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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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 ަދރިފުޅު   އާޭނގެ   ާއއި   މީހާ   ވިއްކާ   ުބދު 

  ؟ހެއެްޔވެ  އަޑުއަހަން  ާވހަކަ  އްިބާރހީމްގެފުާނގެ  ތަިޔކުދިން 

 .ވާހަކައެވެ   އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ކިޔާނީ   އަހަރެމެން މިއަދު

  އިބްރާހީމްގެފާނަކީ .  ކުރިއެވެ  އަހަރުތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  މީގެ  އެއީ
  ދިރިއުޅުއްވަމުން   އިބްރާހީމްގެފާނު.  ވެބޭކަލެކެ  ބުއްދިވެރި  ވަރަށް

އެއަށް އަޅުކަންކޮށް  ބުދަށް  މީހުންނަކީ  އަވަށުގެ  ގެންދެވި  ،  
  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ   ގައިތެރޭ  މީހުންގެ   މި.  ބައެކެވެ  ސަޖިދަކުރާ 
  ވެ.ހިމެނެއެ ބައްޕަވެސް 

  ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ   ތަިޔކުދްިނަނށް   ާކކުކަން   ަބއްޕައަކީ   އްިބާރހީމްގެފުާނގެ 

  ވަރަށް   އުޅުނު  އަވަށުގައި   އިބްރާހީމްގެފާނުގެ  ޒަމާނުގައި  އެ  އެއީ
  ވިއްކާ   ބުދު  އޭނާއަކީ .  އާޒަރެވެ  ނަމަކީ.  މީހެކެވެ  މަޝްހޫރު
 .މީހެކެވެ 

  މީހުންވެސް   އެހެން  އަވަށުގެ  އެއާއި  ބައްޕަ   އިބްރާހީމްގެފާނުގެ
ކައިރީގައި    ،ސަޖިދަކޮށް  ބުދުތަކަށް   ކަންކަން ބުދުތަކުގެ 



   ގެ ާވހަކަ   އްިބާރހީމް 
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 ވަރަށް  އިބްރާހީމްގެފާނު  ފެނުމުން  ތަން  އެދޭ  ކޮށްދިނުމަށް
  . ޢަޖައިބުވިއެވެ

  ؟ޫންނ ހެއެްޔވެ  އެއްޗިއެްސއް   ިހލައްިނހާަދފައިވާ   ުބުދތަކަކީ  އެ 

  އެ   އަދި .  އެވެނީވެ   އަޑެއް  އެއްވެސް  އެއްޗިއްސަކަށް   އެ
 .ނުދެއްކެއެވެ ވާހަކައެއްވެސް  އެއްޗިއްސަކަށް

  އެ   ބުދުތަކަށް  އެ   ޖެއްސިޔަސް  ބުދުތަކުގައި  އެ  އައިސް  މެހިތައް
 ބުދުތަކަށް  އެ  މީހުން .  ނުލެވެއެވެ  ފައްސައެއްވެސް  މެހިތައް
  އެ   ،ކާންފެށުމުން  އައިސް   މީދާތައް  ކާއެއްޗެހި  ގެނެސްދޭ
  ބުދުތަކަށް  އެ.  ނުކުރެވެއެވެ  ކަމެއް  އެއްވެސް   ބުދުތަކަށް
  އެއްވެސް   އަދި .  އެވެނުދެވެ  ވެސް ގެއްލުމެއް  ޗަކަށްއެއް  އެއްވެސް 
  މިކަން   އިބްރާހީމްގެފާނަށްނުކޮށްދެވެއެވެ.    ކަމެއް   ބުނާ   މީހެއް

 އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ.   ރަނގަޅަށް
 

GDGDGDGDGDGDGDGD  
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 ަނޭސޙަތް   އްިބާރހީމްގެފުާނގެ 

ފާަރތަކްަށކަން   އަޅުކްަނކުަރްނޖެހެނީ   ަސޖިަދކޮށް   އަހެަރމެން    ކްޮނ 

 ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ  ތަިޔކުދްިނަނށް 

 هللا  ހަމައެކަނި   ސަޖިދަކުރަންޖެހެނީ   އަޅުކަންކޮށް   އަހަރެމެން 
 .އަށެވެ

  ބައްޕައަށް   އެކަލޭގެފާނުގެ  އިބްރާހީމްގެފާނު  އެއްދުވަހަކު
 .  ވިދާޅުވިއެވެ 

ަ .  ަބއްޕާއެވެ   އޭ    ؟ހެއެްޔވެ   ީކއްވެ   ަސޖިަދކުަރނީ   ުބުދތަކަށް   އެ   ަބއްޕ

