ވޯޓަކީވެސް އަމާނާތެކެވެ.....
އެއާމެދު ޤިޔާމަތްދުވަހުން ތިބާ ޖަވާބުދާރީންވާން ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ:

މުސްލިމުންގެ ގުޅުން

) މި ލިޔުމަކީ މުސްލިމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓްލުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް އެންމެހާ
ދިވެހިންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ "މުސްލުމުންގެ ގުޅުމުގެ" ފަރާތުން
ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ .މިލިޔުމަކީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކާ ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކާ އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ
ދެކޮޅަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއްނޫނެވެ( .
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މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ މީސްތަކުން އުޅެންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތާއި މުޅިއިންސާނިއްޔަތަށް
އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ހިމެނިފައިވާ ހަމައެކަނި ދީނެވެ .މިދީނުގައި އައިސްފައިވަނީ ހަމައެކަނި
އަޅުކަންތައް

އަދާކުރަންވީ

ގޮތް

އެކަންޏެއް

ނޫނެވެ.

އަދި

ކިއެއްތަ،

އިންސާނާ

މިދުނިޔެއަށް

އުފަންވީއްސުރެ އޭނާ މިދުނިޔެއާ ވަކިވުމާ ހަމަޔަށް އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތް މިދީނުގައި ވަނީ
އަންގަވާދެއްވާފައެވެ .މަގުމަތީގެ އަދަބުތައްފަދަ އާދައިގެ ކަންކަމުން ފެށިގެން ޢިލްމީ ބޮޑެތި ޙަޤީޤަތްތަކަށް
ދާންދެން މިދީންވަނީ ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ .ވީއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުރިން
އިސްލާމްދީނުގައި އެކަމެއް ކުރަން އަންގާފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ބައެއް
ފަހަރަށް މިކަމާމެދު އެހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނުދެވެއެވެ .މިސާލެއްގެ ގޮތުން ވޯޓްލުމަށް
ބަލާލަމާތޯއެވެ؟ .ގިނަ މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ވޯޓްލުމަކީ މާ ބޮޑުކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ .ތިމާ ބޭނުން
މީހަކަށް ތިމާ ވޯޓްދޭންވީކަމަށެވެ .ތިމާއަށް ގިނަ ފައިސާދޭ ނުވަތަ ތިމާއަށް އެންމެ ގިނައިން އެހީވާ
ނުވަތަ ތިމާއާ އެންމެގާތް މީހަކަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ،ވޯޓު ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަމީހުން ބަލާމިންގަޑުތަކެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުރުމަކީ ތިމާ ފާފަވެރިވެދާނެކަމެއް ކަން ވިސްނެނީ
ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ.
ވޯޓްލުމަކީ  ،ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުމަށާއި ނުބައި ކަންތައްތައް ނަހީކުރުމަށްޓަކައި މުސްލިމް
ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ
މާނާގައި ވެއެވެ " .ތިޔަބައިމީހުންނީ ) މު ޙައްމަދުގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުންނީ ( މީސްތަކުންނަށް ފާޅުވި
އެންމެ ރަނގަޅު އުއްމަތެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ރަނގަޅު ކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް ނަހީކޮށް
މާތްﷲއަށް އީމާންވަމުއެވެ) ".آل ﻋﻤﺮان .(110
ވޯޓުދިނުމަކީ ،ޙައްޤަށް ނަޞްރުދީ ބާޠިލު އެއްކިބާކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއްވެސް މެއެވެ .ވީއިރު
ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފަންވާނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހުން ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
މިކަމުގައި ގާތްތިމާގެ ކަމަށާއި ރަ ޙްމަތްތެރިކަމަށާއި އަވަށްޓެރިކަމަށާއި ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަ ޙަތަށް ނުވަތަ
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ތިމާ ނިސްބަތްވާ ޖަމާޢަތަކަށް )ރަށަކަށް( ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ބަލައިގެން ވޯޓްދިނުމަކީވެސް ހުއްދަވާނޭކަމެއް
ނޫނެވެ .ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރުކުރައްވަނީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ތެދުވެރި ވުމަށެވެ.
އެގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ ވަ ޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!
ތިޔަބައިމީހުން ހެކީންގެ ގޮތުގައި ތިބޭއިރު މާތް ﷲ އަށްޓަކައި ޢަދްލަށް ރައްކައުތެރިވެ އެކަންމަތީ
ޤާއިމުވެ

ދެމިތިބޭށެވެ.

