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މުޤައްދިމާ
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه أمجعني.
ްދ ިއެއްޗެކެވެި .ކީރިިތި ިޤުރުއާނާިއިި
ނު ިޝައުޤުވެރިކަނި
ރި ިވާހަކަތަކަކީ ިމީސްތަކުން ިއެއަށް ިނުހަި
ޢިބްރަތްތެި
ދިި
ރަސޫލާ ިصىل اهلل عليه وسلمގެ ިސުންނަތުގައިވެސް ިނުހަނު ިގިނަ ިވާހަކަތަކެއް ިވާރިދުވެފައިވެއެވެި .އަި
ދީނުގެ ިޢިލްމުވެރިންނާިއި ިޢާންމުންވެސް ިޢިބްރަތްތެރި ިވާހަކަިތަިއް ިއެކުލަވާލެއްވުމަށްފަިހު ިފޮތްތަިއްި
ލިޔުއްވާފައިވެއެވެި .
ށްި
ދަިޢިބްރަތްތެރިިވާހަިކަިހުށަހަށާދިނުމަި
މިގޮތުންިމިމަސައްކަތަިކީިއެކިިމަޞްދަރުތަކުންނަގާިދިވެިހިިބަހުންިމިފަި
ފެށިފައިވާިމަސައްކަތެކެވެި .
ޔޮި
ލާިބަރަކާތްލައްވާި،އެއިލާިހުިރުއްސަވާިމަގުންިހިނގުމުިގެިހެި
ދުޢާއަކީިއަޅަމެންގެިމަސައްކަތުގައިިﷲިތައާި
ތަވްފީޤުިދެއްވުމެވެި .

ނޯޓްި:މިފޮތުގައިިހިމެނިފައިިވާިވާހަކަތަކަށްިޒިންމާވާނީިއެވާހަކަިލިޔުއްިވިިލިޔުންތެރިޔާއެވެި .
ި
ި
ން ި
ދުިސިނާި
އައްޝައިިޚުިމުޙައްމަި
(އެޑިޓަރ) ި
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ސަތޭކަ މީހުން ޤަތުލުކުރިމީހާ
ދިﷲ ި
ލިޔުއްވީި:އަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްި
ި
އިމާމްިބުޚާރީއާއިިއިމާމްިމުސްލިމުިރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެި.އަބޫިސަޢީދުިސަޢުދުިބުންިމާލިކުިބުންިސިނާނުި
އަލްޚުދްރީ ިريض اهلل عنه ނަބިއްޔާ ިصىل اهلل عليه وسلم ގެ ިއަރިހުން ިރިވާކުރެއްވިއެވެި .އެކަލގެފާނުި
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެި :
"ތިޔަބައިމީހުންގެ ިކުރިން ިއައި ިމީހުންގެ ިތެރގައި ިނުވަދިހަނުވަ ިމީހުން ިޤަތުލުކުރި ިމީހަކުވިއެވެި .ފަިހެި
ރިިމީހަކާބެހގޮތުންިއނާިސުވާލުކުރިއެވެި.ފަހެިއނާއަށްިރާހިބަކުިދެއްކުނެވެި.
ބިންމަތީގައިވާިއެންމެިޢިލްމުވެި
ށްި
ންިޤަތުލުކުރިކަމަށްިބުނެި،އނާއަި
ށްިއައިސްިއނާިނުވަދިހަނުވަިމީހުި
ފަހެިއނާިއެި(ރާހިބު)ިމީހާިގާތަި
ތައުބާވެވނެތޯ ިސުވާލުކުރިއެވެި .އެރާހިބު ިމީހާ ިޖަވާބުދިނެވެ"ި .ނޫނެކެވެި ".ފަހެ ިއނާ ިއެ ި(ރާހިބު)މީިހާި
ޤަތުލު ޮކށްިސަތިކަިފުރިހަމަކުރިއެވެ.

ި

ރިި
ދެންފަހެިއނާިބިންމަތީގައިވާިއެންމެިޢިލްމުވެރިިމީހަކާބިެހިގޮތުންިސުވާލުކުރިއެވެި.ފަިހެިއނާއަށްިޢިލްމުވެި
ންި
ބކަލަކުިދެއްކުނެވެި.ފަިހެިއނާިސަތކަިމީހުންިޤަތުލުކުރިކަމަށްިބުނެިއނާއަށްިތައުބާވެވނެތޯިއެމީހާކުރެި
ނިި
ށްިވަންނާނީިކާކުހެއްޔެވެ؟ިމިވެި
ސުވާލުކުރިއެވެި.އެމީިހާިޖަވާބުދިނެވެ"ި.އާއެކެވެި.ތިބާއާއިިތައުބާއާއިިދެމެދަި
ނާި
އެވެނިިބިމަކަށްިދާށެވެި.ފަިހެިހަމަކަށަވަރުންިއެބައިމީހުންިއަޅުކަންކުރަނީިﷲިތަޢާލާއަށެވެި.އެބައިމީހުންި
ންި
ބައިވެރިވެ ިﷲއަށް ިއަޅުކަންކުރާށެވެި .އަދި ިތިބާގެ ިބިމަށް ިއެނބުރި ިރުޖޫޢަނުވާށެވެި .ފަހެ ިހަމަކަށަވަރުި
އެއީިނުބައިިބިމެކެވެ".
ދިިރަޙްމަތުިގެި
ށްިފެށިއެވެި.މަގުިގެިމެދެއްިހާިހިސާބުންިއނާިގާތަށްިމަރުިއަތުވެއްޖެއެވެި.އަި
ނާިދަތުރަި
ފަހެިއި
ދުިދެބަސްވެއްޖެއެވެި.ރަޙްމަތުގެިމަލާއިކަތުންިދެންނެވިއެވެި.
މަލާއިކަތުންނާއިިޢަޛާބުިގެިމަލާއިކަތުންިއނާއާމެި
ންި
"އނާ ިއެއަިއި ިތައުބާވާ ިޙާލުި ،ﷲ ިތަޢާލާއަށް ިހިިތް ިޚާލިޞް ޮކށްގެނެވެި ".އަދި ިޢަޛާބުގެ ިމަލާއިކަތުި
ސްިހެޔޮިޢަމަލެއްިނުކުރެއެވެ".
ދެންނެވިއެވެ"ި.ހަމަކަށަވަރުންިއނާިއެއްވެ ި
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ށްި
ފަހެިއެބކަލުންގެިއަރިހަށްިއިންސާނެއްގެިޞޫރައިގައިިމަލާއިކަތަކުިއަތުވެއްޖެއެވެި.ފަހެިއެބކަލުންގެިމެދަި
ނާި
އެބކަލަކު ިލައްވައިފިއެވެި –ި .އެބަިހީ ިޙާކިމެއްގެ ިގޮތުގައެވެި –ި .ފަހެ ި(އެމަލާއިކަތާ) ިދެންނެވިއެވެ"ި .އި
ން ިވަނީ ިއނާއަށެވެި ".ފަިހެި
ނާ ިއެބިމަިކާ ިއެންިމެ ިގާތުގައިިވާ ިބިި
ދެ ިބިމާދތެރގަިއި ިމިންއަޅާށެވެި .އި
އާިއި ިި
އެބކަލުން ިމިންއެޅުއްވިއެވެި .ފަހެ ިއނާ ިއެބިމަކާ ިއެންމެ ިގާތުގައިވާ ިބިމަކަށް ިއެބކަލުންނަށް ިފެނިވަޑައިގަިތީި
ށްިދިޔުމަށްިބނުންވިިބިމެވެި.ފަިހެިރަޙްމަތުިގެިމަލާއިކަތުންިއނާގެިފުރާނަިހިއްޕެވިއެވެި".
އނާިއެބިމަކަި

