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މުޤައްދިމާ 

.أمجعني وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 ރަސޫލާ  ޤުރުއާނާއި ކީރިތި އެއްޗެކެވެ. ޝައުޤުވެރިކަންދޭ ނުހަނު  އެއަށް މީސްތަކުން ވާހަކަތަކަކީ ބްރަތްތެރިޢި
 ވެސް ޢިލްމުވެރިން ދީނުގެ އަދި  ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ވާހަކަތަކެއް ގިނަ  ނުހަނު  ސުންނަތުގައިވެސް ގެ وسلم عليه هللا صلى

 ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ފޮތްތައް ލަވާލެއްވުމަށްފަހުއެކު  ވާހަކަތައް  ޢިބްރަތްތެރި

 ހުށަހަށާދިނުމަށް  ވާހަކަ ޢިބްރަތްތެރި މިފަދަ ބަހުން ދިވެހި މަޞްދަރުތަކުންނަގާ އެކި މިމަސައްކަތަކީ މިގޮތުން 
 މަސައްކަތެކެވެ. ފެށިފައިވާ

 ތަވްފީޤު  ހެޔޮ ހިނގުމުގެ  މަގުން  ވާ ރުއްސަ އެއިލާހު ،ބަރަކާތްލައްވާ ތައާލާ هللا މަސައްކަތުގައި އަޅަމެންގެ ދުޢާއަކީ
 ދެއްވުމެވެ.

 ސިނާން  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚު 

 )އެޑިޓަރ(
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ޖުރައިޖާއި ޖުރައިޖުގެ އެކުވެރިޔާ 
ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަން އެހީމެވެ.ޙަދީޘް  صلى هللا عليه وسلمهللا ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު رضي هللا عنهއަބޫ ހުރައިރާ 

،ޖުރައިޖުގެ އެކުވެރިޔާ ފިޔަވާ ވަސައްލަމަ އާއި ޢަލައިހިهللا މަރިޔަމްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢީސާ ޞައްލަ “

  .”ޅަފަތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކުއްޖަކު، 

ގެ ނަބިއްޔާއެވެ! ޖުރައިޖުގެ އެކުވެރިޔަކީ ކާކުތޯއެވެ؟ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.هللا އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ. އޭ 

ރާހިބެއް ކަމުގައިވިއެވެ.  ނާ އެކަހެރިވެ އަޅުކަންކޮށް އުޅުނުއޭނާގެ އަޅުކަންކުރާތަނުގައި، މީސްތަކުން ޖުރައިޖުއަކީ، “
އަދި އޭނާ އަޅުކަންކުރާތަނުގެ ތިރިން ހުއިހައްޕާ މީހަކު، އެމީހާގެ ގެރިތަކާއެކު ދާކަމުގައިވެއެވެ. އަދި އެއަވަށުގެ 

 މުގައިވެއެވެ.އަންހެނަކު އެހުއިހައްޕާ މީހަ ކައިރިއަށް އަންނަކަ

ޖުރައިޖުގެ މަންމަ އެއްދުވަހަކު އައިސް ޮގވާލިއެވެ. އޭ ޖުރައިޖުއެވެ! ޖުރައިޖު އޭރުހުރީ ނަމާދުކުރާށެވެ. 
ނަމާދުކުރަމުން އޭނާ ހިތާހިތާ ބުނެލިއެވެ. ތިމަންގެ މަންމައެވެ. އަދި ތިމަންގެ ނަމާދެވެ؟ އޭނާއަށް ވިސްނުނީ 

ތިންވަނަ ފަހަރަށް އެކަނބުލޭގެ ޮގވާލިއެވެ. އޭނާ ހިތާހިތާ ބުނެލިއެވެ. ތިމަންގެ ނަމާދު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. 
 މަންމައެވެ. އަދި ތިމަންގެ ނަމާދެވެ؟ އޭނާއަށް ވިސްނުނީ ނަމާދު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. އެކަނބުލޭގެއަށް އިޖާބަ 

هللا ނުންގެ މޫނުފެނުމުގެ ކުރީގައި، ނުދިނުމުން، އެކަނބުލޭގެ ބުންޏެވެ. އޭ ޖުރައިޖެވެ! ކަލެއަށް ނުބައި އަންހެ
 ކަލޭގެ މަރު ނުހިއްޕަވާނދޭވެ. އެއަށްފަހު އެކަނބުލޭގެ ހިނގައްޖެއެވެ.

 އަވަށުގެ އަންހެންމީހާ ވިހެއުމުން، ރަސްގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެނެވުނެވެ. 

 "ކާކުގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކުއްޖެއް ހެއްޔެވެ؟ މީ" ރަސްގެފާނު އެއްސެވިއެވެ.

  "ޖުރައިޖުގެ ފަރާތުންނެވެ."ބުންޏެވެ.  އެއަންހެންމީހާ 

 "އަޅުކަންކުރާތަނުގެ ވެރިޔާ ހެއްޔެވެ؟"ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

  "އާއެކެވެ."އެއަންހެންމީހާ ބުންޏެވެ. 

"ތިމަންގެ ކައިރިއަށް ގެންނާށެވެ. ތަން ތަޅާ ސުންނާފަތިކޮށް، އޭނާ  އަޅުކަންކުރާ ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އޭނާ

ކަރާއެކު ބަނދެގެން  ،އެބައިމީހުން، އެއަޅުކަންކުރާ ތަން ވެއްޓެންދެން ޯކރާޑިތަކުން ތެޅިޔެވެ. އަދި ޖުރައިޖުގެ އަތް
ރަސްގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެނެސްފިއެވެ. ޖުރައިޖު ގެންދިޔަ އިރު، ނުބައި އަންހެންވެރިންގެ ކައިރިން ގެންދެވުނެވެ. 
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ފެނުނު ހިނދު ހީލިއެވެ. އެއަންހެންވެރިންތައް އެހެން މީސްތަކުންނާއެކު އެހިނދު އޭނާއަށް އެއަންހެންވެރިންތައް 
 އޭނާއާ ދިމާލަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ.

  "މިއަންހެންމީހާ މިކުރަނީ ކޮން ދަޢުވާއެއް ހެއްޔެވެ؟"ރަސްގެފާނު އެއްސެވިއެވެ. 

  "ކޮން ދަޢުވާއެއް ހެއްޔެވެ؟"ޖުރައިޖު ބުންޏެވެ. 

އެއަންހެންމީހާ އެދަޢުވާކުރަނީ، އެއަންހެންމީހާ ވިހެއި ކުއްޖަކީ ކަލޭގެ ފަރާތުން ލިބުނު "ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
  "ކުއްޖެއްކަމަށެވެ.

  "ދަޢުވާކުރަނީ ކަނބުލޭގެ ހެއްޔެވެ؟"ޖުރައިޖު އެއަންހެންމީހާއާ ދިމާލަށް ބުންޏެވެ. 

 "އާއެކެވެ."އަންހެންމީހާ ބުންޏެވެ. 

  "ހެއްޔެވެ؟ ބާ "އެކުޑަކުއްޖާ ކޮޖުރައިޖު ބުންޏެވެ. 

 "އެކުއްޖާވީ އެއަންހެންމީހާގެ ކޮޓަރީގައެވެ."އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. 

  "ކޮއިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟"ބުންޏެވެ.  އިޖު އެކުއްޖާއާ ކުރިމަތިކޮށްޖުރަ

 "މީހާއެވެ.ގެރިތައް ބަލަހައްޓާ"އެތުއްތުކުއްޖާ ޖަވާބުދިނެވެ. 

  "ތިބާ އަޅުކަންކުރާތަން ރަނުން ތިމަން ހަދައިދެން ހެއްޔެވެ؟"ރަސްގެފާނު ޖުރައިޖަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

  "ނޫނެކެވެ."ޖުރައިޖު ބުންޏެވެ. 

  "ރިހިން ހަދައިދެން ހެއްޔެވެ؟"ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

  "ނޫނެކެވެ."ޖުރައިޖު ބުންޏެވެ. 

  "ޗަކުން ހެއްޔެވެ؟ދެން ކޮން އެއް"ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

  "ހުރިގޮތަކަށް އެތަން ހައްދަވާށެވެ. އެތަން ކުރިން "ޖުރައިޖު ބުންޏެވެ. 

  "ތިބާ ހިނިއައި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟"ރަސްގެފާނު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. 

"ވެރިވެއްޖެއެވެ.ތިމަންނައަށް އެނގުނުކަމަކުންނެވެ. ތިމަންގެ މަންމަގެ ދުޢާ ތިމަންގެ މައްޗަށް "ޖުރައިޖު ބުންޏެވެ. 

