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 މުޤައްދިމާ 

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

އެކުދިންނަށް  ބައެެކވެ.  އަޑުއެހުމަށް ޝައުޤުވެރިަކން ހުންނަ  ވާހަަކ  ުކޑަުކދިންނަީކ 
މުހިންމު ަކމެެކވެ. އެކުދިން   ަކީކ ޢިބުރަތްތެރި ވާހަަކތަަކަކށްވުމަީކިކޔައިދޭ ވާހަަކތަ
ަކންަކމުގެ ތެރޭގައި މަޝްޣޫލުވުމުގެ ުކރިން ދީނީ އެކި  ދުނިޔަވީ    ،ޢުމުރުން ޮދށީވެ
އެުކދިންގެ މުޅި    -ގެ އިރާދަފުޅާއެުކ  هللا   -ވޭ ތަރުބަވީ ވާހަަކތަަކީކ  ގޮތުން ިކޔައިދެ

 ޙަޔާތުގައިވެސް ހެޔޮ އަޘަރުތަެކއް ފެންނާނެ ަކމެެކވެ. 

ނަބީބޭަކލުންނާއި   ާޚއްޞަޮކށްގެން  ުކޑަުކދިންނަށް  މިގެނެސްދެނީ  ސިލްސިލާގައި  މި 

قصص  ލާފައިވާނީ  ރަސޫލުބޭަކލުންގެ ވާހަަކތަެކވެ. މިޮފތް ލިޔުމުގައި އަޞްލަަކށް ބަ
ޮގތަަކށް ތަހުޒީބުޮކށް  މިޮފތެވެ. މިޮފތް  انلبيني لألطفال ުކޑަުކދިންނާ އެަކށޭނެ  ވާނީ 

 ބަދަލުތަެކއް ގެނެއްސައެވެ.

 ދުޢާއަީކ މި މަސައްަކތަީކ ފައިދާ ހުރި މަސައްަކތެއްަކމުގައި ލެއްވުމެވެ.
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ުޙގެފާނަ   ފަހު   ށް ނ 

ކްަނތައްވެ  ފަހްުނ  އެނގޭ  ދަިޔގޮތް    ނ ޙުގެފުާނގެ  ތަިޔކުދްިނަންށ 

  ؟ހެއެްޔވެ 

ދުނިޔެއަށް   ދަރިފަސްކޮޅު  އެކަލޭގެފާނުގެ  ފަހުން  އެކަލޭގެފާނުގެ 
ބަރަކާތް هللا ނޫޙުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް    ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ.  

   ލައްވާށިއެވެ.

 ؟ އަޑުއަހްަނ ހެއެްޔވެ  ތަިޔކުދިން "ާޢުދ"ގެ މީހްުނގެ ާވހަކަ  

ބައެކެވެ.   ވަރުގަދަ  ވަރަށް  ބާގައިމީހުންނަކީ  އެމީހުންގެ  ޢާދު 
ހަށިގަނޑުތައް ވަރުގަދަކަމުން ދަގަނޑު ފަދައެވެ. ބާރުގެ ގޮތުން  
މީހުން   މި  ކުރިހޯދިއެވެ.  ވުރެ  އެންމެންނަށް  އެހެން  މިމީހުން 
އެއްވެސް މީހެއް ދެކެ ބިރެއްވެސް ނުގަނެއެވެ. ނަމަވެސް ޢާދު  
ބާގައިމީހުންގެ ބާރުގަދަކަން ފެނުމުން އެހެން މީހުން މި މީހުން  

 ރަށް ބިރުގަނެއެވެ.ދެކެ ވަ 
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  ؟ތަިޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

ތަޢާލާ ބަރަކާތް  هللا އެއްޗެހީގައި  ޢާދު ބާގައިމީހުން އަތުގައިވާ  
ޖަމަލާއި   އަތުގައި  އެމީހުން  ވަރަށް  ފުރޭ  ވާދީތައް  ލެއްވިއެވެ. 
އެމީހުންނަށް   އަދި  ވެއެވެ.  އެއްޗެހި  މިނޫންވެސް  ކަންބަޅިއާއި 

ދެއްވިއެވެ.ތަޢާލާ  هللا  ދަރިންވެސް  ގިނަ  އެމީހުން    ވަރަށް 
ދިރިއުޅޭ ބިމަކީ ވަރަށް ފެހި ބިމެކެވެ. އެ ބިމުގައި ވަރަށް ރީތި 

ޗާތައް ވެއެވެ. އަދި އެހާމެ ގިނަ ކޯރުތައްވެސް އެބިމުގައި  ބަގީ
 ތަޢާލާ ލެއްވިއެވެ. هللا 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ނިުޢމަތްތަކްަށ ުޝުކުރވެރި ުނުވން 

ގިނަ  ޢާދުهللا މާތް   މިހާ  ނިޢުމަތްތައް    ބާގައިމީހުންނަށް 
ޝުކުރުވެރިއެއް   ނިޢުމަތްތަކަށް  އެ  އެމީހުން  ދެއްވުމުންވެސް 

ވާހަކައަކީ މި މީހުންނަށް އާވާހަކައެއް  ނުވެއެވެ.   ނޫޙުގެފާނުގެ 
ކިބައިން   ކާބަފައިންގެ  އެމީހުންގެ  އެވާހަކައަކީ  ނޫނެވެ. 