މި ޙަދީޘުން ލިބޭ ބައެއް ޢިބްރަތްތައް ި
 .1ކިތަންމެ ިގިނަ ިފާފައެއް ިމާޟީގައި ިކުރެވުނަސް ިތައުބާގެ ިދޮރުވަނީ ިހުޅުވިފަ ި .އެހެންކަމުންި
މާޔޫސްވުމުންިއެއްކިބާވާންޖިެހި.
ންި.
 .2ﷲިގެިރަޙްމަތުގެިތަނަވަސްކަި
 .3ޢިލްމުވެރިންނާއިިއަޅުވެރިންގެިތަފާތުި.ދީނީިސުވާލުތަކުގައިިރަނގަޅުިޖަވާބުިދެވނީިއެކަމުގެި
ޢިލްމުހުރިިބފުޅުންނަށްކަންި.އަދިިދީނީިގޮތުންިނނގިވާހަކަިދެއްކުމަކީިމީސްތަކުންިމަގުފުރެދިި،
އެވާހަކަ ިދައްކާ ިމީހާއަށް ިދުނިޔަވީ ިޙަޔާތުގައާއި ިއުޚްރަވީ ިޙަޔާތުގައިވެސް ިނުރައްކާތެރިކަންި
ން.
ހުރިކަމެއްކަި
 .4ތައުބާވުމުގައި ިކުރިން ިއުޅުނު ިނުރަނގަޅު ިމުޖުތަމަޢުއާއި ިނުބައި ިއެކުވެރިންނާ ިދުރުވުމުގެި
މުހިންމުކަން.
 .5މީ ހަކު ޮކށްފައިވާިގިނަފާފަތަކަށްިބަލާިއނާިތައުބާިނުވާނެއިނުބުނުންި.ނުވަތަިއނާއަށްިތައުބާި
ނުވާނެކަމަށްިޤަބޫލުނުކުރުމުގެިމުހިންމުކަންި .
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ނުރަނގަޅު އެކުވެރިންނާ ދުރުހެލިވުން
ދިﷲ ި
ލިޔުއްވީި:އަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްި
ި
އިމާމުއްިތިރްމިޛީގެިސުނަނުގައިވާިޞައްޙަިޙަދީޘެއްގައިިއައިސްފައިވެއެވެ.
ށްި
ޔާ ިބކަލަކު ިއުޅުއްވިއެވެި .އެކަލގެފާނަކީ ިމައްކާއިން ިމަދީނާއާއި ިހަމައަި
"މަރްޘަދު ިބުން ިއަބީ ިމަރްޘަދު ިކިި
އަސީރުންިއުފުލައިދބކަލެވެި ި.
އެކަލގެފާނު ިވިދާޅުވިއެވެި :ޢަނާޤު ިކިޔާ ިޒިނ ޮކށްއުޅ ިއަންހެނަކު ިމައްކާގައި ިއުޅުނެވެި .އެއީ ި(މަރްޘަދުިގެި
ށްިވަޢުދުވެފައެވެި .
ށްިއަސީރަިކުިގެންގޮސްދިނުމަި
ދުިވަނީިމައްކާިއިންިމަދީނާއަި
ކުރީގެ)ިރައްޓެއްސެކެވެި.މަރްޘަި
ށްި
އެކަލގެފާނުިވިދާޅުވިއެވެި:ފަހެިހަނދުވަރުދިރެއެއްގައިިމައްކާގެިބަގީޗާތަކުިގެިތެރެއިންިބަގީޗާއެއްިގެިކައިރިއަި
އާދެވުނެވެި .
ންި
ދި ިއަނދިރިކަމުގެ ިތެރެއިން ިބަގީޗާިގެ ިކައިރިި
އެކަލގެފާނު ިވިދާޅުވިއެވެި :ޢަނާިޤު ިއެތަނަށް ިއައެވެި .އަި
އަޅުގަނޑުގެިހިޔަނިިފެނުނެވެި.ފަހެިއނާއަށްިއަޅުގަނޑުކަންިއެނގުނުިހިނދުިބުންޏެވެ"ި.މަރްޘަދުިހެއްޔެވެ؟"ި
ންި
ފަހެިއަޅުގަނޑުިބުނީމެވެ"ި.މިއީިމަރްޘަދުއެވެި".އނާިބުންޏެވެ"ި.މަރްހަބާ!ިމިރިއަހަރެމެންނާއެކުިހދަކުރަި
އަންނާށެވެި".އަޅުގަނޑުިބުނީމެވެ"ި.ﷲިތަޢާލާވަނީިޒިނކުރުންިޙަރާމްކުރައްވާފައެވެި".އނާިގޮވާލިއެވެި"ި.އި
ރަިމީިހާިކަލމެންިގެިއަސީރުންިގެންދަނީއެވެި ".
ފލިގެތަކުގެިއަހުލުވެރީންނެވެި.މިހިި
އެކަލގެފާނުިވިދާޅުވިއެވެި:އަށްިމީހުންިއަޅުގަނޑުގެިފަހަތުންިއައެވެި.އަދިި"އަލްޚަންދަމާ"ި(މައްކާއަށްިވަދިެވި
ށްި
ށް ިއެމީހުން ިއައެވެި .ފަހެ ިއަޅުގަނޑަި
ރު ިފަރުބަދައެއް) ިއާއި ިހަމައަި
މަގެއްގެ ިކައިރީ ިހުންނަ ިމަޝްހޫި
ސްި
ދިިއެބައިމީހުންއައި ި
ށްިވަނީމެވެި.އަި
އައިސްހުއްޓެވުނީިފަރުބަދައިިގެިހޮހޮޅައަކަށެވެި.ފަިހެިއަޅުގަނޑުިއެތަނަި
ދިި
އަޅުގަނޑުގެ ިބޮލާހަމައަށް ިހުއްޓުނެވެި .ފަހެ ިﷲ ިތަޢާލާ ިއެބައިމީހުންިގެ ިލޯތައް ިކަނުކުރެއްވެވިއެވެި .އަި
އެބައިމީހުންނަށްިއަޅުގަނޑެއްިނުފެނުނެވެި .
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ރިި(އަސީރު)ިގެި
އެކަލގެފާނު ިވިދާޅުވިއެވެި :ދެންފަހެިއެބައިމީހުން ިއެނބުރިދިޔައެވެި.އަދިިއަޅުގަނޑުިގެިއެކުވެި
ނާ ިއުފުލީމެވެި .އެިއީ ިބަރު ިމީހެކެވެި .އަޅުގަނޑުމެންނަށްި
ގާތަށް ިއަޅުގަނޑު ިއެނބުރިދިޔައީމެވެި .ފަިހެ ިއި
"އަލްއިޛްޚިރް"1އާިހަމައަށްިދެވުމުންިއނާިބަނދެފައިވާިކަސްތޮޅުތައްިނައްޓާލީމެވެި.ފަހެިއަޅުގަނޑުިމަދީނާއާިއިި
ނާިއުފުލީމެވެި.އެިއީިއަޅުގަނޑަށްިއުނދަިގޫިކަމަކަށްވިއެވެި.ފަިހެިއަޅުގަނިޑުިރަސޫލުﷲި
ންިއި
ށްިދެވެންދެި
ހަމައަި
صىل اهلل عليه وسلم ގެިއަރިހަށްިއައީމެވެި .
ފަހެިއެކަލގެފާނަށްިދެންނެވީމެވެ" .އިﷲގެިރަސޫލާއެވެި.އަޅުގަނޑުިޢަނާޤުއާއިިކައިވެނިިކުރަންހެއްޔެވެ؟"ި
ސްިއެއްޗެއްިވިދާޅުނުވެއެވެި.
ރުިދެންނެވީމެވެި.ފަިހެިރަސޫލުﷲިصىل اهلل عليه وسلم އެއްވެ ި
މިހެންިދެފަހަި
މިއާޔަތްިބާވާލައްވަންދެނެވެި .
ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ (سورة
انلور )٣
ނނެއެވެި.
މާނައީ"ި :ޒިނކުރާ ިފިރިހެނާި ،ޒިނ ުކރާ ިއަންހެނަކާ ިނުވަތަ ިޝިރުކުކުރާ ިއަންހެނަކާނޫނީ ިނުއިން ާ
އަދި ިޒިނކުރާ ިއަންހެނާި ،ޒިނކުރާ ިފިރިހެނަކު ިނުވަތަ ިޝިރުކުކުރާ ިފިރިހެނަކު ިނޫނީ ިއެކަނބުލގެއަިކާި
ނުއިންނާނެއެވެި.އަދިިމުއުމިނުންގެިމައްޗަށްިއެކަންިޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެި ".
ފަހެިރަސޫލުﷲިصىل اهلل عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެި"ި.އިމަރްޘަދުއެވެި.ޒިނކުރާިފިރިހެނާި،ޒިނކުރާި
ދި ިޒިނކުރާ ިއަންހެނާި ،ޒިނކުރާި
ނނެއެވެި .އަި
ނނީ ިނުއިން ާ
އަންހެނަކާ ިނުވަތަ ިޝިރުކުކުރާ ިއަންހެނަކާ ޫ

