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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   -ގޮތުން ިކޔައިދެވޭ ތަރުބަވީ ވާހަަކތަަކީކ  
 ޙަޔާތުގައިވެސް ހެޔޮ އަޘަރުތަެކއް ފެންނާނެ ަކމެެކވެ. 

މި ސިލްސިލާގައި  ނަބީބޭަކލުންނާއި  މި  ާޚއްޞަޮކށްގެން  ުކޑަުކދިންނަށް  ގެނެސްދެނީ 

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

  ބަދަލުތަެކއް ގެނެއްސައެވެ.

 ދުޢާއަީކ މި މަސައްަކތަީކ ފައިދާ ހުރި މަސައްަކތެއްަކމުގައި ލެއްވުމެވެ.

 

 ޢަބްދުލް މުޢިއްޒު ރަޝީދު  

 1443 ރަމަޟާން 29 

2022 އޭްޕރީލް 30 



 އްަށ ފަހު  ާއަދމް  

    
 2 dhisalafiyyah.net 

 ފަހުން  އަށް   ާއަދމް 

އޭނާގެ  އިބިލީސް    ފަހުގައިވެސް   އަވަހާރަވުމަށް  ނު އާދަމްގެފާ
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.  

  ؟ހެއެްޔވެ  ަންށ އެނގޭ ތަިޔ ކުދިން އިިބލީހުގެ މަަސއްކަތީަކ ކޮާބކްަނ 

 މަގުފުރެއްދުމެވެ.  މީސްތަކުންއެއީ 

ދަރިފަސްކޮޅު ގިނަމީހުން    ގެއާދަމްގެފާނުގެ  ތިޔަ   ވެ. އެ ވަރަށް 
ކުދިންނެވެ ވެންނަކީ  ކުދި ދަރިފަސްކޮޅުގެ  މި  އަދި  ސް   .

ހުރިހާ  ގެ އިތުރުން  ގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ތިޔަ ކުދިން ހަމައެހެންމެ  
ދަރިފަސްކޮޅުގެ  ނުއިންސާ  މި  ހަމަ  ވެސް    މީހުންނެވެ. ންނަކީ 

އާދަމްގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  
އަދި ބިމުގައި    ފެތުރިފައެވެ.  މީހުން  ދަރިފަސްކޮޅުގެ  އެ 

މާރާތް ކުރިއެވެ. އަދި  ޢި، ބިން  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެތައް ބިނާކޮށް
ދަނޑުވެރިކަންކޮށް   ބިމުގައި  އެމީހުން  ހެދުމަށްޓަކައި  ކައިބޮއެ 

 ! ތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެهللا ދަރިފަސްކޮޅަށް    އެއުޅުނެވެ.  
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ތިބީ މީސްތަކުން  ފަހުން  ދީން  އެކަލޭގެފާނުގެ  ،  އާދަމްގެފާނުގެ 
 މަތީގައެވެ.  

 ؟ ަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ ތަިޔ ކުދިން އެއީ ކްޮނ ދެީނއްކްަނ  

އިސްލާމްދީނެވެ މަތިވެރިވެގެންވާ  އެބައިމީހުން  އެއީ   .
ހަމައެކަނި   ދިޔައީ  އެއް  هللا އަޅުކަންކުރަމުން  ތިބީ  އަށެވެ. 

 ތަޢާލާއެވެ. هللا މަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެބައިމީހުންގެ ރައްބަކީ  ންއު
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 ޙަަސދަ  ަޝއާިޠާނގެ 

ތަޢާލާ އެންގެވިގޮތަށް، هللا އާދަމްގެފާނުގެ ފަހުން މީސްތަކުން  
 ތިއްބެވެ.   ދީނުގައި ޘާބިތުވެ އެއިލާހުގެ

 ؟ ްށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ ތަިޔ ކުދްިނނަ ގޮތް   ކްަނތައްވީ  ެދން 

މީސްތަކުން  ދާތީ،އުޅެމުން  ގޮތަށް    އެންގެވިهللا   އެންމެހާ 
ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ.  ނުރުހުނެވެ. އެއީ އޭނާ  އެކަމާ  އިބިލީސް  

ސުވަރުގެއެށް   އުޅެ  ރަނގަޅަށް  ދުނިޔޭގައި  ދަރިން  އާދަމުގެ 
އޭނާއާއި އޭނާގެ ދަރިފަސްކޮޅު ނަރަކައަށް    ހަމައެކަނި   ވަންނައިރު 

ދަރިންވެސް   އާދަމުގެ  ބޭނުންވީ  އޭނާ  ނޭދެއެވެ.  އޭނާ  ދާކަށް 
ނަރަކައަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. އެހެންކަމުން މީސްތަކުން    އެކުއާ އޭނާ

 ގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. މަގުފުރެއްދުމުގެ މަސައްކަތައި

ތަިޔ    ކަން މިހާ ަނފަްރތު ކުަރނީ ީކއްވެ އިިބލްީސ    ،ާއަދމުގެ ަދރްިނަނށް 

 ؟ ހެއެްޔވެ  ކުދްިނަންށ އެނގޭ 
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 ސަދައެވެ. ޙައެއީ 

ފަހު އެކަލޭގެފާނަށް އިޙްތިރާމް    އާދަމްގެފާނު ޚަލްޤު ކުރެއްވުމަށް
ކުރެއްވުމަށް   ސަޖިދަ  ގޮތުން  ހުރިހާ  ،هللاކުރުމުގެ 

އިބިލީސް    އެކު މަލާއިކަތުންނާއަމުރުކުރެއްވިއެވެ.    ންނަށްމަލާއިކަތު
. ނަމަވެސް އާދަމްގެފާނާމެދު އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ވިއެވެ ވެސް  

އޭނާ  ޙަ އަމުރުފުޅަށް  هللا ސަދަވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން  އެ  ގެ 
ބޭރު  އޭނާ  ގެ ރަޙުމަތްފުޅުން  هللا   ފަހެ،ނުކިޔަމަންތެރި ވިއެވެ. 

ވެ. އާދަމުގެ ދަރިންގެ ކިބައިން  އެ އޭނާއަށް ލަޢުނަތް ލެއްވި  ކުރެވި،
ކެ އަބަދުވެސް  އިބިލީސް  ހިފަން  ބަދަލު  ނޭޅި  ނޑި މިކަމުގެ 

 އެވެ.  މަސައްކަތް ކުރެ
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 ވްިސުނން  ަޝއާިޠާނގެ 

 ؟ ކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ  ތިޔަ 

هللا ކަމުގައި ވިޔަސް،  ކުރިމީސްތަކުން ކިތަންމެ ގިނަ ފާފައެއް  
ފުއްސަވާ  އިރާދަކުރައްވާނަމަ   ފާފައެއްވެސް  ހުރިހާ  އެ 

ތަޢާލާއަށް  هللا އެންމެ ފާފައެއް ފިޔަވައެވެ. އެއީ،    ނެއެވެ. ދެއްވާ 
އަޅުކަން ކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރި ކުރުމެވެ. މިއަށް  

ކުރުމެވެ.    އަހަރެމެން  ޝިރުކު  ޝަهللا ކިޔަނީ  ކު  ރީ އަށް 
ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެ މަރުވެއްޖެ މީހާ ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެއެވެ.  

 އެނގިފައިވާ ކަމެކެވެ.  މިއީ އިބިލީހަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް

ގެ މަގުން އެއްކިބާ ކޮށް،  هللا އާދަމުގެ ދަރިން  ކޮންމެއަކަސް،  
ނަރަކައަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު އިބިލީސް ވަރަށް    އޭނާއާ އެކު

މޮޅު   އެންމެ  ވިސްނުނު  އޭނާއަށް  މިގޮތުން،  ވިސްނައިފިއެވެ. 
ގޮވާލުމެވެ.  މީސްތަކުންނަށް  ކުރުމަށް  އަޅުކަން  ބުދަށް    ގޮތަކީ 
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އެހެންކަމުން މި ޢަމަލެކެވެ.  ޝިރުކުގެ  ބުދަށް    އީ  މީހުން  އެ 
ނަމަ މަރުވެއްޖެ  ގޮތުގައި  އެ  ދެމިހުރެ،  ، އަޅުކަންކުރުމުގައި 

އަދި   ނަރަކައަށެވެ.  ދާނީ  އެމީހުން  ގޮތުގައި  ޝައްކެއްނެތް 
ދެން،    އެމީހުންނަށް ދުވަހަކުވެސް ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.

