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 މުޤައްދިމާ 
 

 .أمجعني وصحبه آهل وىلع اهلل رسول ىلع والسالم والصالة هلل احلمد

ިޤުރުއާނާއިިިކީރިތިިިއެއްޗެކެވެ.ިކަންދ ިޝައުޤުވެރިިނުހަނުިިއެއަށްިމީސްތަކުންިވާހަކަތަކަކީިޢިބްރަތްތެރިި

ިއަދިިިވާރިދުވެފައިވެއެވެ.ިވާހަކަތަކެއްިގިނަިނުހަނުިސުންނަތުގައިވެސްިގެوسلم عليه اهلل صىلިރަސޫލާ

ިފޮތްތައްިިއެކުލަވާލެއްވުމަށްފަހުިިއްިވާހަކަތަިިޢިބްރަތްތެރިިންމުންވެސްޢާިޢިލްމުވެރިންނާއިިިދީނުގެ
ިލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ިހުށަހަށާދިނުމަށްިިވާހަކަިިތްތެރިޢިބްރަިމިފަދަިިބަހުންިދިވެހިިިމަޞްދަރުތަކުންނަގާިއެކިިމިމަސައްކަތަކީިިމިގޮތުން
ިމަސައްކަތެކެވެ.ިފެށިފައިވާ

ިހެޔޮިިހިނގުމުގެިިމަގުންިރުއްސަވާިއެއިލާހުިި،ބަރަކާތްލައްވާިތައާލާިިهللاިމަސައްކަތުގައިިއަޅަމެންގެިދުޢާއަކީ
ިދެއްވުމެވެ.ިތަވްފީޤު

 

ިލިޔުންތެރިޔާއެވެ.ިލިޔުއްވިިިއެވާހަކަިޒިންމާވާނީިވާހަކަތަކަށްިހިމެނިފައިވާިިމިފޮތުގައިިނޯޓް:

ި

ި

ިސިނާންިިމުޙައްމަދުިިއައްޝައިޚުި

ި)އެޑިޓަރ(
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 ޤަތުލުކުރިމީހާ  މީހުން ސަތޭކަ
ިهللاލިޔުއްވީ:ިއަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްދިި

ި

އަބޫިސަޢީދުިސަޢުދުިބުންިމާލިކުިބުންިސިނާނުި އިމާމްިބުޚާރީއާއިިއިމާމްިމުސްލިމުިރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެި.

ި ި ريض اهلل عنهއަލްޚުދްރީ ިއެކަލ ގެފާނުި صىل اهلل عليه وسلمނަބިއްޔާ ިރިވާކުރެއްވިއެވެ. ިއަރިހުން ގެ

ިޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:

ިފަހެިިމީހަކުވިއެވެ.ިޤަތުލުކުރިިމީހުންިނުވަދިހަނުވަިތެރ ގައިިމީހުންގެިއައިިކުރިންިތިޔަބައިމީހުންގެ"
ިދެއްކުނެވެ.ިރާހިބަކުިއ ނާއަށްިފަހެިސުވާލުކުރިއެވެ.ިއ ނާިމީހަކާބެހ ގޮތުންިޢިލްމުވެރިިިއެންމެިބިންމަތީގައިވާ

ިއ ނާއަށްިިބުނެ،ިޤަތުލުކުރިކަމަށްިމީހުންިިނުވަނުވަދިހަިއ ނާިއައިސްިގާތަށްިިމީހާި)ރާހިބު(ިއެިއ ނާިފަހެ
ި)ރާހިބު(މީހާިިއެިއ ނާިފަހެި"ނޫނެކެވެ."ިޖަވާބުދިނެވެ.ިމީހާިއެރާހިބުިސުވާލުކުރިއެވެ.ިތައުބާވެވ ނެތޯ

ި ފުރިހަމަކުރިއެވެ.ިސަތ ކަިިޤަތުލުޮކށް

ިޢިލްމުވެރިިިއ ނާއަށްިފަހެިިވެ.ސުވާލުކުރިއެިގޮތުންިމީހަކާބެހ ިިޢިލްމުވެރިިއެންމެިބިންމަތީގައިވާިއ ނާިދެންފަހެ
ިއެމީހާކުރެންިިތައުބާވެވ ނެތޯިއ ނާއަށްިބުނެިޤަތުލުކުރިކަމަށްިމީހުންިސަތ ކަިއ ނާިފަހެިިދެއްކުނެވެ.ިބ ކަލަކު

ިމިވެނިިިކާކުހެއްޔެވެ؟ިވަންނާނީިދެމެދަށްިިތައުބާއާއިިތިބާއާއިިއާއެކެވެ."ިޖަވާބުދިނެވެ.ިއެމީހާިިސުވާލުކުރިއެވެ.
ިއެބައިމީހުންނާިިތަޢާލާއަށެވެ.ިهللاިއަޅުކަންކުރަނީިއެބައިމީހުންިހަމަކަށަވަރުންިފަހެިިދާށެވެ.ިބިމަކަށްިއެވެނި

ިހަމަކަށަވަރުންިިފަހެިރުޖޫޢަނުވާށެވެ.ިއެނބުރިިބިމަށްިތިބާގެިއަދިިއަޅުކަންކުރާށެވެ.ިއަށްهللاިބައިވެރިވެ
 "ބިމެކެވެ.ިނުބައިިއެއީ

ިރަޙްމަތުގެިިއަދިިިއަތުވެއްޖެއެވެ.ިމަރުިގާތަށްިއ ނާިބުންހިސާިމެދެއްހާިިމަގުގެިިފެށިއެވެ.ިދަތުރަށްިިއ ނާިިފަހެ
ިދެންނެވިއެވެ.ިމަލާއިކަތުންިރަޙްމަތުގެިދެބަސްވެއްޖެއެވެ.ިއ ނާއާމެދުިިމަލާއިކަތުންިޢަޛާބުގެިިމަލާއިކަތުންނާއި

ިމަލާއިކަތުންިިޢަޛާބުގެިއަދިި"ޚާލިޞްޮކށްގެނެވެ.ިހިތްިިތަޢާލާއަށްިهللاިޙާލު،ިތައުބާވާިއެއައިިިއ ނާ"
 "ނުކުރެއެވެ.ިޢަމަލެއްިހެޔޮިއެއްވެސްިިއ ނާިހަމަކަށަވަރުން"ިނެވިއެވެ.ދެން
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ިމެދަށްިިއެބ ކަލުންގެިފަހެިއަތުވެއްޖެއެވެ.ިމަލާއިކަތަކުިޞޫރައިގައިިއިންސާނެއްގެިއަރިހަށްިއެބ ކަލުންގެިފަހެ
ިއ ނާި"ިދެންނެވިއެވެ.ި)އެމަލާއިކަތާ(ިފަހެި–ިގޮތުގައެވެ.ިޙާކިމެއްގެިއެބަހީިި–ިލައްވައިފިއެވެ.ިއެބ ކަލަކު

ިފަހެިި"އ ނާއަށެވެ.ިވަނީިބިންިިގާތުގައިވާިިއެންމެިިއެބިމަކާިިއ ނާިިމިންއަޅާށެވެ.ިބިމާދ ތެރ ގައިިިދެިިއާއިި
ިފެނިވަޑައިގަތީިިނަށްއެބ ކަލުންިބިމަކަށްިގާތުގައިވާިމެއެންިއެބިމަކާިއ ނާިފަހެިމިންއެޅުއްވިއެވެ.ިއެބ ކަލުން

 ި"ހިއްޕެވިއެވެ.ިފުރާނަިއ ނާގެިންމަލާއިކަތުިރަޙްމަތުގެިިފަހެިިބިމެވެ.ިބ ނުންވިިދިޔުމަށްިއެބިމަކަށްިިއ ނާ

 

ިމި ޙަދީޘުން ލިބޭ ބައެއް ޢިބްރަތްތައް

1. ި ިހުޅުވިފަ. ިދޮރުވަނީ ިތައުބާގެ ިކުރެވުނަސް ިމާޟީގައި ިފާފައެއް ިގިނަ އެހެންކަމުންި ކިތަންމެ
 ި.މާޔޫސްވުމުންިއެއްކިބާވާންޖެހ ި

 ި.ގެިރަޙްމަތުގެިތަނަވަސްކަންިهللاި .2

ިއެކަމުގެި .3 ިދެވ ނީ ިޖަވާބު ިރަނގަޅު ިސުވާލުތަކުގައި ިދީނީ ިތަފާތު. ިއަޅުވެރިންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި
ވާހަކަިދެއްކުމަކީިމީސްތަކުންިމަގުފުރެދި،ިޢިލްމުހުރިި އަދިިދީނީިގޮތުންިނ ނގި  ބ ފުޅުންނަށްކަންި.