ދމާނައިންިކުރެިއެއްމާނަވުންިއެކަށީގެންވެއެވެި.އެއްގޮތަކީިމައްކާގެިބރުގައިިاإلذخر
ި1މިތާނގައިި"اإلذخر" ގެިމުރާދަކަށްި ެ
އކިޔުނުިތިރިގަސްހެދ ިހިސާބެކެވެި.ދެވަނަިގޮތަކީިމައްކާިބރުގައިިاألذاخر އކިޔތަނަކަށްވުމެވެި.ބައްލަވާި حتفة األحوذي
للمباركفوري  /كتاب:تفسري القرآن /باب:ومن سورة نور  /جمدل / ٩:ص / ٤٢:طبعة:دار إحياء الرتاث العريب.
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ފިރިހެނަކުިނުވަތަިޝިރުކުކުރާިފިރިހެނަކުިނޫނީިއެކަނބުލގެއަކާިނުއިންނާނެއެވެި.ފަހެިއނާއާއިިކައިވެނިި
ނުކުރާށެވެި "".

ި

މި ޙަދީޘުން ލިބޭ ބައެއް ޢިބްރަތްތައް
 .1ނުރަނގަޅު ިރައްޓެހިންދ ިދަޢުވަތުތައް ިއިޖާބަނުދިނުމުގެ ިމުހިންމުކަމާއި ިއެބައިމީހުންި
ނި.
ި
ހެޔޮއެދކަމަށްިދެއްކިނަމަވެސްިޙީލަތްތައްިހަދާިގެއްލުންިދންިމަސައްކަތް ޮކށްފާނެ ަކ ް
 .2ޞަޙާބީިބކަލުންިއިސްލާމްދީނަށާއިިމުސްލިމުންނަށްޓަކައިިވެވަޑައިގެންފައިވާިޤުރުބާނީ.
 .3ﷲގެިމަގުގައިިމަސައްކަތްކުރާމީހުންނަށްިޙިމާޔަތާއިިރައްކާތެރިކަންިއެއިލާހުިދެއްވާނެކަން.
 .4އަމިއްލަިއެދުމަށްވުރެިދީނުގައިިއައިސްފައިވާިގޮތްިއިސްކުރުމުގެިމުހިންމުކަންި.އަދިިކީރިތިި
ޤުރުއާނާއި ިރަސޫލާ ިصىل اهلل عليه وسلم ގެ ިބަސްފުޅުތަކުގެ ިއަލީގައި ިދިރިއުޅުންި
ނ.
ި
ބައްޓަންކުރު ް
 .5ޢިއްފަތްތެރިިއަނބީންިއިޚްތިޔާރުކުރުމުގެިމުހިންމުކަން.
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ތިބާގެ ލޯ ސަލާމަތުން ހުރިކަމަށްޓަކައި ﷲއަށް ޝުކުރުކުރިން ހެއްޔެވެ؟

ތިބާގެ ލޯ ސަލާމަތުން ހުރިކަމަށްޓަކައި ﷲއަށް ޝުކުރުކުރިން
ހެއްޔެވެ؟
ލިޔުއްިވީ :އަލްއަިޚްިމުޙައްމަދުިޙާރިިޘް

އިމާރާތެއްގެިސިޑިމަތީގައިިއިށީނދެލައިގެންިކުޑަިކުއްޖަކުިއިނެވެި.އުނގުމަތީިތޮފިިގަނޑެއްިވެސްިއޮތެވެި.
އެިކުއްޖާިހުރީިބޯޑެއްިހިފައިގެންނެވެި.އގައިިލިޔެފައިވަނީި"އަހަންނަކީިލޯިއަނދިރިިމީހަކީމެވެި.އަހަންނަށްި
އެހީ ިވެދެއްވާށެވެ" ިމިފަދައިންނެވެި .އެކުއްޖާ ިއުނގުމަތީ ިއޮތް ިތޮފިގަނޑު ިތެރގައި ިކޮންމެވެސް ިވަރަކަށްި
ފައިސާިފޮތިިހުއްޓެވެި .
ފިރިހެނަކުިހިނގާފައިިދަމުންިއެިކުއްޖާކައިރީިމަޑުޖެހިލިއެވެި.ޖީބުންިކޮންމެވެސްިވަރަކަށްިފައިސާިފޮތިި
ނެގުމަށްފަހުިއެކުއްޖާގެިތޮފިގަނޑުިތެރެޔަށްިއަޅާލިއެވެި.އަދިިއެކުއްޖާިހިފަހައްޓައިގެންހުރިިބޯޑުިއަތުލުމަށްފަހުި
ކޮންމެވެސްިއެއްޗެއްިލިޔުމަށްފަހުިއެކުއްޖާއާއިިއތިިހަވާލު ޮކށްފައިިހިނގައިގަތެވެި ި.
ގިނައިރުތަކެއްނުވެ ިތޮފީގައި ިހުރި ިފައިސާ ިގިނަވާން ިފަށައިފިއެވެި .ދުވަހަކުވެސް ިއެކުއްޖާއަށް ިއެހީިގެއަތެއްި
ދިށް ޮކށްނުލާހާ ިގި ނަމީހުން ިލާރިއަޅަން ިފެށިއެވެި .އެ ިދުވަހު ިއެކުއްޖާގެ ިބޯޑުގައި ިލިޔެފަހުރި ިލިޔުންި
ބަދަލުކުރިމީހާ ިވާނުވާ ިބެލުމަށް ިއެތަނަށް ިދިޔައެވެި .އެ ިމީހާގެ ިފިޔަވަޅުގެ ިއަޑައް ިއެކުއްޖާޔައް ިކާކުކަންި
އެނގުނެވެި.އަދިިއަހާލިއެވެި .
ަިއގަިލިޔުނީ؟ ި
ލޯފަންިކުއްިޖާި:ތީިއަހަރެންގެިބޯޑުިބަދަލުިކުރިިމީހާތަ؟ިކޯޗެއްތ ި
ފިރިހެންމީިހާި :އަހަރެން ިލިޔުނީ ިތެދުި .އަހަރެންވެސް ިލިޔުނީ ިހަމަ ިއގައި ިކުރިން ިލިޔެފައޮތް ިއެިތިި.
އެހެންނަމަވެސްިތަފާތުިގޮތަކަށްި ި.
އެމީހާިއެިބޯޑުގައިިލިޔުނީި"މިއަދަކީިވަރަށްިރީތިިދުވަހެކެވެި.އެހެންނަމަވެސްިއަޅުގަނޑަކަށް ިނުފެނެއެވެ"ިި
މިފަދައިންނެވެި .
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ތިބާގެ ލޯ ސަލާމަތުން ހުރިކަމަށްޓަކައި ﷲއަށް ޝުކުރުކުރިން ހެއްޔެވެ؟

