ިޤ ާޔ ަމ ުތގ ެ ަޢ ާލ ާމތް ަތކުގ ެ ެތ ެރ ިއ ްނ:

ހ ު ިރހާ ާބ ަވ ެތއްގ ެ ިފ ުތ ަނ ފާޅުވު ްނ
އިބްރާހީމް ނާޒިމް
ޤިޔާމަތް ދުވަސް ގާތްވެއްޖެކަމުގެ
ޢަލާމާތެއްގެ ގޮތުން ގިނަގުނަވެގެންވާ
ތަފާތު ފިތުނަތައް ފާޅުވުން ވަނީ
ލައްވާފަ އެވެ .މިއީ ތެދެއްކަން
އެނގިގެންދާނެ އެތައް ކަމެއް
އަހުރެމެންގެ މިޒަމާނުގައި މިވަނީ
ހިނގަންފަށާފަ އެވެ .ކޮންމެ މީހަކު
ވެސް ބަލައިލައިފި ކޮންމެ ދިމާއަކުން
ފެނިގެންދާނީ އެމީހެއްގެ ވަށައިގެން
ތަފާތު އެތަކެއް ބޮޑަތި ފިތުނަތައް
ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަން
ހުއްޓަތީ އެވެ.
ޙަރާމް ކަންކަން ކުރާތަން އުފަލަކަށް
ހަދައިގެން ބެލުމަކީ ވެސް ފިތުނައެކެވެ.
މި ޒަމާނުގެ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުގެ
އެހީގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ ގިނަ
ސެޓްލައިޓް ޗެނަލްތަކުން ހުރިހާ
ވަގުތެއްގައިހެން ދައްކަމުންދަނީ
ހުއްދަނޫން މަންޒަރުތަކެވެ.
މަޖައްލާތަކާއި ،އެތަކެއް އިންޓަނެޓް
ވެބްސައިޓްތައް ފުރިފައިވަނީ

ނަހީކުރެވިގެންވާ މަންޒަރުތަކާއި،

މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ޙަރާމްތަކެތި

ކަންކަމާއި ،ތަކެތިންނެވެ .ގިނަ

އެހެން މީހުންނަށް ފޮނުވުން ވަނީ

މީސްތަކުންގެ މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި،

ޢާންމުކަމަކަށް ވެފަ އެވެ .މިޒަމާނުގެ

ކޮމްޕޔުޓަރުތަކާއި ،އެނޫން ވެސް

ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ފާޅުވެފައިވާ

ތަފާތު އެކިއެކި އިލެކްޓްރޯނިކް

މި ފިތުނަ ވެގެންގޮސްފައި ވަނީ ބޮޑު

އާލާތްތައް ފުރިފައި ވަނީ ޙަރާމް

އިމްތިޙާނަކަށެވެ .ހެޔޮކަމުގެ މަގު

މަންޒަރުތަކާއި ،އަޑުތަކާއި،

އިޚްތިޔާރުކޮށް ،ހެޔޮގޮތް ލިބިގަންނަން

ފޮޓޯތަކާއި ،ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކާއި،

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް މިފަދަ

ވާހަކަތަކުންނެވެ .އަދި އެވަސީލަތްތައް

ކަންކަމުން އެއްކިބާވެގެން ދިރިއުޅެން
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ދަތިވާ ހިސާބަށް މިޒަމާނުގައި މި

މިގޮތުން އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ހެދުން

ބުނެވިދިޔަ ފިތުނަ ވަނީ ފާޅުވެފަ އެވެ.

އެޅުމާއި ،ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުން

އެކަމަކު ،މީހަކު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް

އެޅުން މިއީ ޙަރާމްކަމެކެވެ .އަދި މިއީ

މިފަދަ ކަންކަމުން އެއްކިބާވެގެން

ފާޅުވެފައިވާ ބޮޑު ފިތުނައެއްކަމުގައި

ހުންނަނީ ﷲއަށް ބިރުވެތިވާތީ ކަމުގައި

މެނުވީ ނުވެ އެވެ .ފިރިހެނުންނަށް

ވަނީނަމަ ،އެމީހެއްގެ ހިތަށް އީމާންކަން

ފަށުވި ފޭރާން ވަނީ ޙަރާމްވެގެންނެވެ.

އިތުރުކުރައްވައި ،އީމާންކަމުގެ

އަންހެނުން ފަދައިން ގަހަނާއެޅުން ވެސް

ފޮނިމީރުކަމާ ހިތްހަމަޖެހުން އެމީހަކަށް

ފިރިހެނުންނަށް ޙަރާމްވެގެން ވެއެވެ.

އެކަލާނގެ މިންވަރުކުރައްވާނެ އެވެ.

މިފަދަ އެންމެހާ ކަންކަމަކީ ވެސް ފިތުނަ
އެވެ.