 ބައިމީހުންނަށް ޖުރައިޖު ދިނެވެ."ދެން އެކަމުގެ ޚަބަރު އެ

 اإلمام البخاري –* األدب املفرد  މަރުޖިޢު:



 މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަކީ ތިމާގެ ދުޢާ އިޖާބަވުމަށްވާ މަގެކެވެ.  2ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 
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 މަގެކެވެ.ތިމާގެ ދުޢާ އިޖާބަވުމަށްވާ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަކީ 
 އަލްއަޚް އިބްރާހީމް މަމްދޫޙްލިޔުއްވީ: 

 

 

صلى ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލާ  مارضي هللا عنه ބުން ޢުމަރު هللا ޢަބްދު 
 މެވެ. ތީ ތިމަން އަޑު އެހީޙަދީޘް ކުރައްވާ هللا عليه وسلم

ކުތެވެ. ދަތުރުމަތީ މީހަކު އެއްދުވަހަކު ދަތުރަކު ނު މީހުންކުރެ ތިންމަތެއްގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ އުން”
ނިދުމަށްޓަކައި ފަރުބަދައެއްގެ ހޮހަޅައަކަށް އެބައިމީހުންވަނެވެ. އެހިނދު ފަރުބަދަމަތިން ފުރޮޅިގެންއައި ވަރަށް ބޮޑު 

 ހިލައެއް އެހޮހަޅައިގެ ޮދރުމައްޗަށް ވެއްޓި ހޮހޮޅައިގެ ދޮރު ބަންދު ވެއްޖެއެވެ. 

އަށް هللا  ގެ ވަސީލަތުން ންނަށް ކުރެވިފައިވާ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކުތިޔަބައިމީހު "އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ބުންޏެވެ. 
  "ޞީބާތުން ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެއެވެ.މި މު މެނުވީ  ދުޢާކޮށްގެން 

! އަޅުގެ މައިންބަފައިންނަކީ ވަރަށް މުސްކުޅި ބަލިކަށި ބައެކެވެ. هللا'އޭ އެވެ.އެކަކު ދުޢާކުރި ފަހެ އޭގެ ތެރެއިން 
ވެ. އެއްދުވަހަކު އިސްކަން ނުދެމެ ށްއަޅުންނަ މިއަޅާގެ އަނބިދަރީންނާއި  ކިރުފޮދު އެރުވުމުގައިއެދެމީހުން ރޭގަނޑުގެ 

މައިންބަފައިން ނިދުމެުގ  މިއަޅާގެ ބަކަރިތައް ހުއިހެއްޕުމުގައި މާދުރު ހިސާބަކަށް ދާންޖެހުނެވެ. އަދި މިއަޅާގެ
ކުރިން އެދުވަހު ގެއަކަށް ނާދެވުނެވެ. ފަހެ އެދެމީހުންނަށް ރޭގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކިރު މިއަޅާގެ ބަކަރިތަކުން 
ފެލީމެވެ. އަދި އެދެމީހުން ނިދާފައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން އެދެމީހުންނަށް ކިރު ނުބޮވުނީތީ މިއަޅާވެސް އަދި މިއަޅާގެ 

އަދި އެދެމީހުންނަށް ތައްޔާރުކުރި އެދެމީހުންގެ ކުރިން ބުއިމަށް ނުރުހުނީމެވެ. ވެސް ންނާއި އަޅުއަނބިދަރީން 
ކިރުތަށި ހިފައިގެން އެދެމީހުން ހޭލާފާނެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި އެދެމީހުންގެ ގާތުގައި މިއަޅާ ހޭލާ ކޮޅަށް ހުރީމެވެ. 

އަޅުގެ މިޢަމަލަކީ  هللا!ތަށި ބޮއެފިއެވެ. އޭހޭލައި އެދެމީހުންގެ ކިރު  ހުއްޓާ އެދެމީހުން ފަތިސްވުމުން މިހެން
ހިލަގަނޑުގެ ސަބަބުން އިބައިލާހުގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި މިއަޅާ ކޮށްފައިވާ ހެޔޮކަމެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅަމެންނަށް މި

 ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ.'  ދިމާވެފައިމިވާ ކަންތަކުން 

ލިއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އަދިވެސް އެކަކަށްވެސް އެތަނުން ބޭރަށް ފަހެ ހިލަގަނޑު ޮދރުމަތީން ކުޑަކޮށް އެއްފަރާތް ވެ
 ނިކުމެވޭވަރެއް ނުވެއެވެ.
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 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلىނަބިއްޔާ 

ވިއެވެ. އޭނާ ދެކެ މިއަޅާގެ ޮބޑުބޭބެގެ އަންހެން ދަރިއަކު هللا!އަށް ދުޢާކޮށް ދެންނެވިއެވެ. 'އޭ هللاދެވަނަ މީހާ 
ށްވުރެ ބޮޑަށް މިއަޅާ ލޯބިވީމެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިއަޅާއަށް ހަދިޔާކުރުމަށް މިއަޅާ ހުރިހާ އެންމެނަ

އެދުނީމެވެ. އެކަމަކު އެއަންހެން ކުއްޖާ މި )ނުބައި ފާޙިޝް( ޢަމަލު ކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެޮކޅުހެދިއެވެ. މިގޮތުން 
އެއީ ފަހު އެއްދުވަހަކު މިއަޅާގެ ގާތަށް އައެވެ. ފަހެ، މިއަޅާގެ ކިބައިން އެތަށް ދުވަހަކު ދުރުހެލިވެގެން ހުރުމަށް 

ދީނާރު ދިނީމެވެ. އެއީ މިއަޅާ ބޭނުންވާ ކަންތައް  021މިއަޅާ އޭނާއަށް ބަނޑުހައި ހޫނުކަމެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. 
ރަސްނައަޅާތޯ، ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިއަޅާއަށް ހަދިޔާ ކުރޭތޯއެވެ. މިއަޅާގެ ހިތުގެ އެދުމަށް އޭނާ ހު

އެކަމުގެ އެދުމުގައެވެ. ފަހެ މިއަޅާ އެދުނު އެދުން އޭނާ ޤަބޫލުކުރިއެވެ. ދެން އޭނާއާއެކު މިއަޅާ ހިތްއެދޭ ކަންތަކަށް 
 ލު މިސީއަރައިގަންނަން ތައްޔާރުވެ ދެމީހުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވީ ހިނދު އޭނާ ބުނެފިއެވެ. 'ބަންދުވެފައިވާ 

ފަހެ އެކަންކުރުމަށް މިއަޅާއަށް ދަތިވިއެވެ. ވެ.' ލުމުގެ ހުއްދަ ތިބާއަކަށް ނުދެމެޙައްޤުގޮތުގައި މެނުވީ ކަނޑައި
އޭނާގެ ކިބައިން ދުރުހެލިވެގަނެގެން ހިނގައްޖައީމެވެ. އޭރުވެސް މީސްތަކުންކުރެ މިއަޅާ އެންމެބޮޑަށް  އެހެންވެ

 މިއަޅާ هللا! އި ދޫކޮށްލީމެވެ. އޭލޯބިވާމީހަކީ އެއީއެވެ. އަދި އޭނާއަށް މިއަޅާ ދިން ފައިސާތައްވެސް އަތުނުލަ
އަޅަމެންނަށް ކަމުގައިވަނީ ނަމަ ކުރިކަމެއް އިބައިލާހުގެ ވަޖުހުފުޅު އަދައިގެން މިފަދައިން ޢަމަލުކުރީ ހަމައެކަނި 

 ' ދިމާވެފައިމިވާ ކަންތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ.
އެއްފަރާތް ވެލިއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އަދިވެސް ފަހެ އޭނާގެ ދުޢާ ނިމުމާއެކުވެސް ހިލަގަނޑު ދޮރުމަތީން ކުޑަކޮށް 

 ވެ.ނުން ބޭރަށް ނިކުމެވޭވަރެއް ނުވާކަން ކަށަވަރެއެކަކަށްވެސް އެތަ

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه هللا صلىނަބިއްޔާ 

ންގެ ކުއްޔަށް މަސައްކަތް ކުރުވީމެވެ. އަދި އެބައިމީހު  މިއަޅާ ބަޔަކުލައްވާ هللا!އޭ"ތިންވަނަމީހާ ދުޢާކޮށް ދެންނެވިއެވެ.
ށް އެންމެންނަށް އެބައިމީހުންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ އުޖޫރަ ތިމަން ދިނީމެވެ. އޭނާއަށް ދިނުމަ ތެރެއިން އެކަކަށް ފިޔަވާ

އްކަތްކޮށް އޭނަގެ އޭނާ އެނބުރި ދިޔައީއެވެ. ފަހެ ތިމަންއަޅާ އޭނާގެ އުޖޫރައިން މަސަ ކަނޑައެޅުނު އުޖޫރަ އަތުނުލާ 
ފަހުން އެއިން ވަރަށް ގިނަގުނަ މުދާތައް އިތުރުވެއްޖެއެވެ.  އުޖޫރަ ގިނަކޮށް އިތުރު ކުރަމުން ދިޔައީމެވެ. އެންމެ

އަހަރެން މިއައީ އަހަރެން ބަހައްޓާފައިދިޔަ "ފަހެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އޭނާ މިއަޅާއާ ބަދަލުކޮށް ބުނެފިއެވެ. 
އި، ހުރިހާ މުދަލަކީ ) ޖަމަލާއި، ގެރިބަކަރިއާ ނީމެވެ. ތިބާއަށް ތިޔަފެންނަގުތު މިއަޅާ ބު އެވަ "އުޖޫރަތައް ބަލައެވެ.