ިނުރައްކާތެރިކަންި ިޙަޔާތުގައިވެސް ިއުޚްރަވީ ިޙަޔާތުގައާއި ިދުނިޔަވީ ިމީހާއަށް ިދައްކާ އެވާހަކަ
 .ހުރިކަމެއްކަންި

ިއެކުވެރިން .4 ިނުބައި ިމުޖުތަމަޢުއާއި ިނުރަނގަޅު ިއުޅުނު ިކުރިން ިދުރުވުމުގެިތައުބާވުމުގައި ނާ
 .މުހިންމުކަން

ހަކުޮކށްފައިވާިގިނަފާފަތަކަށްިބަލާިއ ނާިތައުބާިނުވާނެއ ިނުބުނުން.ިނުވަތަިއ ނާއަށްިތައުބާިމީ .5
ި.ނުވާނެކަމަށްިޤަބޫލުނުކުރުމުގެިމުހިންމުކަން
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 ދުރުހެލިވުން  އެކުވެރިންނާ  ނުރަނގަޅު 
ިهللاލިޔުއްވީ:ިއަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްދިި

ި

 އިމާމުއްިތިރްމިޛީގެިސުނަނުގައިވާިޞައްޙަިޙަދީޘެއްގައިިއައިސްފައިވެއެވެ.

ިހަމައަށްިިމަދީނާއާއިިމައްކާއިންިއެކަލ ގެފާނަކީިއުޅުއްވިއެވެ.ިބ ކަލަކުިކިޔާިިމަރްޘަދުިއަބީިބުންިމަރްޘަދު"
ިިއުފުލައިދ ބ ކަލެވެ.ިއަސީރުން

ި)މަރްޘަދުގެިިއެއީިއުޅުނެވެ.ިމައްކާގައިިއަންހެނަކުިޒިނ ޮކށްއުޅ ިކިޔާިޢަނާޤުިވިދާޅުވިއެވެ:ިއެކަލ ގެފާނު
ިވަޢުދުވެފައެވެ.ިގެންގޮސްދިނުމަށްިިއަސީރަކުިިމަދީނާއަށްިިއިންިމައްކާިވަނީިމަރްޘަދުިިރައްޓެއްސެކެވެ.ިކުރީގެ(

ިކައިރިއަށްިިބަގީޗާއެއްގެިިތެރެއިންިބަގީޗާތަކުގެިިމައްކާގެިރެއެއްގައިިހަނދުވަރުދ ިފަހެިވިދާޅުވިއެވެ:ިއެކަލ ގެފާނު
ިއާދެވުނެވެ.

ިކައިރިންިިބަގީޗާގެިިތެރެއިންިއަނދިރިކަމުގެިއަދިިިއައެވެ.ިއެތަނަށްިޢަނާޤުިިވިދާޅުވިއެވެ:ިއެކަލ ގެފާނު
ި"ހެއްޔެވެ؟ިމަރްޘަދު"ިބުންޏެވެ.ިހިނދުިއެނގުނުިއަޅުގަނޑުކަންިއ ނާއަށްިފަހެިފެނުނެވެ.ިހިޔަނިިއަޅުގަނޑުގެ

ިހ ދަކުރަންިިއަހަރެމެންނާއެކުިމިރ ިމަރްހަބާ!"ިބުންޏެވެ.ިއ ނާި"މަރްޘަދުއެވެ.ިމިއީ"ިބުނީމެވެ.ިއަޅުގަނޑުިފަހެ
ިއ ި"ިގޮވާލިއެވެ.ިއ ނާި"ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.ިޒިނ ކުރުންިތަޢާލާވަނީިهللا"ިބުނީމެވެ.ިއަޅުގަނޑުި"ށެވެ.އަންނާ

ި"ގެންދަނީއެވެ.ިއަސީރުންިކަލ މެންގެިިމީހާިިމިހިރަިިއަހުލުވެރީންނެވެ.ިފ ލިގެތަކުގެ

ިވަދެވ ިި)މައްކާއަށްި"ދަމާއަލްޚަން"ިއަދިިއައެވެ.ިފަހަތުންިއަޅުގަނޑުގެިމީހުންިއަށްިވިދާޅުވިއެވެ:ިއެކަލ ގެފާނު
ިއަޅުގަނޑަށްިިފަހެިއައެވެ.ިއެމީހުންިހަމައަށްިިއާއިިފަރުބަދައެއް(ިމަޝްހޫރުިިހުންނަިކައިރީިމަގެއްގެ

ިއެބައިމީހުންއައިސްިިއަދިިިވަނީމެވެ.ިއެތަނަށްިިއަޅުގަނޑުިފަހެިިހޮހޮޅައަކަށެވެ.ިފަރުބަދައިގެިިއައިސްހުއްޓެވުނީ
ިއަދިިިކަނުކުރެއްވެވިއެވެ.ިލޯތައްިއެބައިމީހުންގެިިތަޢާލާިهللاިފަހެިވެ.ހުއްޓުނެިބޮލާހަމައަށްިއަޅުގަނޑުގެ

ިނުފެނުނެވެ.ިއަޅުގަނޑެއްިއެބައިމީހުންނަށް
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ި)އަސީރު(ގެިިއެކުވެރިިިއަޅުގަނޑުގެިިއަދިިއެނބުރިދިޔައެވެ.ިއެބައިމީހުންިދެންފަހެި:ވިދާޅުވިއެވެިއެކަލ ގެފާނު
ިއަޅުގަނޑުމެންނަށްިމީހެކެވެ.ިބަރުިއެއީިިފުލީމެވެ.އުިއ ނާިިފަހެިިއެނބުރިދިޔައީމެވެ.ިއަޅުގަނޑުިގާތަށް

ިމަދީނާއާއިިިއަޅުގަނޑުިފަހެިނައްޓާލީމެވެ.ިކަސްތޮޅުތައްިބަނދެފައިވާިއ ނާިދެވުމުންިހަމައަށްިއ1ާ"އަލްއިޛްޚިރް"
ިهللاރަސޫލުިއަޅުގަނޑުިިފަހެިިކަމަކަށްވިއެވެ.ިއުނދަގޫިިއަޅުގަނޑަށްިއެއީިިއުފުލީމެވެ.ިއ ނާިިދެވެންދެންިިހަމައަށްި

ިއައީމެވެ.ިއަރިހަށްިގެ وسلم عليه اهلل صىل

ި"ކުރަންހެއްޔެވެ؟ިކައިވެނިިޢަނާޤުއާއިިއަޅުގަނޑުި.ރަސޫލާއެވެިގެهللاިއ " ދެންނެވީމެވެ.ިއެކަލ ގެފާނަށްިފަހެ

ިވިދާޅުނުވެއެވެ.ިއެއްޗެއްިއެއްވެސްި وسلم عليه اهلل صىلިهللاރަސޫލުިފަހެިި.ދެންނެވީމެވެިދެފަހަރުިިމިހެން