ޙަރާމް މަގުތަކާއި ،ވަސީލަތްތަކުން

ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިކަމަށް
އަބޫ ހުރައިރާ (ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު)
ރިވާކުރައްވާފައި ވަނީ" ،ފިތުނަތައް
ފާޅުވުމުގެ ކުރިން ހެޔޮ ޢަމަލުތައް
ކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ .އެ
ފިތުނަތައްވާހުށީ ކަޅުއަނދިރި ރެއެއްގެ
އަނދިރިތައް ފަދައިންނެވެ .މީހަކު
ހެނދުނު މުއުމިނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެފައި
ހަވީރުވާއިރު ކާފިރުވެދެ އެވެ .ނުވަތަ
ހަވީރު މުއުމިނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި މީހާ
(އަނެއްދުވަހު) ހެނދުނުވާއިރު ކާފިރުވެދެ

ފައިސާ ހޯދުމާއި ،އެފަދަ ގޮތްގޮތުން

މިޒަމާނުގައި ފިތުނައިގެ ތެރެއަށް

މުއްސަނދިވުން ވެފައިވަނީ އަނެއް

ގިނަ މީސްތަކުން ވެއްޓިގެން ގޮސް،

ބޮޑު ފިތުނައަށެވެ .ތަނަވަސްކަން

ފިތުނަ ޢާއްމުވެފައިވާ މިންވަރަކީ އެފަދަ

ހޯދުމަށްޓަކައި ރިބާ ކެއުމާއި،

ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާ މީހާއަކީ

މުސްލިމް)

ރިޝްވަތުހިފުމާއި ،ބަނގުރާ ވިއްކުމާއި،

މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ބީރައްޓެހިވެ،

ހުއްދަނޫން ބާވަތުގެ ހެދުމާއި،

ބާކީވެފައި ހުންނަންޖެހޭ މީހެއްކަމުގައި

މި ޙަދީޘުން އެނގޭގޮތުގައި

އެބާވަތުގެ މުދާ ވިއްކުން ހިމެނިފައި

ވަނީ ވެފަ އެވެ.

ވަނީ ވެސް ބޮޑު ފިތުނައެއްކަމުގަ
އެވެ .މިފަދަ ޙަރާމް ގޮތްގޮތުން

ޙަޤީޤަތުގައި ފިތުނަ މާނަކުރެވޭގޮތަކީ

އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުންގެ ދުޢާތައް

އެފަދަ ކަންކަމުން އެއްކިބާވުމަށް

ﷲ އިޖާބަނުކުރައްވާނެ އެވެ .އެފަދަ

އަންގަވާފައިވާ ،ދީނުގައި ނުރުހުންތެރިވާ

މީހުންނަށްޓަކައި ﷲ ވަނީ އިންޒާރުގެ

ކޮންމެ ކަމެކެވެ .ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ

ބަސްފުޅު ވަޙީކުރައްވާފަ އެވެ.

ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ ހެޔޮލަފާ

ޢައުރަ ނިވާނުވާ ބާވަތުގެ ހެދުންތައް

މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ފަހުޒަމާނުގައި

ލައިގެން އުޅުމަކީ އަނެއް ބޮޑު

ފިތުނަތައް އައިސް ޖެހޭނެކަން

ފިތުނަ އެވެ .އަންހެނަކު ކަމުގައި

އަންގަވާފަ އެވެ .ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް

ވިޔަސް ،ފިރިހެނަކު ކަމުގައި ވިޔަސް

އާ ބާވާތެއްގެ ފިތުނައެއް އައިސް

އަޅަންޖެހޭނީ ޢައުރަ ނިވާވާވަރުގެ

ޖެހުމުން އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް

ހެދުމެކެވެ .އަޅާހެދުމަކުން ފަހަރުގައި

ބުނެވޭނީ ތިމަންމެން ނިމިގެންދާނީ

ޢައުރަ ނިވާވިކަމުގައި ވިޔަސް

މިކަމުގަ އެވެ .ދެން އެ ފިތުނަ

ހުއްދަނޫން ހެދުމެއްކަމުގައި އެ ހެދުން

ނެތިވެގޮސް އަނެއްކާ އާ ބާވަތެއްގެ

ވެދާނެ އެވެ .މިގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ

ފިތުނައެއް ފާޅުވެދެއެވެ.

ވަނާތައް ފާޅުވާފަދަ ގަޔަށް ބާރު
ހެދުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ .އަދިވެސް
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ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

އެވެ .މީހުން ދުނިޔެވީ ފައިދާއަށްޓަކައި
ދީން ވިއްކާލާނެތެވެ( ".ޞަޙީޙް

ފިތުނައިގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާނެ
އިމްތިޙާނުތައް ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެ
އެވެ .އިމްތިޙާނުތަކަށް ކެތްނުކުރެވުމުގެ
ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ހެނދުނު މުއުމިނެއްގެ
ގޮތުގައި ހުންނަ މީހާ ހަވީރުވާއިރު
ކާފިރުކަން އިޚްތިޔާރުކުރަނީ އެވެ.
އިރު އޮއްސޭއިރު މުއުމިނެއްގެ
ގޮތުގައި ހުރެފައި އިރުއަރާއިރު
ހުންނަނީ ކާފިރުވެފަ އެވެ .އެހާ
އަވަސް އަވަހަށް މީހާގެ ވިސްނުމަށް
އެފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް އެ އަންނަނީ
ފިތުނައިގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ
އިމްތިޙާނުތަކުގެ ބޮޑުކަމުން އެކަމަށް
ކެތްނުކުރެވިގެންނެވެ .ދުނިޔެވީ
މަންފާތައް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ދީން
ވިއްކާލާނެކަމަށް އޮތް ބަސްފުޅު މިއަދު
ޙަޤީޤަތަކަށް ވެފައި ވާތަން އަހުރެމެންނާ
ވަރަށް ގާތުން ވެސް ފެންނަމުން
އެބަދެއެވެ.
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