ދެކޮޅުވެރިކަމެއް

ބަޔަކުމީހުންގެ

މައްޗަށް

ތިޔަބައިމީހުންގައި

އުފެދިފައިވާ

ނުރުހުންތެރިކަމެއް،

ނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބަޔަކުންގައި އުފެދިފައިވާ ނުރުހުންތެރިކަމެއް

،

ދެކޮޅުވެރިކަމެއް އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ޢަދްލުވެރި ނުވުން މައްޗަށް އޮތް ސަބަބެއް ކަމުގައި މެދުވެރި
ނުކުރާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ޢަދްލުވެރިވާށެވެ .އެގޮތް ތަޤްވާވެރިކަމާ ގާތްކަން ބޮޑެވެ.

" )اﻟﻤﺎﺋﺪة (8

އަދިވެސް މާތް ﷲ ވަ ޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .އޭ އީމާންވެއްޖެ
މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންނީ އަދްލު ޤާއިމްކޮށް އެކަމުގައި ދެމިތިބޭ  ،އަދި މާތް ﷲ އަށްޓަކައި
ހެކިބަސް އަދާކުރާ ބަޔަކުކަމުގައިވާށެވެ .ގާތް ތިމާގެ މީހުން ނުވަތަ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ތިމާމެންގެ
އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ވެހެވެ .އެމީހަކީ ) އެމީހަކަށްޓަކައި ހެކިބަސް އަދާކުރެވޭ މީހަކީ (
މުއްސަންޖަކު ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ފަގީރަކު ކަމުގައި ވިޔަސް ފަހެ މާތް ﷲ އެދެމީހުންނަށް އައުލާ )
ގާތް ( ކަން ބޮޑެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ޢަދްލުވެރި ވުމުގައި އަމިއްލަ އެދުމަށް ތަބަޢަ ނުވާށެވެ .އަދި
ތިޔަބައިމީހުން ހެކިބަސް ބަދަލު ކުޅަޔަސް ނުވަތަ ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އެއްކިބާވެ ،ހުރަހެޅިގަތަސް
ދަންނާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ޚަބަރު ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހަކު ކަމުގައި މާތް
ﷲ ވެއެވެ.

"

)اﻟﻨﺴﺎء (135

ވީއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވޯޓްދޭއިރު އަދުލްވެރިވާންޖެހެއެވެ.
އެކަމުގައި ތެދުވެރިވާންޖެހެއެވެ .އެހެންނޫންނަމަ އެމީހަކު އެދޭ ވޯޓަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ވެދާނެކަމަށްޓަކައި ބިރުވެތިވެ ރައްކާތެރިވުން
ހުއްޓެވެ.
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އެއީ ރިޝްވަތު ހިފުމެވެ.
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުމުގައި ވަކިމީހަކަށް ވޯޓް
ދިނުމަކީ ދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ރިޝްވަތުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިގެން ހިމެނޭނެ ކަމެކެވެ.

އަދި

އެކަން ކުރުވާ މީހާއާއި ކުރާ މީހާވެސް ފާފަވެރިވާނެއެވެ .ދޭމީހާއާއި ހިފާ މީހާވެސް ފާފަވެރިވާނެއެވެ.
ވޯޓްހޯދުމަށްޓަކައި ފައިސާދޭމީހާއާއި އަދި އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެންނަށް ލަޢްނަތް ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ.
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ

ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ ". .ރިޝްވަތުދޭމީހާއާއި ރިޝްވަތު

ހިފާމީހާއަށް މާތް ﺍﷲ ލަޢްނަތް ލެއްވިއެވެ"  -اﺣﻤﺪ واﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ  . -އަދި ބައެއް ބޭކަލުންގެ
ރިވާޔަތުގައި އެދެމީހުންގެ މެދުވެރިއަކަށްވާ މީހާވެސް ލަޢްނަތުގައި ހިމެނޭކަމަށް އައިސްފައިވެއެވެ.