ޝަރީކުކުރުމަށް  هللا  މީސްތަކުންނަށް    ލީސް އިބިއަށް 
 ލައިފިއެވެ. ގޮވާ

ނުވިސްނުނެވެ.   އޭނާއަކަށް  ގޮތެއް  ކުރާނެ  އެކަން  ނަމަވެސް، 
އަދިވެސްވަނީ   މީސްތަކުން  ދީނުގައި  هللا ހުރިހާ  ގެ 

ހަމައެކަނި   ކުރަނީ  އަޅުކަން  އެމީހުން  هللا ޘާބިތުވެގެންނެވެ. 
އަޅުކަން  އަށް  هللا އަށެވެ. އޭނާ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ޮގސް، "

އެހާ   މީސްތަކުން  ބުނެފިނަމަ،  އަޅުކަންކުރާށޭ"  ބުދަށް  ނުކޮށް 
އޭނާ   ނުކޮށްފާނެއެވެ.  ޤަބޫލު  ވަސްވާސް  އޭނާގެ  ފަސޭހައިން 

ހެއްޔެވެ.    ސްތަކުން ބުނާނެ ނޫންއެހެން ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ، މީ
އެދެމެވެ.  هللا "އަހަރެމެން   ރައްކާތެރިކަމަށް  ކިބައިން  ގެ 
އެކީ އެހެން   އިލާހާޅުކަންކުރުމުގައި އެ  އަށް އަ هللا އަހަރެމެން 



 ވްިސުނން ަޝއާިޠާނގެ  
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ހެއްޔެވެ ބައިވެރިކުރަންވީ  އަހަރެ؟ ފަރާތެއް  ބުދަށް އަދި  މެން 
ހެއްޔެވެ ކުރާނެ  ރަޙުމަތުން  هللا މިއީ  ؟ އަޅުކަން  ގެ 

ބޭރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާ ބޭނުންވާ ގޮތްކަން ޔަޤީނެވެ. އޭނާއަކީ  
 ލާ މީހެކެވެ." ހަޑިމުޑުދާރު ކަންކަމަށް ގޮވާ

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ރުޭވން  ަޝއާިޠާނގެ 

ގޮތުގައި   ވިސްނުނު  ޝަރީކުކުރުމަށް  هللا އިބިލީހަށް  އަށް 
ދެވޭނީ   ވަސްވާސް  ފަސޭހައިން  އެންމެ  މީސްތަކުންނަށް 
އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ޞާލިޙު މީހުން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  

ވެސް އެމީހުން  هللا ލޯބިވާ ބައެކެވެ. އަދި  ދެކެ  هللا އެމީހުންނަކީ  
ވޮ ޯލބިވެ  އަދި  ޑި ދެކެ  އެބައިމީހުންގެ    އެއިލާހު، ގަންނަވައެވެ. 

 ދުޢާތައް އިޖާބަ ކުރައްވައެވެ.  

 ؟ ކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ  ތިޔަ 

ހަމައެކަނި   ޯލބިވަނީ  ދެކެ  ނޫނެވެ.  هللا ޞާލިޙުން  އެއް 
އަދި   ލޯބިވެއެވެ.  ވަރަށް  ދެކެ  ޞާލިޙުން  މީސްތަކުންވެސް 

އެވެ. މިކަންތައް އިބިލީހަށް  އެމީހުންނަށް ވަރަށް ޤަދަރުވެސް ކުރެ
 ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. 

 ؟ އެނގޭ ހެއެްޔވެ ކުދްިނަންށ   ތިޔަ ެދްނ ކްަނތައްވީ ގޮތް  



 ަޝއާިޠާނގެ ރޭވުން  
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ތިބި  ފާއިތުވުޒަމާންތަކެއް   ތެރޭގައި  މީސްތަކުންގެ  މަށްފަހު 
މެދުގައި    މީހުންތައް   ޞާލިޙު މީސްތަކުންގެ  މަރުވެއްޖެއެވެ. 

ރަނގަޅު   ވަރަށް  މިއީ  ޢާންމުކުރުމަށް  ޝިރުކުކުރުން 
ފުރުސަތެއްކަމުގައި އިބިލީސް ދެކުނެވެ. އަދި އޭނާ މީސްތަކުންގެ  

ހުންގެ މަތިން އެމީހުންނަށް  ގާތަށޮްގސް، މަރުވެފައިވާ ޞާލިޙު މީ
 ހަނދާންކޮށްދިނެވެ. 

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ޫސަރތައް   މީހްުނގެ  ާޞލިޙު 

އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބި އެންމެހާ ޞާލިޙު ބޭކަލުން މަރުވެގެން  
ހިތާމަކުރިއެވެ.    ،ދިޔުމުން ދެރަވެ  ވަރަށް  އެކަމާ  އެމީހުންވެސް 
މިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިކަންވީ އިބިލީހަށް  ހަށްވެސް  އިބިލީ

ރަނުގެ   ލިބުނު  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ރޭވުން  ނުބައި  އޭނާގެ 
 ތަކަށެވެ. ޞަފުރު 

ތުގެ ބޭނުން ހިފައި އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ތިބި  ޞަމި ފުރު
ގެ ސޫރަތަކެއް ހެދުމަށް އެމީހުންނަށް އިބްލީސް  ޞާލިޙު ބޭކަލުން

ދުވަހަކު   ކޮންމެ  ސޫރަތަކަށް  އެ  އަދި  ދިނެވެ.  ވަސްވާސް 
ދިނެވެ.   ވަސްވާސް  ގާތް    އަހަރެމެންވެސް ބެލުމަށްވެސް 

ޮފޓޯއަށް    މަތްތެރިއެއްގެ ހަނދާން އާކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުއްޖާގެޙުރަ
 މިއީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ.  މިގޮތަށެވެ.؟ ން ހެއްޔެވެނޫ   ބަލަން

ޔާލުވީ އެމީހުންގެ ހިތާމަ ފިލުވައިދޭން އެހީވެދޭނެ  ޚިއިބިލީހުގެ މި  
އެހެންކަމުން    ހީކުރެވުނެވެ.ޔާލެއްކަމަށް އެ މީހުންނަށް  ޚިމޮޅު  



 ޫސަރތައް   މީހްުނގެ  ާޞލިޙު  
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ބޭކަލުންގެ   އެ  ހަދާ،  ސޫރަތައް  ބޭކަލުންގެ  ޞާލިޙު  މަރުވި 
ބަލައި ސޫރަތަކަށް  އެ  އާކުރުމަށްޓަކައި   ހަނދާންތައް 

 ހަދަންފެށިއެވެ. 
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 ުބުދތަކަށް  ޫސަރއިން 

ހިސާބުން އޭނާގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލީއެއް ނޫނެވެ.    އިބިލީސް މި
ގެންދަން އޭނާ ބޭނުން ވިއެވެ.    ދަރަޖައަކަށްއޭނާގެ ރޭވުން އެހެން  

ދެން އޭނާ އެ ސޫރަތަކުގެ ބަދަލުގައި އެ ސޫރަތަކަށް ބުދުތަކެއް  
ހެދުމަށް މީހުންނަށް ވަސްވާސް ދިނެވެ. އޭރުން  އެ މީހުންނަށް  

އާކުރެވޭނެކަމަށް    ބޭކަލުންގެ  ޞާލިޙު ބޮޑަށް  މާ  ހަނދާންތައް 
 އޭނާ ވިސްނައިދިނެވެ. 

އެ މީހުން ހެއްލުނެވެ. ދެން  ޝައިޠާނާގެ މި ވަސްވާސްތަކަށް  
އެ   އަދި  ހަދައިފިއެވެ.  ބުދުތަކެއް  މި ސޫރަތަކަށް  މީހުން  އެ 

ގެތަކުގައްޔާއި   އަޅުކަންކުރެވޭ  هللا މީހުންގެ  އަށް 
 ތަންތަނުގައިވެސް މި ބުދުތައް ބަހައްޓައިފިއެވެ.  

ދުވަސްތަކެއް ފަހުން މި މީހުންގެ މެދުގައި ޞާލިޙު ބޭކަލުންގެ  
މި   ދިޔައެވެ.  ގިނަވެގެން  ބުދުތައް  ނަންދެވިފައިވާ  ނަންތަކުން 
މީހުން އެ ބުދުތަކަށް މާތްކޮށް ހިތާ މިންވަރުވެސް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.  



 ުބުދތަކްަށ  ޫސަރއިން  
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އެ   މަރުވުމުން،  މީހެއް  ޞާލިޙު  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އެ  އަދި 
 އި އުޅުން ޢާންމު ކަމަކަށް ވެއްޖެއެވެ. މީހަކަށް ބުދެއް ހަދަ 

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 އަޅުކްަނުކުރން  ުބަދށް 

އެ މީހުން  އޭރު  ޞާލިޙުންގެ ސޫރަތަކަށް ބުދުތައް ހެދިޔަސް   
ދިޔައީ   ތަކަކަށް  هللا އަޅުކަންކުރަމުން  ބުދު  އަށެވެ.  ތަޢާލާ 

އަދި   ގެއްލުމެއް  އެމީހުންނަށް  ބުދުތަކަކީ  އެ  ނޫނެވެ. 
އޭރު  ފައިދާއެއްވެސް ކޮށްނުދެވޭނެ ހިލަތަކެއްކަން އެ މީހުންނަށް  

 އެނގެއެވެ. 

ިކހިނެ  ފުެށނީ  އަޅުކްަނކުަރްނ  ުބަދްށ  ކުދްިނަންށ    ތިޔަ ކްަނ  ތް ެދްނ 

 ؟ހެއެްޔވެ  ގޭ ނއެ 

ފަހުން މި ހުރިހާ މީހުންވެސް މަރުވެއްޖެއެވެ.    ތަކެއްއޭގެ ދުވަސް
ބުދުތަކަށް  ރިފަސްކޮޅެވެ. މިބައިމީހުން  ދެން އުޅުނީ މި މީހުންގެ ދަ

  ، ސަޖިދަ ކުރަން ފެށީއެވެ. އެ ބުދުތަކަށް އެކިއެކި ނަންތައް ދީ
ބައިމީހުން  ދި މިއަ   ކޮށް ހިތަން ފެށިއެވެ. މާތް  އްސަށްއެ އެއްޗި

އެއްޗެހި ކަތިލާ،   ކުއްތަންވެ އަޅުކަންކުރުމުގެ ގޮތުން  މި ބުދުތަކަށް
އަޅުކަން ކުރާ ކަލާނގެތަކަކަށް އެ ބުދުތައް ހެދިއެވެ.  ބައިމީހުން  އެ



 އަޅުކްަނކުުރން  ުބަދށް  
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އް އެއްފަދަކޮށް،  ތްތަ އާ އެހެން ފަރާهللا އެ ކުދިން އަޅުކަމުގައި  
ބޭ  އިލާހާއެ އިބިލީސް  މިއީ  ފެށީއެވެ.  ކުރަން  ނުންވި  ޝަރީކު 

 ގޮތެވެ. 

