
 

ގެތަކަށް  ކަލާނ ބުދު  ރޫމީންގެ  ދޫކޮށް  ނަޞާރާދީން  އޭނާ 
 ،މަޢާފުކޮށް އެންމެ އަރިސް މީހެއް ކަމުގައި ހަދައި، ރުޖޫޢަވެއްޖެނަމަ

އަންހެން  ( ކަމަށް  ހަދާދޭނެ  ބިދަރިއަކަށްވެސް  ދަނ އޭނާގެ  އަދި 
އެކަމަށް  ވަޢުދުވުމުންވެސް  ކޮށްދޭނެކަމަށް(  ކައިވެނި  ދަރިފުޅާއި 

 އިންކާރުކޮށް ނަޞާރާދީން ޚިޔާރު ކުރީމައެވެ.  
 
 

 

 

 

ުމ ްސ ލ ުަނުދްސ މނުިމ މ ުދާިދ ނ ުރުމ މ ނިއ ދ މކސނ ެއިދ ސ  ؟ިދކސ

އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ ޙަދީޘްގައި ވާގޮތަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ފިޔަވަޅެއް ފިޔަވަޅަކަށްފަހު  މިދަނީ  ބައެއްމީހުން   ،ތެރެއިން 

ޙަފްލާއެއް  މިފަދަ  ޮކންމެއަކަސް  ތަބާވަމުންނެވެ.  ކާފަރުންނާ 
މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހުއްދަ ކަމެއްނޫނެވެ. 
އެދުވަހު އެކަކު އަނެކަކަށް ލޯބީގެ ކާޑުތަކާއި މެސެޖްތައް ފޮނުވައި 
އަދި ކުލަކުލައިގެ މާތައް ފޮނުވާ ހެދުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ބޮޑު 

ޙަދީޘްފުޅު   اهلل صللللل لللللو اهلل  للللل للللل للللل    للللل للللل މުންކަރާތެކެވެ. ރަސޫލު  
 ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ُهْ .(( ]أخرج  أبو دا د / كتاب: ال باس / باب:  ))َمن َتَشبََّ  ِبَقوٍم فَلُهَو ِمنلْ
،  صللهللهلل  ايفلللبللا  يف ا   ا    لل : ٤۰٤٤يف لللبللش الشللهللر  /   لل : 

٩٤٢١ ] 

މާނައީ: "ފަހެ ބަޔަކާ ވައްތަރުވެގެންވީ މީހަކީ އެބައެއްގެ ތެރެއިންވާ 
 މީހެކެވެ." 

ލައްވަވާ  اهلل  بهان   تعاىلދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައިވާ ޙަޤީޤީ ލޯތްބަކީ 
އުޅެން  ދިރިއުޅުމެއް  ހަމަޖެހޭ  އުފާވެރި  ވީމާ  އެއްޗެކެވެ.

 اهلل  للللبللللهللللانلللل   تللللعللللاىلބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ  

ص و اهلل  ل ل ل  އެންގެވި ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް އެއިލާހުގެ މާތް ނަބިއްޔާ 
ހިންގެވި ފިޔަވަޅުތައްމަތީގައި ހިނގުމެވެ. ފަހެ އަޅުގަނޑުމެން     للللل للللل 

 آمني.! އެންމެންނަކީވެސް އެފަދަ ބައެއް ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ
 

  وصّلى اهلل وسّلم وبارك على نبيِّنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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މ މްލ ލ ރނު ުދާއިަު މ ސނ ަުރންުލ ިއ ުއ ްމ ުސ ސނިމ ދ ްމ ުމިމ  އ  .ުެލ

ގައި 072ފެބްރުއަރީ    41އެހެންކަމުން މީލާދީން  

ހަމަޖެހިފައި  މަރާލަން  މަރާލެވުނެވެ.  މިފާދިރީ 

އެލޯބިވި ، އޮތްދުވަހު އޭނާ ގަނޑު ކޮޅެއްގައި

އެއޯގާތެރިކަމާއި  އޭނާގެ  ކުއްޖާއަށް  އަންހެން 

އޭގައި "ލޯބިވާ ، ގާތްކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް

ކުޑަ  ލިޔެ  މިހެން  ފަރާތުން"  ވެލަންޓައިންގެ 

މިދުވަހަށް  މިޮގތުން  ބޭއްވިއެވެ.  ނޯޓުކޮޅެއް 

ނަންދެވި  ނަމުން  ގެ  ޑޭ'  ވެލަންޓައިންސް  '

ފާހަގަކުރެވެން  ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ  ލޯބިވެރިންގެ 

  ) اهلل أ   (ފެށުނެވެ. 