އެއީ ދޮގު ހެކި ދިނުމެވެ.
ވޯޓް ލާހިނދު މާތް ﺍﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިމާ އެހެކިވަނީ ،ތިމާ ވޯޓްދޭމީހަކީ އިންތި ޚާބުގައި
ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް އެންމެ ޙައްޤުމީހާކަމުގައެވެ .އެހެންކަމުން މާއްދީ ފައިދާތަކާއި
މައުނަވީ ފައިދާތަކަށްޓަކައި ވޯޓް ޙައްޤުނޫން ފަރާތަކަށް ވޯޓް ދިނުމަކީ ދޮގުހެކިދިނުމެވެ .ދޮގުހެކިދިނުމަކީ
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .މާތް ﺍﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ
މާނައިގައި ވެއެވެ " .ދެންފަހެ،

) އަޅުކަން ކުރެވޭ ( ބުދުތަކުގެ ނުތާހިރު ކަމުން ތިޔަބައިމީހުން

ދުރުހެލި ވާށެވެ .އަދި ދޮގުހެކިބަސް ބުނުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ) " .اﻟﺤﺞ  .(30އަދި މާތް ނަބިއްޔާ
ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ " .އޭ މީސްތަކުންނޭވެ .ދޮގުހެކިދިނުން މާތް ﺍﷲ އަށް ޝަރީކްކުރުމާ
އެއްފަދަވެއްޖެއެވެ .ދެން އިސްވެދިޔަ އާޔަތް ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއެވެ - ".اﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬي . -
އަދިވެސް

ކީރިތި

މާތް

ނަބިއްޔާ

ބޮޑެތި

ފާފަތަކާ

ބެހޭގޮތުން

ސުވާލު

ދެންނެވުމުން

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ " .އެއީ މާތް ﺍﷲ އަށް ޝަރީކްކުރުމާއި ނަފްސެއް ޤަތުލުކުރުމާއި މައިންބަފައިންނަށް
އިހާނެތިކޮށް ހިތުމެވެ ".އަދިވެސް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ " .އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ކޮބައިކަން ވިދާޅުވެދެއްވަން
ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ދޮގުހެކިދިނުމެވެ - " .ﻣﺴﻠﻢ . -
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އެއީ އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމެވެ.
މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރުކުރައްވަނީ އަޅުގަނޑުމެންކުރާ ކޮންމެކަމެއްވެސް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު
ކުރުމަށެވެ .އަމާނާތަކީ މީހަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ރައްކާކުރަންދީފައި ހުންނަތަކެތި އެކަންޏެއްނޫނެވެ.
ވޯޓަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އަމާނާތެކެވެ .އެއަމާނާތް އޭގެ ވެރިފަރާތަށް ރައްދުކުރުމަކީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ވޯޓްގެ ޙައްޤުވެރިޔާ ނޫން އެހެންފަރާތަކަށް ވޯޓްދީފިނަމަ،
އަމާނާތުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތަކަށް އެއަމާނާތް ރައްދުކުރެވުނީއެވެ .މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ
އާޔަތެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .ހަމަކަށަވަރުން އަމަނާތްތައް އޭގެ ވެރިންނަށް އަދާކޮށް ރައްދުކުރުމަށް މާތް
ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރު ކުރައްވައެވެ .އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ހުކުމް ކުރާނަމަ
ޢަދްލަށް  ،އިންސާފަށް ހުކުމް ކުރުމަށްވެސް އަމުރު ކުރައްވައެވެ ) " .اﻟﻨﺴﺎء (58
އަދި ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

ކަމެއް

ކަމުގައި

މާތް

ބަޔާންކޮށްދެއްވި އެއްކަމަކީ ،ކަންތައްތައް އެކަމުގެ އަހުލުވެރިން ނޫން މީހުންނާ

ނަބިއްޔާ
ޙަވާލު ކުރުމެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ .ކީރިތި ރަސޫލާ އަޞް ޙާބް ބޭކަލުންނާ ވާހަކަފުޅު
ދައްކަވަން އިންނެވި މަޖްލިހަކަށް އަޢްރާބީއަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ .ޤިޔާމަތް ވާނީ ކޮންއިރަކުންތޯއެވެ؟
ނަމަވެސް މާތް ނަބިއްޔާ އޭނާއަށް ޖަވާބު ނުދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ .އެހިނދު ބައެއް
ބޭކަލުން

ވިދާޅުވިއެވެ.

