައާން ޤުރުތިމަންނާއަށް ". ވިދާޅުވާތީ އެހީމެވެ

ޢުޘްމާނުގެ ! އޭ ޝައިޠާނާއެވެ". ކުރެއްވިއެވެއަދި ޙަދީޘް . ޖެއްސެވިއެވެއަތްޕުޅުން ފާނުގެ ގެއެކަލޭތިމަންގެ މޭގައި ފަހެ . ދެންނެވީމެވެ

އުޅޭކަމެއް ކުރާން ތިމަންނާ ހަނދާން ހު އެއަށްފަ. ޢުޘްމާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހެއްދެވިއެވެތިންފަހަރު  މިފަދައިން ."ނިކުންނާށެވެމެއިން 

އިޠަބު ކުރައްވާމުޚާއާއި އިޠާނާޝަ لى اهللا عليه وسلمصރަސޫލާ ގެ هللا މި ޙަދީޘްގައިވެސް މާތް .  ނެތެވެނެތިފައެއްހަނދުމަ 

لى اهللا عليه ص هللا ރަސޫލުކަމެއްނަމަ މުސްތަޙީލު ވަނުމަކީ ދެވޭނަމަ ނޫނީ ނުވަ. އެބަފެނެއެވެވާތީ ކުރައްވާފައިއަމުރު ކުތުމަށް ނި
.ކޮށްދެއްވީހެވެބަޔާން އެކަން هللا މާތް ކަމެއްނަމަ ނުވާން ވަޑައިގެއަދި އެނގި. ކަށަވަރެވެނުކުރެއްވީސްކަން މުޚާޠަބު މިފަދައިން  وسلم

. ވެއެއެބަވެޙަދީޘް  ދެމިހެއްކެތް ކަމުގައި ފު އަލިގަދަ ސާއޮތް އުޅޭނެކަމަށް ވަދެ  އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް ޖިންނި

އަރައިގެން ށް ދެން ޝައްކެއް އިސްލާމަކަމިކަމުގައި ހުރިކަމީ ދަލީލު ލިބެން ޙަދީޘްތަކުންވެސް މިކަމަށް އެހެން އަދި މިނޫންނަސް 

.އްޖަތެކެވެޙުގަދަފަދަ އޮތް ނުވާނެކަމަށް 

އިބުނު ޠަބަރީއާއި . ށްދެއްވާފައެވެކޮށް ފާޅުކޮބަޔާންމިކަންއޮތީ މިހެންކަމުގައި  ،ވަނީ ލްމުވެރީންވެސްޢިއުއްމަތުގެ ފުންނާބުއުސް 

އަދި އިމާމް އިމިއްޔާއާއި ތައިބުނު ލްޙާފިޡް އައަޙްމަދާއި އިމާމް ހަމައެފަދައިން . ޤުރުތުބީގެ ބަސް އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެއާއި ކަޘީރު 

ބޮޑެތި އިމާމުންވެސް ބަޣަޥީ ފަދަ  ޚާން އާއި އިމާމްޙަސަން އަލްޢައްލާމާ ޞިއްދީޤް އާއި ޝައުކާނީ  ލްއިމާމުއްއައާއި ޤައްޔިމް  އިބުނުލް

. ހަމަ މިގޮތަށެވެހުރީވެސް ފަތުޥާތައް ޢިލްމުވެރީންގެ އިޢުތިރާފުތަކާއި އަދި ފަހުގެ . ނިންމަވާފައެވެމިމޭރުމުން މިވާހަކަ ޞަރީޙަކޮށް ވަނީ 

ފަހުން މިޞްރުގައި ގައި ތަފްސީރު ކުރުމުޞަޤަރާއި ޢަޠިއްޔާ އައްޝައިޚު ރައީސް ކޮމެޓީގެ ފަތުޥާ މިޞްރުގެ އޭގެތެރޭގައި 

.ހިމެނެއެވެބޭފުޅުންވެސް ފަދަ ޝަޢުރާޥީ މުތަޥައްލީ އައްމުޙައްމަދު އައްޝައިޚް މަޝްހޫރުވެފައިވާ 

ގެ ސުންނަތުންނާއި ޤުރްއާނާއި ވާއެއްޗެއްކަމީ ޥުޖޫދުގައި ޖިންނިއަކީ ". ވިދާޅުވިއެވެތައިމިއްޔާ އަލްއިމާމު އިބުނު  އުއްމަތު

ވަނުމަކީވެސް ތެރެއަށް ޖިންނި ހަށިގަނޑު އިންސާނާގެ އެފަދައިން ހަމަ އަދި . ކަމެކެވެ އިއްތިފާޤްވެފައިވާކައި އެކަމަށްޓަސަލަފުންވެސް 