ފާނުގެ އަޘަރުތައް  އެމީހުންނަށް އިވޭ ވާހަކަތަކެކެވެ. އަދި އެ ޠޫ
ނަމަވެސް   ހުއްޓެވެ.  ފެންނަންވެސް  މި  އެބިންމަތިން  މީހުން 

އެމީހުންގެ   އަދި  ނޫޅެއެވެ.  ވިސްނައެއް  ބަލާ  ކަންތައްތަކަށް 
މެދުވެސް   ވާހަކަތަކާއި  ނޫޙުގެފާނުގެ  ކިޔައިދެއްވާ  ކާބަފައިން 

ނޫޅެއެވެ.   މީހުންނަށް  ވިސްނައެއް  ޤައުމުގެ  ނޫޙުގެފާނުގެ 
ބި ހަނދާން ކުރިމަތިވި  އެމީހުން  މަތިން  ޠޫފާނުގެ  ވެސް  ރުވެރި 

ޤައުމަށް   ނޫޙުގެފާނުގެ  ފަދައެވެ.  ޮފނުއްވި  هللا ނެތް  ޠޫފާން 
 ސަބަބު ޢާދު ބާގައިމީހުން ހަނދާން ނައްތާލިއެވެ.  
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ކްޮނކަމެއްކްަނ   ކުަރްނފެށީ  މީހްުނ  މި  އެނގޭ  ެދްނ  ތަިޔކުދްިނަންށ 

 ؟ހެއެްޔވެ 

މީހުން   ޤައުމުގެ  ބުދަށް  ނޫޙުގެފާނުގެ  އެމީހުންވެސް  ފަދައިން 
އަޅުކަން ކުރަންފެށީއެވެ. އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އަތްތަކުން ހިލަތައް  

އެއަށްއިކަނޑަ  އަދި  ހެދިއެވެ.  ބުދުތައް  ކޮށައި،  އެ    ،  ފަހު، 
އެމީހުން   ބައެއްކަމުގައި  އަޅުކަންކުރާ  ސަޖިދަކޮށް،  ބުދުތަކަށް 

 ވިއެވެ. 

ުބުދތަކާ  މީހްުނ  ޤައުމުގެ  ގޮތް  ނ ޙުގެފުާނގެ  ކުރި  ކްަނތައް  މުެދ  އި 

 ؟ ހުރި ހެއެްޔވެ އެބަ  ހަނާދން  ތަިޔކުދިން 

ކަންތައް   ބޭނުންވާ  އެމީހުން  ދުޢާކޮށް،  ބުދުތަކަށް  އެމީހުން 
ބުދުތަކަށް  އެދުނެވެ.ފުއްދައިދިނުމަށް   އެ  އެއްޗެހި    ޓަކައިއަދި 

މިއީއިކަތިލަ ކުރިއެވެ.  ޤުރުބާންވެސް  އެބައެއްގެ   ،هللا  މާތް   ، 
މީހުން    ވަރުގަދަ ޠޫފާނެއް ޮފނުއްވި ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެމައްޗަށް  

 ކަންތައް ކުރަމުން އައި ގޮތެވެ.  
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 ؟ ތަިޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

ކަންތައް   މިފަދައިން  ހަމަ  އައީ  ބާގައިމީހުންވެސް  ޢާދު 
  ދުނިޔަވީ ގޮތުން އެމީހުންނަކީ އެންމެ ވިސްނުން ކުރަމުންނެވެ.  

 ވެ.  ކޮށެމީހުންކަމުގައި ހީ ތޫނު

 ؟ތިަޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ ަނމަވެްސ 

މީހުންނެވެ.  ޙަޤީޤަތުގައި  އެމީހުންނަކީ   ކޮށި  އެންމެ ވިސްނުން 
އެމީހުން ބުއްދިވެރި ބަޔަކަށް ވިނަމަ، އެއްވެސް އާރެއް، ބާރެއް  

 ؟ނެތް ހިލަތަކަކަށް އެމީހުން އަޅުކަންކޮށް ހަދާނެ ހެއްޔެވެ

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ުޢުދާވނު   ގައިމީހްުނ ހްިނގި ބާ   ާޢދު 

ަބއެއްކްަނ   ާބުރގަަދ  ވަަރްށ  ާބގައިމީހްުނަނީކ  ތަިޔކުދްިނަންށ  ާޢުދ 

 ؟އެނގިއްޖެ ނ ްނ ހެއެްޔވެ 

ލިބޭ   އެހެންމީހުންނަށް  ބާރުގަދަކަމުން  ފައިދާއެއް  އެމީހުންގެ 
ބޭނުންކޮށްގެން   ބާރުގަދަކަމުގެ  އެމީހުންގެ  ނެތެވެ. 