  ީކއްވެ   އެެދނީ   ކްަނކަމަށް   ކައިރިން   ުބުދތައް   އެ .  ަބއްޕާއެވެ   އޭ 

  ؟ހެއެްޔވެ 

  ޫނން   އެއްޗިެހތަކެއް   ނީވޭ   އަޑުވެސް   އަދި   ުނަދއްކާ   ާވހަކަ   އެއީ 

 ؟ހެއެްޔވެ 
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  އަދި   ގެއްލުމެއް  އެއްޗަކަށް  އެއްވެސް  ބުދުތަކަށް  އެ
   ނުކޮށްދެވެއެވެ.  ފައިދާއެއްވެސް

  ދޭން   އެއްޗަކަށް   ކޮން   ަބހައަްޓނީ   ާކއެއްޗިެހ   ކައިރީގައި   ުބުދތައް   އެ 

 ؟ހެއެްޔވެ 

 .ބޮއެވެ ނުވެސް  އަދި. ކައެވެ  ނުއެއް ބުދުތަކެއް އެ

.  ނުވިސްނުނެވެ  ވާހަކަތަކެއް  މި  ބައްޕައަކަށް  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ
 .ރުޅިއައެވެ ވަރަށް  އޭނާ އަޑުއަހާފައި  ވާހަކަތައް މި އަދި

  ދިޔުމުން މިތަނުން    މީސްތަކުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  އިބްރާހީމްގެފާނު 
  އޭރުން .  ކުރާނަމެވެ  ހަލާކު  ބުދުތައް  އެ  ތިމަންކަލޭގެފާނު
  ވާހަކަތަކެއްކަން   ތެދު  ދައްކަނީ   މި   ތިމަންކަލޭގެފާނު

 .އެނގޭނެއެވެ  ނަށްމީސްތަކުން
 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ހާަލުކކޮްށުލން   ުބުދތައް   އްިބާރހީމްގެފާނު 

 ؟ޫންނ ހެއެްޔވެ   ުދވަހެއް   އުފާކުރާ   ވަަރށް   ތަިޔކުދިން   ުދވަހަކީ   ޢީދު 

  ކުަރމެއް   ޒާިޔާރތް   ތްަނތަަނށް   އެކި   އެއްކޮށް   އެްނމެން   ާޢއާިލގެ   ުދވަހު   އެ 

  ؟ހެއެްޔވެ   ޫނން 

ޢީދު  މީހުން   ޤައުމުގެ  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އެބައިމީހުންގެ  ވެސް 
  ޑެތިމީހުންވެސް ބޮ   ކުޑަކުދިންނާއި  ހުރިހާ  ދުވަސް ފާހަގަކުރެއެވެ.

  ތެރޭގައި   މީހުންގެ  މި.  ނުކުމެއްޖެއެވެ  ޢީދަށް   އުފާވެފައި  ވަރަށް
 .ވިއެވެ  އާޒަރުވެސް ، ބައްޕަ އިބްރާހީމްގެފާނުގެ

  ގައި އެކު   މިމީހުންނާ   އިބްރާހީމްގެފާނު  ނަމަވެސް 
  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ   އެހެންކަމުންނުކުމެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.  

  އަހުރެމެންނާއެކު .  ސުވާލުކުރިއެވެ   އެކަލޭގެފާނާއި   ،ބައްޕަ
.  ވިދާޅުވިއެވެ  އިބްރާހީމްގެފާނު  ؟ހެއްޔެވެ   ނުނިކުންނަން
 .ބަލިވެއެވެ  އުޅެނީ މި މިއަދު ތިމަންކަލޭގެފާނު. އާނއެކެވެ 



   ގެ ާވހަކަ   އްިބާރހީމް 

    7 dhisalafiyyah.net 

  އިބްރާހީމްގެފާނު   ހުރީ  ގޭގައި  ނުކުތުމުން  ޢީދަށް  އެންމެން  ހުރިހާ
 .  އެކަންޏެވެ