ރޔާއައް ިވިސްނި
ފުރަތަމަ ިލިޔުމާ ިދެވަނަ ިލިޔުމުން ިބުނެދިން ިއެއްޗަކީ ިއެކައްޗެއްކަން ިތިޔަ ިކިޔުންތެ ި
ހެއްޔެވެ؟ ި
ހަމަގައިމުވެސްިމިިދެިލިޔުމުންިވެސްިއެހެންމީހުންނަށްިބުނެދިނީިިއެިކުއްޖާއަކީިލޯިއަނދިރިިކުއްޖެއްކަމެވެި.
ފުރަތަމަިލިޔުމުންިވަރަށްިއާދައިގެިގޮތަކަށްިބުނެދެނީިއެކުއްޖާިލޯިއަނދިރިކަމެވެި.އެހެންނަމަވެސްިދެވަނަި
ލިޔުމުންިބުނެދެނީިލޮލުގެިފެނުމުންިމަޙުރޫމްނުވެިތިބިިމީހުންގެިނަސީބުިރަނގަޅުކަމެވެި.އަދިިއގެއިންި
ބޑުިނިޢުމަތެއްކަމަށާއިިއެިނިޢުމަތްިދެއްވިފަރާތަށްިޝުކުރުކުރަންިޖެހކަމެވެި .
ހަނދާންިކޮށްދެނީިއެއީިވަރަށްި ޮ
މާތްިﷲިسورةاملؤمنون ގެިި87ވަނަިއާޔަތުގައިިވަޙީިކުރައްވާފައިވާިބަސްފުޅުގައިިވެއެވެ.
ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ )سورةاملؤمنون (٨٧
މާނައީ"ި :އެކަލާނގެއީ ިތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ިއިވުމާއިި ،ފެނުމާއިި ،ހިތްތައް ިއުފެއްދެވިރަސްކަލާނގެއެވެި.
ތިޔަބައިމީހުންިޝުކުރުކުރަނީިވަރަށްވެސްިމަދުންނެވެ".
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ފުރުޞަތު ނަގާނުލަމާ
ލު
ދުިޖަމާި
ލިޔުއްވީި:އަލްއަިޚްިމުޙައްމަދުިނިހާި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދުނިޔަވީ ިޙަޔާތަކީ ިއާޚިރަތަށް ިތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ިމަސައްކަތްކުރަން ިއޮތްތަނެވެި .ދާއިމީި
ގޮވެތިިބިނާކުރަންއޮތްިމަސައްކަތުގެިމައިދާނެވެި.އަޅުގަނޑުމެންގެިމަސައްކަތްކަމުގައިިވާންޖެހނީިﷲިއަށްި
ޔޮޢަމަލުިކުރުމެވެި.އެިދާއިރާގެިބރުންިއަޅުގަނޑުމެންިކުރާކަންތައްތަކަކީި
އީމާންވެި،ﷲިގެިމަދަދަށްއެދިިހެި
ސްި
ށްވެ ި
ލުގެ ިމައިދާނުގައި ިއުޅއިރު ިވަރަި
ބާޠިލުވެގެންވާ ިކަންކަމެވެި .އަޅުގަނޑުމެން ިމިއަދު ިޢަމަި
ހުޝިޔާރުވާންޖެހެއެވެި .ސަބަބަކީ ިހުޝިޔާރު ިނުވެވިއްޖެކަމުގައިވަނީނަިމަި ,އާޚިރަތް ިއަބާއްޖަވެރިވެގެންި
ހިނގައިދާނެތީިއެވެި.ފަރުވާިކުޑަކުރެވިއްޖެކަމުގައިިވަނީނަިމަި,އަލުންިޢަމަލުިކުރާނެިފުރުޞަތެއްިހަމަގައިމުވެސްި
ނުލިބނެއެވެި .އަދި ިމިއާއިއެކު ިކޮންމެ ިމީހަކަށްވެސް ިޢަމަލުކުރުމުގައި ިއަމިއްލަބާރާއި ިފުރިހަމަ ިއިޚްތިޔާރުި
ލިބިގެންވެއެވެި.އަދިިހަމަި އެހެންމެިއެމީހަކުިކުޅަިޢަމަލެއްގެިޒިންމާިނަގަންޖެހނީވެސްިހަމަިއެމީހެކެވެި .
މާތްﷲިިވަޙީިކުރައްވިއެިވެ ި
ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﮊ (سورة فصلت)٢٤ :
މާނައީ"ި:ޞާލިޙުޢަމަލެިއްި ޮކށްފިމީހާި،ފަހެި(އެކަމުިގެިފައިދާހުރީ)ިއެމީހާިގެިއަމިއްލަިނަފްސަށެވެި.އަދިިނުބަިއިި
ދި ިކަލގެފާނުިގެި
ޢަމަލެއް ޮކށްފިމީހާި ،ފަިހެ ި(އެކަމުިގެ ިބުރަދަންހުރީ) ިހަިމަ ިިއެ ިނަފްސެއްިގެ ިމައްޗަށެވެި .އަި
ވެރިރަސްކަލާނގެިއީިއަޅުތަކުންނަށްިއަނިޔާވެރިވެ ޮވޑިގެންވާިކަލަކުކަމުގައެއްިނުވެއެވެ".
ވަރަށް ިމޮޅަށް ިވަޑާންކުރާ ިމުސްކުިޅިއެއްގެ ިިވާހަކަ ިމިފުރުޞަތުގައި ިއަޅުގަނޑު ިޛިކުރު ޮކށްލާނަމެވެި .މިމީހާި
ވަޑާންކުރާތާ ިއެތައް ިއަހަރުތަކެއް ިފާއިތުވެ ިހިނގައްޖެއެވެި .އަދި ިމީނާ ިމަސައްކަތް ޮކށްފައިވަނީި
ޝަޢުގުވެރިކަމާއެކުއެވެި .އެހެންނަމަވެސް ިފަހަކަށްއަިއިސް ިމަސައްކަތް ިކުރުމަށް ިޞިއްޙަިތު ިތަންނުދިނުމުގެި
ސަބަބުންިވަޑާންކުރުންިދޫ ޮކށްލުމަށްފަހުިޢާއިލާިއާއިއެކުިޢުމުރުގެިފަހުިދުވަސްތައްިހދަިކުރަންި ި
9