ިބާވާލައްވަންދެނެވެ.ިމިއާޔަތް

 )سورة ژڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ژ 
 (٣ انلور

ިނުއިންާނނެއެވެ.ިއަންހެނަކާނޫނީިޝިރުކުކުރާިނުވަތަިއަންހެނަކާިޒިނ ުކރާިފިރިހެނާ،ިޒިނ ކުރާ"ިމާނައީ:
ިއެކަނބުލ ގެއަކާިިނީނޫިފިރިހެނަކުިޝިރުކުކުރާިނުވަތަިފިރިހެނަކުިޒިނ ކުރާިއަންހެނާ،ިޒިނ ކުރާިއަދި

ި"ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ.ިއެކަންިމައްޗަށްިމުއުމިނުންގެިއަދިިވެ.އެނުއިންނާނެ

ިޒިނ ކުރާިފިރިހެނާ،ިޒިނ ކުރާިމަރްޘަދުއެވެ.ިއ ި"ިޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه اهلل صىلިهللاރަސޫލުިފަހެ

ިޒިނ ކުރާިއަންހެނާ،ިޒިނ ކުރާިއަދިިިނުއިންާނނެއެވެ.ިއަންހެނަކާޫނނީިޝިރުކުކުރާިނުވަތަިއަންހެނަކާ

                                                           

اإلذخر ގެިމުރާދަކަށްިެދމާނައިންިކުރެިއެއްމާނަވުންިއެކަށީގެންވެއެވެ.ިއެއްގޮތަކީިމައްކާގެިބ ރުގައިި "اإلذخر"މިތާނގައ1ިިި  
ިބ ރުގައިި ިމައްކާ ިގޮތަކީ ިހިސާބެކެވެ.ިދެވަނަ ިތިރިގަސްހެދ  حتفة األحوذي  އ ކިޔ ތަނަކަށްވުމެވެ.ިބައްލަވާި األذاخرއ ކިޔުނު

 ./ طبعة:دار إحياء الرتاث العريب ٤٢/ ص: ٩ورة نور / جمدل:للمباركفوري / كتاب:تفسري القرآن/ باب:ومن س
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ިކައިވެނިިއ ނާއާއިިފަހެިނުއިންނާނެއެވެ.ިއެކަނބުލ ގެއަކާިނޫނީިފިރިހެނަކުިޝިރުކުކުރާިނުވަތަިފިރިހެނަކު
ި""ނުކުރާށެވެ.

ި

 ޙަދީޘުން ލިބޭ ބައެއް ޢިބްރަތްތައްމި 

1. ި ިދަޢުވަތުތައް ިރައްޓެހިންދ  ިއެބައިމީހުންިިދިނުމުގެއިޖާބަނުނުރަނގަޅު މުހިންމުކަމާއި
 ި.ހެޔޮއެދ ކަމަށްިދެއްކިނަމަވެސްިޙީލަތްތައްިހަދާިގެއްލުންިދ ންިމަސައްކަތްޮކށްފާނެަކންި

 .ވަޑައިގެންފައިވާިޤުރުބާނީޞަޙާބީިބ ކަލުންިއިސްލާމްދީނަށާއިިމުސްލިމުންނަށްޓަކައިިވެ .2

 .ކަންނެގެިމަގުގައިިމަސައްކަތްކުރާމީހުންނަށްިޙިމާޔަތާއިިރައްކާތެރިކަންިއެއިލާހުިދެއްވާهللا .3

އަމިއްލަިއެދުމަށްވުރެިދީނުގައިިއައިސްފައިވާިގޮތްިއިސްކުރުމުގެިމުހިންމުކަން.ިއަދިިކީރިތިި .4

ި ިރަސޫލާ ިބަސްފުޅުތަކުގެ وسلم عليه اهلل صىلޤުރުއާނާއި ިދިރިއުޅުންިިގެ އަލީގައި

 .ބައްޓަންކުރުންި

 .ޢިއްފަތްތެރިިއަނބީންިއިޚްތިޔާރުކުރުމުގެިމުހިންމުކަން .5
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 ޝުކުރުކުރިން އަށްهللا ޓަކައި ހުރިކަމަށް  ސަލާމަތުން  ލޯ ތިބާގެ
 ހެއްޔެވެ؟

 ޙާރިޘްިިމުޙައްމަދުިއަޚްިއަލް: ވީިލިޔުއް

  

އިމާރާތެއްގެިސިޑިމަތީގައިިއިށީނދެލައިގެންިކުޑަިކުއްޖަކުިއިނެވެ.ިއުނގުމަތީިތޮފިިގަނޑެއްިވެސްިއޮތެވެ.ި
އ ގައިިލިޔެފައިވަނީި އަހަންނަށްި"އެިކުއްޖާިހުރީިބޯޑެއްިހިފައިގެންނެވެި. އަހަންނަކީިލޯިއަނދިރިިމީހަކީމެވިެ.

ިވެދެއްވާށެވެ ިވަރަކަށްިި"އެހީ ިކޮންމެވެސް ިތެރ ގައި ިތޮފިގަނޑު ިއޮތް ިއުނގުމަތީ ިއެކުއްޖާ މިފަދައިންނެވެ.
ިފައިސާިފޮތިިހުއްޓެވެ.

ިކުއްޖާކައިރީި ިހިނގާފައިިދަމުންިއެ ިވަރަކަށްިފައިސާިފޮތިިމަޑުފިރިހެނަކު ިކޮންމެވެސް ޖެހިލިއެވެ.ިޖީބުން
ހުރިިބޯޑުިއަތުލުމަށްފަހުިއަދިިއެކުއްޖާިހިފަހައްޓައިގެންިނެގުމަށްފަހުިއެކުއްޖާގެިތޮފިގަނޑުިތެރެޔަށްިއަޅާލިއެވެ.

ިިކޮންމެވެސްިއެއްޗެއްިލިޔުމަށްފަހުިއެކުއްޖާއާއިިއ ތިިހަވާލުޮކށްފައިިހިނގައިގަތެވެ.

ިދުގިނަ ިފަށައިފިއެވެ. ިގިނަވާން ިފައިސާ ިހުރި ިތޮފީގައި ިއެހީގެިއިރުތަކެއްނުވެ ިއެކުއްޖާއަށް އަތެއްިވަހަކުވެސް
ިގި ިލިޔުންިދިށްޮކށްނުލާހާ ިލިޔެފަހުރި ިބޯޑުގައި ިއެކުއްޖާގެ ިދުވަހު ިއެ ިފެށިއެވެ. ިލާރިއަޅަން ނަމީހުން

ިއެތަނަބަދަލުކު ިބެލުމަށް ިވާނުވާ ިކާކުކަންިިށްރިމީހާ ިއެކުއްޖާޔައް ިއަޑައް ިފިޔަވަޅުގެ ިމީހާގެ ިއެ ދިޔައެވެ.
ިއެނގުނެވެ.ިއަދިިއަހާލިއެވެ.

ިގަިލިޔުނީ؟ބަދަލުިކުރިިމީހާތަ؟ިކޯޗެއްތަިއ ިިތީިއަހަރެންގެިބޯޑު:ިލޯފަންިކުއްޖާި

ިފިރިހެންމީހާި ިލި: ިއަހަރެންވެސް ިތެދު. ިލިޔުނީ ިލިޔެފައަހަރެން ިކުރިން ިއ ގައި ިހަމަ ިއެތިިޔުނީ ި.އޮތް
ިި.ށްތަކައެހެންނަމަވެސްިތަފާތުިގޮ

ިި"ނުފެނެއެވެިމިއަދަކީިވަރަށްިރީތިިދުވަހެކެވެ.ިއެހެންނަމަވެސްިއަޅުގަނޑަކަށް"އެމީހާިއެިބޯޑުގައިިލިޔުނީި
ިމިފަދައިންނެވެ.
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ިވިސްނި  ިކިޔުންތެިރޔާއައް ިތިޔަ ިއެކައްޗެއްކަން ިއެއްޗަކީ ިބުނެދިން ިލިޔުމުން ިދެވަނަ ިލިޔުމާ ފުރަތަމަ
ިހެއްޔެވެ؟

ކަމެވެ.ިކުއްޖާއަކީިލޯިއަނދިރިިކުއްޖެއްިހަމަގައިމުވެސްިމިިދެިލިޔުމުންިވެސްިއެހެންމީހުންނަށްިބުނެދިނީިއެި
އެހެންނަމަވެސްިދެވަނަިިށްރަށްިއާދައިގެިގޮތަކަޔުމުންިވަފުރަތަމަިލި ބުނެދެނީިއެކުއްޖާިލޯިއަނދިރިކަމެވެި.

