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  .ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވިސްނާ ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ މިއަޅުކަމާއިމެދު

  

. މިފުން ކާއިނާތުގެ ތެރެއަށް ބަލާލުމުން ފެންނަނީ ކަޅު އަނދިރި ކަމެވެ
ޙަޔާތުގެ  ކުޑަކުޑަ ތަރިއެއް ފަދައިން ދިއްލިފައި އެވަނީ، އިންސާނުން މިދުނިޔޭގެ

އެތަނުގައި އިންސާނުން . ވެ އެދުނިޔެ ތަޢާލާ ހެއްދެވި هللا ޓަކައި ވަޤުތުތަށް ހޭދަކުރުމަށް
   .ގޮތްގޮތަށެވެވަޤުތުތަށް ހޭދަކުރަމުން ދަނީ އެކި 

ނަމަވެސް . ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ ދަންވަރުގެ އަނދިރިކަން ފެތުރިފައެވެ
ތަކާއި ގެތަކުގައި ގުތަކުގައިވާ ޮހޅިބުރިރަށް ކަމުގައިވާ މާލޭގެ މަރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ 

ހަނގުރާމަ ކުރަމުން  ކަމާކަޅު އަނދިރި  ދިއްލާފައިވާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ޮބކިތައް އެ 
މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި މީހަކު އޭނާގެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް . ނީއެވެދަ

ލާ ކަޑައްތު ދަމާލައިގެން ނިދުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަ ބުރަކަށި ނިންމާލުމަށްފަހު، 
. ވިސްނަމުންދަނީ މާދަމާގެ ވަޤުތުތައް ހޭދަ ކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދުގައެވެ. އެވެނީކުރަމުންދަ

މާދަމާ ހަވީރު . ާމދަމާ މުދާކޮޅު ގުދަނުން ނެރެ ފިހާރާގައި އަތުރާލެވޭނެއެވެ"
" .ޑިޒައިން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެކައިރިއަށް ގޮސް އޭގެ އިސްތިހާރުތައް  މީހާ  ޑިޒައިންކުރާ 

ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރަކީ އަހަރެންގެ . "އޭނާ އަނެއް ފަރާތައް އެނބުރިލިއެވެ
. މިފަދަ ޚިޔާލެއްގައި އޮއްވާ އޭނާއަށް ނިދިއްޖެއެވެ" .ވެރިކަން ފިލާނޭ އަހަރެއެކަނިވެ

ން އޭނާގެ ބާރު ކެނޑިގެން އޭނާ އަމިއްލައަށް ވިސްނަމުން ދިޔަ ވިސްނުންތަކު

 !އެވެ ����� ��. ވެކެނަސް ފެންނާނީ ހުވަފެނެދެން އޭނާއަށް ފެނު. އެވެދިޔައީ

އަޅުކަންކުރުމުން . ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ މާދަމާ އޭނާ މިދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވޭނެ 
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. ނީއެވެގެންދަނުރުއްސަވާ މަގުގައި ވަޤުތުތައް ހޭދަކުރުމަށްފަހުވެސް ނިދިهللا އެއްކިބާވެ، 
  ތޯއެވެ؟އެކަލާނގެއަށް ތައުބާނުވެ ނިދަން ކެރެނީ ކާކަށްފަހެ 

ތަޢާލާ ރުއްސަވާ هللا ޕާޓީ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ބަޔަކު އެބައެއްގެ އްއެ
ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނުރުއްސަވާ ކަމެއްތޯ ބެލުމެއް ނެތި، ސައިޓުތަކުގައި ޖަހާނެ 

މޮޅު  ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ. ތަކެއްޗާއިމެދު ވިސްނަވިސްނާ ޮއއްވާވެސް ނިދިދާނެއެވެ
ކުރަހާނެ . ނައަކީ ވަރަށް މޮޅު މީހެކޭ މީހުން ބުނާނެތެވެކާޓޫނެއް ކުރަހައިފިނަމަ ތިމަން