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 



   ގެ ާވހަކަ   ޫނޙު 

    17 dhisalafiyyah.net 

 ތާަޢާލގެ ކޯފާ  هللا 

ކުދްިނަންށ    އެ މީހްުނ ުބަދްށ އަޅުކްަނކުަރްނ ފުެށމްުނ ެދްނ ވީގޮތް ތިޔަ 

 ؟ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

ބިރުވެރިކަމެކެވެ.   ވަރަށް  ދިމާވީ  އެ  هللاއެމީހުންނަށް  ކޯފާ  ގެ 
   ޙައްޤުވީއެވެ.މީހުންގެ މައްޗަށް 

 ތިޔަ ކުދިން ނިކަން ވިސްނާލަބަލާށެވެ.  

އެ މީހްުނ ިބމުގައި    ،އެ މީހްުނ ެނތުމުގެ ތެެރއްިނ ުދނެިޔއްަށ ފުޮނއްވައި 

 ؟ކްޮނ ފާަރތެއް ހެއެްޔވެ  ޚަލީފާކުެރއްވީ 

ާކނެ އެ   ބޯ   މީހްުނަންށ  ކްޮނފާަރތެއް    ނެ މާޭވތާަކއި  ެދއްވަނީ  ފްެނ 

 ؟އެ މީހްުނ އަޅުކްަނކްޮށ އެ އުޅޭ ުބުދތައް ހެއެްޔވެ ؟ ހެއެްޔވެ 

ބުދުތަކަކީ   އެ  ދެއްވި  هللا ނޫނެކެވެ!  މީހުންނަށް  އެ  ތަޢާލާ 
އުޅޭ ދިރުމެއް ނެތް   އަމިއްލަޔަށް ހަދައިގެން އެމީހުން  އަތްތަކުން  
 ހިލަތަކެކެވެ. 



 ކޯފާ  ތާަޢާލގެ  هللا 
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އްަށ އެކަނި ކުެރވެޭނ ކްަނތައް  هللا ހުރިހާ ކަމަކްަށ ކުޅުަދްނވްަނތަ  

 ؟ ެނތް ިހލަތަކަކްަށ ކުެރވެޭނ ހެއެްޔވެ  ދިުރމެއް 

 ބަލާށެވެ.  ކުދިންގެ ސިކުނޑިން މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަ ތިޔަ

 ވެ. ވެސް ޚިލާފު ކަންކަމެ އާމިއީ އިންސާނާގެ ބުއްދި 

ކަމެއް   އެހްެނ  އެއްވެްސ  ިހލަތަކަކްަށ  ެނތް  ކުޅާަދަނކަމެއް  ކުުރމުގެ 

ތިޔަ  ކަމްަށ  ކްޮށެދވިާދެނ  ފައާިދއެއް  ކުދްިނަންށ    މީހްުނަންށ 

 ؟ޤަބޫލުކުެރވޭ ހެއެްޔވެ 

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ަރޫސުލބޭކަލެއް ފުޮނއުްވން 

  ؟ހެއެްޔވެ   ތަިޔ ކުދްިނަންށ އެނގޭ 

ކަންތައްތައް    ނުކުރަންވީ   ކަންތައްތަކާއި  ކުރަންވީ
މެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް  އަހަރެބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި،  

 ތަޢާލާ ބަސް ވަޙީ ނުކުރައްވައެވެ.  هللا  ވަކިވަކިން

ކްޮނަބަޔކްަށކްަނ ތިޔަ هللا    ކުދްިނަންށ އެނގޭ   ަބްސވަޙީކުަރއްވަނީ 

 ؟ ހެއެްޔވެ 

 ؟ ަރޫސލު ބޭކަލްުނގެ ާވހަކަ ތަިޔ ކުދްިނ އަޑުއަހަމެއް ޫންނ ހެއެްޔވެ 

ގެ ދީން  هللاބައެކެވެ. އެހެން މީހުންނަށް    ޞައް ޚާއެއީ ވަރަށް  
ދިނުމަށްޓަކައި   ނަސޭޙަތް  ގާތަށް هللا ކިޔައިދީ  އަހަރެމެންގެ 

 އެބޭކަލުން ފޮނުއްވިއެވެ. 

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 



 ؟މާަލއިކަތެއްތަ  ުނވަތަ  ؟އްތަ އްިނާސނެ  

    
 20 dhisalafiyyah.net 

 ؟ުނވަތަ މާަލއިކަތެއްތަ ؟ އްިނާސެނއްތަ 

އެކަމެއްވުމަށް   ކަމެއްވެސްވާނީ  އިރާދަ  هللا ހުރިހާ 
 ކުރެއްވުމުންނެވެ.  

 ؟ މިވަގުތު މި ާވހަކަ ިކަޔނީ ޫންނ ހެއެްޔވެ ކުދްިނ  ތިޔަ 

  އެކަން އެގޮތަށް ވުމަށް އިރާދަކުރެއްވީތީއެވެ. މިهللا އެއީވެސް  
ކުރެއްވީ  هللا ގޮތުން،   ފޮނުއްވާ    މެންގެއަހަރެއިރާދަ  ގާތަށް 

ހަމަ   ފަދަ    އަހަރެމެންރަސޫލުބޭކަލުންނަކީ 
ބޭކަލުންނަކީ  އިންސާނުންތަކެއްކަމުގައި   އެ  ވުމަށެވެ. 
އެނގޭނެހެން ދައްކާ    ،އަހަރެމެންނަށް  ވާހަކަ  އަހަރެމެން 

   ސްބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ބޭކަލުންނެވެ.ބަ

ފަަދ އްިނާސުންނ    އަހެަރމެން ކަލްުނަނީކވެްސ  ަރޫސލުބޭ   ،ތާަޢލާ هللا 

 ؟ ިހތްަށ އާަރ ހެއެްޔވެ ކުދްިނގެ  ތިޔަ ީކއްވެ ާބވައޭ  ލެއްވީ ކަމުގައި 

 ؟އެ ބޭކަލްުނ މާަލއިކަތްުނކަމުގައި ުނލެއްވީ ީކއްވެ ާބވައެވެ 
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އިންސާނުންނަކީ ކައިބޮއެ    އަހަރެމެންވިސްނާލާށެވެ.  ކުދިން    ތިޔަ
ބައެކެވެ.   ކުދިންގެ  އުޅޭ  ބައްޕަމެންނާއި  ތިޔަ  މަންމަމެންނާއި 

ތިބޭ ބޭބެމެންވެސް  ހެއްޔެވެދައްތަމެންނާއި  ނޫން  އަދި   ؟ 
ނޫން  ވާ ބަލިއިންސާނުންނަކީ     އިންސާނުން ؟ ހެއްޔެވެ   ބައެއް 

މަލާއިކަތު ނަމަވެސް  ވެއެވެ.  އިންސާނުންނާ  މަރުވެސް  ން 
ނޫނެވެ.  ވެސް  ކައިޮބއެ އުޅޭ ބައެއް    މަލާއިކަތުންނަކީ  ތަފާތެވެ.

ރަސޫލެއްގެ    ގެއިންސާނުން މެން  އަހަރެއެހެންކަމުން   ގާތަށް 
ފޮނުއްވާ މަލާއިކަތެއް  ކަންތަކާ    ،ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  ކުރަންވީ 

އިންސާނުން   ކިޔައިދީފިއްޔާ  ކަންތައް  ގޯސް  ނުކުރަންވީ 
  އަހަރެމެން ނޫނެވެ.    ތުންނެއް އިކަމަލާ  އަހަރެމެންނީބުނެފާނެއެވެ.  