މީހަކަށް މެދު ބުއްދިކޮށްފި އަދި އެކަމަކީ އެއާއި. ޘާބިތުވެފައިވާ ކަމެކެވެއިއްތިފާޤުން އިމާމުންގެ އެންމެހައި ސުންނަތުގެ  އަހްލުއް

. ދައްކައެވެވާހަކަ ޒާތުގެ އަދި ނޭނގޭ . އެސޮރު ވަދެއެވެގަޔަށް މީހާގެ ފައިވާ މޮޔަވެ.  ޔަޤީންކުރެވޭނެ ކަމެކެވެޙިއްސުތަކުންލޮލަށްފެނި 



!ޖިންނި ޮމޔަވުމަކީ ޙަޤީޤަތެއް

12 

މަރުވާވަރުގެ އެތިފަހަރެއް މޮޔަވެފައިވާ ޖެހިޔަސް ޖަމަލެއްގައި  !އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ނޭނގެއެވެއެއެއް އޭނާއަކަށް ! އަދި ކީއްތޯއެވެ

ގެނެސްފައިވާ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފެށުމުގައި މިލިޔުމުގެ ދަލީލަކަށް މިވާހަކަކޮޅުގެ . އެއް ނުކުރެވެއެވެއިޙްސާސް ސް މީހާގެ ގައިގާ ޖެހިޔަ

  .ނަޤްލު ކުރައްވާފައެވެވަނީ އިބުނު ތައިމިއްޔާ  ،ޙަދީޘްމިލިޔާ ތިރިން އާޔަތާއި 

"ِم الدىرجم مآد ِناب نِمي ِرجي انَطَيالش نَِّإ".  ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެلى اهللا عليه وسلمص هللاރަސޫލު 
.މިއެވެ ."ހިނގައިހަދައެވެމަގުން ލޭ ދައުރުކުރާ ދަރިޔާގެ އާދަމްގެ ޝައިޠާނާ ހަމަކަށަވަރުން ". )عليهمتفق (

.ވެވެއެ ކުރައްވާފައިނަޤުލުއެކަން ކިބައިން ސުންނަތުގެ  އަހުލުއްގައި  "ތުމަޤާލާ"ވެސް  އަޝްޢަރީ ޙަސަނުލް އަދި އަބުލް

ފޮތުގައިވެސް ލިޔުއްވި ބަޔާންކުރުމަށް ޚަބަރުތައް  ،ޚަބަރުތަކާއިޙުކުމްތަކާއި ޖިންނީންގެ ސުޔޫޠީ ވެސް  ޖަލާލުއްދީނުއްޡް އަލްޙާފި

.ގެންނަވާފައިވެއެވެޢަދަދަކަށް މަދުނޫން ޙަދީޘްތައްވެސް އަދި . ވެއެވެ ނަޤުލުކުރައްވާފައިޢިލްމުވެރިންކުރެން ގިނަ ވާހަކަ މިކަމާބެހޭ 
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ކަ މެދު ކަންތައްތަކާއި ދިމާވެފައިވާ މީހުންނަށް އަދި އެހެނިހެން ޙާދިޘާތަކާއި ދިމާވެފައިވާ ދިވެހީންނަށް މަޒުމޫނުގައި މި! އާދެ ވާހަ

ކަން ދިމާވެފައިވާ އި ދޮގުވާހަކަތަކާވާ ހަދާފައިމީސްތަކުން އެކުގައިމެ، މިބާބުގައި މިކަމާއި . އެވަރު އޮންނާނީ މަދުވެފައެވެދައްކައިފިނަމަ 

ކީ މައްޗަށް ޙަޤީޤަތުގެ މީގެ ހުރިމަކީ ވެފައި ދެކެތަށް ވާހަކަލައިގެންވެސް ބޮޑުކޮށް ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ވަރަށްވުރެ  ފަސްއެޅި، މިކަމަ

ން އެއްޗެއްގެ މިންގަނޑުއެ އެއްޗަކީވެސް  ކޮންމެ. ނޫނެވެޙުއްޖަތެއް އޮތް  ހިމަނައިލުމަށް ތެރޭޚުރާފާތުގެހަދައި ކަމެއްކަމުގައި ނުވާނެ 

:މާނައީ. )٣٩: يونس( Mµ ¶     ¸ ¹ º  .... Ë  L. ކުރައްވާފައިވެއެވެޥަޙީ هللا މާތް . އެއްޗެކެވެމިނަންޖެހޭ 

."ކަމަކާއިގެންނެވެއެނގިފައިނުވާ ރަނގަޅަށް އެކަމާމެދު އެބައިމީހުންނަށް ކުރީ އެދޮގުއެބައިމީހުން ! އަދި ކިއެއްތަ"

މާތް އުއްމަތުގެ އެސްފީނާއިން ކަމުގައި ހުށީ މަރުވާ  މީހުންގިނައިން އެންމެ އުއްމަތުގައި މިފަހު ރަށްޤަޟާ ޤަދަ! ދަންނައެވެ