ކއެރ:ނ ކއެސ ނ 10 މޢދ މުދ  

ރނ ނިމ  ުދ ސ  އްސ

 

ނ ަންރ މިސ ޝރ ސނބއ ސނޢެމ ދ ަ:ނންރ މިސނ އ  ެެއ

ްއނ ދ މ ަاهلل ިއެއެިދ ުދޅދނ ުރ ދ އކިސ ްލްސެމ ރނ ދެމްސ ރ!،  ލން ޗމ ސނ އ ސިމްސ އެދ ސނބ ެއ ި 



 

 .اعمجأ هلل  ال و   العوم   و   وى اهلل    و آل   صهب  أمعني

 ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ: اهلل  بهان   تعاىل
 

ص و اهلل       اهللރަސޫލު  ، ضي اهلل  ن އަބޫ ސަޢީދު އަލްޚުދްރީ 
އެކަލޭގެފާނު     لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  އަރިހުން 
 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. 

رًا َ ِذ َاً ا ِبِذ َاٍع، َحَّتَّ لَلْو َدَخل ُلوا  رًا ِشبلْ َ ُكْ ، ِشبلْ ))لََتْتبَلُعنَّ َ َنَن َمْن َكاَن  َلبلْ
لْ .  ُللْ لنَلا: ََلا َ ُ لوَى الل َّلِ ، الْل َللُهلوُد َ اللنَّلَ لاَ     َلاَى:  ُجْهَر َضبٍّ تَِبْعُتمُجلوُُ
َفمَجْن !(( ]  اه البخا ي / كتاب: ا  ت ام / بلاب: ... لَلتَلْتلبَللُعلنَّ َ لنَلَن 

َ ُكْ   /    :   [ ٩١٩١َمْن َكاَن  َلبلْ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިން ، މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން

އައިމީހުންގެ ގޮތްތަކަށް ތަބާވާނެއެވެ. ކައިވަތަކަށްފަހު ކައިވަތެކެވެ. 
އެއްގެ ހޮރަށް ވަންކަމުގައި َضب  މުށަކަށްފަހު މުށެކެވެ. އެބައިމީހުން  

އެހޮރަށް   ،ވިޔަސް ޮގސް  ފަހަތުން  އެމީހުންގެ  ތިޔަބައިމީހުން 
އޭ   " ދެންނެވީމެއެވެ:  ތިމަންބޭކަލުން  " ގެ اهللވަންނާނެއެވެ.

ހެއްޔެވެ ނަޞާރާއިން  ޔަހޫދީންނާއި  އެއީ  ؟" ރަސޫލާއެވެ. 

ދެން  އެނޫން  ފަހެ  " ކުރެއްވެވިއެވެ:  ޙަދީޘްފުޅު  އެކަލޭގެފާނު 
ޮބނޑާ   ،އަކީ ސަހަރާތެރޭ އުޅޭَضللللللب  ] ؟!" ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ

 ވައްތަރު ޖަނަވާރެކެވެ.[  

ެދނ ްމވސ ބއ ލާއ ސ ލނ ދ މުދ ލނ  ެ 

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހަކީ ޤަދީމީ ރޫމީން ފާހަގަ ކުރަން ފެށި ޙަފްލާއެކެވެ. 
މީގެ   4އެއީ  ދީނުގެ   7 ބުދު  އެމީހުން  ކުރިން  ޤަރުނު 

އެއީ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އެމީހުން  ވަނިކޮށެވެ.  އަހުލުވެރީންކަމުގައި 
ވެލަންޓައިންސް  ބައެއް  މިހާރުވެސް  މިގޮތުން   . ލޯތްބެކެވެ" ރޫހާނީ  "

ގެ ކުރެހުންތައްވެއެވެ. އެއީ ދެ ވަރަ   CUPIDކާޑުތަކުގައި ކިއުޕިޑް  
ކުއްޖެއްގެ   ،ލާފައި ކުޑަ  ވާ  ހިފައިގެން  ތީރުތަކެއް  ޑިއަކާއި  ދުނިދަނ

ލޯބީގެ  ' ރޫމީންގެ  އުޅުނު  ކޮށް  އަޅުކަން  ބުދަށް  މިއީ  ޞޫރައެވެ. 