 ވެ. އަޅުންނަކީ( ތިބާގެ އުޖޫރައިން އައިސްފައިވާ ތަކެއްޗެ

ތިމަން އަޅާ  "އަހަރެންގެ އުޖޫރަ ދޭށެވެ.ގެ އަޅާއެވެ. އަހަންނަށް ފުރައްސާރަނުކޮށް هللاއޭ "އޭނާ ބުންޏެވެ. 
އެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުޅިންވެސް ތިބާގެ ޙައްޤެވެ! ތިބާ އެތަކެތި ގެންދާށެވެ. ރެން މިކުރަނީ ފުރައްސާރަވެ. އަހަބުނީމެ
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ފަހެ އޭނާ އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫނުކޮށް އެހުރިހާ ތަކެތި އެކުގައި ގެންދިޔައީއެވެ. އޭ އަޅުގެ ވެރި 
ހުފުޅު އަދައިގެން ކުޅަކަމެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅަމެން އިލާހެވެ! މިއަޅާ މިކުޅަ ކަންތަކަކީ އިބައިލާހުގެ ވަޖު 

 ފާނދޭވެއެވެ.'  މިންޖުކުރައްވާމިތިބަ މުޞީބާތުން 

އޭނަގެ ދުޢާ ނިމުމާއެކު ހޮހޮޅައިގެ ޮދރުމަތީ އޮތް ހިލަގަނޑު ކުޑަކޮށް އެއްފަރާތް ވެލިއެވެ. އެކަމަކު އެބައިމީހުންގެ 
 ވިއެވެ.ތެރެއިން އެކަކަށްވެސް ނިކުމެވޭ ވަރެއް ނު

 

 

ހޮހޮޅައިގެ ޮދރުމަތީ އޮތް ހިލަގަނޑު މުޅިން އެއްފަރާތް ވެއްޖެއެވެ.  [ފަހެ އެންމެ ފަހު މީހާގެ ދުޢާ ނިމުމާއެކު]
 "ފަހެ އެތަނުން ނުކުމެ އެބައިމީހުން ހިނގައިގަތެވެ.

 ކުރެއްވީ ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް[ރިވާ]

 

 މަތިވެރިކަމާއެވެ.މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގެ  !أكرب هللا
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 މަންމައެއްގެ ލޯބި 
 އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާންލިޔުއްވީ: 

 
 ޢަރަބި  ލިޔުއްވާފައިވާ ބަޣްދާދީ  ޙުސައިން  هللاޢަބްދު ގެނެސްފައިވާ، ފޮތުގައި  "6 ލިއްނާޝިއީން  އަލްޢަރަބިއްޔާ" މިވާހަކައަކީ  ޯނޓް:

 އެކަށީގެންވާ ހިނގުން ޢިބުރަތްތެރި، އެހެންނަމަވެސް  .ނެތެވެ އެނގޭކަށް ވާހަކައެއްކަމެއް  ޙަޤީޤީ  ނުވަތަ ޚިޔާލީ  .ތަރުޖަމާއެކެވެ ވާހަކައެއްގެ
 ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ކުރިއަށް  ވާހަކައިގެން ވާހަކައެކެވެ.

 

ތިމަންގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް، އޭނާގެ ހިތްގައިމު ރަށުގައި ތިމަންގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ދަޢުވަތުދިނެވެ. އެ 
ގެ ގަޑިއިރު 02ގަނޑަކަށް ކާރުގައި އެކުވެރިޔާގެ ރަށަކީ ކުޑަ ރަށެކެވެ. ވެރިރަށާ އެ ރަށާ ދެމެދުގައި ވަނީ ގާތް

ން ވާހަކަދައްކައި، ހީ ހެދީމެވެ. ހަމައެހެންމެ، ފަރުބަދަތަކުގެ ރިވެތި ރާސްތާއެވެ. އެރަށަށް ދިޔަމަގުމަތީގައި އަހަރެމެ 
ވެ. ދުވަސްވަރަކީ ވެރިރަށަށް ހޫނު ދުވަސްވަރެކެވެ. ދަތުރުގައި ވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުވިއެމަންޒަރުތަކުން ހިތަށް އުފާ

 އިޙްސާސްވެގެންދިޔައެވެ. ތިމަންމެން ފަރުބަދަތަކުގެ މައްޗަށް އެރިވަރަކަށް ފިނިހޫނުމިން ރަނގަޅުވެ، ފިނިކަން 

ރަށަކީ ވަރަށް ރީތި ރަށެކެވެ. ރަށް ވަށާލެވިފައިވަނީ ފެހިކަންގަދަ ޖަންގަލިންނެވެ. އުސްވެފައި ހުންނަ ބިންތަކުގައި 
ދަތުރުގެ ވަރުބަލިކަމާހުރެ ރަށުތެރެ ބަލާލުމަށް ދެވޭވަރެއް ނުވިއެވެ.  ،ގެތައް ގިނައެވެ. ތިމަންނައަށް ދެވުނު ދުވަހު

ދެވުނުއިރު ވަނީ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ދުނިޔެ މައްޗަށް ވެރިވެގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. ރޭގަނޑު ބޭރަށް އަދި އާ
ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ތިމަން ޚިޔާރުކުރީ އެކުވެރިޔާގެ ގޭަގއި މަޑުކޮށްލާށެވެ. ނިދުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއުމަށްދާންދެން 

 ތިމަންމެން ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ތިބީމެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ، އި ފޮތެއް ކިޔާލުމުގައި އިންދާން ރޭގަނޑު ދިހައެއްޖެހުމާ ކައިރިވެއްޖެއެވެ. އެނދު މަތީގަގަޑި
. އެރުއިމުގައި ވަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. ހިނދުހިނދުކޮޅުން އަންހެނެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު އައިސް ކަންފަތުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ

ރާދިމާލަށް ދިޔައީމެވެ. އެ ރުއިމުގެ އަޑު އެ އަންނަނީ ކައިރީގައި އަޑުތަފާތުވެއެވެ. ތިމަން އެނދުން ތެދުވެ، ކުޑަދޮ
 ހުރި ގެއަކުންނެވެ.

ޖެހިގެން އައިދުވަހު ހެނދުނު، އެ ރުއިމަކީ ކޮން ރުއިމެއްތޯ ތިމަންގެ އެކުވެރިޔާ ކުރެން އަހާލީމެވެ. އެކުވެރިާޔ 
ވެ. އޭނާ، އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް އެއީ ބުއްދިހަމަނުޖެހޭ އަންހެނެއްގެ އަޑެ“ތިމަންނައަށް ޖަވާބުދިނެވެ. 

ދެކެ ނުހަނު ގޮވާއަޑެވެ. އެ ދަރިފުޅު އުޅެނީ އެ އަންހެންމީހާއާ ދުރުގައެވެ. އެ އަންހެންމީހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު 
އިތުރުވާހަކައެއް އެ އަންހެންމީހާއާ ބެހޭގޮތުން ތިމަންނައަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެ ދަރިފުޅަށް އެ  ލޯބިވާކަން ފިޔަވާ

މީހާ ބަލިވެ އިންދައި ވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ އައިސް އެ ދަރިފުޅު ގެންދިޔުމުން އެ އަންހެންމީހާ މޮޔަވީއެވެ. އަންހެން
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ނޫނެކެވެ. “ބުނީމެވެ.  ތިމަން” އެ އަންހެންމީހާގެ ރުއިމުގެ ސަބަބުން ތިބާއަށް ނިދަން އުނދަގޫވިތޯއެވެ؟
 ”ޤަތުގައިވެސް ވަރަށް ދެރަވިއެވެ.ކަށް އުނދަގުލެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީއަހަންނަ

ދެތިން ދުވަހެއްފަހެވެ. ތިމަން އެކަނިމާއެކަނި ހިނގާލުމަށް ނުކުތީމެވެ. ވަޤުތަކީ އިރުއޮއްސުމަށް އިރު ތައްޔާރުވަމުން 
 ދިޔަ ވަޤުތެވެ. ބޭނުމަކީ ކުރިމަތީގައި ފެންނަން އޮތް ބޮޑު ހިލަގަނޑަކާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމެވެ. ކުއްލިއަކަށް ތިމަން 
ހުއްޓުން އެރީ ކުރިމަތިން ފެނުނު ދިގު، ދޮން އަންހެނެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ އަންހެންމީހާގެ ޢުމުރު ގާތްގަނޑަކަށް 
ސާޅީހާ ގާތްވާނެއެވެ. ތިމަން ފެނުމާއެކު އެ އަންހެންމީހާ ބިރުގަތެވެ. އެ އަންހެންމީހާއަށް ހަދާނެގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. 

ވަތަ ދުވެ ފިލާނީތޯއެވެ. ކުޑަ ވަޤުތުކޮޅަކަށްފަހު ރުޅިވެރިކަމާއެކު ތިމަންނައަށް ތިމަންގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނާނީތޯ ނު
ތިމަންގެ ކިބައިން ބޭނުން ވަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިމަންގެ ފަހަތުން ކޮންމެތަނަކަށް ތިޔަ އަންނަނީ “ބުންޏެވެ. 