ނުރުހުންވެވަޑައިގަތީއެވެ.

އޭނާ
އަނެއްބައި

ދެންނެވި
ބޭކަލުން

އެއްޗެއް

އަޑުއިވިވަޑައިގެން

ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނަށް

އެކަލޭގެފާނު

އެއާމެދު

އޭނާގެ

ސުވާލު

އަޑުއިވިވަޑައިނުގަތީއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން ނިމިވަޑައިގެން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ " .ޤިޔާމަތް
ދުވަހާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރި މީހާ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ " އޭނާ ދެންނެވިއެވެ " .އަޅުގަނޑު މިހިރީއެވެ.
އެހިނދު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ " .އަމާނާތްތެރިކަން ނެތިދިއުމުން ޤިޔާމަތްވުމަށް އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ" .
އޭނާ ދެންނެވިއެވެ " .އަމާނާތްތެރިކަން ނެތިދާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ".ކަންކަން

ޙައްޤުނޫން ފަރާތްތަކާއި އެކަންކަން ޙަވާލުކުރެވުމުން ޤިޔާމަތަށް އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ" – .اﻟﺒﺨﺎري . -
ވޯޓްދިނުން އެންމެ ޙައްޤުފަރާތްކަން އެނގިހުރެ އެފަރާތަށް ވޯޓްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާއާއި އެހެނިހެން
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ވަސީލަތްތައް ދޭ ފަރާތަށް ވޯޓް ދިނުމަކީ އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމެވެ .އަދި އެއީ މަޤާމްތަކަށް
ޙައްޤުނޫން ފަރާތްތަކަށް މަޤާމްތަކަށް ޙަވާލުކުރުން ވެސް މެއެވެ.