މެވެ.ިއަދިިއ ގެއިންިލިޔުމުންިބުނެދެނީިލޮލުގެިފެނުމުންިމަޙުރޫމްނުވެިތިބިިމީހުންގެިނަސީބުިރަނގަޅުކަ
ިކުރަންިޖެހ ކަމެވެ.ޝުކުރުިށްށާއިިއެިނިޢުމަތްިދެއްވިފަރާތަކަމަނީިއެއީިވަރަށްިޮބޑުިނިޢުމަތެއްދެށްހަނދާންިކޮ

  ވަނަިއާޔަތުގައިިވަޙީިކުރައްވާފައިވާިބަސްފުޅުގައިިވެއެވެ.87ިގެި سورةاملؤمنونهللاިމާތްި

 ) ٨٧سورةاملؤمنون ( ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

ިއުފެއްދެވިރަސްކަލާނގެއެވެ.ިހިތްތައްިފެނުމާއި،ިއިވުމާއި،ިތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައިިއެކަލާނގެއީ"ި:މާނައީ
 "މަދުންނެވެ.ިވަރަށްވެސްިކުރަނީޝުކުރުިތިޔަބައިމީހުން
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 ނަގާނުލަމާ  ފުރުޞަތު

 ޖަމާލުިިނިހާދުިިމުޙައްމަދުިއަޚްިއަލްި:ލިޔުއްވީ

 

ި ިއާޚިރަތަށް ިޙަޔާތަކީ ިދުނިޔަވީ ިއޮތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ިމަސައްކަތްކުރަން ިދާއިމީިތަތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ނެވެ.
އަށްިهللاިކަމުގައިިވާންޖެހ ނީިވެ.ިއަޅުގަނޑުމެންގެިމަސައްކަތްއޮތްިމަސައްކަތުގެިމައިދާނެގޮވެތިިބިނާކުރަން

ކަންތައްތަކަކީިރާގެިބ ރުންިއަޅުގަނޑުމެންިކުރާޢަމަލުިކުރުމެވެ.ިއެިދާއިގެިމަދަދަށްއެދިިހެޔޮިهللاިި،އީމާންވެ
ިޢަމަލުިބާޠިލު ިމިއަދު ިއަޅުގަނޑުމެން ިކަންކަމެވެ. ިވަރަށްިވެގެންވާ ިއުޅ އިރު ިމައިދާނުގައި ިވެސްިގެ

ިސަބަބަކީ ިނުވެވިއްޖެިހުޝިޔާރުވާންޖެހެއެވެ. ިއަބާއްޖަވެރިވެގެންިއާޚިރަި,ކަމުގައިވަނީނަމަިހުޝިޔާރު ތް
ފަރުވާިކުޑަކުރެވިއްޖެހިނގައިދާނެތީއެި ގައިމުވެސްިޢަމަލުިކުރާނެިފުރުޞަތެއްިހަމަިއަލުންި,ކަމުގައިިވަނީނަމަިވެި.

ިމިއާއި ިއަދި ިއަމިއްލަނުލިބ ނެއެވެ. ިޢަމަލުކުރުމުގައި ިމީހަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިއިޚްތިޔާރުިއެކު ިފުރިހަމަ ބާރާއި
ިއެހެންމެިއެމީހަކުިކުޅަިޢަމަލެއްގެިޒިންމާިނަގަންޖެހ ނީވެސްިހަމަިއެމީހެކެވެ.ލިބިގެންވެއެވެ.ިއަދިިހަމަި

ިޙީިކުރައްވިއެވެިވަިهللاިމާތް

 (٢٤فصلت: )سورة  ژمت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   ژ 

ިނުބައިިިއަދިިށެވެ.ނަފްސަިއަމިއްލަިއެމީހާގެިި(ފައިދާހުރީިއެކަމުގެި)ިފަހެި،ޮކށްފިމީހާި"ޞާލިޙުޢަމަލެއްިިމާނައީ:
ިކަލ ގެފާނުގެިިއަދިިިމައްޗަށެވެ.ިގެިއްނަފްސެިއެިިހަމަިި(ބުރަދަންހުރީިއެކަމުގެި)ިފަހެިި،ޮކށްފިމީހާޢަމަލެއް

 "ނުވެއެވެ.ިކަލަކުކަމުގައެއްިއަނިޔާވެރިވެޮވޑިގެންވާިއަޅުތަކުންނަށްިވެރިރަސްކަލާނގެއީި

ިމުސްކުޅިިވަ ިވަޑާންކުރާ ިމޮޅަށް ިވާިރަށް ިއެއްގެ ިއަޅުގަނޑު ިމިފުރުޞަތުގައި ިމިޛިހަކަ މީހާިކުރުޮކށްލާނަމެވެ.
ިހިނގަ ިފާއިތުވެ ިއަހަރުތަކެއް ިއެތައް ިމަސައްކަތްޮކށްފައިވަނީިވަޑާންކުރާތާ ިމީނާ ިއަދި އްޖެއެވެ.

ިފަހަކަށްއައިިޝަޢުގުވެރިކަމާ ިއެހެންނަމަވެސް ިޞިއްޙަތުިއެކުއެވެ. ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ނުދިނުމުގެިތަންިސް
ިޑާންކުރުންިދޫޮކށްލުމަށްފަހުިޢާއިލާިއާއިއެކުިޢުމުރުގެިފަހުިދުވަސްތައްިހ ދަިކުރަންިސަބަބުންިވަ
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ިވަޑާިމި ިނިންމިއެވެ. ިމީހާ ިކޮންޓްރެކްޓާރމުސްކުޅި ިއ ނާގެ ިއަދިިިއަށްންކުރާމީހާ ިދެންނެވިއެވެ. މިވާހަކަ
ދަނީިނުލިބުނަސްިކިޔައިދިނެވެ.ިއާމްިމުސްކުޅިިމީހާގެިކޮންޓްރެކްޓާރގެގާތުިއެމުސްކުޅިިމީހާިބ ނުންވާގޮތްިއެި

ިމުސްކުޅިމީހާިނިންމިއެވެ.ފާއިންިވަކިވާންިއެިވަޒީި،އެންމެިރަނގަޅުކަމަށްިނިންމާ

ިކޮންޓްރެކްޓާރ ިއެިކޮންމެއަކަސް ިސަބަބަކީ ިދެރަވިއެވެ. ިވަރަށް ިމީހާއަކީ ިމޮޅުިމުސްކުޅި ިއެންމެ އ ނާގެ
ިދޫޮކށްލާފައިދިވަޑިކަމުގައިި ިވަޒީފާ ިއ ނާ ިހީނަރުކަމެއްިވީތީއެވެ.ިއަދި ިވަރެއްގެ ިކޮންމެވެސް ިވަޒީފާއަށް އުމުން

އެހެންނަމަވެސްިއެިއަންނާނެތީިއެކަމާިކޮންޓްރެކްޓާރިވަރަށްިބޮޑަށްިކަ މުސްކުޅިިމީހާިވަޒީފާއިންިންޮބޑުވިއެވެި.
އެއީިމުސްކުޅިިމީހާިދިއުމުގެިކުރީން ޝަރުތަކާވެސްިއެކުއެވިެ. ިވަކިިކޮށްދިނުމަށްިކޮންޓްރެކްޓާރިނިންމިއެވިެ.