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 1

ފުރުޞަތު ނަގާނުލަމާ

މިމުސްކުޅި ިމީހާ ިނިންމިއެވެި .ވަިޑާންކުރާމީހާ ިއނާގެ ިކޮންޓްރެކްޓާރއަށް ިމިވާހަކަ ިދެންނެވިއެވެި .އަދިި
އެމުސްކުޅިިމީހާިބނުންވާގޮތްިިއެމުސްކުޅިިމީހާގެިކޮންޓްރެކްޓާރގެގާތުިކިޔައިދިނެވެި.އާިމްދަނީިނުލިބުނަސްި
އެންމެިރަނގަޅުކަމަށްިނިންމާި،ވަޒީފާއިންިވަކިވާންިިއެމުސްކުޅިމީހާިނިންމިއެވެި .
ކޮންމެއަކަސް ިކޮންޓްރެކްޓާރ ިވަރަށް ިދެރަވިއެވެި .ސަބަބަކީ ިއެމުސްކުޅި ިމީހާއަކީ ިއނާގެ ިއެންމެ ިމޮޅުި
ވަޑިކަމުގަިއިވީތީއެވެި.އަދިިއނާިވަޒީފާ ިދޫ ޮކށްލާފައިދިއުމުން ިވަޒީފާއަށްިކޮންމެވެސް ިވަރެއްގެިހީނަރުކަމެއްި
ބޑުވިއެވެި.އެހެންނަމަވެސްިިއެމުސްކުޅިިމީހާިވަޒީފާއިންި
އަންނާނެތީިއެކަމާިކޮންޓްރެކްޓާރިވަރަށްިބޮޑަށްިކަން ޮ
ވަކިިކޮށްދިނުމަށްިކޮންޓްރެކްޓާރިނިންމިއެވެި.ޝަރުތަކާވެސްިއެކުއެވެި.އެއީިމުސްކުޅިިމީހާިދިއުމުގެިކުރީންި
އެންމެިފަހުިމަސައްކަތެއްގެިގޮތުގައިިގެއެއްިއަޅައިދިނުމެވެި.އެިމުސްކުޅިިމީހާިއެކަމަށްިއެއްބަސްވިއެވެި.
ޝައުޤުވެރިކަން ިކުޑަވުމުގެ ިސަބަބުން ިއނާ ިިއެމަސައްކަތް ިކުރަންފެށީި
އެހެންނަމަވެސް ިވަޒީފާއަށްހުރި ި ި
ވަރަށްވެސްިފަރުވާކުޑަކަމާިއެކުއެވެި.މަސައްކަތްިކުރިޔަށްިގެންދިޔައެއްކަމަކުިއނާގެިހިތްވަނީިއެކަމާިމުޅީންި
ދުރުގައެވެި.ކޮންމެއަކަސްިއެތައްދުވަހެއްގެިމަސައްކަތަށްފަހުިމަސައްކަތްިނިންމައިފިއެވެި .
މަސައްކަތްިމުޅިންިނިމުމުންިކޮންޓްރެކްޓާރިއެމުސްކުޅިިމީހާއަށްިގޮވާފައިިކަރުދާސްިލިޔެކިޔުންތަކަކާިއެގގެި
ތަޅުތަނޑިިއެމުސްކުޅިމާހާއާިހަވާލުިކުރިއެވެި.އަދިިބުންޏެވެ"ި.މިގެއަކީިމިއީިބބެިއަހަރެންނާއެކީިއެހާިގިނަި
ދުވަހުިމަސައްކަތްިކުރުމުގެިސަބަބުންިދިކުޑަކުޑަިހަދިޔާއެކެވެި.މިިހަދިޔާގައިިހިފާށެވެި".މުސްކުޅިމީހާއަށްި
ލިބުނީިސިހުމެކެވެި.މިކަންިހިނގާނީިމިގޮތަށްކަންިއެނގުނުނަމަިއެިމުސްކުޅިމީހާިގގެިމަސައްކަތްިކުރީހީި
އނާއަށް ިވެވުނު ިއެންމެ ިރަނގަޅަށްކަން ިޔަގީނެވެި .އެހެންނަމަވެސް ިކުރާނީ ިކީއްތޯއެވެި .ވަގުތު ިފާއިތުވެި
ދިޔައީއެވެި .
ނިކަންިވިސްނަވާިބައްލަވާށެވެި.އަޅުގަނޑުމެންގެިޙަޔާތަކީިމިހަކަހަލަިޙަޔާތަކަށްިވެދާނެިނޫންތޯއެވެ؟ިﷲި
ތަޢާލާިއަޅުގަނޑުމެންިދުނިޔެއަށްިފޮނުއްވީިއަޅުގަނޑުމެންގެިޢަމަލުތަކުގެިސަބަބުންިއަޅުގަނޑުމެންިގެ ިއާޚިރަިތްި
ށް ިފުރުޞަތު ިދިނުމަށްޓަކައެވެި .ވަގުިތު ިފާއިތުވުމުގެކުރިން ިމަސައްކަތް ިފަށަިމާ ިހިނގާށެިވެި.
ބާއްޖަވެރިކުރުމަި
އެހެންނޫނީ ިއެ ިމުސްކުޅި ިބބެއަށް ިވީހެން ިހަމަިއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސްިވެދާނެއެވެި.ފުރުޞަތުގެިބނުންި
ހިފާށެވެި.ފުރުޞަތުިނަގާނުލަމާިހިނގާށެވެ.
ި
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ލް
ލިޔުއްވީ :އަލްއަޚްިއަޙްމަދުިއަނީި

އުމުރުން ި87ގެ ިއަހަރުތައް ިގުނަމުންދާ ިމުސްކުޅި ިފިރިހެނެކެވެި .ބައްޔެއްގެ ިސަބަބުން ިކުޑަކަމުދިޔުމުގައިި
ދަތިތަކެއް ިިތަޙައްމަލު ިކުރަމުންދާ ިމީހެކެވެި .މިބަލިން ިލުޔެއް ިލިބުމަށްއޮތް ިހަމައެކަނިމަގަކީ ި ޮއޕަރޝަންި
ބޑުވަމުންދާތީި
ކުރުންކަމުގައިި ޮޑކްޓަރުންިލަފާދިނެވެި.ދުވަސްތައްިފާއިތުވަމުންިދާިވަރަކަށްިމިބަލީގެިވންި ޮ
މުސްކުޅިޔާި ޮއޕަރޝަންިކުރުމަށްިއެއްބަސްވިއެިވެ.
ޮއޕަރޝަން ިކުރެވުނެވެި .ކާމިޔާބު ިއޮޕަރޝަނަށްފަހު ިއެކަމަށްދިޔަ ިހުރިހާިޚަރަދެއްގެ ިތަފްސީލުވާި ބިލެިއްި
ޮޑކްޓަރުިމުސްކުޅިޔާއާއިިހަވާލުިކުރިއެވެި.ބިލްިލިބުމުންިބިލަށްިބަލަހައްޓައިގެންިހުރެިމުސްކުޅިޔާިގިސްލަި
ބޑިއްޔާ ިއަޅުގަނޑުމެންި
ގިސްލާފައިިރޯންިފެށިއެވެި.ޢަޖައިބުިވެފައިވާި ޮޑކްޓަރުިބުންޏެިވެ"ި .ހިސާބުތައްިމާ ޮ
ބބެއަށްިއެހެންގޮތެއްިއިންތިޒާމުިކޮށްދީފާނަން" އެވަގުތުިމޫނުކަރުނައިންިތެމިފައިވާިމުސްކުޅިޔާިޖަވާބުދިނެވެި.
ބޑު ިބިލެއްނޫނެވެި .އެހެނަސްިއަހަރެންގެ ިރައްބު ިއަހަންނަށްި
"އަހަރެންގެ ިމިކަރުނައިގެިއަޞްލަކީިމި ިއަގު ޮ
ި87އަހަރުިމިކަމުގައިިފަސހަކަންިމިންވަރުކުރެއްވިިއިރުވެސްިއެކަލާނގެިއަހަންނަށްިދުވަހަކުވެސްިބިލެއްި
ޞައްވަރު ިކުރެވުމުން ިބއިޚްތިޔާރުގައި ިލޮލުންި
ބޑު ިނިޢުމަތް ިތަ ި
ނުފޮނުއްވާތީ ިއެކަލާނގެ ިދެއްވާފައިވާ ިއަގު ޮ
ފބިކަރުނަތަކެކެވެ".
سبحان اهلل! އަހަރެމެންނަށް ިﷲ ިތަޢާލާ ިދެއްވާފައިވާ ިމިފަދަ ިގިނަގުނަ ިނިޢުމަތްތަކަށް ިއަހަރެމެންނަށްި
ގިނަފަހަރަށްިޝުކުރުނުކުރެވެއެވެި.އެކަލާންގެިދެއްވާފައިވާިގުނާއަދަދުނުކުރެވހާިގިނަގުނަިނިޢުމަތްތައްިއަބަދާި
އަބަދުިހަނދުމަ ޮކށްިއެކަލާންގެއަށްިޝުކުރުވެރިވަމާިހިނގާށެިވެ ި
.
ﷲިތަޢާލާިسورة ابراهيم ގެިި34ވަނަިއާޔަތުގައިިވަހީކުރައްވާފައިިވެއެިވެ.
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ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﮊ (سورة إبراهيم )٣٢
ށްިތިޔަބައިމީހުންިދެންނެވިިކޮންމެިއެއްޗެއްިއެކަލާނގެިތިޔަބައިމީހުންނަށްި
މާނައީ"ި:އަދިިއެކަލާނިގެިހަޟްރަތަި
ދެއްވިއެވެި .ﷲގެ ިނިޢުމަތްތައް ިތިޔަބައިމީހުން ިގުނާނަމަި ،ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ިއެނިޢުމަތްތައް ިޢަދަދެިއްި
ބޑުި،ކުފުރުވެރިވާިމީހެކެިވެ".
ނުކުރެވިހުއްޓެވެި.ހަމަކަށަވަރުންިއިންސާނާއަކީިއަނިޔާވެރިވުންި ޮ
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إِ ْن َشاءَ للاه ކިއުމުގެ މުހިންމުކަން
ދިﷲ
ލިޔުއްިވީ :އަލްއުޚްތުިބިންތުިޢަބްި