ފުކުރާށެވެ. އެއްވެސްޙާލެއްގައި ތިމަންގެ ދައްތާއެވެ! ތިމަންނައަށް މަޢާ“ތިމަން ބުނީމެވެ. ” ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
ޤަޞްދަކީ ދައްތައަށް އުނދަގޫކުރުމެއް ނޫނެވެ. އަދި ދައްތަގެ ފަހަތުން ދިޔުމެއްވެސް ނޫނެވެ. ތިމަންނައަކީ 

މިފަދައިން ބުނެ އެ އަންހެންމީހާއާ ދުރުވުމަށް ތިމަން ” ބީރައްޓެއްސަކީމެވެ. ދައްތައަކީ ކާކުކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.
ކުރީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންގެ ހެދުން ފެނިފައި ތިމަންނައަކީ އެރަށު މީހެއްނޫންކަމާއި، ނުބައިކަމެއްގެ ޤަސްދު

ނިޔަތެއްގައި އައިމީހެއްނޫންކަން އެ އަންހެންމީހާއަށް އިޙްސާސްކުރެވުމުން ތިމަންނައާ ވާހަކަ ދައްކާލުމުގެ 
ކޮއްކޮއަކީ “ފެށިއެވެ. އަދި ތިމަންނައަށް ބުންޏެވެ.  ޝައުޤުވެރިކަން އެ އަންހެންމީހާގެ ކިބައިން ފެންނަން

ކޮއްކޮ ތިމަންގެ ދަރިފުޅު ދެކުނިން ހެއްޔެވެ؟  …ކޮއްކޮ އޭނާ ދެކުނިން ހެއްޔެވެ؟  …ބީރައްޓެސަކީމު ދޯއެވެ؟ 
މިހެން ބުނެފައި ރޯން ފެށިއެވެ. ތިމަން ބުނީމެވެ. ” އޭނާ އެނބުރި އަންނާނަމޭ ކޮއްކޮ ކައިރީ ބުނި ހެއްޔެވެ؟

ދައްތާއެވެ! ހަމަޖެހޭށެވެ. ކޮންމެ ބީރައްޓެއްސަކަށް ދައްތަގެ ދަރިފުޅު އެނގޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ދައްތަގެ ވާހަކަ “
ކީ ގެއްލިފައިވާ މީހަކީމެވެ. އަހަން“ބުންޏެވެ. ” ދާނެއެވެ.ދިނުމުން ފަހަރެއްގައި ދައްތައަށް އެހީތެރިވެވިކިޔައި

ތީއެވެ. ގެ އަތުން އެބައިމީހުން އެ ދަރިފުޅު ޖަހައިގައްލިފައިވާ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންކުޑަކުއްޖެއް އެކުއްޖާގެ ގެ ގެ
 .”……ނެއެވެށް އެހީތެރިއެއް ނުވެވޭ ކޮއްޮކއަކަށް އަހަންނަ 

މި ޢިބާރާތާއެކު ވާހަކަ ދެއްކުން ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. 
އެ ދަރިފުޅުގެ ނަން ށް އެނގެނީ ވެ. ވާނީ އެހެންނެވެ. އަހަންނަ ކީ މޮޔައެކެއެންމެން ބުނާގޮތުގައި އަހަންނަމިރަށު “

.. އާހް، އާހް. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ …ބޭނުން ވަނީ  ގޮވެނީ އެ ދަރިފުޅަށެވެ. އަހަރެން  ށް އެކަންޏެވެ. އަހަންނަ 
ށްވެސް ނޭނގެއެވެ. އެދުވަހެއް އަޔަސް އަހަންނަކަބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްކަމެއް ޚުދު  ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން 

ރެވެނީ އެ ދަރިފުޅު އަންނާނެ ދުވަހަކަށެވެ. އެ ށް އިންތިޒާރުކުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަންނަ ކަށް ނޭނގޭނެއަހަންނަ
ށް ރިފުޅު ގެއްލިއްޖެކަން އަހަންނަންގެ ލޯތްބާއެކު އެ ދަކަން އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެދަރިފުޅަށްވެސް އެ

 އަންގައިދީފިއެވެ. އަދި މީސްމީހުން އެދައްކާ ވާހަކަވެސް އަންގައިދީފިއެވެ. މިއަދުވެސް އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 
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ކީ މޮޔައެކެވެ. މި ދުނިޔޭގައި ކުޑަ ދަރިފުޅަކަށްޓަކައެވެ. އެ ހޯދަނީއެވެ. އާއެކެވެ! އަހަންނަ އެ ދަރިފުޅު  އަހަރެން
ންގެ ކިބައިން ން ކުއްޖެކެވެ. އޭގެފަހުގައި އަހަރެންގެ ޙަޔާތް އަލިކޮށްދި ކީ ވިދާވިދުވަރެއް ފަދައިން އަހަރެ ދަރިފުޅަ

 ކީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށްޓަކައި މުޅި ދުނިޔެ ހޭދަކުރާ ންމެން ބުނަނީ އަހަންނަހާ އެއެކުއްޖާ ދުރަށް ލެވުނެވެ. ހުރި
މީހެއްކަމުގައެވެ. އެ ދަރިފުޅު ފެނިއްޖެމީހެއްނަމަ އެކުއްޖާގެ ރިވެތިކަމުން އެކުއްޖާއާ ދިމާއަށް މޫނު އަނބުރާނުލާ 

ންކުރީ ން އެކުއްޖާ ވަކިކުރީއެވެ. އެކަންގެ ކިބައި ވަނިކޮށް އަހަރެ  ހަމައެކަކުވެސް ނުދާނެއެވެ. މިފަދަ އުފާވެރިކަމާއެކު 
އްގައިކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ؟ އަހަރެން އެ ދަރިފުޅަށް ކަށް ނޭނގެއެވެ؟ އެކަންކުރީ ކޮން އިރެކިހިނެއްކަމެއް އަހަންނަ
 ން ވަރިކުރި އެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ މިރަށަށް އައެވެ. އަދި ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އެ ދަރިފުޅު ބަލިވެއިންދާ، އަހަރެ

ންގެ ހިނެއްކަމާމެދު ކޮއްކޮ އަހަންނާ ސުވާލު ނުކުރާށެވެ. އަހަރެކަން ކުރީ ކިހައިގަނެގެން ގެންދިޔައެވެ. އެޖަ
ކަށް އެ ދަރިފުޅު ހު، ހަތް އަހަރުފަހުން ނޫނީ އަހަންނަލޯމަތިން އެ ދަރިފުޅު ކުއްލިއަކަށް މިގެއްލުނު ގެއްލުމަށްފަ

 ”ނުފެނެއެވެ.

ނޫން އެހެންމީހަކު އެ  އަހަރެންހެންމީހާ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ކުއްލިއަކަށް އެ އަން
އަންހެންމީހާގެ ކުރިމަތީ އައިސް ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ. އެމީހަކާ ދިމާލަށް އެނބުރި، އެމީހަކާ ދިމާލަށް ބަސްބުނަން 

އާހް އޭ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅާއެވެ!  …”މަން ކުރިމަތީ ނެތް ފަދައެވެ. ފަށައިފިއެވެ. އެ އަންހެންމީހާއަށް ތި
ށް ފެނުނެވެ. ދަރިފުޅުވީ އަހަންނަ ށް ދަރިފުޅު ރު ވޭތުވެދިޔުމަށްފަހު އަހަންނަވަކިވުމަށްފަހު ހަތް އަހަ އަހަރެމެން 
ންގެ ދެލޮލުން މަންމައެއް ތިބާއާމެދު ޝައުޤުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ނުފެނޭ އްކަމުގައެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! އަހަރެދުރުމީހެ

ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ދިއްކޮށްލެވިފައި މިވާ ދެއަތް ދަރިފުޅަށް ނުފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް 
މި ހިތޮްގވާލާގޮވުން އަޑު ނީވޭ ހެއްޔެވެ؟ ބަހެއް ނެތި، ގެއްލިފައި މިވާ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ބަލައިގެން ތިޔަ 

ހެއްޔެވެ؟ އަދި  ދިވެސް ދަރިފުޅަށް މިކުރާ ދިގު އިންތިޒާރު ނުފުދެނީ ހުންނަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ހެއްޔެވެ؟ އަ
ގެ ދުވަސްތައް ތިޔަ ބޭކާރުކޮށްލީ ކިހިނެއްކަން ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅަށްފަހު އަހަރެން ތިމަން މިވާ ލޯބި ނުފުދެނީ 

 ”ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ؟ އޭ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ!!!

ން ލަށް އެނބުރުނެވެ. ހީވަނީ އެ އަންހެންމީހާގެ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ހޭވެރިކަ ދިމާ ދެން އަނެއްކާވެސް އަހަންނާ 
ންގެ ވަހަކަށް ބަދަލުވެއެވެ. މިއީ އަހަރެއޭ ކޮއްކޯއެވެ! ކުޑަކުދިންތައް ހާދަ އަ”ވީ ހެނެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. 