ިމީހާިއެކަމަށްިއެއްބަ ިއަޅައިދިނުމެވެ.ިއެިމުސްކުޅި ިގޮތުގައިިގެއެއް ިފަހުިމަސައްކަތެއްގެ ސްވިއެވެ.ިއެންމެ
ިޝަި ިވަޒީފާއަށްހުރި ިސަބައުޤުއެހެންނަމަވެސް ިކުޑަވުމުގެ ިއެިވެރިކަން ިއ ނާ ިކުރަންބުން ށީިފެމަސައްކަތް

އެކުއެވެ.ިމަސައްކަތްިކުރިޔަށްިގެންދިޔައެއްކަމަކުިއ ނާގެިހިތްވަނީިއެކަމާިމުޅީންިިކުޑަކަމާވަރަށްވެސްިފަރުވާ
ިދުރުގައެވެ.ިކޮންމެއަކަސްިއެތައްދުވަހެއްގެިމަސައްކަތަށްފަހުިމަސައްކަތްިނިންމައިފިއެވެ.

ކަކާިއެގ ގެިތަމުސްކުޅިިމީހާއަށްިގޮވާފައިިކަރުދާސްިލިޔެކިޔުންންިނިމުމުންިކޮންޓްރެކްޓާރިއެމަސައްކަތްިމުޅި
އަދިިބުންޏެވިެ.ިތަޅުތަނޑިިއެމުސްކުޅިމާހާއާ އެކީިއެހާިގިނަިގެއަކީިމިއީިބ ބެިއަހަރެންނާމި"ހަވާލުިކުރިއެވެި.

ކުޑަކުޑަިހަދިޔާއެކެވެ.ިމިިހަދިޔާގައިިހިފާށެވެ. އަށްިމުސްކުޅިމީހާި"ދުވަހުިމަސައްކަތްިކުރުމުގެިސަބަބުންިދި 
މަސައްކަތްިކުރީހީިިއެނގުނުނަމަިއެިމުސްކުޅިމީހާިގ ގެގޮތަށްކަންިލިބުނީިސިހުމެކެވެ.ިމިކަންިހިނގާނީިމި

ިފާއިތުވެި ިވަގުތު ިކީއްތޯއެވެ. ިކުރާނީ ިއެހެންނަމަވެސް ިޔަގީނެވެ. ިރަނގަޅަށްކަން ިއެންމެ ިވެވުނު އ ނާއަށް
ިދިޔައީއެވެ.

هللاިނިކަންިވިސްނަވާިބައްލަވާށެވެ.ިއަޅުގަނޑުމެންގެިޙަޔާތަކީިމިހަކަހަލަިޙަޔާތަކަށްިވެދާނެިނޫންތޯއެވެ؟ި
ިއާޚިރަތްިި ތަކުގެިސަބަބުންިއަޅުގަނޑުމެންގެިފޮނުއްވީިއަޅުގަނޑުމެންގެިޢަމަލުތަޢާލާިއަޅުގަނޑުމެންިދުނިޔެއަށްި

ިދިނުމަށްޓަކައެވެިފުރުޞަތުިބާއްޖަވެރިކުރުމަށްި .ިހިނގާށެވެިިފަށަމާިިމަސައްކަތްިންފާއިތުވުމުގެކުރިިވަގުތުި.
ހަމަިއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސްިވެދާނެއެވެ.ިފުރުޞަތުގެިބ ނުންިިވީހެންިބ ބެއަށްިމުސްކުޅިިއެިއެހެންނޫނީ

 .ހިނގާށެވެހިފާށެވެ.ިފުރުޞަތުިނަގާނުލަމާި
ި
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 އައިހެއްޔެވެ؟ ބިލެއް ޟްރަތުންޙަ ގެهللا ތިބާއަށް
 އަޙްމަދުިއަނީލްިއަޚްިއަލް :ލިޔުއްވީ

 

ި ިފިރިހެނެކެވ87ެއުމުރުން ިމުސްކުޅި ިގުނަމުންދާ ިއަހަރުތައް ިކުޑަކަމުދިޔުމުގައިިގެ ިސަބަބުން ިބައްޔެއްގެ .
ިތަި ިމީހެޙަދަތިތަކެއް ިކުރަމުންދާ ިޮއޕަރ ޝަންިއްމަލު ިހަމައެކަނިމަގަކީ ިލިބުމަށްއޮތް ިލުޔެއް ިމިބަލިން ކެވެ.

ިލަފާދިނެވެ.ިދުވަކުރުން ިޮޑކްޓަރުން ިދާވަިކަމުގައި ިފާއިތުވަމުން ިޮބޑުވަމުންސްތައް ިވ ން ިމިބަލީގެ ދާތީިރަކަށް
 .ވިއެވެިޔާިޮއޕަރ ޝަންިކުރުމަށްިއެއްބަސްމުސްކުޅި

ިކާމި ިކުރެވުނެވެ. ިއެކަމަށްޮއޕަރ ޝަން ިއޮޕަރ ޝަނަށްފަހު ިތަފްޔާބު ިޚަރަދެއްގެ ިހުރިހާ ިސީލުދިޔަ ިބިލެއްި ވާ
ލަިށްިބަލަހައްޓައިގެންިހުރެިމުސްކުޅިޔާިގިސްބިލަިލިބުމުންިބިލް.ިކުރިއެވެިހަވާލުިމުސްކުޅިޔާއާއިިޮޑކްޓަރު

ިފެށިއެވެ.ި ިރޯން ިބުންޏެވެިޢަގިސްލާފައި ިޮޑކްޓަރު ިވެފައިވާ ިމޮާބޑިއްޔާ"ި.ޖައިބު އަޅުގަނޑުމެންިިހިސާބުތައް
.ިޖަވާބުދިނެވެމިފައިވާިމުސްކުޅިޔާިކަރުނައިންިތެއެވަގުތުިމޫނު "ދީފާނަންށްބ ބެއަށްިއެހެންގޮތެއްިއިންތިޒާމުިކޮ

ިއައަ" ިމިކަރުނައިގެ ިޞްހަރެންގެ ިރައްބު ިއަހަރެންގެ ިއެހެނަސް ިބިލެއްނޫނެވެ. ިއަގޮުބޑު ިމި އަހަންނަށްިލަކީ
ގެިއަހަންނަށްިދުވަހަކުވެސްިބިލެއްިއިރުވެސްިއެކަލާނމިންވަރުކުރެއްވިިންިފަސ ހަކަމިކަމުގައިިއަހަރ87ިިު

ިއެކަލާނނުފޮނުއް ިދެއްވާފައިވާތީ ިގެ ިއަގުޮބޑު ިތަވާ ިލޮލުންިޞަިނިޢުމަތް ިބ އިޚްތިޔާރުގައި ިކުރެވުމުން އްވަރު
 ."ފ ބިކަރުނަތަކެކެވެ

ި !سبحان اهلل ިއަހަރެމެންނަށްިهللاިއަހަރެމެންނަށް ިނިޢުމަތްތަކަށް ިގިނަގުނަ ިމިފަދަ ިދެއްވާފައިވާ ތަޢާލާ

ގިނަގުނަިނިޢުމަތްތައްިއަބަދާިއަދަދުނުކުރެވ ހާިއެކަލާންގެިދެއްވާފައިވާިގުނާިގިނަފަހަރަށްިޝުކުރުނުކުރެވެއެވެ.
ިއަބަދުިހަނދުމަޮކށްިއެކަލާންގެއަށްިޝުކުރުވެރިވަމާިހިނގާށެވެި

. 

 .ވަނަިއާޔަތުގައިިވަހީކުރައްވާފައިިވެއެވ34ިިެގެި سورة ابراهيمތަޢާލާިهللاި
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 (٣٢سورة إبراهيم ) ژٿ  

"މާނައީ ިތިޔަބައިމީހުންނަށްިގެއެކަލާނިއެއްޗެއްިކޮންމެިންނެވިދެިތިޔަބައިމީހުންިށްިހަޟްރަތަިއެކަލާނގެިިއަދިި:
ިޢަދަދެއްިިއެނިޢުމަތްތައްިތިޔަބައިމީހުންނަކަށްިގުނާނަމަ،ިތިޔަބައިމީހުންިނިޢުމަތްތައްިގެهللاިދެއްވިއެވެ.