އެއީ ހެކިބަސް ފޮރުވުމެވެ.
ވޯޓުލުމަކީ ދެވޭ ހެކިބަހެކެވެ .އެހެންކަމުން މަޤާމަށް ހޮވެންޖެހޭ ފަރާތް ނުހޮވުމަށްޓަކައި އެހެން
ފަރާތަކަށް ވޯޓްދިނުމަކީ ހެކިބަސްފޮރުވުމެކެވެ .މާތް ﺍﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި
ވެއެވެ ": .އަދި ތިޔަބައި މީހުން ) ހެކިދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ( ހެކިބަސް ސިއްރު ނުކުރާށެވެ .ހެކިބަސް
ސިއްރުކޮށް ފޮރުވާމީހާއީ އެމީހާގެ ހިތް ފާފަވެރިވެފައިވާ މީހެކެވެ .އަދި ﷲ ތަޢާލާ ތިޔަބައިމީހުން
ކުރާކަންތައް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ) ".اﻟﺒﻘﺮة (283
ހެކިބަސް ފޮރުވުމަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސް ދިނުމުން މަނާވެގަތުން އެކަންޏެއްނޫނެވެ .ޙައްޤު
ފޮރުވައި ފަރުދާކުރުމަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދަ ކަމެކެވެ .ބާޠިލް ފާޅުކޮށް މަތިވެރި ކުރުމަކީ ހަމަ އެފަދަ
ކަމެކެވެ .ހެކިދޭ މީހާ ހެކިދޭންޖެހޭނީ މާތް ﺍﷲ ގެ ވަޖްހަފުޅު އެދިގެންނެވެ .އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ރުހުން ހޯދުމުގެ އެދުމެއްގައެއް ނޫނެވެ .ވޯޓް ލުމަކީ ވެސް ހެކިދިނުމުގެ ވައްތަރެކެވެ .ވީއިރު ވޯޓް
ލާހިނދު މާތް ﺍﷲ ގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ތިމާ އެހެކިވަނީ ތިމާ ވޯޓްދޭމީހަކީ އިންތި ޚާބުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ
މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް އެންމެ ޙައްޤުމީހާކަމަށް ތިމާގެ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާކަމުގައެވެ .މާތް ﺍﷲ
ވަ ޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ހެކިވާއިރު މާތް ﷲ އަށްޓަކައި
ހެކިވާށެވެ) " .اﻟﻄﻼق  .(2ފައިސާއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދީގެން އެބައިމީހުންގެ
ހެކިބަސް ބަދަލު ކުރުމަކީ ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށްދެވޭ ހެކިބަހެއްކަމުގައި އެހެކިބަސް
ހެދުމެވެ .މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ޙަރާމް ކަމެކެވެ.
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އެއީ ބިންމަތީގައި ފަސާދައުފެއްދުމެވެ.
ފައިސާއާއި އަމިއްލަ މަޞްލަ ޙަތުގެ ބޭނުމުގައި މަޤާމަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހުން ނުވަތަ ޙައްޤު ނޫން މީހުން
އިންތި ޚާބު ކުރުމާއި އެފަދަ މީހުންނަށް މަޤާމް ދިނުމަކީ ބިމުގައި ފަސާދަ އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިވުމެވެ.
އެހެނީ އެފަދަ ބަޔަކަށް މަޤާމުތައް ލިބިއްޖެނަމަ އެމަޤާމުގެ ބޭނުންކުރާނީވެސް ފަސާދައާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި
ބާޠިލްގޮތުގައިކަން ޚުދް ވޯޓްދޭމީހާއަށް ވެސް އެނގޭނެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ
މާނާގައި ވެއެވެ ) " .ރަސޫލުންގެ ފަހުން ( އިޞްލާ ޙްވެ ހެޔޮވުމަށްފަހު ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ފަސާދަ
ނުކުރާށެވެ) " .اﻷﻋﺮاف .(56
ނިންމުން:
މަޤާމަކަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހަކަށް ވޯޓުދޭނެކަމަށް ބުނެފައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އެމީހާއަށް
ވޯޓްދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އެހެނީ އެފަދަ މީހަކަށް ވޯޓްދިނުމަށް ހުވާކުރި ނަމަވެސް އަދި ވަޢުދުވީ
ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އެވަޢުދު ފުއްދުމެއް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .އެއީ އޭނާ އެމަޤާމަށް ހޮވުމަށް ހުވާކުރި
މީހާއަކީ އެމަޤާމަށް ކުފޫ ހަމަނުވާ މީހަކު ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރާނަމައެވެ .މިފަދަ ޙާލަތުގައި އެވަޢުދު
ފުއްދަން

ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތް ނަބިއްޔާ

ގެ އަންނަނިވި ޙަދީޘް ބަސްފުޅެވެ " .މީހަކު

ކަމެއް ކުރުމަށް ހުވާކޮށް ،އެހެންކަމެއް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ކަމުގައި ފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ އޭނާ އެކުރި
ހުވަޔަށް ކައްފާރާދޭށެވެ .އަދި ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނުނު ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާށެވެ - " .ﻣﺴﻠﻢ . -
އަދި ކުރިން މިދެންނެވި ފަދަ ގޮތްގޮތުން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބޭނުން ކުރުމަކީވެސް ހުއްދަ
ކަމެއް ނޫނެވެ .އެހެނީ އެފައިސާ އައިސްފައިވަނީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަ ނޫން މަގަކުންނެވެ.
އެހެންކަމުން މުސްލިމުންނަށް އޮތީ މިފަދަ ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއާ މުޅިން ދުރުހެލިވުމެވެ .އަދި މިފަދަ
ފައިސާއެއް އަތުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ އެފައިސާ ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރާށެވެ .އެއީ ޙަރާމް އެއްޗެއް
އޭނާގެ ބަނޑަށް ނުދިއުމަށެވެ.
ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރާހާ ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ .މަޤާމަކަށް މީހަކަށް ،ވޯޓްދޭއިރު އެންމެ
ފުރަތަމަވެސް ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ މި ސުވާލުކޮށްލާށެވެ .ތިމާ ވޯޓްދިން ގޮތާ މެދު ﷲ ތަޢާލާގެ
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ޙަޟްރަތުގައި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ދުވަހުގައި ތިމާ ބުނާނީ ކީކޭބާއެވެ؟ މާތް ﺍﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ
އާޔަތެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .އެދުވަހަކުން ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން އެނބުރި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް
ދާންޖެހޭނެ ދުވަހާމެދު ބިރުވެތިވެ ) ރައްކައުތެރިވެގެން ( ތިބޭހުށިކަމެވެ .އެދުވަހުން ކޮންމެމީހަކަށްމެ
އެމީހެއްގެ އަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ލިބެންވީ އުޖޫރަ ހަމައަށް ލިބޭ ހުއްޓެވެ .އަދި ހަމަ އެކަކުގެ
މައްޗަށްވެސް އިންސާފެއް ނެތްގޮތުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ހުށިމެއެވެ)" .اﻟﺒﻘﺮة  (281މާތް
ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ޤިޔާމަތްދުވަހުން