  އެނގޭ   ތަިޔކުދްިނަނށް   ކަމެއްކަން   ކޮން   ކުެރއްވީ   އްިބާރހީމްގެފާނު   ެދން 

 ؟ހެއެްޔވެ 

  އެ   އަދި.  ދިޔައެވެ  ކައިރިޔަށް  ބުދުތައް  އެއްކަލަ   އިބްރާހީމްގެފާނު
ބުދުތައް.  ބުންޏެވެ  ބުދުތަކަށް   ނުދައްކާނަން   ވާހަކަ   ތިޔަ 
  އް ބުދުތަ  ޔަތި.  ބޯއެއްޗިއްސެވެ   ކާއެއްޗެއްސާއި   މިހުރީ ؟ހެއްޔެވެ

  އެ ؟ހެއްޔެވެ  ބޯނަން  ނުވެސް ؟ހެއްޔެވެ ނުކާނަން  އެއްޗެހި  އެ
 އް ނުދެވުނެވެ. ޖަވާބެ  ބުދުތަކަށް ސުވާލުތަކަށް

  ؟ހެއެްޔވެ   އެއްޗިެހތަކެއް  ދިުރްނވާ  ުބުދތަކަކީ  އެ 

  ލިިބގްެނވޭ   ކުޅާަދަނކަން   ާވހަކެަދއްކުމުގެ   އަޑުއެހާުމއި   އެއްޗިއަްސށް   އެ 

  ؟ހެއެްޔވެ 

  ހިލަތަކަކަށް .  ހިލަތަކެކެވެ  ހަމައެކަނި  ބުދުތަކަކީ   އެ.  ނޫނެކެވެ
 .ނޫނެވެ ކަމެއް  ވާނޭ ނުދެއްކޭނެއެވެ. އެއީ   ވާހަކައެއް



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  
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  ބަޔާންކުރައްވަމުން   ވިދާޅުވިކަމަށް  މިފަދައިން  އިބްރާހީމްގެފާނު
 .ވެއެވެ ވަޙީކުރައްވާފައި  ތަޢާލާ هللا ޤުރްއާނުގައި ކީރިތި

 [ 92]سورة الصافات     َّ ىي ني مي  زي  ري  ُّٱ

" އީމާނަ   ނުދެއްކެނީ   ވާހަކަ(  ބުދުތަކަށް)  ކަލޭމެންނަށް : 
 "؟ހެއްޔެވެ

  . ުބެނަބާލެށވެ   ނިކަން  ތަިޔކުދިން 

 .ޫނެނކެވެ  ؟ހެއެްޔވެ   ެދވޭނެ  ޖާަވބު  ުސާވލަށް  މި  ުބުދތަކަށް  އެ 

  އެ   ދިނުމަށް  ޖަވާބު   ސުވާލުތަކަށް  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ   ދެން
 ބޮޑަށް   ވަރަށް   އެކަމާ   އިބްރާހީމްގެފާނު   ،ނުކުޅެދުމުން  ބުދުތައް

  ބުދުތަކުގައި  ،އިވަ ގަ ން ނަ  ކޯރާޑިއެއް  އަދި  ކޯފާވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
.  ހަލާކުކޮށްލެއްވިއެވެ   ބުދުތައް  އަދި އެ.  ޖެއްސެވިއެވެ   ކޯރާޑިން  އެ

  ބޮޑު   އެންމެ  ހުރި  އެތަނުގައި  އީއެ .  ފިޔަވައެވެ  ބުދެއް  އެންމެ
 . އެޅުއްވިއެވެ ކޯރާޑި ބުދުގައި  އެ އިބްރާހީމްގެފާނު . ބުދެވެ 
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 ؟ާކުކ   ދިނީ   ގެއުްލން   ުބުދތަކްަށ 

  އެ .  އަތުވެއްޖެއެވެ  އެނބުރި  މީހުން  ނުކުތް  ށްބޭރަ  ޢީދަށް
ފައި ހުންނަ ތަނަށް  ބަހައްޓާ  ބުދު  އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި  އެންމެން
  މަންޒަރުން   ފެނުނު  މީހުންނަށްބައިއެ.  ވަދެއްޖެއެވެ  އައިސް