ބާގައި މީހުންނަކީ    އެހެންމީހުންނަށް އުނދަގޫކޮށް ހެދިއެވެ. ޢާދު
އާޚިރަތް  هللا އެމީހުން  އަދި  ނޫނެވެ.  ބައެއް  އީމާންވާ  އަށް 

،  ވެދުވަހަށްވެސް އީމާނެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ ބަޔަކު ސުލްޙަވެރި 
 ؟ހެއްޔެވެ އަމާންކަމަށް ޯލބިކުރާ ބައެއްކަމުގައި ވާނެ 

މީ  މީ ހު އެފަަދ  އަނިާޔތަކްުނ  ލިބެޭނ  ހު ްނގެ  ަސާލމަތްކަމެއް  ްނަންށ 

ލިބެޭނ  ؟ ހެއެްޔވެ  ަބަޔކްަށ  ޖަރާީމތަކްުނ  ހްިނާގ  އެމީހްުނ  އަދި 

 ؟އާަމްނކަމެއް އްޮނާނެނ ހެއެްޔވެ 

ހިސާބު   ޢަމަލުތަކުގެ  ކުރާ  މަތީގައި  ދުނިޔެ  އެމީހުން 
ޤަބޫލެއް އެމީހުން  އެމީހުން    ބެއްލެވޭނެކަމަށް  އަދި  ނުކުރެއެވެ. 



 ާޢުދ ާބގައިމީހްުނ ހްިނގި ޢުުދާވނު  
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ބަކަށްވެސް  ޛާތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ލިބޭނެ ޢަކުރާ ޢަމަލު
 އެމީހުން ބިރުވެތިއެއް ނުވެއެވެ. 

 ؟ ތަިޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

އަނިޔާވެރިކަން ނުހަނު ބޮޑެވެ. ވަލުތެރޭގައި    ބާގައިމީހުންގެ ޢާދު
ވަ ފަދައިންއުޅޭ  ޖަނަވާރުތަކެއް  އަނިޔާވެރިވެ  އެމީހުން  ،ޙުޝީ   

ބޮޑެތި މީހުން ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރެއެވެ. ބާރުގަދަ  އުޅުނެވެ.  
އެމީހުންގެ   އަދި  ކުރެއެވެ.  އަނިޔާ  މީހާއަށް  ނިކަމެތި  މީހާ 
ދަނޑުވެރިކަންވެސް މުޅިން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައެވެ. އެމީހުން އެއީ  

 ރަޙުމެއް ނެތް ބައެކެވެ. އެއްވެސް  

މީހުން    ޢާދު ނިކަމެތި  ބޮޑުކަމުން  ނުބައިކަމުގެ  ބާގައިމީހުންގެ 
އެމީހުންދެކެ ބިރުގަނެއެވެ. އެމީހުން ކުރާ އަނިޔާތަކަށް ބިރުން  

ޢާދުއެވެފިލަ އެހެން   .  ވެފައިވަނީ  ބާރުގަދަކަން    ބާގައިމީހުންގެ 
މުޞީބާތަކަށެވެ.  ކުރިމަތިވެފައިވާ  އާއި   هللا  މާތް  މީހުންނަށް 

އީމާ ދުވަހަށް  ހުންނާނީ  އާޚިރަތް  ޙާލު  މީހުންގެ  ންނުވާ 
 ނެވެ. މިފަދައިން



   ގެ ާވހަކަ   ހ ދު 
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 ާބގައިމީހްުނގެ ިކއާްލތައް   ާޢދު 

އަބަދަށް    ޢާދު އަބަދުގެ  އެމީހުންނަކީ  ހީކުރީ  ބާގައިމީހުން 
ބައެއް   ދިރިއުޅޭނެ  އެމީހުންނަކީ  ދުނިޔޭގައި  ކަމުގައެވެ. 

އެހެންކަމުން،   ކަމުގައެވެ.  ބައެއް  މަރުނުވާނެ  ދުވަހަކުވެސް 
އެ ބިނާކޮށް ތަނު ތާއަބަދު  ގެތަށް  އެމީހުން  ދިރިއުޅުމަށް  ގައި 

ހެދިއެވެ. އެމީހުންނަށް ހުސްތަނެއް ނުވަތަ އުފުލިފައިވާ ބިމެއް  
ރިއެވެ.  ފެނުނަސް، އެތަނުގައި އެމީހުން ގެތަކާއި ކިއްލާތައް ބިނާކު

 އެތަނުގައި ބިނާތައް ހަދާ އުޅުނެވެ. ބޭނުމެއް ނެތަސް  

 ؟ ތަިޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

ބާގައިމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ އަތްތަކުން ހިލަތައް ކަނޑައި    ޢާދު
ކިއްލާތައް   އުސްވެގެންވާ  ބައެކެވެ.  ހަދާ  ގެ  ކޮށައިގެން، 
ވާދަކޮށް،  އަނެއްބަޔަކާ  އެއްބަޔަކު  އެމީހުންގެ  ހެދުމުގައި، 
ހޭދަވަނީ   މުދާތައްވެސް  އެމީހުންގެ  އުޅުނެވެ.  ފަޚުރުވެރިވެ 

 އެކަމުގައެވެ. 