ން އެވެ. އިއްޔެ އަހަރެލުވެއްޖެދަރިފުޅުގެ ވާހަކައާއި އޭނާ އުޅުނު އުފާވެރިގޮތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން ބަދަ
ޖާބައެއް ންގެ ގޮވާލުމަށް އިޖެހީމެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެ އޭނާއަށް ގޮވާ ހެދީމެވެ. އަދި ހީ ސަކަރާތްވެސް 

އެ ދަރިފުޅުގެ ޅަފަތާއި ލޯބި ކައިރިވާކަށްވެސް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.  ނެތެވެ. އަދި އަހަންނާ 
ބައްޕަ މަރުވެއްޖެއެވެ. އަދި . އެތައް އަހަރުތަކަކަށްފަހު އެ ދަރިފުޅުގެ …ބައިން ޖަހައިގެންފިއެވެންގެ ކިއަހަރެ
ންގެ ލާ އެންމެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އެނބުރި އަހަރެންގެ ގާތަށް އައުމުން އަހަރެންގެ އާއިއަހަރެ
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ން ގޮވައިގެން ސޭހައެއްނުވިއެވެ. އަހަރެރަށުގައި އުޅުމަށް ފަ އެކުވެރިކަމުން މިންޖުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެދަރިފުޅަށް މި 
ން ވިއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ކަންކަން އަހަރެ ދަރިފުޅުގެ ޙަޔާތް ހޭދަކުރި ވެރި ރަށަށް ބަދަލުވިއެވެ. ދަރިފުޅު ބޮޑުމީހަކަށް 

ބޭރަށް ފުރާވާހަކަ  ގެންދިޔައީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްދުވަހަކު، ރަށުން 
ބުންޏެވެ. އަދި އެ ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ދިމާވި އަންހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކުރުން ކަމުގައިވެސް 

ން ޅު ހިނގައްޖެކަމުގައިވާނަމަ އަހަރެ ން ބާރުއެޅީމެވެ. ދަރިފުނުކުރުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން އަހަރެ  . އެދަތުރު …ބުންޏެވެ
 ށް ދިނެވެ.ވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަހަންނަސް ބުނީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުއެކަނިވާނެވާހަކަވެ

އެއްމަސްދުވަސް ވޭތުވެދިޔުމަށްފަހު، ދަރިފުޅުގެ އަނބިމީހާ ގޮވައިގެން އެނބުރިއައެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާދެކެ 
ނުނެވެ. ވާ ލޯބި އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ނުވިސް ންހަރެން ނުލާހިކު ލޯބިވީމެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ދެކެ އަހަރެއަ

އި އެ އަންހެން ގެންނުވާފަދަ ހުރަހެއް އަހަންނާށް އެފަދަ ހުރަހެއް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ކުޅަދާނަވެސަބަބަކަށްވީ އަހަންނަ
 އަހަންނާ ކުއްޖާއާދެމެދު ލެވިގެން ދިޔަތަނެވެ. މައްސަލަ ޮބޑުވެގެން އެންމެފަހުން ނިމުނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ 

އެ ދަރިފުޅުގެ ގޭގައި އިތުރުވެ ބާކީވެފައިވާ މީހެއްކަން  ވެ. އަހަރެއް ފަހުން އަހަންނަކީ ވާހަކަ ނުދެއްކުމާ ހަމައިންނެ 
ވިސްނާދިނެވެ. މިސަބަބާހުރެ އަހަރެންގެ މިރަށަށް އައިސް  ށް މުގައިވިޔަސް ދަރިފުޅު އަހަންނަޞަރީޙަބަހުން ނުބުނިކަ 

ންގެ ގާތަށް ވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަހަރެހުއްދަދިނުމަށް ދަރިފުޅުކުރެން އެދުނީމެ ންގެ ގޭގައި އުޅުމަށްއަހަރެ
ންގެ ގާތަށް ފުރަތަމަ ދެތިން މަހެއްގައި އަހަރެ ޒިޔާރަތްކުރުމަށްވެސް އެދުނީމެވެ. ދަރިފުޅު އެކަމާ އެއްބަސްވިއެވެ.

ން ހުއްޓިއްޖެއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ޚަބަރެއްނުވެ އައިސް ހެދިއެވެ. އޭގެފަހުން އައުން މަދުވަމުންގޮސް އެއްކޮށް އައު 
ށް ދިޔައީމެވެ. ދިޔުމުން އަހަންނަ  ން ދަތުރުކޮށްފައި ވެރިރަށަށް ޚަބަރެއްވޭތޯނަދުވަސްތަކެއް ވުމުން، ޚުދު އަހަރެގި

ވެސް މިއަދާޖެހެންދެން އެނގުނީ ދަރިފުޅުގެ އަންހެނުންނާއެކު، އެމީހުންގެ ރަށަށް ބަދަލުވި ވާހަކައެވެ. އޭގެފަހުން
 އަހަރެން ކަށް އެ ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުލިބެއެވެ. ކޮއްކޯއެވެ! ކޮއްކޮއަށް ތިޔަ ފެންނަ ފަދައިން އަހަންނަ

 ”މިވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ން ބަހެއް ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށްޓަކައި އަހަރެ  އެ އަންހެންމީހާގެ މިވާހަކަތައް އަޑު އެހުމަށްފަހު، އެ އަންހެންމީހާ
ސައްކަތް ކުރީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންގެ ބަސްތައް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ތިމަންނައަށް ފުރަގަސްދީ، ބުނަން މަ 

 އެނބުރި ހިނގައްޖެއެވެ.އޭނާ ބަލާލުމެއް ނެތި 
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 'އަލްއަސްޔާޙް'ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އާދަޔާޚިލާފު މައްސަލަ 
 ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން 

 

 ޙާލު ނުހަނު ގިނައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުންދެއެވެ.ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މުސްކުޅިން އުޅެމުންގެންދާ 
މެތި މިދަންނަވަނީ ހަނގުރާމަތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ބިންހެލުމާއި، ފެނޮްބޑުވުންފަދަ ސަބަބުތަކާހުރެ ނިކަ 

ނަމަވެސް  –އެފަދަ މީހުންވެސް ގިނަކަމާއެވެ!  –ހާލުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. 
 އެބައިމީހުންގެ ދަރިންގެ އަޅާލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނިކަމެތިވެފައިވާ މީހުންގެ ވާހަކައެވެ.

ވެ، އެންމެ ފަހުން ބުނެ، ދެބެއިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތު 'ތިމަންނައޭ މަންމަ ބަލަހައްޓާނީ 'މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި، 
ށް އެމައްސަލަ ގެންދިޔަ ވާހަކަ ބުނެވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އެހެނީ، ކޯޓަ

ތައް ހުށަހެޅޭތަނެވެ. ބުނެ، ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ 'ންމަ ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ އޭނައޭމަ ‘އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ 
 ނަމަވެސް މިފަހަރު ކަންތައް މިވީ ޢާއްމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. 

 ބުނެއެވެ. 'މަންމަ ބަލަހައްޓާނީ ތިމަންނައޭ‘މިފަހަރު ދެބެއިން ކޯޓަށް މިދިޔައީ 

 'އަލްއަސްޔާހް‘ދުރުގައި އޮންނަ  ކިލޯމީޓަރު  ވަރަކަށް  01ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށާއި  'ބުރައިދާ‘ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ، އާދެ
އަވަށުގައި ދިރިއުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ ނަމަކީ ޙައިޒާން އަލްފުހައިދީއެވެ. އޭނައާއި އޭނަގެ ކޮއްކޮ ޣާލިބާއި ދެމެދު 

ގައި ފަހުން އެދެމީހުން ނިންމީ އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ގެންދާށެވެ. އެދެމީހުންގެ ދެމެދު ދެބަސްވުމެއް އުފެދި އެންމެ 
މިއުފެދުނު ދެބަސްވުމަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް މުދަލުގެ ކަމެއްގައި، ނުވަތަ ބިމެއްގެ މައްސަލައެއްގައި އުފެދުނު 
ދެބަސްވުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އިނގިލީގައި އަޅާފައިއޮތް އެންމެ ލޮއި އަނގޮޓިއެއް މެނުވީ މިލްކިއްޔާތުގައި 

ދުނު ދެބަސްވުމެކެވެ. އާދެ، އެދެމީހުންގެ މަންމަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނުވާ، ނިކަމެތި މުސްކުޅި އަންހެނަކާމެދު އުފެ
ކަންތަކުގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުމެކެވެ. އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ އޭނަގެ ރިޢާޔަތުގެ 

 ބެހެއްޓުމަށެވެ. ދަށުގައި މަންމަ

ކީ އަންބެތް ދަރިއެއް ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މީގެކުރިން މަންމަ ބަލަހައްޓަމުން އައީ ޙައިޒާނެވެ. އޭނައަ
ހަމައެކަނި އުފަލަކީ އޭނާގެ މުސްކުޅި މަންމައަށް ޚިދުމަތްކުރުމުން ލިބޭ އުފަލެވެ. އޭނާގެ ހުރިހާވެސް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ 
 މަންމަގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ފެނުމުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާވެސް ވަނީ 
މުސްކުޅިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންއަންނަ ޣާލިބް، ބޭނުންވަނީ މަންމަ އޭނަގެ ގެއަށް 
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ގެންދާށެވެ. ޣާލިބްގެ އަނބިދަރިން ތިބެއެވެ. އެހެންކަމުން މަންމަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް، މިހާރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ 
 ށް ކަމުގައި ޣާލިބް ބުންޏެވެ.ގޮތެއްގައި ގެންދެވޭނީ ތިމަންނައަ

ޣާލިބްގެ މިވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ޙައިޒާނަށް ހަދާނެ ނަހަދާނެއެއް ނޭނގުނެވެ. އޭނާ މޮޔަވިފަދައެވެ. އޭނާގެ މަންމަ 
ހެއްޔެވެ! އެމަންމައާ ދުރުގައި އޭނާއަށް އެންމެ  ނުފެންނަ ހިސާބެއްގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭނީވެސް ކިހިނެއް

ކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޣާލިބާއެކު މަންމަ ފޮނުވަން ޙައިޒާން ދެކޮޅުހެދިއެވެ. ހިނދުކޮޅެއްވެސް ކެތްނު
މުސްކުޅިވިއެއްކަމަކު މަންމަ ބެލެހެއްޓޭނެ ކުޅަދާނަކަން ތިމަންނަގެ އެބަހުރި ކަމުގައި ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް 

ރު ހޯދާށެވެ. އެހެންކަމުން މަންމައަށް ޣާލިބްވެސް ބޭނުންވަނީ މަންމައަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބެން އޮތް އަޖު
ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އޭނާވެސް ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ކަމުގައިބުނެ، މަންމަ އޭނައާއެކު ފޮނުވާދިނުމަށް، ބޭބެ 

 ޙައިޒާންގެ ކިބައިން އާދޭހާއެކު އެދުނެވެ. ނަމަވެސް ޙައިޒާން ދެކޮޅުހެދިއެވެ.