ކައިބޮއެ ހަދަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްވެސް ކުރަން  
އަޅުކަމުގައި    އަހަރެމެންޖެހެއެވެ.   އަބަދު  ފަދައިން  އެބޭކަލުން 

 ؟ ވަގުތު ހޭދަކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ



 ؟މާަލއިކަތެއްތަ  ުނވަތަ  ؟އްތަ އްިނާސނެ  
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ރަސޫލު    ގެއަހަރެމެން ،هللاނަމަވެސް   ޮފނުއްވި  ގާތަށް 
އިންސާނުންނެވެ.   ފަދަ  އަހަރެމެން  އަހަރެމެން  ބޭކަލުންނަކީ 

 ބައެކެވެ.    ފަދައިން ކައިޮބއި އުޅޭ

އަދި ދުނިޔަވީ  އަށެވެ.  هللا ހަމައެކަނި    އްވީއަޅުކަންކުރެ   އެބޭކަލުން
އެއާއެކު   ކުރެއްވިއެވެ.    އެއިލާހު މަސައްކަތްތައްވެސް 

 ވެ.  އެ އްވިވަގުތުވެސް ހޭދަކުރެ  ލުންއެބޭކަ މުގައިއްވުހަނދުމަކުރެ 

އަޅުކްަނކްޮށ،  هللاމިފަަދއްިނ    އަހެަރމްެނަންށވެސް   ކަމުން އެހެން  އްަށ 

 ؟ ހަނުދމަކުުރމުގައި ވަގުތު ހަޭދ ުނކުެރވްެނވީ ީކއްވެ ހެއެްޔވެ   އެއާިލހު 

 ؟އަހެަރމްެނ އްެނމްެނަނީކވެްސ އްިނާސުންނ ޫންނ ހެއެްޔވެ 

ބަހަނާއެއް   ދައްކާނެ  ކަންތައްވުމުން   ނަކަށްމީސްތަކުންމިހެން 
އެހެނިހެން    ނުވާނެއެވެ، ހަމަ  ރަސޫލުބޭކަލުންނަކީ  އެ  އެހެނީ، 

އެހެން  މީހުން އިންސާނުންނެވެ.  އެހެނިހެން    ކަމުންފަދައިން 
 އެވެ. އިންސާނުންނަށް ވެސް އެކަންތައް އެގޮތުގައި ކުރެވޭނެ 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ޫނުޙގެފުާނ ަރޫސުލކަމައިގްެނ ފުޮނއުްވން 

ުބެނަބާލެށވެ. ަރޫސލުބޭކަލްުނގެ ތެެރއްިނ އްެނމެ ފަުރތަމަ    ކުދިން   ތިޔަ 

 ؟ުދނެިޔއްަށ ފުޮނއްވުނީ ކްޮނ ބޭކަލެއް ހެއެްޔވެ 

 އެއީ ނޫޙުގެފާނެވެ.  !އެކެވެ ނއާ

ނޫޙުގެފާނަކީ ވަރަށް މާތް، ޞާލިޙު ބޭކަލެކެވެ. ނުހަނު ބުއްދިވެރި  
އެކަލޭގެފާނަކީ   އަދި  ބޭކަލެކެވެ.  ތެދުވެރި  ޙިކްމަތްތެރި 

ޮފނުއްވުނީ   ނޫޙުގެފާނު  މެއެވެ.  ބޭކަލެއްވެސް  އަމާނާތްތެރި 
 އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ގާތަށެވެ. 

  ؟ހެއެްޔވެ   ތަިޔ ކުދްިނަންށ އެނގޭ 

ގޮތަކުން  ނމުއްސަ އެތައް  ގޮތުން  ތަނަވަސްކަމުގެ  ދިކަމާއި 
  ނޫޙުގެފާނަށް ވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ އެތައް ބަޔަކު އެކަލޭގެފާނުގެ 

ޤައުމުގައި ވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ވުރެ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި އެ  
 ޤައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު ތިއްބެވެ. 



 ފުޮނއްވުން  ަރޫސލުކަމައިގެން  ޫނޙުގެފާނު  
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ގެ ދްީނ މްީސތަކްުނަންށ ފުޯރކްޮށ  هللا މި އެްނމްެނގެ ތެެރއްިނވެްސ  

ީކއްވެ    އެއާިލހު ދުިނމްަށަޓކައި   ކުެރއްވީ  އިޚްތާިޔުރ  ޫނޙުގެފުާނ 

 ؟ ހެއެްޔވެ 

ރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ  އަކީ ހުهللا ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް  
   އިލާހެވެ.

އެއާިލހްަށ ވުެރ    ،އެ އާިލހުގެ ރިާސލަތު އުފުއްލާަވެނ އާަމާނތްތެރިއެއް 

 ؟ގެޭނ އެއްވެްސ ފާަރތެއް ާވެނ ހެއެްޔވެ ނ އެ މޮޅްަށ  

ގާތަށް  މީހުންގެ  ޤައުމުގެ  ނޫޙުގެފާނުގެ  ކޮންމެއަކަސް، 
هللا ޮފނުއްވަން އިރާދަކުރައްވާ،  ރަސޫލެއްކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު  

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 

  ىف رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ يفٱ

 [ ١]سورة نوح: 

  އެކަލޭގެފާނުގެ   ނޫޙުގެފާނު   ތިމަން އިލާހު  ހަމަކަށަވަރުން: " އީމާނަ
މީހުންގެ   . ފޮނުއްވީމެވެ  ރަސޫލުކަމާއިގެން   ގާތަށް  ޤައުމުގެ 



   ގެ ާވހަކަ   ޫނޙު 

    25 dhisalafiyyah.net 

ޤައުމުގެ   ކުރައްވާށޭ  ކަލޭގެފާނުގެ  އިންޛާރު  މީހުންނަށް 
ޛާބެއް  އަންގަވަމުންނެވެ. )އެއީ( އެބައިމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަ 

 ." އައުމުގެ ކުރިންނެވެ

 [١٠٧]سورة الشعراء:   ىف خم  حم جم هل مل يفٱ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް   ތިމަންކަލޭގެފާނީ"ހަމަކަށަވަރުން    މާނައީ:
 ." ފޮނުއްވާފައިވާ އަމާނާތްތެރި ރަސޫލަކީމެވެ 

 [ ١٠٨]سورة الشعراء:   ىف خن حن  جن مم يفٱ

އަށް ތަޤުވާވެރި ވާށެވެ! އަދި  هللا : "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  އީމާނަ
 " ކިޔަމަންތެރި ވާށެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނަށްތިޔަބައިމީހުން 
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 ؟ޖާަވެބއް  ކޮން  ދިނީ  މީހުން  ޤައުމުގެ  ޫނޙުގެފަާނށް  
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 ؟ޫނުޙގެފަާންށ ޤުައމުގެ މީހްުނ ދިނީ ކޮްނ ޖާަވެބއް 

މްީސތަކްުނަނށް  ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފުާނގެ    ަދޢުވަތެުދއްވަމުން   ޫނޙުގެފުާނ 

 ؟ ވިާދޅުވި ަބްސފުޅު ތިަޔ ކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

 އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 [١٠٧]سورة الشعراء:   ىف خم  حم جم هل مل يفٱ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް   ތިމަންކަލޭގެފާނީ"ހަމަކަށަވަރުން    :އީމާނަ
." ފޮނުއްވާފައިވާ އަމާނާތްތެރި ރަސޫލަކީމެވެ 

 މީހުން ބުންޏެވެ. ޤައުމުގެ ދެން، އެ 

 [ ٢٤نون: ]سورة املؤم  ىف مئ خئ حئ  جئ يي يفٱ

  މެނުވީ   އިންސާނެއްކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ފަދަ  މިއީ  : "އީމާނަ
 ނުވެއެވެ."  

 ދެންނެވިއެވެ. އެމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް  
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]سورة     ىف مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب يفٱ
 [ ٢٤املؤمنون: 

"އީމާނަ ކަމުގައި(  هللا :  )ރަސޫލުން  އިރާދަކުރެއްވިނަމަ 
މަލާއިކަތުން ބާވައިލައްވައިފީހެވެ. ތިމަންމެންގެ ކުރީގައި އުޅުނު  
ތިމަންމެން   ވާހަކައެއް  މިފަދަ  ތެރޭގައިވެސް  ކާބަފައިންގެ 

 ." ވެ ނާހަމެ

އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ދަޢުވަތުދެއްވުމުން އެބައިމީހުން އެ  
 ދަޢުވަތަކަށް އިޖާބައެއް ނުދިނެވެ.  

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج يفٱ

 [ ٧]سورة نوح:   ىف حض  جض مص خص

"އަދި   އެބައިމީހުންގެ   އިބައިލާހު   ހަމަކަށަވަރުން   މާނައީ: 
  އެބައިމީހުންނަށް   ތިމަންކަލޭގެފާނު   ، ފާފަފުއްސެވުމަށްޓަކައި

  ، އިނގިލިތައް  އެބައިމީހުންގެ   ،ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ގޮވައިލައްވާ
  އަދި .  ވެއެ ނިވާވެގަނެ  ފޭރާމުން   އަދި.  އަޅައެވެ   ކަންފަތްތަކުގައި



 ؟ޖާަވެބއް  ކޮން  ދިނީ  މީހުން  ޤައުމުގެ  ޫނޙުގެފަާނށް  

    
 28 dhisalafiyyah.net 

  ނުހަނު   އަދި.  ވެ އެތިބެ  ދެމި(  މަތީކުފުރުގެ  )  އެބައިމީހުން
 ".ވެއެ ބޮޑާވެގަނެ

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ޫނުޙގެފާާނއި އެކަލޭގެފުާނގެ ޤުައމުގެ މީހުން 

ގޮތުގައި ބުދަށް އަޅުކަން    ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން ޤަބޫލުކުރި
ނުކުރާ މީހުންނަކީ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ، މަގުގެއްލި ހަލާކުވެފައިވާ  

 މީހުންނެވެ. 

އަހަރެ ޔަޤީނުންވެސް  ހަމަ  އުޅުނެވެ.  ބުނެ  މެންގެ  އެމީހުން 
ކާބަފައިން އަޅުކަން ކުރީ މި ބުދުތަކަށެވެ. އެހެންވީމާ، އަހަރެމެން  

 ؟އްވެ ހެއްޔެވެމި ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރަންވީ ކީ 

ޤަބޫލުކުރެ ކުރުމަކީ    އްވިނޫޙުގެފާނު  އަޅުކަން  ބުދަށް  ގޮތުގައި 
ވެ. ބުއްދީގައި އުނިކަމެއް ހުންނަ މީހުން  ކެ ގޯސް މީހުންކުރާ ކަމެ

އެ އަދި  ނުކުރާނެއެވެ.  އަޅުކަމެއް  ބުދަށް  ކަލޭގެފާނު  މެނުވީ 
  މީހުންގެ ކާބަފައިންވެސް ވީ ގޯސް މަގެއްގެ އެބައި  ޤަބޫލުކުރެއްވީ
 މަތީގައެވެ.  