ލެއް    ހ ުދގެފަާނީކ ަރސ 
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ލެއް   ހ ުދގެފަާނީކ ަރސ 

ދެއްވައިފައިވާ    ތަޢާލާ هللا  ، ބާގައިމީހުން  ޢާދު އެމީހުންނަށް 
ފިޔަވައި  ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތަކަށް ކާފަރުވެ، އެކަލާ  އެހެން  ނގެ 

ތަޢާލާ އެމީހުންނަށް ދެއްވި  هللا އަޅުކަންކުރިއެވެ.    ފަރާތްތަކަށް
ކެއުމާއި ކުރީ  އެމީހުން  ބޭނުން  ބުއިމާއި،  ބުއްދީގެ   

ހޭދަކުރުމާއި   ވަގުތު  ބޭކާރުކަންކަމުގައި  ކުޅިވަރުކުރުމުގައްޔާއި، 
 ފަސާދަވެފައެވެ.   ވަނީއެ މީހުންގެ ބުއްދި ގެތައް ބިނާކުރުމުގައެވެ.  

އެންމެ  هللا ނަމަވެސް،   އަޅުތަކުންނަށް  އެކަލާނގެ  ތަޢާލާއަކީ 
އިލާހެވެ.  އޯގާ  ތެދުމަވަންތަ  ދެއްކެވުމަށްޓަކައި    ގު އެމީހުންނަށް 

 ރަސޫލުބޭކަލެއް ފޮނުއްވިއެވެ.  އެއިލާހު އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް 

ލުބޭކަލެއްކްަނ އެ   ؟ތަިޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ އީ ކްޮނ ަރސ 

ހޫދުގެފާނެވެ. ލެއްވި  ޞަލަވާތް  ސަލާމާއި  އެއީ    އާނއެކެވެ! 
ޢާދު އުފަންވެވަޑައިގެންނެވީ  ޝަރަފުވެރި    ހޫދުގެފާނު  ބާގައި 

 ޢާއިލާއަކަށެވެ.  
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 ހ ުދގެފުާނގެ ަދުޢވަތު 

މީހުން ބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މަންޒަރު    ހޫދުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ 
އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ  

 އަތްތަކުން ކަނޑާ ކޮށައިގެން ހަދާފައިވާ ބުދުތަކެކެވެ.  

  ؟ހެއެްޔވެ އެއީ ީކއްވެގްެނ  

 ؟ އެމީހްުނަންށ ރިޒުޤެުދއްވަނީ އެ ުބުދތައް ހެއެްޔވެ 

އެއްކައުވަންތަ   ރިޒުޤުދެއްވަނީ  އެމީހުންނަށް  هللا ނޫނެކެވެ. 
 ތަޢާލާއެވެ. 

މުދަލުގައްޔާއި،   އެމީހުންގެ  އަޅުކަންކުރުމުން  އެއިލާހަށް 
އެކަލާނގެ   ދަނޑުވެރިކަމުގައިވެސް  އަދި  ދަރިފަސްކޮޅުގައި 

އެކަން  ލައްވާނެއެވެ.  ހޫދުގެފާނަށް    ބަރަކާތް 
 އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

 



 ހ ުދގެފުާނގެ ަދޢުވަތު  
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ނ ޙުގެފުާނގެ ފަހްުނ ިބމުގައި ޚަލީފާއްިނކަމުގައި އެމީހްުނ ލެއްވީ އެމީހްުނ  

  ؟އަޅުކްަނކުަރމްުނާދ ުބުދތައް ހެއެްޔވެ 

އެހްެނ މީހްުނާނއި ޚިާލފްަށ ާބުރގަަދ ހަށިތަކެއްގެ ވެރި ަބއެއްކަމުގައި  

 ؟ އެ ުބުދތައް ހެއެްޔވެ އެމީހްުނ ލެއްވީވެްސ ދިުރމެއުްނާވ،  

ނޫނެކެވެ! އެއީ ބުއްދި ޤަބޫލުނުކުރާފަދަ ވާހަކަތަކެކެވެ. އެ ހުރިހާ  
ހަމައެކަނި   ދެއްވީ  އެމީހުންނަށް  ވެސް  هللا ނިޢުމަތްތަކެއް 

 ތަޢާލާއެވެ. 

ތާަޢާލއްަށ  هللا މި ހުރިހާ ނިޢުމަތްތަކްަށަޓކައި އެކަނިވެްސ އެމީހްުނ  

  ؟ވެ އަޅުކްަނކުުރްނ ޙައްޤުވެގްެނ ުނވޭ ހެއްޔެ 

މީހުންނަށް   ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ  އަށް  هللا ހޫދުގެފާނު 
 އީމާންވުމަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ. 