  . މެދު ފިކުރުކޮށްކޮށް އޮއްވާވެސް ނިދިދާނެއެވެ ކާޓޫނަކާ
ވިސްނަމުންދަނީ މާދަމާ އޮފީހަށް ދާން ލާނެ  ޒުވާން އަންހެން ކުދިން 

ދުމެއް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްތައް ލަންބުވާލެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ހެ. ހެދުމަކާއި މެދުގައެވެ
  . ނުވަތަ ސެންޓެއް ނުވަތަ މޭކަޕެއް ކޮށްލައިގެން ބާވައެވެ

ން އެންމެ ފަހު އީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދައިގެމަތިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މި
ގެ هللاނިދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހެއްދެވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ . ފިކުރުކުރެވޭ ކަންކަމެވެ

هللا ކަމަކަށް ވާއިރުވެސް ދުވާލުގެ ވަޤުތުތައް ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ 
 އެކަލާނގެ ނުރުއްސަވާ  ވެސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ނިދިގެން މިދަނީގޮތަށް އަށް އުރެދޭ 

  .ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް . ޮއއްވައެވެ ޙާލުގައި

m��¨��§¦��¥��¤��£���¢��¡�����~
��¯��®���¬���«��ª��©l )�
��: ٢٣(  

ރޭގަނޑުގެ ނިދުން ލައްވައި، ދުވާލުގައި އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް "
ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމަށް އެދުން އެއީ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުގެ ހެކިތަކުގެ 

  ."އެއީ ހަމަކަށަވަރުން އަޑުއަހާ މީހުންނަށް ހުރި ދަލީލުތަކެކެވެ. ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ
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  .ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އަދިވެސް 

�m�S���_�� �̂�]��\��[����Z���Y�����X��W��V��U��T

c����b��a��`��l )������ :��(  
ކަލޭގެފާނު ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ، ހިޔަނި ފަތުރުއްވާގޮތް ކަލޭގެފާނު "

ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވިނަމަ ހިމޭންވެ ހުންނަ 
ދެންފަހެ އިރަކީ އެހިޔަނީގެ މައްޗަށް މަގުދައްކާ . ލައްވައިފީހެވެ އެއްޗެއްކަމުގައި އެހިޔައި

  ."އެއްޗެއް ކަމުގައި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ލެއްވެވީމެވެ
  

ގަންވީ މަގުދައްކަވައިދެއްވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހިއަ  

މެން ނިދުމުގެ ވަނީ އަޅުގަނޑު  ������ �� ���� � މުޙައްމަދު ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ 

ކުރިންނާއި އަދި ނިދާ ހޭލުމަށްފަހު ކިޔާނެ ދުޢާތަކާއި ޛިކުރުތައް އުނގަންނަވާ 
އެޛިކުރުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަންނަނިވި ޛިކުރުތަކާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެން . ދެއްވާފައެވެ

  .ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަމާ ހިންގަވާށެވެ

" ��� �� ��  ����� � !"�#�� $ %&!���" � !'���( �)�"%* �+��,�-  � �)  �. �/ ���� �� �� � �. !� �� �+��-  %* !� 
 �# !0 ��� !� ��1 �� �, � !0� �� !2 ���-  �� %* !�  �# �. ��1 �� �, � !3� %� !�  � ���.  ��� �� ��  %* 5" �# $ !� �6 � �)  !� �7 %,� �� �8"  

އީ މިއަޅާގެ ނަފްސު ހެއްދެވި هللا އިނބަ . ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާޯކއެވެ"
 އެނަފްސުގެ . އެވެهللا ގައްނަވަނީވެސް އިނބަ އަދި އެނަފްސުގެ މަރު . ފަރާތެވެ

އެނަފްސު ދިރުއްވައިފިނަމަ هللا އިނބަ . އަށެވެهللا މަރާއި އަދި ދިރުން ވަނީ އިނބަ 
އަދި އެނަފްސުގެ މަރު ގައްނަވައިފިނަމަ . އެނަފްސު ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާންދޭވެ
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އަޅާ ޢާފިޔަތަށް މި. އެވެهللا ހައްދަވާ ޮބޑު ކުރެއްވި . އެނަފްސަ ަށް ފާފަ ފުއްސަވާންދޭވެ
  ."ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެهللاއެދެނީ އިނބަ 