 ".މީހެކެވެިިކުފުރުވެރިވާި،ޮބޑުިއަނިޔާވެރިވުންިއިންސާނާއަކީިހަމަކަށަވަރުންިހުއްޓެވެ.ިކުރެވ ނު
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 މުކަން މުހިން ކިއުމުގެ للاه  اءَ شَ  نْ إِ 
 هللاއުޚްތުިބިންތުިޢަބްދިިއަލް: ލިޔުއްވީި

 

ި ިި،ހަރެއްގައިސަކުޑަކުޑަ ިގަސްތުކުރާއިރު ިކަމެއްކުރަން ިޚުތުބާގައި ިދުވަހުގެ )هللاި للاه  اء  ش   ن  إ  ހުކުރު

 .ބެހ ގޮތުންިއަލިއެޅުއްވިއެވެިިމުކަމާން(ިކިއުމުގެިމުހިކުރެއްވިއްޔާއިރާދަ

ިގަސްތުކޮށްި ިގަތުމަށް ިގެރިއެއް ިޒުވާނަކު ިހުރި ިއަޑުއެހުމަށް ިޙުތުބާ ިއެދުވަހުގެ ިފަހުން ިދުވަސްކޮޅެއް އ ގެ
މައްޗަށްިނިކުތެވެ.ިމަގުމަތިންިއެކުވެރިއަކާިދިމާވެ,ިއެިޒުވާނާިދަނީިކޮންތަނަކަށްހ ިއެިއެކުވެރިޔާިބާޒާރުި

 ن  إ   އެކަމަކުިއެޒުވާނާިއެއްިގަތުމަށްކަމަށްިއެޒުވާނާިބުންޏެވެ.ގެރިިިއެވަގުތުިތިމަންނާިމިދަނީިސުވާލުިކުރިއެވެ.
ިޚުނުކިޔައެ للاه  اء  ش   ިއެކުވެރިޔާ ިއެ ިއެވަގުތު ިއ ނާިބާގެމަތިޠުވެ. ިއެކުވެރިޔާއަށްިން ިޒުވާން ިއެ ގެ

އެއްހ ިއަހަރެންިމިދަނީި للاه  اء  ش   ن  إ  ދިނެވެ.ިއެހެނަސްިއެކަމަށްިމާބޮޑުިފިކުރެއްނެތިިކީއްކުރާިހަނދާންޮކށް

ބުނުމަށްިފަހުިއެޒުވާނާިކުރިޔަށްިންގެރިިގަ ގަންނަންާދނެހާިހަކަތާއިިބާރުއެބަހުއްޓި  ،ި ލާރިިއެބަހުއްޓި  ނާށ ި،

 .އްގެިގޮތުގައެވެިޡެބ ކާރުިލަފުިތް،އަކީިއަގެއްނެ للاه  اء  ش   ن  إ    ހިނގައިގަތެވެ.ިއ ނާއަށްިހީވެފައިިއޮތީި

ވިހާލެވިގެންިވިއްސިމީދުތައްިންގެިފޮނިިއުހަމަޔަށްިދެވުނެވެ.ިނަމަވެސްިއ ނާިޒުވާނާއަށްިއ ނަގެިމަންޒިލާި
އ ނާިގެރީިވެި.ދިޔައެ ޒުވާނާިވިޔަގެިއަތުގައިިއެހާިގެިއަގުިމާޮބޑެވިެ. ފާރިވެރިޔާގާތުންިއަގުިފައިސާއެއްިނެތެވިެ.
ިއެދިނުކުޑަޮކށް ިކުރިއެވެ. ިއާދ ސް ިއެދި ިންމަށް ިއ ނާއަށް ިފަހުން ިވިޔަފާރިމެ ިއަގުހެޔޮކޮށްދ ން ިރިޔާިވެގެރި

ނިންމިއެވެ.ިއުފަލުންިފުރިފައިވާިޒުވާނާިފައިސާިނަގަންިބެލިއިރުިކަމަކުދާކަށްިނެތެވެ.ިފައިސާިދަބަހެއްި
ިބަލައިލިއެވެ.ިނެތެވެ ިވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ިލަދުވެތިކަމާއެކު ިޒުވާނާ ިމޮޅިވެފައިވާ ިގެއްލިއްޖެއެވެ. ިފައިސާތައް .

ި ިވިޔަފާރިވެރިޔާ ިފުރިފައިވާ ިޒުވަނާިގެރިގަންނާނެސުވާލުން ިއެވަގުތު ިކުރިއެވެ. ިސުވާލު ިނޫންތޯ ިނުވަތަ ތޯ

 .ހިނގައިގަތެވެިއަންނަިހަފުތާގައިިގަންނާނަމ ިބުނެި للاه  اء  ش   ن  إ  
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ި ިއަނބިމީހާ ިޒުވާނާގެ ިދެވުމުން ިއެވަކޮބާިިގެރިގެއަށް ިކުރިއެވެ. ިސުވާލު ިޒުވާނާިތޯ ިކަންހިނގިގޮތް ގުތު

 اء  ش   ن  إ   .ި"މުގެިނަތީޖާިކިޔައިދިނެވެ.ިއަދިިބުންޏެވެޔުއ ިނުކި للاه  اء  ش   ن  إ ި ދިނެވެ.ލުޮކށްިކިޔައިޞީތަފް
ިއަހަރެންި للاه  اء  ش   ن  إ  އަހަރެންގެިލާރިކޮޅުިގެއްލުނެވެި. للاه  اء  ش   ن  إ  ގަންނަންިބ ނުެމވެ.ިިގެރިއަހަރެންިއެ للاه 

 ".އަންނަިހަފުތާގައިިގަންނާނަމެވެިގެރިއެ

ިއަނބިމީހާއަށް ިފަހު ިއަޑުއެހުމަށް ިވާހަކަ  اء  ش   ن  إ ި އަދިި.ފެށިއެވެިހެވެންިބ އިޚްތިޔާރުގައިި ފިރިމީހިގެ
ވެނިމިފައިވާިކަންތައްތަކުގެިި،ކުރިއަށްިކުރަންިގަސްތުކުރާިކަންކަމުގެިވާހަކަިދައްކާއިރުގައިިކަމަށާއިކިޔަނީި  للاه 

އ ގެިފަހުންިއެޒުވާނާި للاه  اء  ش   ن  إ  ވާހަކަިދައްކާއިރުި ކިޔަންިނުޖެހ ނެިކަމުގައިިބުނެިއޮޅުންިފިލުވައިދިނެވެި.

1ި...ނައްތާނުލައެވެޔަންިހަނދާންިކި للاه  اء  ش   ن  إ   ދުވަހަކުވެސްި
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 އިސްލާމްވި ސް މަންމަވެ އެންމެފަހުން
 ފާޠިމާިިމުންއަލްިއުޚްތުިއު:ިލިޔުއްވީ

 

ިމަންމައަކުވެސް ިދަރިއަކާިކޮންމެ ިބައްޕައަކުވެސް ިއެންމެިއަދި ިދެކ  ިދަރިއަކީިިމެދު ިތިމާގެ ިހުވަފެނަކީ ޮބޑު
ިދަރިންނަށްވުރެއެ ިމީހުންގެ ިވުމެވެ.ި،މޮޅުިހެން ިމަތީމީހަކަށް ިގޮތުން ިމަޤާމުގެ ިމީހަކުިިޖާހާއި އެއްވެސް

ިނ ދުނުކަމުގައިިއ ނާއަށްވުރެ ިމޮޅުވާން ިދަިއެހެންމީހުން ިތިމާގެ ިތިމާއަށްވުރެިވިޔަސް ިއެދ ނީ ރިންނަށް
ިމޮޅުމީހަކަށް ިއެހެންނަމަވެސް ިިބައެއްވާށެވެ. ިދަރިންތަކެއްިهللاމައިންބަފައިން ިނަސްރުދ ނެ ިދީނަށް ގެ

ި ިމިޒިންމާއުފުލުމުގައި ިނުފެނެއެވެ. ިމަސައްކަތްކުރާތަނެއް ިއަޚުންނާއިިތަރުބިއްޔަތުކުރެވ ތޯ ިމުސްލިމު ބައެއް
ކަންހުރީިހައްދުިތައްިކަންތައްިއުޚްތުންގެި ލާގެިދީނަށްިޢާތަިهللاިި،އިިވިޔަސްމިހެންިހުރިކަމުގަިފަހަނައަޅާފައެވިެ.