 [ ٥٠هود: ]سورة   ىئجح  مج حج مث هت مت خت حت يئٱ

މީހުންނޭވެ!    ގެ ޤައުމު   ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ"އޭ    މާނަ:
އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ! އެކަލާނގެ ފިޔަވައި  هللا   ތިޔަބައިމީހުން
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ކު ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް  ލާހައެހެން އި)ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ(  
 ވެ." އެ ނުވެ
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 ާބގައިމީހްުނގެ ޖާަވބު   ާޢދު 

ވަގުތީ    ޢާދު ދުނިޔޭގެ  ރުހިގެން  ބާގައިމީހުންނަކީ  ދިރިއުޅުމަށް 
ބައެކެވެ ކުރަނީ  ތިބި  ބޭކާރު  ވަގުތުތައް  އެމީހުންގެ   .

ކުޅިވަރުކުޅުމާ ކަންކަމުގައެވެ.    ކެއިންބުއިމާއި  ބޭކާރު  އަދި 
މީހުންގެ    އެހެންކަމުން، ހޫދުގެފާނު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކުން މި

އަނެއް   އެއްބަޔަކު  އެމީހުން  ލިބުނެވެ.  ދަތިކަން  ހިތްތަކަށް 
 ގެފާނަކީ މޮޔައެކެވެ. ހޫދު ށް ބުންޏެވެ.  ބަޔަކަ

މީހުންނަށް    ހޫދުގެފާނު ޤައުމުގެ  އަށް  هللا އެކަލޭގެފާނުގެ 
މީހުން އެކަލޭގެފާނަށް    އެ ޤައުމުގެ  ،އީމާންވުމަށް ގޮވައިލެއްވުމުން

 ދެންނެވިއެވެ.  

األعراف:  ]سورة    ىئ حل جل مك لك خك حك  جك مق حق يئٱ
٦٦ ] 
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ތެރޭގައިކަމަށް    ކަލޭގެފާނުވަނީ މޮޔަކަމެއްގެ މާނަ: "ހަމަކަށަވަރުން  
ތިމަންމެންނަށް   ހަމަކަށަވަރުން  އަދި  ފެނެއެވެ.  ތިމަންމެންނަށް 

 ." ހީވަނީ، ކަލޭގެފާނަކީ ދޮގުވެރިންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއް ކަމުގައެވެ

األعراف:  ]سورة    ىئ  من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل يئٱ
٦٧ ] 

  ގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުމާނަ: "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ  
ކިބައިގައި އެއްވެސް މޮޔަކަމެއް    ތިމަންކަލޭގެފާނުގެމީހުންނޭވެ!  

ރައްބުގެ  ތަކުގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ ޢާލަމް   އެހެނެއްކަމަކު،ނެތެވެ.  
 މެވެ." ރަސޫލަކީ ޮފނުއްވުނު  ޙަޟްރަތުން 

 [ ٦٨األعراف: ]سورة   ىئ مم خم حم جم يل ىل مل خل يئٱ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ރައްބުގެ ރިސާލަތު،  މާނަ: "
ފޯރުކޮށްދެއްވަމެވެ.   ތިމަންކަލޭގެފާނީއަދި    ތިމަންކަލޭގެފާނު 

 އަމާނާތްތެރި ނަސޭޙަތްތެރިއަކީމެވެ."  ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ހ ުދގެފުާނގެ ޙުިކމަތްފުޅު 

  ހޫދުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި 
ގެންދެވިއެވެ.   ގޮވައިލައްވަމުން  ދީނަށް  އެކުގައި  އޯގާތެރިކަމާ 

 އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 [ ٢٩هود: ]سورة  ىئجن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل يئٱ

"އޭ   އެކަމުގެ    ގެޤައުމު  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެމާނަ:  މީހުންނޭވެ! 
މައްޗަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބަޔަކުން ނޭދެމެވެ.  

 " ން ނޫނީ ނުވެއެވެ.ޙަޟްރަތުގެ  هللا ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުޖޫރަ،  

މީހުން    ،ހޫދުގެފާނު ޤައުމުގެ  އީމާން  هللا އެކަލޭގެފާނުގެ  އަށް 
އުނި   ،ވެއްޖެނަމަ އެއްޗެއް  އެއްވެސް  މުދަލުން    އެމީހުންގެ 
ބަޔާންކޮށްދެއްވައިނުވާނެކަ އެބައިމީހުންނަށް  ޙަތް  ސޭނަ  ން 

هللا ދެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ މުދަލުގައި  
އެމީހުންގެ ބާރު އިތުރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި    އިބަރަކާތް ލައްވަ
 ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ނަ އެކަލޭގެފާނު  ވިދާޅުވަމުން  ޙަސޭއަދިވެސް  ދެއްވަމުން  ތް 
ށް  ތަޢާލާ ހުރިހާ އެންމެންނަهللا ޔަޤީނުންވެސް    ހަމަ  ވެ.ގެންދެވިއެ 

އްވައެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަކިވަކިން  ލަ ނުބާވައި  ވަޙީ
ބަޔާންކޮށްދެއްވާ،   ގޮތް  ނުކުރަންވީ  ގޮތާއި  ކުރަންވީ  ކަންތައް 