  ގެފާނެވެ. ހަމަ އެންމެހާ އިންސާނުންގެ ބައްޕާފުޅަކީ އާދަމުފަހެ،  
 ޔަޤީނުންވެސް އެކަލޭގެފާނު ބުދަށް އަޅުކަމެއް ނުކުރައްވައެވެ.  



 މީހުން  ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފުާނގެ  ޫނޙުގެފާާނއި  
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ަސާލމް ލެއްވި ޫނޙުގެފުާނ އަޅުކްަނކުެރއްވީ    ! ުބެނަބާލެށވެ   ތަިޔ ކުދިން 

 ؟ ކްޮނފާަރތަކްަށ ހެއެްޔވެ 

ތަޢާލާ  هللا   އެކަލޭގެފާނު އަޅުކަންކުރެއްވީ ހަމައެކަނި  !އާނއެކެވެ 
 އަށެވެ. 

މަގުފުރެދުމެއްގެ   ބޮޑުވެގެންވާ  މީހުންވީ  ޤައުމުގެ  ނޫޙުގެފާނުގެ 
އެމީހުންގެ   އެންމެހާ  ރައްބު  ތެރޭގައެވެ.  ދެއްވާފައިވާ 

ތްތަކަށް ކާފިރުވެ، އެބައިމީހުން ބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރަމުން  ނިޢުމަ
ގެންދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން ނޫޙުގެފާނު ހަރުއަޑުން އެކަލޭގެފާނުގެ  

 ކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ޤައުމުގެ މީހުންނާ މުޚާޠަބު

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يفٱ

 [ ٥٩عراف: ]سورة األ ىفىئيئ

"އޭ  އީމާނަ މީހުންނޭވެ!  ތިމަންކަލޭގެފާނު :  ޤައުމުގެ  ގެ 
ފިޔަވައި    އެއިލާހުއަށް އަޅުކަން ކުރާށެވެ!  هللا ތިޔަބައިމީހުން  

ހަމަކަށަވަރުން   ނުވެއެވެ.  ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް  އިލާހަކު  އެހެން 
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ކަމަށް  ވަހެއްގެ ޢަޛާބު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ލިބިދާނެބޮޑުވެގެންވާ ދު 
 ." ވެމެ ނަގަންފުޅު ބިރު ތިމަންކަލޭގެފާނު

 އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ބޮޑުން ބުންޏެވެ. 

 [ ٦٠]سورة األعراف:   ىف نت مت زت رت يب ىب يفٱ

މެންނަށް ފެންނަނީ ފާޅުވެގެންވާ  : "ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެއީމާނަ
 ." ފުރެދުމެއްގައި ކަލޭގެފާނު ވާތީއެވެ

 ނޫޙުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

]سورة    ىف ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  يفٱ
    [٦١األعراف:  

"އޭ  އީމާނަ މީހުންނެވެ!  ތިމަންކަލޭގެފާނު :  ޤައުމުގެ  ގެ 
ގެ ކިބައިގައި އެއްވެސް ފުރެދުމެއް ނެތެވެ. އަދި  ތިމަންކަލޭގެފާނު
ހެއްޔެވެ  ރައްބުގެ  ޢާލަމު  ތިމަންކަލޭގެފާނީ  .ކިއެއް  ތަކުގެ 

 ." ރަސޫލަކީމެވެ   ޮފނުއްވިޟްރަތުން ޙަ



 މީހުން  ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފުާނގެ  ޫނޙުގެފާާނއި  
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   ىف رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفٱ
 [ ٦٢]سورة األعراف: 

"އީމާނަ ރައްބުގެ  ތިމަންކަލޭގެފާނު:  ލިބިފައިވާ  ޙަގެ  ޟްރަތުން 
ތިޔަބައިމީހުންނަށް     ފޯރުކޮށްދެމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު  ރިސާލަތު 

ތިޔަބައިމީ  ނަހުއަދި  އަދި  ހަސޭ ންނަށް  ތްތެރިވަމެވެ. 
ކަންތައް   ނޭނގޭ  ޙަޟްރަތުން  هللا ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ގެ 

 ." ވެވަޑައިގަންނަވައެ  އެނގި ށްތިމަންކަލޭގެފާނަ
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 ނީ ނިކަމެތިން ތާަބވަ  ޫނުޙގެފަާނށް 

ޤައުމުގެ މީހުން ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ކުރުން ދޫކޮށް،    ގެނޫޙުގެފާނު
އުهللا  ފޮނި  އީމާންވާނޭކަމުގެ  އެކަލޭގެފާނު  މީދުގައި،  ންއަށް 

ގެ މަގަށް ދަޢުވަތު ދެއްވިއެވެ. އެކަމަކު  هللا އެބައިމީހުންނަށް  
އެ   އެއީވެސް  ބައެކެވެ.  މަދު  ވަރަށް  ތަބާވީ  އެކަލޭގެފާނަށް 

 ނެވެ.  ޤައުމުގައި ތިބި ނިކަމެތި ފަޤީރުން

މީހުންގެ   އެ  މުއްސަނދިން،  ބޮޑުންނާއި  ތިބި  ޤައުމުގައި 
ސަބަބުން،   ކިބުރުވެރިކަމުގެ  ބޮޑާކަމާއި  ހިތްތަކުގައިވާ 

 ނޫޙުގެފާނުގެ ދަޢުވަތަށް އިޖާބައެއް ނުދިނެވެ.  

ދަރިންނާއިގެންނެވެ.    އުޅުނީ އެމީހުން   މުދާތަކާއި  އެމީހުންގެ 
ގެ ޢިއްޒަތްތެރީންނެވެ.  ރެމެންނަކީ ޤައުމު އެމީހުން ބުނެއެވެ. އަހަ 

 ކަލޭގެފާނަށް ތަބާވަނީ ހަމައެކަނި ދެރަ ނިކަމެތި، މަދު ބަޔެކެވެ. 

ލެއްވުމުން  އަށް އީމާންވުމަށް ގޮވާهللا ނޫޙުގެފާނު އެމީހުންނަށް  
 އެމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ. 



 ނިކަމެތިން  ތާަބވަނީ  ޫނޙުގެފަާނށް  
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 [ ١١١]سورة الشعراء:   ىف  مك لك  هش مش هس يفٱ

"ކަލޭގެފާނަށް  އީމާނަ ނިކަމެތިން  :  ދެރަ  ތިބީ  ތަބަޢަވެގެން 
 ؟"ހެއްޔެވެ  ކަމުގައިވާ އިރު، ތިމަންމެން ކަލޭގެފާނަށް އީމާން ވާނެ

އަދި ނޫޙުގެފާނުގެ ކިބައިން އެ މީހުން އެދުނީ ދެރަ ނިކަމެތިން  
އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ބޭރުކުރެއްވުމަށެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންގެ  

 ދެކޮޅު ހައްދަވާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހުށަހެޅުމަށް ނޫޙުގެފާނު  

 [ ١١٤]سورة الشعراء:    ىف جي يه ىه  مه جه يفٱ

: "އަދި އީމާންވެގެން ތިބި މީހުން ދުރަށްލާ މީހަކުކަމުގައި  އީމާނަ
 ."ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ 

 [١١٥]سورة الشعراء:   ىف ٰذ  يي  ىي مي خي  حي يفٱ

ބޭކަލަކުކަމުގައި  : "ބަޔާންވެގެން ހުރި އިންޛާރު ކުރައްވާ  އީމާނަ
 ." މެނުވީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ
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ތެރެއިން   މީހުންގެ  ޤައުމުގެ  ގިނަ  ނޫޙުގެފާނުގެ  އީމާންވި 
 ނިކަމެތިންނެވެ.   ދެރަ  މީހުންނަކީ

هللا އެ ނިކަމެތި މީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ބޭރުކޮށްފިނަމަ،  
ކޯފާ  ކުރިމަތިލައްވަން  ތަޢާލާގެ  އެކަލޭގެފާނު  އާއި 

މީހަކަށް    ންފާނެއެވެ. އިގަޖެހިވަޑަ  އެއްވެސް  އެހިނދު 
 އެވެ.  ދެއްވޭނެ ނު ނަޞްރެއް އެކަލޭގެފާނަށް 

 ނޫޙުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 [٣٠]سورة هود:   ىفُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يفٱ

"އޭ  އީމާނަ މީހުންނޭވެ!  ތިމަންކަލޭގެފާނު :  ޤައުމުގެ  ގެ 
ގެ ޢަޛާބުން  هللا   ދުރުކޮށްފިނަމަ   އެބައިމީހުން  ތިމަންކަލޭގެފާނު

 ؟"ސަލާމަތްކޮށް ނަޞްރު ދޭނީ ކާކު ހެއްޔެވެތިމަންކަލޭގެފާނު 

 

GDGDGDGDGDGDGDGD  



 ަބހަނާ  މުއަްސނދްިނގެ  
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 މުއަްސނދިްނގެ ަބހަނާ 

  ޤައުމުގެ   އެކަލޭގެފުާނގެ   ،ގޮވައިލެއްވުމުން   ދަީނށް   ޫނޙުގެފާނު 

 ؟ހެއެްޔވެ  އެނގޭ   ކުދްިނަނށް  ތިޔަ  ީކކޭކަން  ުބނީ   މުއަްސނދިން 

ނޫޙުގެފާނު ގޮވައިލައްވަނީ ޙައްޤުމަގަށް ނޫންކަމަށް މުއްސަނދިން  
ޤަބޫލުކުރި  ބުންޏެވެ. އެމީހުން  މަގުގައި    އަދި  އެ  ގޮތުގައި 

 އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއްވެސް ނުވެއެވެ.  
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 ޫނުޙގެފުާނގެ ަދުޢވަތު 

ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް   އަށް  هللا ނޫޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ 
އެމީހުންނަށް   އަދި  ނަސޭޙަތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  އީމާންވުމަށް 

މަސައްކަތް  ހަސޭނަ ގަދައަޅާ  ދުވާލު  ރެއާއި  ދެއްވުމުގައި  ތް 
 ކުރެއްވިއެވެ.  

 އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 [ ٢]سورة نوح   ىف يف ىف يث ىث نث مث يفٱ

"އޭ  އީމާނަ މީހުންނޭވެ!  ތިމަންކަލޭގެފާނު :  ޤައުމުގެ  ގެ 
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންވެގެން  ތިމަންކަލޭގެފާނީ  ހަމަކަށަވަރުން  

 ." ހުރި އިންޛާރު ކުރާ މީހަކީމެވެ

 [ ٣]سورة نوح   ىف ىك مك لك اك  يق ىق يفٱ



 ަދޢުވަތު  ޫނޙުގެފުާނގެ  
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"ތިޔަބައިމީހުން  އީމާނަ އަދި  هللا :  އަޅުކަންކުރާށެވެ!  އަށް 
ތިޔަބައިމީހުން    އެއިލާހަށްތިޔަބައިމީހުން   އަދި  ބިރުވެތިވާށެވެ! 
 ކިޔަމަންވާށެވެ!" ށް ތިމަންކަލޭގެފާނަ

 يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك يفٱ

 [ ٤]سورة نوح    ىف حئ  جئ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާ    އެއިލާހު،: ")އޭރުން(  އީމާނަ
މުއްދަތަކަށް   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އަދި  ދެއްވާނެއެވެ. 

ފަސްކުރައްވާނެ ހަމަކަށަވަރުން  އެ ތިޔަބައިމީހުން  هللا ވެ. 
ލަހެއް   އަތުވެއްޖެނަމަ  އަޖަލު  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 
އެނގޭކަމުގައި   )އެކަން(  ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ނުކުރައްވާނެއެވެ. 

 ." ވެވާނަމައެ 

 ނޫޙުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނު އޭ 
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އީމާން هللا ތިޔަބައިމީހުން   އެދި    ،ވެއަށް  ފާފަފުއްސެވުމަށް 
ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އުޑުން    ދަންނަވާށެވެ. އޭރުން އެއިލާހު

ތިޔަބައިމީހުންގެ   އަދި  ދެއްވާނެއެވެ.  ވެއްސަވައި  ވާރޭފެން 
އަދި   އިތުރުކޮށްދެއްވާނެއެވެ.  ލައްވާ  ބަރަކާތް  ރިޒުޤުގައި 

 ދަރިފަސްކޮޅުވެސް އިތުރުކޮށްދެއްވާނެ އެވެ. 

އަށް  هللا ނޫޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް،  
އަދި  އީމާންވުމަ ދެމިހުންނެވިއެވެ.  ގޮވައިލެއްވުމުގައި  ށް 

 އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެއްޔެވެ.    ފަރާތެއްކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭ  އަކީ ޮކންهللا 
މުޅިންވެސް   ވަށައިގެންވަނީ    އެއިލާހު ތިޔަބައިމީހުން 

 ވޮޑިގެންވާކަމުގެ ހެކިތަކެވެ.  

ހުން މި ހެކިތަކަށް  އުޑުތަކާއި ބިމެވެ. އިރާއި ހަނދެވެ. ތިޔަބައިމީ 
 ؟ބަލާ ނުވިސްނަނީ ހެއްޔެވެ



 ަދޢުވަތު  ޫނޙުގެފުާނގެ  
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ހެއްޔެވެ ކޮންފަރާތެއް  ހެއްދެވީ  ހަނދު    އެއިލާހު؟ އުޑުތައް 
 އަލިކުރާ ވޮށެއްކަމުގައި ލެއްވިއެވެ.  ނޫރެއްކަމުގައި އަދި އިރު 

ޮކން ހެއްދެވީ  ތެރެއިން  ނެތުމުގެ  ފަރާތެއް    ތިޔަބައިމީހުން 
ފެ؟ ހެއްޔެވެ ދޫލައެއްގެ  ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި  ތުރިގެންވާ 

 ؟ފަރާތެއް ހެއްޔެވެ ގޮތުގައި ބިންގަނޑު ލެއްވީ ޮކން 

މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ނޫޙުގެފާނުގެ ކިބައިން އަޑުއިވުމުންވެސް  
ދެއްވާފައިވާ ބުއްދީގެ ބޭނުމެއް ނުކުރިއެވެ.  هللا މީހުންނަށް    އެ

މީހުންނަށް   އެ  އީމާންވާން  هللا ނޫޙުގެފާނު  އަށް 
އެމީހުންގެ  ގޮވައިލައްވައިފިނަމަ އިނގިލިތަކުން  އެމީހުންގެ   ،

ކަންފަތް ބަންދުކުރެއެވެ. އޭރުން އެމީހުންނަށް ނޫޙުގެފާނު ދެއްވާ  
 ނޫން ހެއްޔެވެ.  ނަސޭޙަތްތައް އަޑު ނީވޭނެ  ހެޔޮ

ވިްސޭނެނ    ކުދިން   ތިޔަ  އެއްޗެއް  ަބަޔކްަށ  އަޑާުނހާ  ުބެނަބާލެށވެ. 

 ؟ހެއެްޔވެ 
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އަދި އަޑުއިވޭ ަބަޔކުކަމުގައި ވަިޔްސ، އަޑުއަހްަނ ބުޭންނުނާވ ަބަޔކްަށ  

 ؟ޫންނ ހެއެްޔވެ  އެއްޗެއް ުނވިްސޭނނެ 

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 އްަށ ުދާޢ ެދްނެނުވން هللا  ، ޫނުޙގެފާނު 

ޫނޙުގެފުާނ އެކަލޭގެފުާނގެ ޤައުމުގެ މްީސތަކުްނަންށ ަދޢުވަތެުދއްވީ ިކތައް  

  ؟ކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ  ތިޔަ އަހުަރކްަނ 

އެކަލޭގެފާނު ދީނަށް ގޮވައިލެއްވުމުގައި ހޭދަކުރެއްވީ އެއް އަހަރު  
އަހަރެއްވެސް ނޫނެވެ.  ނޫނެވެ. ފަންސާސް    ނުވަތަ ދެ އަހަރެއް

 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ.  950އެކަލޭގެފާނު އެކަމުގައި  

ވަންދެން،މި އަހަރުތަކެއް  ގިނަ  ދުވާލު    ހާ  ރެއާއި  ނޫޙުގެފާނު 
ގޮވައިލެއްވުމުގައި   ދީނަށް  މީހުންނަށް  ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ 

ހުރިހާ  ކެނޑިނޭޅި   މި  ނަމަވެސް  ކުރެއްވިއެވެ.  މަސައްކަތް 
މީހުން  އަހަރުތަކެ  އެ  އިރުވެސް  ދިޔަ  ނިމިގެން  އަށް  هللا އް 

  އީމާނެއް ނުވިއެވެ. ބުދަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި އެމީހުން ދެމި
ގެ މަގަށް އެނބުރި އައުމަށް އެމީހުން ބޭނުމެއް  هللا ތިބީއެވެ.  

 ނުވިއެވެ.    
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ހްުނަނވްަނވީ ިކހާ  ެދމި  އެ މީހްުނަންށ ަދޢުވަތެުދއްވުމުގައި ޫނޙުގެފުާނ  

 ؟ ެޔވެ ުދވަހެއް ހެއް 

އެމީހްުނ ިބްނ ފާަސަދކޮްށ، ިހލަތަކަކްަށ އަޅުކްަނކުާރތްަނ ަބއްލަވްަނ  

 ؟ އެކަލޭގެފުާނ ހްުނަނވްަނވީ ިކހާ ުދވަހެއް ހެއެްޔވެ 

އެމީހުން،   ދިޔައިރުވެސް  ފާއިތުވެ  އަހަރުތަކެއް  ހުރިހާ  މި 
އެހެން އިލާހު ނޫން  ދެއްވާ  ރިޒުޤު  ފަރާތްތަކަށް    އެމީހުންނަށް 

 ތިއްބެވެ.    ދެމިއަޅުކަންކުރުމުގައި

ވެގެންދާއިރު    ތިޔަ މިގޮތަށް  ކަންތައް  ބުނެބަލާށެވެ.  ކުދިން 
އެކަލޭގެފާނު  ؟  ކޯފާއިސްނުކުރަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެނޫޙުގެފާނު 

މީހުންނަށް    950މިހާރުވެސް   އެ  ވަންދެން  އަހަރު 
ކެތްކުރައްވައިފިއެވެ.ހަސޭނަ ގެ  هللا   ތްދެއްވުމުގައި 

 ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ.  

 ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. هللا ދެން ނޫޙުގެފާނަށް 
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  ىف حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك يفٱ
 [ ٣٦]سورة هود 

މިހާތަނަށް  އީމާނަ ތެރެއިން  މީހުންގެ  ޤައުމުގެ  "ކަލޭގެފާނުގެ   :
އީމާން ވެގެންތިބި މީހުން މެނުވީ، އެހެންމީހަކު ދެން އީމާނެއް  
ކަލޭގެފާނު   ކަންތަކާމެދު،  ކޮށްއުޅޭ  އެއުރެން  ފަހެ،  ނުވާނެއެވެ. 

 !" ހިތާމަ ނުކުރައްވާށެވެ

ކުެރއްވިގޮތް   ކްަނތައް  ޫނޙުގެފުާނ  އެނގޭ    ކުދްިނަނށް   ތިޔަ ެދްނ، 

 ؟ ހެއެްޔވެ 

މީހްުނަނށް ގެ  އެކަލޭގެފާނު  އާީމްނވުމްަށ  هللا   ،ޤައުމުގެ  އްަށ 

 ؟ ގޮވައިލެއްވްުނ ދޫކޮްށލީ ހެއެްޔވެ 

ޤައުމުގެ   އެކަލޭގެފާނުގެ  ކެތްތެރިކަމާއެކީ  ނޫނެކެވެ! ނޫޙުގެފާނު 
އަނެއްކާވެސް  هللا މީސްތަކުންނަށް   އީމާންވުމަށް  އަށް 

އެކަލޭގެފާނަށް   މީސްތަކުން  ޤައުމުގެ  އެހިނދު  ޮގވާލެއްވިއެވެ. 
 ދެންނެވިއެވެ. 
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 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل يفٱ

 [٣٢]سورة هود   ىف ني مي

ކަލޭގެފާނު  އީމާނަ ހަމަކަށަވަރުން،  ނޫޙުގެފާނެވެ!  "އޭ   :
ތިމަންމެންނާ   އަދި  ޖަދަލުކުރައްވައިފީމުއެވެ.  ތިމަންމެންނާ 
ޖަދަލުކުރެއްވުން ގިނަ ކުރައްވައިފީމުއެވެ. ފަހެ ކަލޭގެފާނު ވަނީ  

ވާނަމަ،   ތެރެއިންކަމުގައި  ތިޔަ ތެދުވެރިންގެ  ތިމަންމެންނަށް 
ގެންނަވައި   ހަމަޔަށް  ތިމަންނަމެންނާ  ކަންތައް  ވަޢުދުކުރައްވާ 

 ބައްލަވާށެވެ"! 

މީސްތަކުންނާމެދު   ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފާނު  ނޫޙުގެފާނު 
 އަށް ދުޢާ ދެންނެވިއެވެ. هللا މާޔޫސްވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި 

ތީ މީހަކު މި ބިންމަ  އޭ އަޅުގެ ވެރި ރައްބެވެ! ކާފިރުވީ އެއްވެސް
 ނުބަހައްޓަވާނދޭވެ! 
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ތާަޢާލ  هللا ަނވެއް ެބްނެނުވމްަށ ޫނުޙގެފަާންށ 

 އަމުުރުކެރއުްވން 

ތަޢާލާ ނޫޙުގެފާނުގެ ދުޢާ ޢިޖާބަކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ  هللا 
ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ޣަރަޤުކުރައްވާ ނޫޙުގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނަށް  

ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް   މަދުމީސްކޮޅު  هللا އީމާންވި 
 އިރާދަކުރެއްވިއެވެ.  

ަސާލމަތްކުެރއްވީ   މީހްުނ  އާީމްނވި  އެކަލޭގެފަާންށ  ޫނޙުގެފާާނއި 

 ؟ތަިޔ ކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ  ެނތްކަން ިކިހ 

ގެފާނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.  ތަޢާލާ ނޫޙުهللا   ،ނަވެއް ބެންނެވުމަށް
ނޫޙުގެފާނު   މަސައްކަތް  ބެންނެވުމުގެ  ނައު  މި  އެހެންކަމުން 

ނަ ކުރައު ފެއްޓެވިއެވެ.  މަސައްކަތް  ބެންނެވުމުގެ  މުން  އްވަކޮޅު 
މީހުން   ކާފިރުވި  ކުރަމުން  ދިޔައިރު  މަލާމާތް  އެކަލޭގެފާނަށް 

 އެހެން ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ.   ދިޔައެވެ.
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 އެކަމަކު އެމީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެ. 

 [ ٣٨]سورة هود    ىف  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن يفٱ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  އީމާނަ "ތިޔަބައިމީހުން  މަލާމާތްކުރާނަމަ، : 
ހަމަކަށަވަރުން،   ފަދައިން  މަލާމާތްކުރާ  ތިޔަބައިމީހުން 

 ." ވެސް ތިޔަބައިމީހުންނަށް މަލާމާތް ކުރަމެވެ ކަލޭގެފާނުތިމަން

هود   ىف َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يفٱ ]سورة 
٣٩ ] 

: "ފަހެ، ނިކަމެތިކަން ދެނިވި ޢަޛާބު އެމީހަކާ ހަމައަށް  އީމާނަ
ދެމިހުންނަނިވި ޢަޛާބު އެމީހަކަށް ކުރިމަތިވެގެން  އަންނަނީ އަދި  

ތިޔަބައިމީހުންނަށް   ނިކަންހުރެ  ކާކަށްކަން  އަންނަނީ 
 ." ވެއެ އެނގޭނެ
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 ތޫފާން 

ޢަޛާބު އެމީހުންގެ    އެއިލާހުގެ   ،ގެ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށްهللا 
 ވާރޭ ވެހެންއުޑުން  ނެތި    މައްޗަށް ޮފނުއްވިއެވެ. ހުއްޓުމެއް

ނުކުންނަން ފެން  ބިމުންވެސް  ހުރިހާ    ފެށިއެވެ.  ފެށިއެވެ. 
ގެ ޢަޛާބުން،  هللا އެވެ.  ދިމާލަކުން ފެން އައިސް އެމީހުން ވަށާލި

 އެމީހުން ސަލާމަތް ނުވެވޭނެ ފަދައިންނެވެ. 

 ނޫޙުގެފާނަށް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.   ،هللاއެހިނދު 

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ يفٱ

 [ ٤٠]سورة هود    ىف ىف يث ىث نث مث زث يترث

: "ކޮންމެ އެއްޗަކުން )އަންހެން ފިރިހެން( ދެ ޖިންސުގެ  އީމާނަ
ހަލާކުވު އަދި  މީހަކު    މުގެދޭއްޗާ  އިސްވެގޮސްފައިވާ  ބަސްފުޅު 

ތިބި މީހުން    ފިޔަވައި، ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އީމާންވެގެން
ކޮޅަށް ލައްވާށެވެ! މަދު މީހަކު މެނުވީ، އެކަލޭގެފާނުގެ  އުއެ ނަ 

 އެވެ." އަރިހުގައި އީމާންވެގެނެއް ނުވެ 
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ބިޔަ   ފަދަ  ފަރުބަދަތަކެއް  އުސްވެގެންވާ  ދިޔައީ  ނައުކޮޅު 
އިރާދަކުރެއްވި ފަރާތަކަށް މެނުވީ  هللا ވެ.  އިންނެކެއްގެ ތެރެރާޅުތަ
 ފާނުން ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ދިޔުމުގެ ބާރެއް ނެތެވެ. ތޫމި  

ކްޮނަބއެއްކްަނ    ތޫފުާނން މި   އެނގޭ    ކުދްިނަނށް   ތިޔަ ަސާލމަތްވީ 

 ؟ހެއެްޔވެ 

އަށް هللاމާތް  ތިބި،  އެއީ ނޫޙުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ނައުކޮޅުގައި  
ނުވި މީހުން ޢަޛާބުން    އަށް އީމާންهللاމީހުންނެވެ. މާތް    އީމާންވީ

  ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ސަލާމަތްވުމަށް   ފިލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން
 މީހުންނަކަށް ނުފެނުނެވެ.  ދާނެ އެއްވެސް ތަނެއް އެ
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 ޫނުޙގެފުާނގެ ަދރިކުަލން 

 ؟އެނގޭ ހެއެްޔވެ ްނަންށ ކުދި  ތިޔަ 

ދަރިކަލުންވީ   އީމާންهللاނޫޙުގެފާނުގެ  މީހުންގެ    އަށް  ނުވި 
 ތެރެއިންނެވެ.  

ފުާނގެ ތެެރއްިނ  ތޫ ޫނޙުގެފުާނ ަނއުކޮޅުގައި ހްުނަނވަނިކޮްށ އެކަލޭގެފަާންށ  

 ؟ ހެއެްޔވެ   ްނަންށ އެނގޭ ތަިޔ ކުދި ފުެނނީ ާކކުކްަނ  

އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު    !އާނއެކެވެ 
 އެ ދަރިކަލުންނަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ. 