" %9� !� %/ �)  ��� �� ��  �# �. �:�  �� �# !0 ���"  

މިއަޅާގެ މަރުވުމާއި އަދި ދިރި ހުރުން . އޭ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލޯާކއެވެ"
  ."ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުންނެވެهللا ވަނީ އިނބަ 

  

��� ��  ހު ކިޔުމަށްވެސް ރަސޫލާ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ނިދިން ތެދުވުމަށްފަ  
އޭގެތެރެއިން މިއަންނަނިވި . ވަނީ ޛިކުރުތަކެއް އުނގަންނަވާ ދެއްވާފައެވެ ������� � 

  .ޛިކުރުތަކާއިމެދު ވިސްނުން ހިނގާލައްވަމާތޯއެވެ

"  ���������� ��������� ����� ��!�" ��! �#�$��� ��%��� ���" &�'(�� ��()�� �# �*��+�"  
އަށް ޙަމްދު هللا ދިރުއްވެވި )  އެބަހީ ނިދުމަށްފަހު (މަރު ހިއްޕެވުމަށްފަހު އަޅަމެންގެ "

  ."އަދި އަޅަމެން އެނބުރި ދިއުންވަނީ އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށެވެ. ހުއްޓެވެ

" �, �-�.�"� / ������ (/�)�0 (1���� &�#���2 �3 �4��5��0 &�'(�� ��()�� �# �*��+�
 �6�� �7�'��"  

އަދި މިއަޅާގެ . އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެهللا ޢާފިޔަތު ދެއްވެވި  މިއަޅާގެ ހަށިގަނޑަށް"
އަދި . ރައްދު ކުރެއްވެވީ އެކަލާނގެއެވެމިއަޅާގެ ހަށިގަނޑަށް ފުރާނަ އަނބުރާ 

  ."ދެއްވެވީވެސް ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ އިޛުނަ އެކަލާނގެއަށް ޛިކުރުކުރުމަށް މިއަޅާއަށް 
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ވަނަ  200އެސޫރަތުގެ ވަނަ އާޔަތުން  190ސޫރަތުގެ  >; �/���އަދި   

 190އެއާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން . އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް ކިޔެވުންވެސް ވާރިދުވެފައި ވެއެވެ
  .އާޔަތާއި މެދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަމާތޯއެވެ ވަނަ  191އަދި 

m�y�z� � � � �{�|�}�~�_�`�a� � � �b�

c�d�e�f�g�h�i� � � � �j�k�

l�m� �n�o�p� � � �q�r�s�t�u�

v�w�x�y� �� ���z��l );< ���/� :89: – 898(  
ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން ހައްދަވައި ރޭދުވާ ތަފާތު ކުރެއްވުމުގައި، ހެޔޮ ވިސްނޭ "

ހެޔޮވިސްނޭ (އެބައިމީހުންނަކީ . ބުއްދިވެރިންނަށް ކަށަވަރުވެގެން ހުރި ހެކިތަކެއް ވެއެވެ
ބެގެން މާތް ޮކޅަށް ތިބެގެންނާއި އިށީނދެ ތިބެގެންނާއި އޮށޯވެ ތި) ބުއްދިވެރިންނަކީ

. ހަނދުމަކޮށް، އަދި އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމާއިމެދު ފިކުރުކޮށް އުޅޭ މީހުންނެވެهللا 
މާނައެއް . ހައްދަވާ ޮބޑުކުރެއްވެވި ރަސްކަލޯާކއެވެ.) އަދި ދުޢާކޮށް ބުނެއުޅޭ މީހުންނެވެ(

. ވެނެތް ބާޠިލް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިނބަ ރަސްކަލާނގެ މިތަކެތި ހައްދަވާފައި ނުވެއެ
ފަހެ ނަރަކައިގެ ޢަޛާބުން އަޅަމެން . އިނބަ ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއިއެވެ

  ."ދިންނަވާންދޭވެ
އިސްވެ ދިޔަ ދުޢާތަކަށް ވިސްނާލާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނެނީ ވަރަށް   

މަތިވެރި އެއީ . ވެކަމެމުހިއްމު އެއް އަޅުކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާ 
ގެ ފޮތުގައިވާ هللا. ސްނާ ފިކުރު ކުރުމެވެއެއީ ވި. ވެކެހިތުގެ އަޅުކަމެ ވެގެންވާ، 
މެދު ވިސްނާ ފިކުރު ) ހެކިތަކާއި(ކާއިނާތުގައިވާ އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކާއި  އާޔަތްތަކާއި،
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ތަޢާލާ ވަނީ ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށް هللا . ކުރުމެވެ
އެކަލާނގެ ވާހަކަތަކާއި އަދި އެކަލާނގެ ވަނީ އިސްވެދިޔަ އުއްމަތްތަކުގެ  .އެވެއަންގަވާފަ

އަދި . ޖައްސަވައިދެއްވައިފައިވާ މިޘާލުތަކާ މެދު ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމަށް އަންގަވާފައެވެ
އަންގަވާފައި ވެސް މަށްއި ފިކުރު ކުރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފްސާއި މެދުވެސް ވިސްނަ

  .ކުރައްވާފައި ވެއެވެ ވަޙީهللا މާތް . ވެއެވެ

m��w���v��u���t��s��r��q��p��o��n��m
�xl )
��� :=:(   

ދެން ތިޔަބައިމީހުން އިންސާނުންގެ ގޮތުގައި  ،ތިޔަބައިމީހުން ވެލީން އުފައްދަވައި"
އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން  ،ބިމުގައި ފެތުރިގެން ދިއުން

  ."ވެއެވެ

�m� � �q��p��o��u��t��s��r
��}��|��{��z��y���x��wvl )
��� :==(   

އުޑުތަކާއި ބިން އުފައްދަވައި އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަސްމޮށުން ތަފާތު ކުރައްވައި، "
އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުލަަތއް ތަފާތުކުރެއްވުން އެއީ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުގެ 

ވަރުން އެއީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރީންނަށް ހުރި ހަމަކަށަ. ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ
  ."ދަލީލުތަކެކެވެ
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m��¹��¸��¶��µ��´��� � �³��²��±��°
��Å��Ä��Ã��Â� �Á�� À¿��¾�� � �½��¼� �»��º

���Ç��Æl )
��� :=�(   
އަދި ، ބިރެއްގެ ގޮތުގައި) އެބަހީ ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް(ތިޔަބައިމީހުންނަށް "
ލިބުމުގެ އެދުމެއްގެ ގޮތުން ވިދުން ދެއްކެވުން އެއީ  ފެން) ރަށުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް(

އަދި ހަމައެފަދައިން . އެކާަލނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ 
ބިން ) އެބަހީ ހަނަފަސްވުފައިވާ(މަރުވެފައިވާ  ،އުޑުން ވާރޭ ވެއްސަވާ އޭގެ ސަބަބުން

. ކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވެއެވެއެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ  ،ދިރުއްވުންވެސް
  ."ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ބުއްދި ކުރާ ބަޔަކަށް ހުރި ދަލީލު ތަކެކެވެ

  
މިއާޔަތްތަކުންވެސް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   

  .ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ

ވިސްނާ ފިކުރުކުރު ، ����=     ����    ��    ����ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު   

މީގެ ރިވެތި . ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހިރާ ފަރުބަދައިގެ ހޮޮހޅާގައި ވަޤުތުތައް ހޭދަކުރެއްވިއެވެ
މިގޮތުން މަޝްހޫރު . އެތައް މިޘާލުތަކެއް ސަލަފުންގެ ކިބައިން ބަޔާންވެގެންވެއެވެ