ޤައުމަކަށްވެސް    މުޚާޠަބު ކޮންމެ  އެކަމަކު  ނުކުރައްވައެވެ. 
  މާތް   ވާހަކަދެއްކެވުމަށް، އެމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޙަތްދީ  ސޭނަ

 ޮފނުއްވައެވެ. هللا 

 ؟ތަިޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

ފޮނުއްވީވެސް  هللا  ހޫދުގެފާނު  ގާތަށް  އެމީހުންގެ  ތަޢާލާ 
 ޙަތްތެރި ވުމަށްޓަކައެވެ. ސޭއެމީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ ނަ

]سورة   ىئمه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم  يئٱ

 [ ٦٩األعراف: 

"ތިޔަބައިމީހުންނަށް     ށްޓަކައި ކުރެއްވުމައިންޛާރު މާނަ: 
ހަނދާންކޮށްދިނުމެއް  ޙަޟްރަތުރައްބުގެތިޔަބައިމީހުންގެ   ން 
 " !ހެއްޔެވެ ވީތިޔަބައިމީހުން ހައިރާން އައިކަމަށްޓަކައި، 
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 ހ ުދގެފުާނގެ އާީމްނތެރިކަން 

ބާގައިމީހުންނަކަށް    ހޫދުގެފާނުގެ ސުވާލުތަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ޢާދު
 ނޭނގުނެވެ.  

ީކކޭކްަނ   ުބނީ  އެމީހްުނ  ހެއެްޔވެ   ތަިޔކުދްިނަނށް ެދްނ   ؟އެނގޭ 

ބު ހޫދުއެމީހުން  އިލާހުންތައް  އެމީހުންގެ  ދެކެ    ގެފާނުނީ 
އިލާހުންތައްވަނީ    ވެއްޖެކަމަށެވެ. ރުޅިއަތު އެމީހުންގެ  އަދި 

 ފައެވެ.  ބަލިމަޑުކަމެއް ޖައްސާ  ށްއެކަލޭގެފާނަ

 ؟ ަނމަވެްސ މިއީ ތަެދކްަށ ާވނީ ިކހަިނކުްނ ހެއެްޔވެ 

އެމީހުން އެބުނާ އިލާހުންތަކަކީ އެމީހުން އަމިއްލަޔަށް ހަދައިގެން  
 އްސެއް ނޫނެވެ.  އެއީ ދިރުމެއްވާ އެއްޗެ އުޅޭ ބުދުތަކެކެވެ. 
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  ، އެއްޗިއަްސްށ ކައޮިބއެ އުޅުމުގެ ކުޅާަދަނކްަނ ލިިބގްެނ ުނާވއިރު   އެ 

ލިބޭނީ   ކުޅާަދަނކްަނ  ކުރިމަތިކުުރމުގެ  ަބލިމަޑުކަމެއް  މީހަކްަށ  އެހްެނ 

 ؟ ިކހަިނކްުނ ހެއެްޔވެ 

ރަނގަޅަށް ވިސްނައިފި މީހަކަށް އެއީ ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއްކަން  
 ވިސްނޭނެއެވެ.  

  ؟ހެއެްޔވެ  މިކްަނތައް ުނވިްސޭނ މީހްުނ ނ ން   ޤީ މަޮޔއްިނަނކީ ޙަޤީ 

ބުދުތަކަށް،   އަޅުކަންކުރާ  އެބައިމީހުން  ޔަޤީނުންވެސް  ހަމަ 
ހޫދުގެފާނު އީމާނެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެ ބުދުތައް ދެކެ އެކަލޭގެފާނު  

 އްވެސް ނުގަނެއެވެ. ފުޅެ ބިރު

 [ ٥٤هود: ]سورة  ىئ مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم يئٱ

ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މާނަ: " 
ކޮށް އުޅޭ ތަކެތިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ބަރީއަވެގެންވާކަމަށް  ޝަރީކު
 " !ހެކިވާށެވެ  ތިޔަބައިމީހުންވެސް  އަދި. ހެކިކުރައްވަމެވެ هللا 

 [ ٥٥هود:  ]سورة  ىئ خي  حي  يئٱ
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ތިމަންކަލޭގެފާނަށް )ހަލާކު  މާނަ: "ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން  
 " ދިނުމަށް( ރޭވުންތައް ރާވާށެވެ!