ފަހުން އެމައްސަލަ ކޯޓާއި ހަމަޔަށް ގެންދިޔައެވެ. އަލްއަސްޔާޙް އަވަށުގެ  މިގޮތުގައި އެދެމީހުން ދެބަސްވެ އެންމެ 
ކޯޓަށް ވެއްދުނު އެންމެ އާދަޔާޚިލާފު މައްސަލަބެއްލެވި ޤާޟީ، އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ޞުލްޙަކުރެއްވުމަށް 

ރާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ދޫކު
ފަހުން މަންމަ ޙާޒިރުކުރުމަށް ޤާޟީ އެންގެވިއެވެ. އެއީ މަންމަ އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ ކޮންކުއްޖަކާއެކު  އެންމެ 

 ދިޔުމަށްތޯ ބެއްލެވުމަށެވެ.

ދެވަނަ އެންމެފަހުން ދެބެއިން، މަންމަ އުފުއްލައިގެން ކޯޓަށް ގެނައެވެ. އެކަކު ވަރުބަލިވުމުން، މަންމަ އުފުއްލީ 
މީހާއެވެ. އަދި އޭނާ ވަރުބަލިވުމުން އަނެއްކާވެސް ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިގޮތަށް އުފުއްލައިގެން މަންމަ 
ކޯޓަށް ގެނައުމުން، މަންމަ ދާން ބޭނުންވަނީ ކާކާއެކުތޯ ގާޟީ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އެހިނދު ޙައިޒާނަށް އިޝާރާތް 

)ޣާލިބް(  ހަރެންގެ މިދަރިފުޅަކީ އަހަރެންގެ ކަނާތުލޮލެވެ. އަދި އަނެއް ދަރިފުޅު ކުރުމަށްފަހު މަންމަ ބުންޏެވެ. އަ
އަށް އިޝާރާތްކުރުމަށްފަހު ބުންޏެވެ. އަދި މިއީ އަހަރެންގެ ވައަތުލޮލެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ބުނާނެ އެއްވެސް 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދަރިފުޅާ، މަންމަ  އެއްޗެއް ނެތްކަމުގައި މަންމަ ބުންޏެވެ. އެހާހިސާބުން މަންމަ ބެލެހެއްޓުމަށް 
ޙަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމް ކުރައްވަން ޤާޟީއަށް މަޖުބޫރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން، ޣާލިބްގެ އަނބިދަރިން 
 ތިބުމާއި، ޙައިޒާންގެ އުމުރާއި ހުރިހާކަމަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު ޤާޟީ ނިންމެވީ ޣާލިބާއެކު މަންމަ 

ށެވެ. ޤާޟީގެ މިޙުކުމް އަޑުއަހަން ޙައިޒާނަށް ކެތްނުކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯޓުތެރޭގައި ގަދަޔަށް ރުޔެވެ. އެވަގުތު ފޮނުވުމަ
އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޣާލިބްވެސް ރުޔެވެ. ދެން އެއަށްފަހު މަންމަ އުފުއްލައިގެން ކޯޓަށްވެއްދި ގޮތަށް، ޣާލިބްގެ ކާރާއި 

 ފުއްލައިގެން ގެންދިޔައެވެ.ހަމަޔަށް ދެމީހުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި މަންމަ އު
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މިއީ ޞަޙާބީން ނުވަތަ ތާބިޢީންގެ ދުވަސްވަރުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވުމުގެ 
ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން هللاމަތިވެރިކަމާއި، އެކަމުގެ އަޖުރު ރަނގަޅަށް ދަންނަ، މިޒަމާނުގެ ދެމީހުންގެ ވާހަކައެވެ. 

  މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތާ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ.އެންމެންނީވެސް 

 

  .މިއީ އައްރިޔާޟް ނޫހުގައި ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ -
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 ގެ އަޅުވެތިކަމަށް އަޅުތަކުން ނެރުން هللاއަޅުވެތިކަމުން  އަޅުންގެ
 ޒަމްޒަމް ފާރިޝްއަލްއަޚް ލިޔުއްވީ: 

 

ވަނަ އަހަރު ހިނގާދިޔަ ޤާދިސިއްޔާ ހަނގުރާމައިގައި ޢިރާޤަށް ވެރިވެގެން ތިބި ފާރިސީންގެ  01ހިޖުރައިން 
ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ، ންގެ ލަޝްކަރު ކުރިމަތިލި ހިނދުހަނގުރާމަވެރިންނާ މުސްލިމު 01111

ހުރި ރުސްތުމް، ސުވާލުކޮށް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަން ސާފުކޮށްދެވޭވަރުގެ ވިސްނުންތޫނު ޤާބިލު 
އިދެއްވުމަށް އެވަގުތު މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގެ ވެރިޔާ، ފަހުލަވާނަކު މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގެ ތެރެއިން ފޮނުވަ

ހުގައި ހުންނެވި ގެ އަރިހުން އެދުނެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރި رضي هللا عنه އްޤާޞްއަބީ ވަ ދު ބުންސަޢް
 ކިޔާ ބޭފުޅަކު އެކަމާއިގެން ރުސްތުމްގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. رضي هللا عنهޢާމިރު  ރިބްޢިއްޔު ބުން

 رضي هللا عنهޢާމިރު  ތެދުވެ ރިބްޢިއްޔު ބުންގެ އަމުރުފުޅާއިގެން  رضي هللا عنه އްޤާޞްސަޢްދު ބުން އަބީ ވަފަހެ 

ފަށުވި ފޮތިން ފަހައި، ރަނުން ، ގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން ދިޔައީވެ. އެހިނދު އެކަލޭރުސްތުމްގެ ގާތަށް ވަޑައިގަތެ
ތެރިކޮށްފައިވާ މަޖިލީހެއްގައި ޖަވާރިހުތަކުން ޒީނަތް  ޖަރީކުރެވިފައިވާ ބާލީސްތަކާއި، އިތާ މުތްތަކުންނާއި، އަގުބޮޑެތިހާ

 ރުސްތުމް އޭނާގެ ތާޖު އަޅައިގެން ރަނުން ހަދާފައިވާ އެނދެއް މަތީގައި އިށީނދެލައިގެން އިންތަނެވެ.

ދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު އިންނީެވ ވެ رضي هللا عنهޢާމިރު  ތުމްގެ މަޖިލީހަށް ރިބްޢިއްޔު ބުންރުސް

ނިކަމެތި ހެދުންކޮޅެއް ތުރުކުރައްވައިގެން، އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނޑިއާއި އައްޑަނަ ހިއްޕަވައިގެން، ވަރަށް އާދައިގެ 
ރުސްތުމްގެ ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަސް، ޢާމިރު ވެ. ފަހެ ރިބްޢިއްޔު ބުންކުރުކުރު އަހެއްގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެންނެ

ށް ދާންދެން ފައިބައިވަޑައިނުގެން އެޮސރުގެ މަތީ މަ ދަރުބާރުގައި އަޅާފައިވާ ދޫލައިގެ މައްޗަށް އަރައިފު
ސަވާރުވެވަޑައިގެން އިންނެވިއެވެ. އަދި އެހިސާބަށް ދެވުމާއެކު އަހުން ފައިބައިވަޑައިގެން އެތާނގައިހުރި 
ބާލިސްތަކުން ބާލީހެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުގެ ލަގަން އެއްސެވިއެވެ. އެއަށް ފަހު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަހަނާކޮޅާއި 
ހެލްމެޓާއި ކަނޑިއާއެކު އެހުރިގޮތަށް ރުސްތުމްއާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު ހުއްޓުވާ 

 ”ތިބާގެ ކަނޑި ބަހައްޓާށެވެ!: “އެކަލޭގެފާނަށް ބުނެވުނެވެ

މިއައީ އަހަރެން އަމިއްލަކަށް އަހަރެން ކަލޭމެންގެ ގާތަށް " ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޢާމިރު  ރިބްޢިއްޔު ބުން 
މިގޮތަށް އަހަރެން ހުރެގެން ވަންނަން ކަލޭމެން ނުރުހޭނަމަ އަހަރެން . އަހަރެން މިއައީ ކަލޭމެން އެދިގެން. ނޫން

 ."އެނބުރި މިދަނީ

 އޭނައަށް އިޛުނަދީ."“ބުންޏެވެ:  އެހިނދު ރުސްތުމް
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 ހުގައި ލެނގިލައި ރިބްޢިއްޔު ބުންއެނދުމަތީގައި އޮތް ބާލީމިހެން ބުނެ، ރުސްތުމް އޭނާގެ ލޮންސިއަށް ބާރުލައި 
 ”ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ އައީ ކޮންކަމަކައިގެން؟“އާ ދިމާލަށް އެނބުރިލިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ:  رضي هللا عنه ޢާމިރު