[٤٢]سورة هود    ىف  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يفٱ

)ނައީމާނަ ތިމަންމެންނާއެކު  ދަރިފުޅާއެވެ!  "އޭ  ކޮޅަށް(  އު : 
 " .އަރާށެވެ! އަދި ކާފިރުންނާ އެކުގައި ނުވާށެވެ

[]سورة هود   ىفهت مت خت حت جت هب مب يفٱ
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ތިމަން  އީމާނަ ފެނުން،  ދެންނެވިއެވެ.  ދަރިކަލުން  "އެ   :
 ނަމެވެ." ހިނގައިދާ ރައްކާތެރިކުރާނޭ ފަރުބަދައަކަށް ތިމަން 

 [٤٣]سورة هود   ىفمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج يفٱ

ވިދާޅުވިއެވެ.  އީމާނަ "އެކަލޭގެފާނު  އަމުރުފުޅުން  هللا :  ގެ 
  އެއިލާހުގެ ޢަޛާބުން( ރައްކާތެރިކުރާނޭ ފަރާތެއް،  هللا )އެބަހީ:

 ." ރަޙުމަތްލެއްވި މީހަކަށް މެނުވީ މިއަދަކު ނެތެވެ

 [ ٤٣]سورة هود   ىف حط مض خض  حض جض مص خص يفٱ

ރާޅު ހުރަސްއެޅިއެވެ.    ށް: "އަދި އެ ދެބަފައިކަލުންގެ ދެމެދައީމާނަ
 ." އަދި ޣަރަޤުކުރެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ދަރިކަލުންވިއެވެ 

މީހުންނާ ކާފިރުވި  ދަރިކަލުންވެސް  އެކީ    ނޫޙުގެފާނުގެ 
ފެނިވަޑައިގަތުމުން   މަންޒަރު  މި  ދިޔައީއެވެ.  ޣަރަޤުވެގެން 

 ނޫޙުގެފާނު ވަރަށް ހިތާމަކުރެއްވިއެވެ. 
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ޤިޔާމަތް   ،ރެއްވެވުނު ނަމަވެސްފާނުން ސަލާމަތްނުކުތޫއެހިނދު،  
ޟްރަތުގައި  ޙަގެ  هللا   ވޭތޯ،ދުވަހު އެ ދަރިކަލުން ސަލާމަތް  
ދެންނެވިއެވެ.  ދުޢާ  ދުނިޔޭގެ    އެކަލޭގެފާނު  ޢަޛާބު  އާޚިރަތުގެ 

 ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.   ޢަޛާބަށް
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ތެެރއްިނާވ    ކަލޭގެފުާނގެ އަހުުލްނގެ އެ ަދރިކުަލްނނީ އެ 

 ޫންނ!   މީހެއް 

 ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل يفٱ

 [٤٥]سورة هود    ىف  حي جي

ޙަޟްރަތަށް  އީމާނަ ރައްބުގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ  "ނޫޙުގެފާނު،   :
އަޅާގެ   މި  ވިދާޅުވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު  ފަހެ،  ދެންނެވިއެވެ. 

ވަނީ، މި އަޅާގެ  ކަލުން ހަމަކަށަވަރުން މި އަޅާގެ ދަރިރައްބެވެ!  
އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، އިބަ އިލާހުގެ  
  ވަޢުދުފުޅަކީ ޙައްޤު ބަސްފުޅެވެ. އަދި އިބަ އިލާހީ ޙުކުމްކުރައްވާ 

ތެރެއިން  ޙުކުމްކުރައްވާ އެންމެ    ފަރާތްތަކުގެ    ރަނގަޅަށް 
 ވެ." ފަރާތެ

 ؟ ްށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ ކުދްިނނަ  ތިޔަ 

 ތަޢާލާ ބައްލަވާވޮޑިގެންވަނީ މީހުންކުރާ ޢަމަލުތަކަށެވެ. هللا 



 ! ޫނން  މީހެއް  ތެެރއްިނވާ  އަހުލްުނގެ  އެކަލޭގެފުާނގެ  ަދރިކަލްުނނީ  އެ  
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މުޝްރިކުންނާ  ކާފިރުންނަށްވާ އަދި  ތަޢާލާ  هللا ޝަފާޢަތް    އި 
ނުކުރައްވައެވެ. އެއީ ނަބީބޭކަލުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން    ޤަބޫލެއް

 މެއެވެ.  ޔަސްކަމުގައިވި

އެކަމާ  هللا  ނޫޙުގެފާނަށް  ނަ ތަޢާލާ  ދެއްވާ  ހަސޭގުޅިގެން  ތް 
 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 

 جي ىهيه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مليفٱ

 [ ٤٦]سورة هود    ىف  ٰذ يي ىي مي خي حي

"އީމާނަ ދަރިކަލުން   :  އެ  ހަމަކަށަވަރުން  ނޫޙުގެފާނެވެ!  އޭ 
ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެޔަކުން ނުވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  

ފަހެ،  އެ   ޢަމަލެކެވެ.  ނޫން  ރަނގަޅު  ޢަމަލަކީ  ދަރިކަލުންގެ 
އެދި ތިމަން   ކަމަކަށްނުވާ    ކަލޭގެފާނަށް އެކަމާމެދު އެނގުމެއް

އިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް ނުދަންނަވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ޖާހިލުންގެ  
ކަލޭގެފާނަށް   އިލާހު  ތިމަން  ވެދާނެތީ  ކަލޭގެފާނު  ތެރެއިން 

 ވަމެވެ." ތްތެރިވެ ވޮޑިގަންނަހަސޭނަ
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ފާފަ   އަދި  ވިސްނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އެކަން  ނޫޙުގެފާނަށް 
 ގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވިއެވެ. هللاފުއްސެވުމަށް އެދި 

 ىب نب مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى يفٱ

 [٤٧]سورة هود    ىف رت يب

މިއަޅާއަށް   އީމާނަ ހަމަކަށަވަރުން  ރައްބެވެ!  "އަޅުގެ   :
އިބައިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް  ،އެނގުމެއް ނުވާ ކަމަކަށްއެކަމަކާމެދު  

އެދި ދެންނެވުމުން، މިއަޅާ ސަލާމަތްކުރެއްވުން އެދި އިބައިލާހުގެ  
ލިބިގަންނަވަމެވެ.   ރައްކާތެރިކަން  އެދި  ވާގި  ޙަޟްރަތުން 
ރަޙުމަތް   އަދި  ނުފުއްސަވާނަމަ  ފާފަ  މިއަޅާއަށް   އިބައިލާހު 

ވެގެންދާނީނުލައްވާނަމަ މިއަޅާ  މީހުންގެ  ގެ  ،  އްލެނިވެގެންވާ 
 ނެވެ." ތެރެއިން
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 ފަާންށ ފަހު ތޫ 

ދެން  އެވެ.  ޣަރަޤުވިފާނުގައި  ތޫ އަށް އީމާންނުވި ހުރިހާ މީހުން  هللا
 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ތަޢާލާ  هللا އެއަށްފަހު 

 [ ٤٤]سورة هود   ىف خل حل جل مك  لك  يفٱ

މީހުންނަށްއީމާނަ އަނިޔާވެރިވީ  އެންގެވިއެވެ.  "އަދި   :  
 ." ހުއްޓެވެ ( ހަލާކާއި ގެއްލުންދުރުކުރެއްވުން )އެބަހީ:

]سورة     ىف حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ يفٱ
 [ ٤٤هود 

ފެންގަނޑު  : "އަދި އެންގެވިއެވެ. އޭ ބިމާއެވެ! ތިޔަ ބިމުގެ  އީމާނަ
ދިރުވައިލާށެވެ! އަދި އޭ އުޑާއެވެ! ވެހުން ހުއްޓާލާށެވެ! ދެން،  
ފެންގަނޑު ހިނދިއްޖެއެވެ. އަދި )އެއުރެން ހަލާކު ވެދިޔުމުގެ(  

 ." ކަންތައްވެ ނިމިއްޖެއެވެ

 ދެން، އެއަށްފަހު އެ ނައުކޮޅު ބީހިއްޖެއެވެ.  
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 ؟ ހެއެްޔވެ  އެނގޭ   ކުދްިނަނށް  ތިޔަ ކްޮނތަަނކްަށކްަނ އެއީ 

 ފަރުބަދައިގެ މައްޗަށެވެ.   އްޔުޖޫދި

 ތަޢާލާ ނޫޙުގެފާނަށް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. هللا 

]سورة     ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت يفٱ
 [ ٤٨هود 

އިލާހުގެ  އީމާނަ ތިމަން  ނޫޙުގެފާނެވެ!  އޭ  "އެންގެވިއެވެ.   :
ކަލޭގެފާނުގެ   ކަލޭގެފަނާއި  އަދި  އަމާންކަމާއެކު  ޙަޟްރަތުން 

މަތްތަކަށް ބަރަކާތާއެކު  ންއަރިހުގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އުފެދޭ އު 
 ކޮޅުން( ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާށެވެ"! އު )ނަ

 ؟ ތަިޔ ކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

އި  ކާފިރުވި މީހުން ޣަރަޤުވެ ދިޔުމުން އެމީހުންގެ މައްޗަށް އުޑާ 
 ވެސް ހިތާމަކޮށް ނުޮރއެވެ.  ންބި
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ދަރީންނަށް    ނޫޙުގެފާނާ ފަހެ،   މީހުންގެ  އީމާންވި  هللا އެކުވީ 
ތަޢާލާ ބަރަކާތް ލެއްވިއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ބިން  

 ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ.މަތީ 

އު ދަރިފަސްކޮޅުގައި  ތަޢާލާ هللا ވެއެވެ.    މަތްތަކެއްންއެ 
 ވިއެވެ. ނޫޙުގެފާނާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަޙީކުރެއް

 [ ٧٩]سورة الصافات   ىف ين ىن  من خن حن  جن  يفٱ

 ." : "ޢާލަމްތަކުގައި ނޫޙުގެފާނުގެ މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެއީމާނަ
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