 ކަލާނގެ' އެވެ.
ފަހުވެސް ބަދަލުވުމަށް  އައީ   ،ކޮންމެއަކަސް ނަޞާރާދީނަށް  އެމީހުން 

މިޙަފްލާ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ފާދިރީ ވެލަންޓައިން އަށް 

  ނިސްބަތްކޮށް 'ޝަހީދުންގެ ލޯބީގެ' ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ނުދާއނ ދޅދ ސނ ާމުސެރްރ ިއ ްއ ސްރްއނ މ ާަނ ލެމ ާސ  ުރ އ

ވަރުގަދައަށް  އެދީން  ފަހު  ބުރުމަށް  އެނ ނަޞާރާދީނަށް  ރޫމީން 
 ،IIކްލޯޑިއަސް     : ރޫމީންގެ ވެރިއަކަށް ހުރި އިމްބްރާތޫރް، ފެތުރުމުން
ގުރާމަވެރިންނަށް 3މީލާދީން   ހަނ އެބައިމީހުންގެ  ޤަރުނުގައި  ވަނަ 

ކައިވެނި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިއެވެ. އެއީ ކައިވެނީގެ ސަބަބުން 
 އެމީހުން ކުރަންޖެހޭ ހަނގުރާމަތަކަށް ފަސްޖެހޭނެތީއެވެ.  

ސިއްރުގައި  އަދި  އިދިޮކޅުވިއެވެ.  ވެލަންޓައިން  ފާދިރީ  މިނިންމުމާ 
އިމްބްރާތޫރްއަށް  މިކަން  ފެށިއެވެ.  ކޮށްދޭން  ކައިވެނި  ސިފައިންނަށް 

ގުމުން ފާދިރީ ވެލަންޓައިން ޖަލަށް ލުމަށްފަހު މެރުމަށް ޙުކުމް   ،އެނ
ޖަލު ބަލަހައްޓާމީހާގެ ، ކުރިއެވެ. ޖަލުގައި ހުރިއިރު ފާދިރީ ވެލަންޓައިން

އަންހެން ދަރިފުޅާ ހިތާވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމެއް ހިނގާ ދިޔައީ 
އެމީހުންގެ ، އެހާމެ ސިއްރިއްޔާތުގައެވެ. އެހެނީ ނަޞާރާއިންގެ ގާތުގައި

ފާދިރީންނާއި އަޅުވެރީން ކައިވެނި ކުރުމާ އަދި ލޯބިވުމަކީވެސް ޙަރާމް 
 ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

ނަޞާރާއިންގެ ގާތުގައި މިފާދިރީވީ ، ކަންމިހެންވީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް
ވަރަށް މަތިވެރި މީހަކަށެވެ. އެއީ ނަޞާރާދީނުގައި އޭނާ ވަރުގަދައަށް 

ފާދިރީ ވެލަންޓައިންއަށް ، ޘާބިތުވެ ހުރުމުންނެވެ. އެއީ އިމްބްރާތޫރް
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އެބައިމީހުންގެ  ،މާނައީ: "އަދި ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން 

މިއްލަތަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާވެއްޖައުމަށް ދާންދެން 

  ދުވަހަކުވެސް ކަލޭގެފާނަކަށް ނުރުހޭނެއެވެ."

ص و ރަސޫލާ ، ޮކންމެއަކަސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި
ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ ތެދުކަން މިހާރު   اهلل          

ހެކިވަމުންނެވެ. މިޮގތުން  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދަނީ ފެނި
 41ކުރިމަތީގައި މިއޮތް 'ވެލަންޓައިންސް ޑޭ' )  އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޯލބިވެރިންގެ ދުވަހާ ބެހޭޮގތުން   ނުވަތަ، ފެބްރުއަރީ( 

ފޮރުވިފައިވާ ޙަޤީގަތްތަކާ ދިމާލަށް އަޅުގަނޑުމެން ނަޒަރެއް 
  ހިންގާލަމާތޯއެވެ.