ިއަޅުި ިތިބ ނެކަން ިދުނިޔ ގައި ިޖެހެންދެން ިޤިޔާމަތާއި ިބަޔަކު ިޖެހެއެވެ.ިނަސްރުދ ނެ ިދަންނަން ގަނޑުމެން
ިޙަ ިލިބި ިހިދާޔަތު ިދަރިންނަށް ިކާފަރުންގެ ިރުބީ ިނަސްރުދ ތަންهللا ިދީނަށް ިމިކަންި ގެ ފެނުމުން

ިޙާދިޘާއެކެވެ.ިއެނގިގެންދެއެވެ.ިމިގޮތުންިތިރީގައިިއެވަނީިއެފަދަ

އ ރަކުިއ ނާިއިސްލާމެއްިނުވެއެވެ.17ިިމުރުންިޢު އަހަރުިވަންދެންިމީހަކުިއުޅުނީިއ ނާގެިމަންމަިގާތުގައެވިެ.
ިއ ނާ ިބަދަލުވިއެވެ.ިިދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ިއެހެންތަނަކަށް ިއުޅެން ިއަމިއްލަޔަށް ިމުޅިން ިނުކުމެގެން ގެއިން

ިތެރ ގަ ިއުޅުމުގެ ިމުސްލިމުމިޮގތަށް ިބައެއް ިއ ނާއާއި ިއެންމެފަހުންިރަޙްމަތްތެރިވެވިއްޖެިިންނާއި އެވެ.
ކޮ ންމެދުވަހަކުވެސްިއިސްލާމްދީނުގެިފުރިހަމަކަންިއ ނާއަށްިވިސްނުމުންިއ ނާިއިސްލާމްދީންިޚިޔާރުޮކށްފިއެވެި.

ިމިގޮތައިސްލާމްދީނާ ިކުރެއެވެ. ިމަސައްކަތް ިލިބ ތޯ ިމަޢުލޫމާތު ިއިތުރު ިހޯދުމުގައިިބެހ  ިޢިލްމު ށް
ިއިސްލާމްމަސައްކަތް ިމައިންކުރަނިޮކށް ިއަދިިދީނުގައި ިފިލައިފިއެވެ. ިއޮޅުން ިފައިދާ ިކަމ ހިތުމުގެ ބަފައިންނަށް

ިކިހާމަތިވެރިކަމެއްކަމާއިި ިއިސްލާމްދީނުގައި ިލިބ ިި،މިއީ ިމީނާއަށްިިމިކަމުން ިޘަވާބު ދަރުމައާއި
ިބޮޑުިޙްއި ިވަރަށް ިބެލުމަކީވެސް ިމައިންބަފައިންނަށް ިލޮލަކުން ިކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ިއަދި ސާސްކުރެވިއްޖެއެވެ.

ިދިޔުމަށްި ިމަންމަގާތަށް ިއ ނާގެ ިލިބުމުން ިމިމަޢުލޫމާތުތަށް ިއެނގިއްޖެއެވެ. ިއ ނާއަށް ިލިބ ކަމެއްކަން ޘަވާބެއް
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އ ރުިއ ނާ އަހަރެއްިވެދާނެއެވެ.ިިއްިއެތަިއްޒިޔާރަތްނުކުރާތާިއެތަިިގާތަށްިއ ނާގެިމަންމަގެިި،ހިތްއެދެންފަށައިފިއެވިެ.
ޮކށްފައިިދަރިފުޅުިކޮޅެއްިގަތެވެ.ިއެހާިގިނަދުވަސްމަންމަގެިގެއަށްިދިޔުމުގެިމަގުމަތީގައިިމާބޮނޑިއަކާއިިމ ވާ

ިގާތަށްި ިމަންމަގެ ިމިދަރިފުޅު ިދ ތެރެއިން ިދ ތެރެ ިމިދުވަހަށްފަހު ިއުފާވިއެވެ. ިވަރަށް ިމަންމަ ފެނުމުން
ތުިއެގ ގައިިމަޑުކުރެއެވެ.ިޒިޔާރަތްކުރާިކޮންމެފަހަރަކުިޤުކޮންމެިފަހަރަކުިވަރަށްިގިނަވަިރަތްކުރެއެވެ.ިމިއިންޒިޔާ

ިހަދައެވެ.ންމަގެިމޫނަށްިބަލަންިއިނދެިރޮއެމިދަރިފުޅުިމަ

ފުޅުިމިހެންިކަންތައްިވަމުންދާތީިއެއްދުވަހަކުިމަންމަިއ ނާގެިދަރިފުޅުގާތުގައިިސުވާލުތަކެއްިކުރިއެވެ.ިދަރި
ިމިހާގިނަ ިމަންމަކުއްލިއަކަށް ިކީއްވެގެންކަމާއި، ިމިފެށީ ިއަންނަްނ ިރޮނީިއިން ިބަލަންއިނދެ ިދިމާލަށް އާއި

ިކިޔައިދިނެވެ.ިއަދިި ިފުރަތަމަވެސް ިވާހަކަ ިގޮތުގެ ިއިސްލާމްވި ިއ ނާ ިކައިރީގައި ިމަންމަ ކީއްވެތޯއެވެ.ިއ ނާ
މަންމައާއިިިރަށްވެސްިމަތިވެރިިމަޤާމެއްކަންިބުނެދިނެވެ.މާތްވެގެންވާިއިސްލާމްދީނުގައިިމަންމައެއްގެިމަޤާމަކީިވަ

ިމަންމަި ިހުރެ ިތިގޮތުގައި ިނުވާތީއާއި ިމުސްލިމަކުކަމުގައި ިމަންމައަކީ ިރޮވެނީ ިބަލަންއިންނައިރު ދިމާލަށް
އެހިނދުިމަންމައަށްިއިސްލާމްދީނުގެި ޢަޛާބުގެިޮބޑުކަންިހިތަށްިއާރާތީކަމުގައިިބުންޏެވެި. ިމަރުވެއްޖެނަމަިލިބ ނި 

ިރިވެތިކަންިފާހަގަކުރެވިިއިސްލާމްވިއެވެ.

ި
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 ރަނގަޅު މާ މަރުވުންވެސް ށްވުރެޢަޛާބަ ގެهللا މާތް
 އުޚްތުިބިންތުިޢަލީޒާހިރުއަލްި:ލިޔުއްވީި

 

ި ިއ ނާއަށް ިއ ނާއަކީ ިއުޅުނެވެ. ިވިޔަފާރިވެރިއެއް ިމުއްސަނދި ިވަރަށް ސުބުޙާނަހޫިهللاިއެއްސަހަރެއްގައި
 .ނުކުރާ،ިހިތްހަރުިމީހެކެވެިލާިދެއްވިިނިޢުމަތްތަކަށްިޝުކުރުވަތަޢާ

ި ިހަވީރުގެ ިއަވަހަށްިއެއްދުވަހެއްގެ ިއަވަސް ިޓަކިދިނެވެ. ިމީހަކު ިދޮރުގައި ިގ ގެ ިވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ވަގުތެވެ.
ިއަންހެންި ިރީތި ިދެކެފައިނުވާފަދަ ިއ ނާދުވަހަކުވެސް ިފެނުނީ ިއެކު ިއެއާއި ިބ ރުބަލައިލިއެވެ. ދޮރުހުޅުވާލާ

ިނަ ިދަޢުވަތުދިނެވެ. ިކުއްޖާއަށް ިއަންހެން ިއެ ިވަނުމަށް ިއެތެރެއަށް ިއުފަލުން ިއެއީިކުއްޖެކެވެ. މަވެސް
އެހެންިގާތަށްިއައިިމަޤްސަދުިފުރިހަމައަންހެންކުއްޖާިވިޔަފާރިވެރިޔާގެިއެ ކަމުންިއެކުއްޖާިކޮށްދިނުމަކަށްިނޫނެވެި.