ނަބިއްޔާ

އެއްވެސް ތަރުޖަމާނަކާ ނުލައި ﷲ ތަޢާލާ

ބަސް ވަ ޙީކުރައްވާނެ މީހަކު ކަމުގައި ނޫނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން

އެކަކުވެސް ނުވާނެއެވެ .ދެން

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކަނާތްފަރާތަށް ބަލާލާނެއެވެ .ތިމާ ކުރި ޢަމަލުތައް މެނުވީ ނުފެންނާނެއެވެ .ދެން
ތިމާގެ ވާތްފަރާތަށް ބަލާލާނެއެވެ .ތިމާ ކުރި ޢަމަލުތައް މެނުވީ ނުފެންނާނެއެވެ .ދެން ކުރިމައްޗަށް
ބަލާލާނެއެވެ .ދިމާއަށް ކުރިމަތީގައިވާ ނަރަކަ ފިޔަވައި އިތުރު ތަނެއް އޭނާއަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ .ފަހެ
ނަރަކައަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވާށެވެ .ކަދުރުފަޅިއަކުން )ކަދުރު ފަޅިއެއް ހޭދަކޮށްގެން ނަމަވެސް(
ނުވަތަ ހެޔޮބަހަކުން )ހެޔޮބަހެއް ބުނެގެން( ނަމަވެހެވެ – ".اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ . -
ކޮންމެ

މީހަކުވެސް

އެމީހެއްގެ

އަމިއްލަ

ނަފްސް

ހިސާބުކުރާށެވެ.

މުދަލާއި

ދަރީންނާއި

މައިންބަފައިންނާއި އެކުވެރީންގެ ފުށުން އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާނެ ދުވަހާއި މެދު ބިރުވެތިވާށެވެ.
އެދުވަހުން މަންފާއެއް ކުރާނީ ސަލާމަތް ހިތަކައިގެން އަންނަ މީހަކަށެވެ .ވީއިރު އަތުގެ ފަޤީރުކަމަށް
ނުބަލާށެވެ .ހިތްފަގީރުވެދާނެ ކަމާމެދު ވިސްނާށެވެ .އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޖްހުފުޅު އަދައި ،މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ﷲ ތަޢާލާއާއި އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަޞްރުދޭ ،ތަޤުވާވެރި ،މަޤާމަށް
އެކަށޭނަ މީހަކަށް ވޯޓުލާށެވެ .އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހެޔޮކަމާއި ތަޤުވާވެރިކަމާއި ،ޤާބިލުކަމުގެ
ގޮތުން ބަލާއިރު ހަމަހަމަ ބަޔަކު ތިބިނަމަ ނުވަތަ މަޤާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން
ތިބާއަށް ޔަޤީންނުވާނަމަ ،ވޯޓުލާނީ ކާކަށްތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އިސްތި ޚާރާ ނަމާދު ކުރާށެވެ .އޭރުން
ތިބާގެ ވޯޓަކީ ﷲ ތަޢާލާއާއި އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤުގައި ދެވުނު ހެޔޮކަންބޮޑު ހެކިބަހެއްކަމުގައި
ވެގެންދާނެއެވެ.
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