ކުޑަކުޑަ ިސަހަރެއްގައިި ،ހުކުރު ިދުވަހުގެ ިޚުތުބާގައި ިކަމެއްކުރަން ިގަސްތުކުރާއިރު ިإن شاء للاه (ﷲި
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ)ިކިއުމުގެިމުހިންމުކަމާިބެހގޮތުންިއަލިއެޅުއްވިއެިވެ.
އގެ ިދުވަސްކޮޅެއް ިފަހުން ިއެދުވަހުގެ ިޙުތުބާ ިއަޑުއެހުމަށް ިހުރި ިޒުވާނަކު ިގެރިއެއް ިގަތުމަށް ިގަސްތުކޮށްި
ބާޒާރުި މައްޗަށްިނިކުތެވެި.މަގުމަތިންިއެކުވެރިއަކާިދިމާވެި,އެިޒުވާނާިދަނީިކޮންތަނަކަށްހިއެިއެކުވެރިޔާި

ސުވާލުިކުރިއެވެި.އެވަގުތުިތިމަންނާިމިދަނީިގެިރިއެއްިގަތުމަށްކަމަށްިއެޒުވާނާިބުންޏެވެި.އެކަމަކުިއެޒުވާނާ إن
ނާގެ ިއެ ިޒުވާން ިއެކުވެރިޔާއަށްި
شاء للاه ނުކިޔައެވެި .އެވަގުތު ިއެ ިއެކުވެރިޔާ ިޚުޠުބާގެމަތިން ިއި
ހަނދާން ޮކށްދިނެވެި.އެހެނަސްިއެކަމަށްިމާބޮޑުިފިކުރެއްނެތިިކީއްކުރާިإن شاء للاه އެއްހިއަހަރެންިމިދަނީި
ދނެހާިހަކަތާއިިބާރުއެބަހުއްޓިބުނުމަށްިފަހުިއެޒުވާނާިކުރިޔަށްި
ގެރިިގަންނާށި،ލާރިިއެބަހުއްޓިި،ގަންނަން ާ
ހިނގައިގަތެވެި.އނާއަށްިހީވެފައިިއޮިތީ إن شاء للاه އަކީިއަގެއްނެތްި،ބކާރުިލަފުޡެއްގެިގޮތުގައެިވެ.
ނާގެިފޮނިިއުންމީދުތައްިވިއްސިވިހާލެވިގެންި
ޒުވާނާއަށްިއނަގެިމަންޒިލާިހަމަޔަށްިދެވުނެވެި.ނަމަވެސްިއި
ނާގެިއަތުގައިިއެހާިފައިސާއެއްިނެތެވެި.ޒުވާނާިވިޔަފާރިވެރިޔާގާތުންިއަގުި
ބޑެވެި.އި
ރީގެިއަގުިމާ ޮ
ދިޔައެވެި.ގެި
ޔާި
ކުޑަ ޮކށްދިނުމަށް ިއެދި ިއާދސް ިކުރިއެވެި .އެންމެ ިފަހުން ިއނާއަށް ިގެރި ިއަގުހެޔޮކޮށްދން ިވިޔަފާރިވެރިި
ނިންމިއެވެި.އުފަލުންިފުރިފައިވާިޒުވާނާިފައިސާިނަގަންިބެލިއިރުިކަމަކުދާކަށްިނެތެވެި.ފައިސާިދަބަހެއްި
ނެތެވެ ި .ފައިސާތައް ިގެއްލިއްޖެއެވެި .މޮޅިވެފައިވާ ިޒުވާނާ ިލަދުވެތިކަމާއެކު ިވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ިބަލައިލިއެވެި.
ސުވާލުންިފުރިފައިވާިވިޔަފާރިވެރިޔާިގެރިގަންނާނެތޯިނުވަތަިނޫންތޯިސުވާލުިކުރިއެވެި.އެވަގުތުިޒުވަނާި
إن شاء للاه އަންނަިހަފުތާގައިިގަންނާނަމިބުނެިހިނގައިގަތެިވެ.
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اء للاه ކިޔުމުގެ މުހިންމުކަން
إِ ْن َش َ

ބާތޯ ިސުވާލު ިކުރިއެވެި .އެވަގުތު ިކަންހިނގިގޮތް ިޒުވާނާި
ގެއަށް ިދެވުމުން ިޒުވާނާގެ ިއަނބިމީހާ ިގެރި ިކޮި

ތަފްޞީލު ޮކށްިކިޔައިދިނެވެި.إن شاء للاه އިނުކިޔުމުގެިނަތީޖާިކިޔައިދިނެވެި.އަދިިބުންޏެވެ "ި.إن شاء

ންި
للاه އަހަރެންިއެގެރިިގަންނަންިބނު ެމވެި.إن شاء للاه އަހަރެންގެިލާރިކޮޅުިގެއްލުނެވެި.إن شاء للاه އަހަރެި
އެގެރިިއަންނަިހަފުތާގައިިގަންނާނަމެވެ".

ފިރިމީހިގެ ިވާހަކަ ިއަޑުއެހުމަށް ިފަހު ިއަނބިމީހާއަށް ިބއިޚްތިޔާރުގައި ިހެވެން ިފެށިއެވެި .އަދި ިإن شاء
للاه ކިޔަނީިކުރިއަށްިކުރަންިގަސްތުކުރާިކަންކަމުގެިވާހަކަިދައްކާއިރުގައިިކަމަށާއިި،ވެނިމިފައިވާިކަންތައްތަކުގެި

ވާހަކަިދައްކާއިރުިإن شاء للاه ކިޔަންިނުޖެހނެިކަމުގައިިބުނެިއޮޅުންިފިލުވައިދިނެވެި.އގެިފަހުންިއެޒުވާނާި

ސް إن شاء للاه ކިޔަންިހަނދާންިނައްތާނުލައެވެި 1...
ދުވަހަކުވެ ި

1

ޓރޮންޓޯގެިޝައިޚެއްިކަމުގައިވާިޝައިޚްިވަޙީދުއްﷲިކިޔާދެއްވާފައިވާިހަޤީގީިވާހަކައެއްގެިތަރުޖަމާއެވެ.
މިއީިކެނެޑާގެި ޮ
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އެންމެފަހުން މަންމަވެސް އިސްލާމްވި
ލިޔުއްވީި:އަލްިއުޚްތުިއުންމުިފާޠިިމާ