އާއިއަދި އައްޠަބަރާނީ ޝައިބާ އަބީއިބުނު އަޙްމަދާއި އިމާމު އަދިވެސް . ޚަބަރުދެއްވާފައެވެ ވަނީ لى اهللا عليه وسلمصނަބިއްޔާ 

ފަނާވުން ހަލާކާއި އުއްމަތުގެ ކަލޭގެފާނުގެ ތިމަން". ވެއެވެޙަދީޘެއްގައި  ރިޥާކުރައްވާފައިވާ ކަލުންމިނޫން ބޭބައްޒާރުއާއި އަދި ލާ އަބޫޔަޢު

ކަތިލުން ޒަޚަމްކުރުމާއި ! ރަސޫލާއެވެއޭ ". ދެންނެވިއެވެއެބޭކަލުން އެހިނދު  ."ޠާޢޫނުންނެވެޒަޚަމްކުރުމުންނާއި އޮތީ ) މަރުވުން(

ތިޔަބައިމީހުންގެ ޖިންނީންގެ ތެރެއިން އެއީ ". ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް  "ކޮބައިތޯއެވެ؟ނަކީ ޠާޢޫދެން . ދަންނަމުއެވެއަޅުގަނޑުމެން 

  .ވެއެވެ ކުރައްވާފައިރިޥާ ގައިވެސް ނުބުއްވާ  ދަލާއިލުއްބައިހަޤީ  އިމާމުލްމި ޙަދީޘް  ."ލުމެވެގޯޅައިޢަދުއްވުންގެ 

ހިސާބަށް ފުންގެ ޢިލްމުކަވަރުކުރެވިފައިވާ   ފަރާތަކުން ހާރިހުދިރިއުޅުމުގެ ދީނެއްކަމާއި، ފުރިހަމަ އިސްމާލްދީނަކީ ފަހެ 

. ދީނެވެއެންމެ ފަހުގެ މިއީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ނުވާނީ އެހެން . އެނގޭހާވެއެވެކޮޅުންވެސް  މަޢުލޫމާތުމިދީނެއްކަން ދަތުރުކޮށްފައިވާ 
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ހިތާމަޔަކީ އިރުވެސް އޮތްމިހެންމިކަން . ނެވެދީހީ އިލާބާލައިލެއްވި ރުއްސަވައި هللا މާތް އަޅުތަކުންނަށް ދާންދެން ޤިޔާމަތަށް 

ގޮތް ކުރާނެ  ޤާއިމް އަދުލު އިންޞާފުކުރުމަށާއި، މަސަލަސް ކަންތައް ދިރިއުޅުމުގެ އެއުރެންގެ ތިބެމެ، ދަޢުޥާކޮށްގެން އިސްލާމުންކަމަށް 

އުނި އިންސާނުންގެ ނޭނގި ހެދޭނުހެދޭ ދައި ހަޤާނޫނުތައް ގެނެސް ރޯކާފިރުން ޖާހިލުވެފައިވާ ދީނާއިމެދު ޙައްޤު އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި 

هللا މާތް  ،ތިބިދެކިގެން ކަމުގައި ކަލާނގެ ފައިސާއަކީ ދީނެއް ޝަރީޢަތެއް ނުދަންނަ، ޤަޥާޢިދުތަކާއި، ހަދާފައިވާ ތަކުން ސިކުނޑި

ލަގަން ތިމާމެންގެ އަތްމައްޗަށް ޤަބޫލުކޮށް އެއުރެންގެ ހެޔޮއެދޭނެކަމުގައި އިސްލާމުންނަށް ބަޔަކު ދުޝްމަނު ޝަރީޢަތާއި ބާވައިލެއްވި 

هللا މާތް ނަޖިސްކަމުގައި ހަމަ މުޝްރިކުންނަކީ ވިޔަސް އަގުބޮޑުފޭރާން ހުދުވެފައި، ޓައީ ކިތަންމެ ފަހެ، . ތިބޭތީއެވެދޫކޮށްލައިގެން 

ޥަޙީ هللا ތް މާ. ހަނދުމަކޮށްދެމެވެމިއާޔަތް ގެ هللا ލަމުން ނިންމާ. ނިންމަވާފައެވެކަނޑައަޅުއްވާ ވަނީ ޤުރްއާނުގައި ކީރިތި 

.އެވެهللا ދެނެވޮޑިގެންވަނީ އަދި ". )٢١٦: البقرة( M  .... 7  8 9 : ;    < = L. ކުރައްވާފައިވެއެވެ

."ހަމަ ނޭނގޭނެއެވެކަލޭމެންނަކަށް 

.إنا ِهللا وِإنا ِإلَيِه راِجعون
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