 [ ٥٦هود: ] سورة  ىئُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر يئٱ

އަދި   ވެރި  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  "ހަމަކަށަވަރުން  މާނަ: 
ވެރި ރައްބަށް  ތިޔަބައިމީހުންގެ  ތިމަންކަލޭގެފާނު   

 " ކޮށްފީމެވެ.ވަކީލު

ވަނީ   ކަމެއްވެސް  އިރާދަފުޅުންނެވެ.  ތަޢާލާގެ  هللا ހުރިހާ 
ފަތެއްވެސް   ކުޑަކުޑަ  އެންމެ  އިރާދަފުޅުން  هللا ގަހުގައިވާ  ގެ 

 މެނުވީ ނުވެއްޓެއެވެ. 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 މީހްުނ ހައުްދފަހަަނއަޅައި ދުިޔން ާބގައި   ާޢދު 

ޙިކްމަތްތެރި   ޢާދުހޫދުގެފާނުގެ  ބާގައިމީހުންނަށް   ވާހަކަފުޅުތައް 
ޅަކީ ބޭކާރު  ޕުޙަތްސޭއަޑުއިވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ނަ 

އެކަލޭގެފާ އަދި  ދެކުނެވެ.  އެމީހުން  ގޮތުގައި  ނުގެ  އެއްޗެއްގެ 
ބީރުކަންފަތެއްޕުޅަޙަތްސޭނަ އަޅުކަންކުރުމުގައި  ށް  ބުދުތަކަށް  ދީ، 

 ދެމިތިއްބެވެ. 

ދެ ހޫދުގެފާނަށް  ހެއްކެއް އެމީހުން  ބަޔާންވެގެންވާ    ންނެވިއެވެ. 
އޭ   ނުގެންނަވަމުއެވެ.  ކަލޭގެފާނު  ގާތަށް  ތިމަންމެންގެ 
ހޫދުގެފާނެވެ! އަހަރުމެން ބުދުތަކެއް ދުލެއް ނުކުރާނަމެވެ. އެއީ  

ކާބަފައިންވެސް އަޅުކަންކުރަމުން އައި ބުދުތަކެވެ.    އަހަރެމެންގެ
އެބުދުތަކެ ތިމަންމެން  ބަހަށް  މީހެއްގެ  ދުލެއް  އެންމެ  އް 

 ނުކުރާނަމެވެ. 

ހޫދުގެފާނެވެ އަހަރެމެންގެ    !އޭ  ކަލޭގެފާނު  ހަމަޔަޤީނުންވެސް 
އިލާހުންތަކަށް ބިރެއް ނުގަނެއެވެ. އަދި އަހަރުމެންގެ އިލާހުން  
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ބަކަށް ވެސް ބިރެއް ނުގަންނަވަމުއެވެ.  ޛާކަލޭގެފާނަށް ދެއްވާނެ ޢަ 
ން ނުވެއްޖެ  ނަމަވެސް، ކަލޭގެފާނުގެ ކަލާނގެއަށް އަހަރެމެން އީމާ

ޢަ  ،ނަމަ އައިސްދާނެކަމަށްޛާއަހަރެމެންނަށް  ކަލޭގެފާނު    ،ބެއް 
؟ އަބަދުވެސް އަހަރުމެންނަށް ހަނދާންކޮށްދެމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ

ހޫދުގެފާނެވެ  ޢަ   !އޭ  އެ  އަހަރުމެންނަށް  ޛާނިކަން  ބު 
ބު އަންނާނީ ޮކން  ޛާދައްކަބަލާށެވެ! އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް އެ ޢަ 

 ؟ހެއްޔެވެއިރަކު  

ވިދާޅުވިއެވެ. އެމީހުންނަށް  ހޫދުގެފާނު  ފަހެ    އެހިނދު 
އިންތިޒާރުކުރާށެވެ.     ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް ތިޔަބައިމީހުން 

 . ވާހުށީމެވެ   ތެރެއިން  މީހުންގެ އިންތިޒާރުކުރާ    ތިޔަބައިމީހުންނާއެކު 

އެމީހުންގެ   އަޑުއިވުމުން  ވާހަކަތައް  އެމީހުންގެ  ހޫދުގެފާނަށް 
  ހިތާމަކުރެއްވިއެވެ. މޮޔަކަމާއި މެދު

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ޢާަޛުބ އުައން 

ވެއްސެވުން    ޢާދު ވާރޭ  މައްޗަށް  هللا ބާގައިމީހުންގެ 
ހުއްޓަވައިލެއްވިއެވެ. ވާރޭ ވެހޭތޯ އެމީހުން އުޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން  

އުޑުގައި ވާރޭގެ އަަޘރެއް ވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައެވެ.  ތިބެއެވެ. އެއީ  
ވިލާގަނޑެއްވެސް   އެންމެ  އުޑުން  އެމީހުންނަކަށް  ނަމަވެސް، 

 ނުފެނެއެވެ. 

 ؟ ތިަޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ ެދްނ ވީގޮތް 

ދުވަހަކު ވަރަށް ބޮޑު، ކަޅު ވިލާގަނޑެއް މިބައިމީހުންނާއި    އެއް
ނިއްޖެއެވެ. މިކަމާ ވަރަށް  ދިމާލަށް އަންނަތަން މި މީހުންނަށް ފެ

މިއީ    އެމީހުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ.ބޮޑަށް އުފާވެއްޖެއެވެ. އަދި  
 ނޭ ވިލާގަނޑެކެވެ.  އަހަރުމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭ ވެއްސާ

މީސްތަކުން   ވިލާގަނޑެއްކަމުގައި  ވާރޭ  ވިލާގަނޑަކީ  މި 
ބައިމީހުންގެ މައްޗަށް   އެވިލާގަނޑަކީ  ނަމަވެސް އެހީކުރިއެވެ.  