ގެ هللا ، އަޅުތަކުންގެ އަޅުވެތިކަމުން މީސްތަކުން ނެރެ" ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޢާމިރު  ރިބްޢިއްޔު ބުން 
( ހިތްދަތިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުން)އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް މީސްތަކުން ގެންދިޔުމަށް، އަދި ދުނިޔޭގެ ތާށިކަމުން 

ދުނިޔޭގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި ތަނަވަސްކަމަށް މީސްތަކުން ނެރެ، އަދި ދީންތަކުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން އިސްލާމްދީނެުގ 
ދީނަށް  އެކަލާނގެ. ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެން ފޮނުއްވެވިهللا ޓަކައި ޢަދުލުވެރިކަމަށް މީސްތަކުން ނެރުމަށް

ފަހެ އެ ދަޢްވަތު ޤަބޫލުކޮށްފި މީހާގެ ކިބައިން . ދަޢްވަތު ދިނުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް އަހަރެމެން ފޮނުއްވެވި
ގެ ވަޢުދުފުޅާ هللا އަދި އެ އެދަޢްވަތަށް އިންކާރުކޮށްފި މީހާއާ . އަހަރެމެން އެކަން ޤަބޫލުކޮށް އެނބުރި ދާނަން

 ."ކުރާނަންއަހަރެމެން ހަނގުރާމަ ބައްދަލުވާންދެން 

 ”ދަކީ ކޮބާ؟ޢުގެ ވަهللا “ނދު ރުސްތުމް ބުންޏެއެވެ: އެހި

މީހާއާ ހަނގުރާމަކޮށް ވަތަށް އިންކާރުކުރާ އެއީ އެދަޢު" ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޢާމިރު  ޖަވާބުގައި ރިބްޢިއްޔު ބުން
 "އަދި މަރުނުވެ ބާކީ ތިބި މީހުންނަށް ހަނގުރާމާގައި ކާމިޔާބު ލިބުން. މަރުވާ މީހާއަށް ސުވަރުގެ

ތިބާގެ ބަސް އަހަންނަށް އިވިއްޖެ. އެކަމަކު މިކަމާ މެދު އަހަރެމެން ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް “ރުސްތުމް ބުންޏެވެ: 
 މަށްޓަކައި ވަގުތު ދެވިދާނެތަ؟"ނައި ފިކުރުކުރުއަދި ތިޔަބައިމީހުންވެސް މިކަމާމެދު ވިސް 

އެކަމަށް ކަލޭމެން ބޭނުންވަނީ ކިތައް ދުވަސް؟ ! ާއނ" ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޢާމިރު  ރިބްޢިއްޔު ބުން
 "އެއްދުވަސްތަ؟ ނޫނީ ދެ ދުވަސް ތަ؟

އަހަރެމެންގެ ޤައުމުގެ ޮބޑުންނާ މިކަމާ ވާހަކަ ނޫން! އަދިކިއެއް، އަހަރެމެންގެ ވިސްނުމުގެ މީހުންނާއި، “ރުސްތުމް: 
 ”.ދައްކާ މަޝްވަރާކޮށް ނިމެންދެން

ޢަދާޥާތްތެރިންނާ  )صلى هللا عليه وسلم(،ގެ ރަސޫލާ هللا އެކަމަކު " ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޢާމިރު  ރިބްޢިއްޔު ބުން
އެހެންކަމުން، މިކަމާއި މެދު ކަލޭވެސް އަދި އެމީހުންވެސް . ބައްދަލުވުމަށްފަހު ތިން ދުވަހަށްވުރެ ލަހެއް ނުކުރައްވާ

 ."ޚިޔާރުކުރޭ އަދި މިދިން މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް . ވިސްނާ

 ”މީހާތަ؟ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ތިޔައީ “ރުސްތުމް: 

ހަށިގަނޑެއް ފަދަ ބައެއް، އެކަމަކު މުސްލިމުންނަކީ އެއް . ނޫން" ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޢާމިރު  ރިބްޢިއްޔު ބުން 
 ."އެބައިމީހުން އެއްބައެއް އަނެއްބައެއްގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވޭ
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ފަދަ މަތިވެރި މި ފިރިހެނާ މިދެއްކި “ބުންޏެވެ: ރުސްތުމް އޭނާގެ ޤައުމުގެ ޮބޑުން އެއްކުރިއެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް 
 ”؟ހުން އަޑުއެހިންތައަދި ހެޔޮ ވާހަކައެއް ދުވަހަކުވެސް ތިބައިމީ

މި ކުއްތާގެ ވާހަކައަށް ހެއްލިވަޑައިގެން މަނިކުފާނުގެ ދީން ދޫކޮށްލެއްވުމުން “ ޤައުމުގެ ޮބޑުން ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ: 
 ”ކަލާނގެ މަނިކުފާނު ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާށި! އޭނާގެ ފޭރާން މަނިކުފާނަށް ނުފެނޭތަ؟

ކަލޭމެންނަށް ހަލާކު ހުރި! އޭނާގެ ފޭރާމަށް ނުބަލާ. އޭނާގެ ވިސްނުމާއި، ބަސްމަގާއި “ރުސްތުމް ބުންޏެވެ: 
ނޫން. އެމީހުންގެ ދޫފަސޭހަކަން ދެކިބަލަ. ހަމަކަށަވަރުން މުސްލިމުންނަކީ، ފޭރާމާއި ކާ ތަކެއްޗާ ހެދި އުޅޭ ބައެއް 

 ”.މީ މީހާގެ ޙަސަބާއި ނަސަބުގާތުގައި މުހިން 

ގެ ކޮންމެއަކަސް މިކަންތައްތަކަށްފަހު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް މުސްލިމުން 
ގެ އަހިރުން ރުސްތުމް އެދުނެވެ. އެގޮތުން، މިފަހަރު  رضي هللا عنه އްޤާޞްކޮމާންޑަރު ސަޢްދު ބުން އަބީ ވަ

 ވެ.ފޮނުއްވިއެ رضي هللا عنهޣީރަ ބުން ޝުޢްބާ މު-އްވި މާތް ޞަޙާބީ އަލް ރުއްސުންލެهللا އެކަމަށްޓަކައި 

ހަމަކަށަވަރުން “ވަދެވަޑައިގެންނެވުމުން ރުސްތުމް ބުންޏެވެ:  رضي هللا عنهޝުޢްބާ  މުޣީރަ ބުން-ރުސްތުމްގެ ގާތަށް އަލް
ރިވީމު. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ އަހަރެމެންގެ އަވަށްޓެރިން. އެހެންކަމުން އަހަރެމެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިޙްސާންތެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ފިއްލަވައިދެއްވީމު. ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ 
ޤައުމަށް އެނބުރި ދޭ. އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަހަރެމެންގެ ޤައުމަށް އެރުން މަނައެއް 

 ”.ނުކުރާނަން

ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެމެންނަކީ ދުނިޔެއަށް އެދިގެން " ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޝުޢްބާ  ބުން  މުޣީރަ -އަލް
މީ، އަދި އަހަރެމެން އެދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވަނީ ހަމައެކަނި އަހަރެމެންނަށް މުހިން. އި ނުވަމުއުޅޭ ބަޔަކު ކަމުގަ

އެދީނަށް ވަނުމަށް . ގާތަށް ޙައްޤު ދީނައިގެން ރަސޫލަކު ފޮނުއްވެވިއަހަރެމެންގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން . އާޚިރަތް
 ."އަދި އެދީނުގައި ހިފަހައްޓައިފި މީހާ ޢިއްޒަތްތެރިނުވެ ނުދޭ. އިންކާރުކުރާ މީހާ ނިކަމެތިނުވެ ނުދޭ

 ”އެއީ ކޮން ދީނެއް؟“ރުސްތުމް ބުންޏެވެ: 

މެނުވީ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވެވޭ 'هللا ފަހެ އެދީނަކީ، " ޝުޢްބާ ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهމުޣީރަ ބުން -އަލް

ގެ هللا އެހެން އިލާހަކު ނުވާ ކަމަށާއި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވެ، އަދި އެކަލޭގެފާނު 
ވިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ޤަބޫލުވެ މިކަންކަން ނުލައި އެހެން ، 'ޙަޟްރަތުން ގެންނެވި އެންމެހާ ކަމަކަށް އިޤްރާރުވުން

 ."ފަހެ އެއީ އެދީނުގެ ތަނބު. ނުވާދީން

 ”ވަރަށް ފުރިހަމަ! ދެން ކޮން ކަމެއް؟“ރުސްތުމް ބުންޏެވެ: 
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ގެ އަޅުވެތިކަމަށް އަޅުތަކުން هللا ދެން އަޅުންގެ އަޅުވެތިކަމުން " ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޝުޢްބާ  މުޣީރަ ބުން-އަލް

 ."ނެރުން

 ”ފުރިހަމަ! ދެން ކޮން ކަމެއް؟ވަރަށް “ރުސްތުމް ބުންޏެވެ: 

ފަހެ . އެންމެހާ މީސްތަކުންނަކީ އާދަމުގެފާނުގެ ދަރިން" ވިދާޅުވިއެވެ: رضي هللا عنهޝުޢްބާ  މުޣީރަ ބުން -އަލް
 ."އެބައިމީހުންނަކީ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އަޚުން