ބޑުިހުވަފެނަކީިތިމާގެިދަރިއަކީި
ކޮންމެިމަންމައަކުވެސް ިއަދިިބައްޕައަކުވެސްިދަރިއަކާމެދުިދެކ ިއެންިމެ ި ޮ
އެހެން ިމީހުންގެ ިދަރިންނަށްވުރެ ިމޮޅުި ،ޖާހާއި ިމަޤާމުގެ ިގޮތުން ިމަތީމީހަކަށް ިވުމެވެި .އެއްވެސް ިމީހަކުި
ދަރިންނަށް ިއެދނީ ިތިމާއަށްވުރެި
އނާއަށްވުރެ ިއެހެންމީހުން ިމޮޅުވާން ިނދުނުކަމުގައިވިޔަސް ިތިމާގެ ިި
މޮޅުމީހަކަށްވާށެވެި .އެހެންނަމަވެސް ިބައެއް ިމައިންބަފައިން ިﷲގެ ިދީނަށް ިނަސްރުދނެ ިދަރިންތަކެއްި
ތަރުބިއްޔަތުކުރެވތޯ ިމަސައްކަތްކުރާތަނެއް ިނުފެނެއެވެި .މިޒިންމާއުފުލުމުގައި ިބައެއް ިމުސްލިމު ިއަޚުންނާއިި
އުޚްތުންިގެިކަންތައްތަިއްިހުރީިހައްދުފަހަނައަޅާފައެވެި.ކަންމިހެންިހުރިކަމުިގައިިވިޔަސްި،ﷲިިތަޢާލާގެިދީނަށްި
ނަސްރުދނެ ިބަޔަކު ިޤިޔާމަތާއި ިޖެހެންދެން ިދުނިޔގައި ިތިބނެކަން ިއަިޅުގަނޑުމެން ިދަންނަން ިޖެހެއެވެި.
ޙަރުބީ ިކާފަރުންގެ ިދަރިންނަށް ިހިދާޔަތު ިލިބި ިﷲ ިގެ ިދީނަށް ިނަސްރުދތަން ފެނުމުން ިމިކަންި
އެނގިގެންދެއެވެި.މިގޮތުންިތިރީގައިިއެވަނީިއެފަދަިޙާދިޘާއެކެވެި .
ޢުމުރުންި ި17އަހަރުިވަންދެންިމީހަކުިއުޅުނީިއނާގެިމަންމަިގާތުގައެވެި.އރަކުިއނާިއިސްލާމެއްިނުވެއެވެި.
ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ިއނާ ި ގެއިން ިނުކުމެގެން ިމުޅިން ިއަމިއްލަޔަށް ިއުޅެން ިއެހެންތަނަކަށް ިބަދަލުވިއެވެި.
މި ޮގތަށް ިއުޅުމުގެ ިތެރގައި ިބައެއް ިމުސްލިމުންނާއި ިއނާއާ ިރަޙްމަތްތެރިވެވިއްިޖެއެވެި .އެންމެފަހުންި
އިސްލާމްދީނުގެިފުރިހަމަކަންިއނާއަށްިވިސްނުމުންިއނާިއިސްލާމްދީންިޚިޔާރު ޮކށްފިއެވެި.ކޮންމެދުވަހަކުވެސްި
އިސްލާމްދީނާބެހ ިއިތުރު ިމަޢުލޫމާތު ިލިބތޯ ިމަސައްކަތް ިކުރެއެވެި .މިގޮތަށް ިޢިލްމު ިހޯދުމުގައިި
މަސައްކަތްކުރަނި ޮކށް ިއިސްލާމްދީނުގައި ިމައިންބަފައިންނަށް ިކަމހިތުމުގެިފައިދާ ިއޮޅުން ިފިލައިފިއެވެި .އަދިި
މިއީ ިއިސްލާމްދީނުގައި ިކިހާމަތިވެރިކަމެއްކަމާިއިި ،މިކަމުން ިލިިބ ިދަރުމައާއި ިޘަވާބު ިމީނާއަށްި
އިޙް ސާސްކުރެވިއްޖެއެވެި .އަދި ިކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ިލޮލަކުން ިމައިންބަފައިންނަށް ިބެލުމަކީވެސްިވަރަށްިބޮޑުި
ޘަވާބެއްިލިބކަމެއްކަންިއނާއަށްިއެނގިއްޖެއެވެި.މިމަޢުލޫމާތުތަށްިލިބުމުންިއނާގެިމަންމަގާތަށްިދިޔުމަށްި
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އެންމެފަހުން މަންމަވެސް އިސްލާމްވި

ހިތްއެދެންފަށައިފިއެވެި.އރުިއނާި،އނާގެިމަންމަިގެިގާތަށްިޒިޔާރަތްނުކުރާތާިއެިތައްއެިތަިއްިއަހަރެއްިވެދާނެއެވެި.
މަންމަގެިގެއަށްިދިޔުމުގެިމަގުމަތީގައިިމާބޮނޑިއަކާއިިމވާކޮޅެއްިގަތެވެި.އެހާިގިނަދުވަސް ޮކށްފައިިދަރިފުޅުި
ފެނުމުން ިމަންމަ ިވަރަށް ިއުފާވިއެވެި .މިދުވަހަށްފަހު ިދތެރެ ިދތެރެއިން ިމިދަރިފުޅު ިމަންމަގެ ިގާތަށްި
ޒިޔާރަތްކުރެއެވެި.މިއިންކޮންމެިފަހަރަކުިވަރަށްިގިނަިވަޤުތުިއެގގައިިމަޑުކުރެއެވެި.ޒިޔާރަތްކުރާިކޮންމެފަހަރަކުި
މިދަރިފުޅުިމަންމަގެިމޫނަށްިބަލަންިއިނދެިރޮއެހަދައެވެި .
މިހެންިކަންތައްިވަމުންދާތީިއެއްދުވަހަކުިމަންމަިއނާގެިދަރިފުޅުގާތުގައިިސުވާލުތަކެއްިކުރިއެވެި.ދަރިފުޅުި
ނ ިމިފެށީ ިކީއްވެގެންކަމާއިި ،މަންމައާއި ިދިމާލަށް ިބަލަންއިނދެ ިރޮނީި
ކުއްލިއަކަށް ިމިހާގިނައިން ިއަންނަ ް
ކީއްވެތޯއެވެި.އނާިމަންމަ ިކައިރީގައިިއނާިއިސްލާމްވިިގޮތުގެިވާހަކަިފުރަތަމަވެސް ިކިޔައިދިނެވެި.އަދިި
މާތްވެގެންވާިއިސްލާމްދީނުގައިިމަންމައެއްގެިމަޤާމަކީިވަރަށްވެސްިމަތިވެރިިމަޤާމެއްކަންިބުނެދިނެވެި.މަންމައާއިި
ދިމާލަށް ިބަލަންއިންނައިރު ިރޮވެނީ ިމަންމައަކީ ިމުސްލިމަކުކަމުގައި ިނުވާތީއާއި ިތިގޮތުގައި ިހުރެ ިމަންމަި
ބޑުކަންިހިތަށްިއާރާތީކަމުގައިިބުންޏެވެި.އެހިނދުިމަންމައަށްިއިސްލާމްދީނުިގެި
މަރުވެއްޖެނަމަިލިބނިޢަޛާބުގެި ޮ

ރިވެތިކަންިފާހަގަކުރެވިިއިސްލާމްވިއެވެި .

ި

16

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 1

މާތް ﷲގެ ޢަޛާބަށްވުރެ މަރުވުންވެސް މާރަނގަޅު

މާތް ﷲގެ ޢަޛާބަށްވުރެ މަރުވުންވެސް މާރަނގަޅު
ލިޔުއްިވީި:އަލްއުޚްތުިބިންތުިޢަލީޒާހިރު