��A @?$ �� �<�ޞަޙާބީ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ B!@�C� �ފާނުގެ އަކީ އެކަލޭގެ 9#

  . ގިނަވަޤުތުތައް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރެއްވުމުގައި ހޭދަ ކުރެއްވި މަތިވެރި ބޭކަލެކެވެ

DE%D�7� �C!��� F9 ��ގެ ނިޢުމަތްތަކާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރު هللا. ވިދާޅުވިެއވެ ��/

އަދި ޞާލިޙް . ކަމެކެވެގެ ތެރެއިން ވާ ކުރުން އެއީ އެންމެ މަތިވެރި އަޅުކަންތަކު
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އެހެނީ،  .ހޭދަކުރެއްވިއެވެގިނަ ވަޤުތުތައް  ފިކުރު ކުރުމުގައި  ވިސްނާ  ،އަޅުތަކުން 
އަދި . ޙޭދަކުރުމަކީ ސުވަރުގޭގެ މަގަށް ދަލީލު ކުރާ ކަމެއްވެސް މެއެވެ ވަގުތު އެކަމުގައި 

ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންވަނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާއިމެދު އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު 
ންނަށް ނޭނގޭ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ބަޔާން ހިންގެވުމަށްފަހު، އަޅުގަނޑުމެ 

މިފަދަ އެތައް ކަމަކުންވެސް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން  ވީމާ  .ކޮށްދެއްވާފައެވެ
  . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެން ދެއެވެ

އޭގެތެރޭގައި އިސްވެ . ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ވެއެވެ  
ތަކާއި އާޚިރަތުގެ ކަންތަކާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔަވީ ދެންނެވި ކަންތައް

ފައިދާ ހުރި ކަންތައްތަކާއި ޢާއިލާއާ ގުޅުން  މުޖުތަމަޢުއަށް. ކަންތައްތައްވެސް ވެއެވެ
  .ވެވެއެކަންތައް ހުރި 

ރީތި މަލަކާއިމެދު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވިސްނުން ހިންގަވާ  އަޅުގަނޑުމެން  
 .ތަކެއްޗެވެށް ބަލާލުމުން އެކި މީހުންނަށް ވިސްނެނީ އެކި އެމަލަ. ލައްވަމާތޯއެވެ

ވިޔަފާރިވެރިއަކު ވިސްނާނީ އެވައްތަރުގެ މާ ވަރަށް ގިނައިން ވިއްކާލެވިދާނެ  ،މިޘާލަކަށް
. ށެވެނޫނީ ކުރެހުންތެރިއެއް ނަމަ ވިސްނާނީ އޭގެ ކުލަތަކަށާއި އޭގެ ޞިފައަ. ކަމަށެވެ

ފުރިހަމައަށް އީމާންވާ هللا އެކަމަކު . ފާތު ވެއެވެވިސްނުން ތަ  ސައިންސްވެރިއެއް ނަމަ 
  .ވިސްނާނީ އެމާ ހެއްދެވި ފަރާތުގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއި މެދުގައެވެމީހަކު އެއާ މެދު 

ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތަށް މަގު 
. ދައްކާ ފަދައިންނެވެއެއީ ރޭގަނޑު ދަތުރުކުރާ މީހަކަށް ތަރިތައް މަގު. ދައްކައެވެ

މިޘާލަކަށް . އެއާޔަތްތަކާއިމެދު ޣާފިލްވެފައެވެއެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ 
ފައިވާ ރަށެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށް މާގިނަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިއްލާ . ވިސްނާލަމާތޯއެވެ

 އެކަމަކު ރަށްފުށުގެ ރަށެއްގައި ހުރެ އުޑުމަތި ބަލާލުމުން . ތަރިތަކެއް ނުފެންނާނެއެވެ
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ހަމައެފަދައިން ޤުރުއާނުގެ . ވަރަށް ގިނަ ތަރިތައް އުޑުމަތިން ފެނިގެން ދެއެވެ
އާޔަތްތަކާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުންވެސް އެފަދަ އެތައް ތަރިއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  .ފެނިގެން ދާނެއެވެ
ނީ ވިސްނާ އަދި ގިނަ ސައިންސްގެ ހޯދުންތައްވެސް ހޯދިފައިވަ  