މެންގެ ޤައުމުން ތިޔަބައިމީހުން ވަރަށް ފުރިހަމަ! އަހަރެމެން ތިޔަ ދީނަށް ވަދެއްޖެނަމަ އަހަރެ“ރުސްތުމް ބުންޏެވެ: 
 ”އެނބުރި ދާނަންތަ؟

ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ . ގަންދީ ބުނަން! هللا އާނ" :ވިދާޅުވިއެވެ رضي هللا عنهޝުޢްބާ  މުޣީރަ ބުން -އަލް
 ."ހާޖަތެއް ޖެހިގެން ނޫނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޤައުމާ ކައިރިވެސް ނުވާނަން

 ”ފުރިހަމަ!ވަރަށް “ރުސްތުމް ބުންޏެވެ: 

ރުސްތުމްގެ ގާތުން ނިކުމެވަޑައިގެންނެވުމުން ރުސްތުމް އޭނާގެ  رضي هللا عنهޝުޢްބާ  މުޣީރަ ބުން -އަލް އެއަށްފަހު، 
ޤައުމުގެ ޮބޑުން ގާތު އިސްލާދީނަށް ވަނުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުން އެކަމަށް ފުރަގަސްދީ 

 ކުރިއެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ވަނުމަށް އިންކާރު

ކަންމިހެންވުމުން، މުސްލިމުންގެ މުޖާހިދުންގެ ލަޝްކަރާއި ފާރިސީންގެ ލަޝްކަރާ ދެމެދުގައި ވަރުގަދަވެގެންވާ ޮބޑު 
ކުރެވުނެވެ. މިހަނގުރާމަ ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔައެވެ. އަދި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް  އެއްހަނގުރާމަ

ގެ هللاލިބުނެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުން އެތްތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ގިނަ މުޖާހިދުންނަށް ފާރިސީންގެ 
ގެ ދީނަށް ނަޞްރު ލިބެންދެން ހަނގުރާމަ ކުރެއްވިއެވެ. هللاހިތްވަރު ހޯއްދެވިއެވެ. އަދި  މަގުގައި ކެތްތެރިވެ ނަމާދުން 

ވައެއް ފޮނުއްވިއެވެ. އޭގެ  ތަޢާލާ ބާރުގަދަ هللاއެންމެ ފަހުން ހަތަރުވަނައަށްވީ ދުވަހު ކާފިރުންގެ މައްޗަށް 
ރިސީންގެ ލަޝްކަރަށް ލޮޅުން އަރައިގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ފޭލިގެތަކާއި އެހެނިހެން ސަބަބުން ފާ

ސާމާނާއި ތަކެއްޗަށް ޮބޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިގެންދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހުން ހަނގުރާމަ ނިމުނު އިރު، މުސްލިމުންގެ 
ސް ސަތޭކައެއްހާ މުޖާހިދުން ޝަހީދުވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމުންގެ އަތުން ތެރެއިން ދެހާސް ފަ

ތަޢާލާ ނަޞްުރ هللا ރިވަންތަ ދިހަ ހާހެއްހާ ކާފިރުން ޤަތުލުވިއެވެ. އަދި އެންމެފަހުން މުސްލިމުންނަށް ގަދަކީ 
 !أكرب هللاވިއެވެ. ދެއް

 

 [ بداية والنهاية إلبن كثري ބައްލަވާ]
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 ވާހަކަދައްކާ ގުރާ 
 އައްޝައިޚު ޙަސަން ނާޖީލިޔުއްވީ: 

 

ގެ މާނަ  إالهللا إله ال ޢިލްމުވެރިޔަކު އުޅުއްވިއެވެ. ކިޔަވައިދެއްވަނީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާއެވެ. އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް 
 وسلم عليه هللا صلىهللا ޝަރަޙަކުރައްވައި މިކަލިމައިގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ރަސޫލު

ދަސްކޮށްދެއްވައި އެގޮތުގެ މަތީގައި  އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް އެކަލިމައިގެ މާނަ 
ލަވައިގެންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިޢިލްމުވެރިޔާއަކީ ބުޅަލާއި އެކިވައްތަރުގެ ތަރުބިއްޔަތުކުރެއްވި ގޮތް ނަމޫނާއަކަށް ބައް

 ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރައްވާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީ އޭނާގެ ދަރިވަރަކު ހަދިޔާއަކަށް ގުރައެއް ގެނެސްދިނެވެ. ދޫނި 

ޞަ ލޯތްބެއް އުފެދެމުން އައެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ޢިލްމުވެރިޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި މިގުރައަށް ޚާއް 
މިމަތިވެރި ކަލިމަ  هللا إال إله ال އެއީ ގުރައަށް  ކިޔަވައިދެއްވާ ދަރުސްގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރުވެސް ގުރާ ގެންނަވައެވެ.

 ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އެދުން ހިތްޕުޅުގައިވާލެއް ޮބޑުކަމުންނެވެ. ގުރައަށް މިކަލިމަފުޅު ދަސްވުމުން އެސޮރު 
   ޮގވާލަގޮވާލައެވެ. މިކަލިމަ  هللا إال إله ال އިންނަނީ އަބަދާއިއަބަދު

ކުރައްވަން އިންނެވި ތަނެވެ.  އެއްފަހަރަކު ދަރިވަރުންނަށް ފެނުނީ އެމީހުންގެ އުސްތާޛު ގިސްލަގިސްލާފައި ކީރިތި 
ގެންގުޅޭ ބުޅަލެއް ގުރާ އަހުރެން  އެކަމާމެދު އެކުދިން ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބުގައި އުސްތާޛު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 މަރާލައިފިއެވެ.
ކުރައްވަނީ އެކަމާތޯއެވެ؟! އުސްތާޛު ބޭނުންފުޅުނަމަ އެގުރައަށް  ހައިރާންކަމާއެކީ އެކުދީން ބުންޏެވެ. ތިޔަ ކީރިތި

 ވުރެ މާމޮޅު، މާރީތި ގުރައެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްދީފާނަމެވެ.

މަރުވީމައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އަހަންނަށް ރޮވުނީ އެބުޅާ ގުރާ ޢިލްމުވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން މިރޮނީ ގުރާ
މަރައިލުމަށް ފުންމައިގަތް ހިނދު ގުރާ އަޑުން އަޑުނަގައި ހަޅޭއްލެވީއެވެ. އޭގެ ކުރިން 

ކިޔާފައިވާލެއް ގިނަކަމާއި އެކުގައިވެސް މަރުމަތީގައި އެކަލިމައެއް ނުކިޔައެވެ. އެމަތިވެރި  هللا إال الإله އެގުރާ 

 ލިމައިގެ މަތިން ހަނދާންނެތިއްޖެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ލެވީހަޅޭކެވެ.ކަ

ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން ކަލޭމެންކުދީންނަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެޮސރު އޭގެ ކުރިން އެކަލިމަކިޔަމުން ދިޔައީ ހަމައެކަނި 
ނޫޅެއެވެ. އެކަލިމައެިގ ދުލުކޮޅުންނެވެ. އޭގެ މާނައެއް ނޭނގެއެވެ. މާނައާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުހިންގައެއް 

 ކަންތައްތައް އެސޮރަކަށް އިޙްސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. މަތިވެރިކަމާއި އެކަލިމަ ލާޒިމުކުރާ
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ދެން އުސްތާޛު އެކުދީންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން ބިރުގަންނަނީ މިގުރާފަދައިން އަހުރެމެންވެސް 
ތަކުރާރުކޮށް ކިޔަމުއެވެ. ނަމަވެސް  هللا إال إله ال މުންދާއިރުވޭތިކުރަ  ވެދާނެކަމަށްޓަކައެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް

ދުލުކޮޅުންނެވެ. އެހެންވެ އަޖަލުހަމަވެ މަރުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ވަގުތުކޮޅުގައި މިކަލިމަ ހަނދާންނުވާ ބަޔަކުކަމުގައި 
ންވަޅުނެގިފައި ވެދާނެތީ ބިރުގަންނަނީއެވެ. އެއީ އަހުރެމެންގެ ހިތުގައި މިކަލިމައިގެ ޙަޤީޤީ މާނަ ބި

މިކަލިމައިގައި ތެދުވެރިބަޔަކަށް ނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް  هللا إال إله ال ނުވާކަމަށްޓަކައެވެ.

 ވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ.
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 ފިހުރިސްތު 

 

  

 0 މުޤައްދިމާ

 2 ުޖރައިުޖގެ ެއކުވެރިޔާ ޖުރައިޖާއި 

 4 މައިންަބފަިއންނަށް ހެޔޮޮކށްހިތުމަކީ ތިމާގެ ދުޢާ އިޖާަބވުމަށްވާ ަމގެެކވެ.

 7 މަންމައެްއގެ ލޯބި 

 00 'އަލްައސްޔާޙް'ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އާދަާޔޚިލާފު މައްސަލަ 

 04 ގެ އަުޅވެތިކަމަށް ައޅުތަކުން ނެުރން هللاއަޅުންެގ އަުޅވެތިކަމުން 

 00 ވާހަކަަދއްކާ ގުރާ 

 21 ފިހުިރސްތު
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