 ޢާަޛުބ އައުން  
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ޙުމަތެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވައިރޯޅިއެކެވެ. އޭގައިވަނީ  ރަ  ހުރި
 ގަދަފަދަވެގެންވާ ޢަޛާބެވެ.

ގެ ކޯފާ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވިއެވެ.  هللاމާތް  ދެން  
މިފަދަ   ކުރިން  މީގެ  ފެށިއެވެ.  ވައިޖެހެން  ގަދަޔަށް  ވަރަށް 

ބާގައިމީހުން ދުވަހަކުވެސް ދެކެފައެއް ނުވެއެވެ.    މަންޒަރެއް ޢާދު
އެ   ނުވެއެވެ.  އަޑުއަހާފައެއްވެސް  ވާހަކައެއް  އެފަދަ  އަދި 

ހިސާބުތަކަށް އެއްލާލައެވެ.    ދުރު  ތިބިތަނުންވައިރޯޅިތައް އެމީހުން  
ހިތްތަ އަވަހަށް   އްއެމީހުންގެ  ފުރިގެންދިޔައެވެ.  ބިރުވެރިކަމުން 

 ނިވާކަން ހޯދިއެވެ. އެމީހުންގެ ގެތަކަށް ވަދެ، 

އެ ގަދަފަދަ ވައި    ހު،ހަތް ރެއާއި އަދި އަށް ދުވަވިދިވިދިގެން  
ގެ ޢާޛާބުން އެމީހުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ  هللاމާތް  ޖެހުނެވެ.  

ލި ބުދުތަކަށް  އައި  އަޅުކަންކުރަމުން  އެމީހުން  ބިގެނެއް  ބާރެއް 
އެމީހުން   ހިއްޗެވެ.  ވަރަށްވެސް  ނިމުން  އެމީހުންގެ  ނުވިއެވެ. 

 އް ހެނެވެ.  ކަދުރު ރުކުގެ ބުޑުތަކެ ހޮއިހެދިފައިވާ  ހީވަނީ  
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  ىئ حل جل مك لك خك حك  جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ  مع جع يئٱ
 [ ٧احلاقة:  ]سورة 

  ރެޔާއި، އަށް   މައްޗަށް ހަތް އެބައިމީހުންގެ  "އެކަލާނގެ    މާނަ:
އެ   ފަހެ،  ޮފނުއްވިއެވެ.  ވައި  އެ  ވިދިވިދިގެން  ވަންދެން  ދުވާ 

ދެކޭނެމަރުވެގެން    މީހުން  ގެޤައުމު ތިބާ  އެވެ.  ވެއްޓިފައިވާތީ 
ބުޑުތަކެކޭ    އެބައިމީހުންނެކޭ ރުކުގެ  ކަދުރު  ހޮއިހެދިފައިވާ 
 " އެއްފަދައެވެ.

 [ ٨احلاقة: ]سورة   ىئ  خم حم جم هل مل خل يئٱ

ތެރެއިން ސަލާމަތްވި އެކަކުވެސް    އެބައިމީހުންގެމާނަ: "ފަހެ،  
 ؟ހެއްޔެވެ"  ތިބާޔަށް ފެނޭ
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އެ ިކއާްލތަކީަކ އެާއ މުެދ އެމީހްުނ ފަޚުުރވެރިވެ އުޅުުނ ިބާނތަކެވެ.  

ފިލުމު  ވެަދ  އެތަަންށ  ލިބު ަނމަވެްސ  އެމީހްުނަންށ  ފައާިދއެއް  ްނ  ުނ 

 ؟ ހެއެްޔވެ  އަެބއޮތް 

 ؟އެމީހްުނަންށ ަރއާްކތެރި ތެަނއްކަމުގައި ވި ހެއެްޔވެ އެ ިކއާްލތައް  

ތަބާهللا  އެކަލޭގެފާނަށް  ހޫދުގެފާނާއި  މި    ވީތަޢާލާ،  މީހުން 
އަށް  هللا   މާތް  ގަދަފަދަ ޢާޛާބުން ސަލާމަތްކުރެއްވިއެވެ. އަދި

 ކާފިރުވުމުގެ ސަބަބުން ޢާދު ބާގައިމީހުން ހަލާކުވެގެން ދިޔައެވެ. 

 [ ٦٠هود: ]سورة  ىئ مظ حط مض خض حض  جض خصمص حص مس خس حس يئٱ

  އެބައިމީހުންގެ ރައްބަށް ބާގައިމީހުން،  ޢާދު  މާނަ: "ހަމަކަށަވަރުން  
ދަންނާށެވެ!  ކާފިރުވިއެ  ހަލާކާއި، ޢާދު  ވެ.  ބާގައިމީހުންނަށް 

 " .މީހުންނެވެ ހޫދުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ގެއްލުން ހުށްޓެވެ. )އެއީ( 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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