ފަޤީރުކަމާއިިބަނޑުހައިި ކާއެއްޗަކަށްިއެދުނެވެި. އަދިިބަނޑުހައިިހޫނުކަންިފިލުވާލާނި  އެކަމަށްިއިންކާރުކުރިއެވެި.
ިމިިި ހިތަކަށްިިމީހާގެިިހިތްހަރުިއެ ޖެހުނީިކަމަށްވެސްިބުންޏެވެ.ިނަމަވެސްިހޫނުކަމުގެިސަބަބުންިއަންނަން

އެހެންކަމުންިއެއަންހެންިކުއްޖާިއެތަނުންިދާންިހިގައިގަންނަމުންިޘަސްތަކުންިއެއްވެސްިއައާދ  ރެއްނުކުރިއެވިެ.
 ."ރަނގަޅެވެބަށްވުރެިހައިހޫނުކަމުގައިިހުރެިމަރުވުންވެސްިއަހަރެންނަށްިމާިޛާގެިޢަهللاި"ބުންޏެވެ.ި

ިފަ ިމާދުވަސްތަކެއް ިޙާލު ިނުލިބިިހެވެ.ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިއެއްޗެއް ިހިނގައްޖެއެވެ.ިކާނ  ިދަށަށް ބޮޑަށްވެސް
ިއަނަރޫފަވެއްޖެއެވެ.ިއެހީތެރިކަމުގެި ިނިކަމެތިވެ ިހަށިގަނޑު ިސަބަބުން ިޖެހުމުގެ ިހ ދަކުރަން ގިނަދުވަސްތަކެއް

ިވިޔަފާރި ިމީހަކުނުވުމުން ިދިއްކޮއްލާނެ ިކުއްޖާިއަތެއް ިއަންހެން ިވެސް ިފަހަރަށް ިދެވަނަ ިގެއަށް ވެރިޔާގެ
އަދިިކާނެިއެއްޗެއްިދިނުމަށްިއެދުނެ ނަމަވެސްިއ ނާގެިޖަވާބަކަށްދިޔައެވެި. ވީިހަމަިފުރަތަމަިފަހަރުގެވެސްިވެި.

ި ިއަހަ"ޖަވާބެވެ. ިފުއްދައެއްނުދ ނަމެވެތިބާ ިބ ނުން ިތިބާގެ ިއަހަރެން ިހިނދަކު ިއިޖާބަނުދ ހާ ި."ންނަށް
އެއާއެކުިއެއްވެސްިވިޔަފާ އަންހެންކުއްޖާގެިހިތްިކުދިކުދިވިިކަހަލައެވެި. ރިވެރިޔާިހަރުކަށިކަމާއެކުިޖަވާބުދިނެވެި.

ި ިކޯތާފަތް ިކަރުނަތަށް ިއަހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ިއޮހޮރެންފެށިއެވެ.ިކުރިފުން ިބޮޑުކަމުންނެވެ.ިއެިޘަމައްޗަށް ރެއްގެ
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ބަށްވުރެިބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައިިޛާގެިޢަهللاޙައްޤުގެިބަހެވެި.ންިބ ރުވީިޙާލުގައިވެސްިއެިއަންހެންކުއްޖާގެިދުލު
 .ހުރެިމަރުވުންވެސްިމާރނގަޅުިކަމުގައިިއަންހެންކުއްޖާިބުންޏެވެި

ިކެިމި ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިވިޔަފާރިވެރިޔާެގިهللاިި،ތެރިކަމާއިތްމުއުމިން ިފެނުމުން ިމިންވަރު ިބިރުވެތިވާ އަށް
ި ިއޯގާވަންތަ ިގިސްލެވެންފެށިއެވެ. ިވިސްނި ިބޮޑުކަން ިފާފައިގެ ިކުރެވެންއުޅުނު ިޖެހުނެވެ. ގެިهللاިހިތުގައި

ިއަވަ ިތައުބާވިއެވެ.ިއެއަށްފަހުިވިޔަފާރިވެރިޔާ ިކުއްޖާގެިމަތިންިހަނދުމަވެިއެކަލާނގެއަށް ސްވެގަތީިއަންހެން
އަންހެންހައިިހޫނުކަންިފިލުވައިލާނި ޑުބަނ ކެއުމުންިިހައިކަންިފިލަންދެންކުއްޖާިބަނޑުކާއެއްޗެއްިދިނުމަށެވިެ.

ިހިތުގެ ިކުރިމަިވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިމިފަހަރުިތީއެދުން ިޚިލާފަށް ިކުރީފަހަރާ ިފާޅުކުރިއެވެ. ގައި
 ..ިއަންހެންކުއްޖާިއުފަލުންިއެކަންިޤަބޫލުކުރިއެވެިއ ނާގެިއެދުމަކަށްވީިއަންހެންކުއްޖާއާިކައިވެނިިކުރުމެވެ

އުޚުތާއެވެ! އި  އަޚާއެވިެ! ިއެފާފައަކުންިިވެސްިފަހުވަގުތުގައިިިއެންމެިިބިރުވެތިވާނަމަިކުރުމަށްިފާފައެއްިތިބާިި އި 
އަދިިހަމަިއެހެންމެިތިބާިބ ނުންވާިކަމެއްިޙަރާމްިގޮތުގައިިކުރުމުގެިިނަފްސުިތިބާގެ ސަލާމަތްިކުރެވ ނެއެވެި.

1ިި.ދެއެވެށްމުގެިމަގުިއިސްލާމްދީންިފަހިކޮބަދަލުގައި،ިހުއްދަގޮތުގައިިއެކަންިކުރުި

 

 

 

 

                                                           

ި(ދާރުއްސަލާމް):ިސްޓޯރީސްިއޮފްިރިޕެންޓެންސްިވާހަކައިގެިއަޞްލު 1 
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 ފިހުރިސްތު 

 ޞަފްޙާ  ލިޔުއްވީ  ވާހަކައިގެ ނަން 

1ިިމުޙައްމަދުިސިނާންިއައްޝައިޙުިިމުޤައްދިމާި

2ިިهللاއުންމުިޢަބްދިިއަލްއުޚްތުިިސަތ ކަިމީހުންިޤަތުލުކުރިމީހާި

4ިިهللاއަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްދިިނުރަނގަޅުިއެކުވެރިންނާިދުރުހެލިވުންި

އަށްިهللاތިބާގެިލޯިސަލާމަތުންިހުރިކަމަށްޓަކައިި
ިޝުކުރުކުރިންިހެއްޔެވެ؟

 8ިއަލްއަޚްިމުޙައްމަދުިޙާރިޘްި

 9ިއަލްއަޚްިމުޙައްމަދުިނިހާދުިޖަމާލުިިނަގާނުލަމާިފުރުޞަތުި

 11ިއަލްއަޚްިއަޙްމަދުިއަނީލްިިގެިޙަޟްރަތުންިބިލެއްިއައިހެއްޔެވެ؟هللاތިބާއަށްި

 13 هللاއަލްއުޚްތުިބިންތުިޢަބްދިިކިޔުމުގެިމުހިންމުކަންި للاه  اء  ش   ن  إ  

 15ިފާޠިމާިިމުންއަލްިއުޚްތުިއު އެންމެފަހުންިމަންމަވެސްިއިސްލާމްވިި

 18ިއަލްއުޚްތުިބިންތުިޢަލީޒާހިރުިިގެިޢަޛާބަށްވުރެިމަރުވުންވެސްިމާރަނގަޅުިهللاމާތްި

 19ިިފިހުރިސްތުި

 

 

 

 



 

 

 