  .ކޮށްގެންނެވެފިކުރު 
އެކިއެކި މީހުންގެ ޠަބީޢަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ކާމިޔާބުވުމަށާއި   

ކުރުމާއި މުޢާމަލާތުގެ އެކިކަންކަމުގައިވެސް ވިސްނާ ފިކުރު ހިންގުމުގެ ދައުރު ވަރަށް ދަސް 
  .ޮބޑެވެ

ގައި ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމުގެ ލާމަރުޙައަރައިނުގަތުމުގެ އެންމެކުރީ ފާފަތަކަށް   
ކުރުމަށް އެންމެ ޮބޑަށް ހުރަސްއަޅާ އެންމެ ބޮޑު ވިސްނާ ފިކުރު . ޑެވެރު ވަރަށް ޮބދައު

މީހުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ . ވެއެއެކައްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢު
ހުސްވަގުތުތައް ހޭދަ ކުރަނީ ފިލްމުތައް ބެލުމުގައާއި ފާފަވެރި ބޭކާރު  އެމީހުންގެ

މެންގެ މާހައުލު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު. ކަންކަމުގައެވެ
   .ނީއެވެހުރަސްއަޅަ 
ގެ މަގަށް ލަންބުވާލައި هللا ،ޑުމެންގެ ޠަބީޢަތް މަޑުމައިތިރިކޮށް އާދެ އަޅުގަނ  

އެންމެ ފަސޭހަ އެއްކަމަކީ  ޓަކައި ކުރެވޭނޭ އެކަލާނގެއަށް ބޯލެނބުމަށް އަދި
މަރުވުމަށްފަހު ކަށްވަޅުން ތެދުވާ . ސްނުމެވެއަޅުގަނޑުމެންގެ އުޚްރަވީ ޙަޔާތާއިމެދު ވި

އަދި ، ހިސާބު ބެއްލެވުމާއި ،ހުންނަ ދުވަހާއިޮކޅަށް ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިބާ هللاދުވަހާއި 
   .ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމެއެވެ މެދު  ވަރުގެއާއި ނަރަކައާއިސު

ގެ ޛާތުފުޅާއިމެދު ވިސްނުން މަނާ هللا އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ   
އީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިބަލިކަށި ސިކުނޑިތަކަށް އެހިސާބަށް އެ . ކުރެވިގެންނެވެ
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ޚުދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރާނައިގެ . ވާޞިލްވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ނުވާތީއެވެ
. ޙަޤީޤަތާއިމެދުވެސް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ

ކަލާނގެ ކަލާމްފުޅާއި އެކަލާނގެ ކައުނުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަލާނގެ ދެނެގަނެވެނީ އެ 
  . އެހެކިތަކާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުންނެވެ. ތަކުންނެވެހެކިލައްވާފައިވާ 

ޙައްޤުވެގެން  ،ގެންގުޅުއްވާ އިލާހުކަމާއި އިމެން ހައްދަވަނޑުގައަކީ އަޅުهللا
ންފުޅުތަކާއި އަދި އެކަލާނގެ ނަ  އަޅުކަންވެވޭ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެކަލާނގެ ކަމާއި

ޞިފަފުޅުތަކާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތުގައި އެކަންކަމުން 
 އޭރުން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރާ އަޘަރުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމާ ހިންގަވާށެވެ

  .ލެނބިގެން ދާނެއެވެތަޢާލާ ރުއްސަވާ މަގަށް هللا އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތުގެ ޢަމަލުތައް 
ރުއްސަވާ މަގުގައި ހިނގުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް هللا އަޅުގަނޑުމެން  ،ދުޢާއަކީ

  !ނަށް ދެއްވުމެވެއެންމެން  އެކަލާނގެ އަޅުގަނޑުމެން 
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