އެއްސަހަރެއްގައި ިވަރަށް ިމުއްސަނދި ިވިޔަފާރިވެރިއެއް ިއުޅުނެވެި .އނާއަކީ ިއނާއަށް ިﷲ ިސުބުޙާނަހޫި
ވަތަޢާލާިދެއްވިިނިޢުމަތްތަކަށްިޝުކުރުނުކުރާި،ހިތްހަރުިމީހެކެިވެ.
އެއްދުވަހެއްގެ ިހަވީރުގެ ިވަގުތެވެި .ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ިގގެ ިދޮރުގައި ިމީހަކު ިޓަކިދިނެވެި .އަވަސް ިއަވަހަށްި
ދޮރުހުޅުވާލާ ިބރުބަލައިލިއެވެި .އެއާއި ިއެކު ިފެނުނީ ިއނާދުވަހަކުވެސް ިދެކެފައިނުވާފަދަ ިރީތި ިއަންހެންި
ކުއްޖެކެވެި .އުފަލުން ިއެތެރެއަށް ިވަނުމަށް ިއެ ިއަންހެން ިކުއްޖާއަށް ިދަޢުވަތުދިނެވެި .ނަމަވެސް ިއެއީި
އެއަންހެންކުއްޖާިވިޔަފާރިވެރިޔާިގެގާތަށްިއައިިމަޤްސަދުިފުރިހަމަިކޮށްދިނުމަކަށްިނޫނެވެި.އެހެންކަމުންިއެކުއްޖާި
އެކަމަށްިއިންކާރުކުރިއެވެި.އަދިިބަނޑުހައިިހޫނުކަންިފިލުވާލާނިކާއެއްޗަކަށްިއެދުނެވެި.ފަޤީރުކަމާއިިބަނޑުހައިި
ށް ިިމިި
ހޫނުކަމުގެިސަބަބުންިއަންނަންޖެހުނީިކަމަށްވެސްިބުންޏެވެި.ނަމަވެސްި އެިހިތްހަރުިމީހާިގެިހިތަކަި
އާދސްތަކުންިއެއްވެސްިއަޘަރެއްނުކުރިއެވެި.އެހެންކަމުންިއެއަންހެންިކުއްޖާިއެތަނުންިދާންިހިގައިގަންނަމުންި
ބުންޏެވެ"ި.ﷲިގެިޢަޛާބަށްވުރެިހައިހޫނުކަމުގައިިހުރެިމަރުވުންވެސްިއަހަރެންނަށްިމާިރަނގަޅެވެ".
ދުވަސްތަކެއްިފަހެވެި.އަންހެންކުއްޖާގެިޙާލުިމާބޮޑަށްވެސްިދަށަށްިހިނގައްޖެއެވެި.ކާނ ިއެއްޗެއްިނުލިބިި
ގިނަދުވަސްތަކެއްިހދަކުރަން ިޖެހުމުގެިސަބަބުން ިހަށިގަނޑު ިނިކަމެތިވެ ިއަނަރޫފަވެއްޖެއެވެި.އެހީތެރިކަމުގެި
އަތެއް ިދިއްކޮއްލާނެ ިމީހަކުނުވުމުން ިވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ިގެއަށް ިދެވަނަ ިފަހަރަށް ިވެސް ިއަންހެން ިކުއްޖާި
ދިޔައެވެި.އަދިިކާނެިއެއްޗެއްިދިނުމަށްިއެދުނެވެި.ނަމަވެސްިއނާގެިޖަވާބަކަށްވީިހަމަިފުރަތަމަިފަހަރުގެވެސްި
ޖަވާބެވެ"ި .ތިބާ ިއަހަންނަށް ިއިޖާބަނުދހާ ިހިނދަކު ިއަހަރެން ިތިބާގެ ިބނުން ިފުއްދައެއްނުދނަމެވެި".
ވިޔަފާ ރިވެރިޔާިހަރުކަށިކަމާއެކުިޖަވާބުދިނެވެި.އަންހެންކުއްޖާގެިހިތްިކުދިކުދިވިިކަހަލައެވެި.އެއާއެކުިއެއްވެސްި
ހިފެހެއްޓުމެއްނެތިިކަރުނަތަށްިކޯތާފަތްިމައްޗަށްިއޮހޮރެންފެށިއެވެި.ކުރިފުންިއަޘަރެއްގެިބޮޑުކަމުންނެވެި.އެި
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ޙާލުގައިވެސްިއެިއަންހެންކުއްޖާގެިދުލުންިބރުވީިޙައްޤުގެިބަހެވެި.ﷲގެިޢަޛާބަށްވުރެިބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައިި
ހުރެިމަރުވުންވެސްިމާރނގަޅުިކަމުގައިިއަންހެންކުއްޖާިބުންޏެިވެ.
މި ިމުއުމިން ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިކެތްތެރިކަމާއިި ،ﷲ ިއަށް ިބިރުވެތިވާ ިމިންވަރު ިފެނުމުން ިވިޔަފާރިވެރިޔާގެި
ހިތުގައި ިޖެހުނެވެި .ކުރެވެންއުޅުނު ިފާފައިގެ ިބޮޑުކަން ިވިސްނި ިގިސްލެވެންފެށިއެވެި .އޯގާވަންތަ ިﷲ ިގެި
މަތިންިހަނދުމަވެިއެކަލާނގެއަށްިތައުބާވިއެވެި.އެއަށްފަހުިވިޔަފާރިވެރިޔާިއަވަސްވެގަތީިއަންހެންިކުއްޖާގެި
ބަނޑުހައިިހޫނުކަންިފިލުވައިލާނިކާއެއްޗެއްިދިނުމަށެވެި.އަންހެންކުއްޖާިބަނޑުހައިކަންިފިލަންދެންިކެއުމުންި
ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ިހިތުގެ ިއެދުން ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިކުރިމަތީގައި ިފާޅުކުރިއެވެި .ކުރީފަހަރާ ިޚިލާފަށް ިމިފަހަރުި
އނާގެިއެދުމަކަށްވީިއަންހެންކުއްޖާއާިކައިވެނިިކުރުމެވެި.އަންހެންކުއްޖާިއުފަލުންިއެކަންިޤަބޫލުކުރިއެިވެ.
ންި
ބާިފާފައެއްިކުރުމަށްިބިރުވެތިވާނަމަިއެންިމެިފަހުވަގުތުގަިއިިވެސްިއެފާފައަކުި
އިއަޚާއެވެ!ިއިއުޚުތާއެވެ! ިތިި
ތިބާގެިނަފްސުިސަލާމަތްިކުރެވނެއެވެި.އަދިިހަމަިއެހެންމެިތިބާިބނުންވާިކަމެއްިޙަރާމްިގޮތުގައިިކުރުމުގެި
ރުމުގެިމަގުިއިސްލާމްދީންިފަހިކޮށްދެއެވެިި1.
ބަދަލުގައިި،ހުއްދަގޮތުގައިިއެކަންިކުި

1

ވާހަކައިގެިއަޞްލުި:ސްޓޯރީސްިއޮފްިރިޕެންޓެންސްި(ދާރުއްސަލާމް) ި

18

ފިހުރިސް ުތ

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 1

ފިހުރިސްތު
ވާހަކައިގެ ނަން

ލިޔުއްވީ

ޞަފްޙާ

މުޤައްދިިމާ ި

ން ި
އައްޝައިޙުިމުޙައްމަދުިސިނާި

ި 1

ސަތކަިމީހުންިޤަތުލުކުރިމީިހާ ި

އަލްއުޚްިތުިއުންމުިޢަބްދިﷲ ި

ި 2

ން ި
ނުރަނގަޅުިއެކުވެރިންނާިދުރުހެލިވުި

އަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްދިﷲ ި

ި 4

އަލްއަޚްިމުޙައްމަދުިޙާރިިޘް ި

8

ފުރުޞަތުިނަގާނުލަިމާ ި

ލު ި
އަލްއަޚްިމުޙައްމަދުިނިހާދުިޖަމާި

9

ތިބާއަށްިﷲގެިޙަޟްރަތުންިބިލެއްިއައިހެއްޔެވެ؟ ި

ލް ި
އަލްއަޚްިއަޙްމަދުިއަނީި

11

ން ި
إن شاء للاه ކިޔުމުގެިމުހިންމުކަި

އަލްއުޚްތުިބިންތުިޢަބްދިﷲ

13

އެންމެފަހުންިމަންމަވެސްިއިސްލާމްިވި

އަލްިއުޚްތުިއުންމުިފާޠިިމާ ި

15

މާތްިﷲގެިޢަޛާބަށްވުރެިމަރުވުންވެސްިމާރަނގަިޅު ި

ރު ި
އަލްއުޚްތުިބިންތުިޢަލީޒާހިި

18

ތިބާގެިލޯިސަލާމަތުންިހުރިކަމަށްޓަކައިިﷲއަށްި
ޝުކުރުކުރިންިހެއްޔެވެ؟ ި

ފިހުރިސްިތު ި

ި
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