 .އިރާންވިއެވެހަ  މީހުންބައިއެ

ބުދުތައް  އަޅުކަންކުރާ    އެ .  ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ  ވަނީއެބައިމީހުން 
 .  އެވެ އަ ރުޅި ބޮޑަށް ވަރަށް މީހުން  ރަށުގެ

  ފަހެ   ތެރެއިން   އެމީހުންގެ   ކެރުނީ   ދޭން  ގެއްލުން   ބުދުތަކަށް  އެ
 ؟ހެއްޔެވެ ކާކަށް

سورة ]   َّ  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ُّٱ
 [ 59 األنبياء

" އީމާނަ އަޅުކަންކުރާ    ތިމަންމެން.  ބުންޏެވެ   މީހުން ބައިއެ: 
  އެ   ޔަޤީނުންވެސް  ހަމަ  ؟ހެއްޔެވެ  ކާކު  ހެދީ   މިހެން   ތަކެއްޗަށް
 ."ތެރެއިންނެވެ އަނިޔާވެރިންގެ މީހަކުވަނީ



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  
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 سورة األنبياء]   َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
60 ] 

  ޒުވާނަކުޔާ  ކި  އޭ   އިބްރާހީމް.  ބުންޏެވެ  މީހުންބައިއެ : "އީމާނަ
 ." އެހީމެވެ  ތިމަންމެން  އަޑު ކިޔާ އެއްޗެހި އެ ތަކެއްޗަށް އެ

  سورة األنبياء ]   َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱ
62 ] 

" އީމާނަ   !އިބްރާހީމްގެފާނެވެ   އޭ.  ބުންޏެވެ  މީހުން ބައިއެ: 
ތަކެއްޗަށް  އަހަރުމެން    ކަލޭގެފާނު   ހެދީ  މިހެން  އަޅުކަންކުރާ 
 "؟ހެއްޔެވެ

 

   َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱ

 [ 63  سورة األنبياء]

" އީމާނަ !  ހެއްޔެވެ  ކިއެއް  އަދި .  ވިދާޅުވިއެވެ   އެކަލޭގެފާނު : 
  ، ފަހެ.  ބުދެވެ   ބޮޑު   މި  ތެރެއިން  ބުދުތަކުގެ  އެ  ކުރީ  އެކަންތައް
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  އެ   ތިޔަބައިމީހުން   ،ކަމުގައިވާނަމަ  ދައްކާ  ވާހަކަ   ބުދުތައް  އެ
 !"ކުރާށެވެ  ސުވާލު  ބުދުތަކާއި

  ހިލަތަކެއްކަން   ނީވޭ  އަޑުވެސް  ،ނުދެއްކޭ  ވާހަކަ  ބުދުތަކަކީ  އެ
  ބޮޑު   އެންމެ   ހުރި   ތަނުގައިއެ.  އެނގެއެވެ  މީހުންނަށް އެބައި

 ބުދަކަށް  އެ.  ހިލަގަނޑެކެވެ   އެފަދަ  ހަމަ  ބުދަކީވެސް
 .  ނުކުރެވެއެވެ  ވެސްޙަރަކާތެއް  އެއްވެސް އެއަށް.  ނުހިނގެއެވެ

  ކުޅާަދަނކަން   ކުުރމުގެ   ހާަލކު   ތައް ުބދު   އެހެން   ުބަދށް   ޮބޑު   އެ   ެދން 

 !ހެއެްޔވެ   ިކިހަނކުން  ލިބޭނީ 

  ވާހަކަ   ބުދުތަކަށް.  ވިދާޅުވިއެވެ  އިބްރާހީމްގެފާނަށް  އެމީހުން 
  ނޫން   އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ކަލޭގެފާނަށްވެސް   ނުދެއްކޭކަން

 ؟ހެއްޔެވެ

  އެ .  ދެއްވިއެވެ   ޖަވާބު  ހުންނަށްއެބައިމީ  އިބްރާހީމްގެފާނު 
  ދިނުމުގެ   ފައިދާއެއްވެސް  އަދި  ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް  ބުދުތަކަށް
  ކުރަނީ   އަޅުކަން   އެއަށް  ތިޔަބައިމީހުން   އިރު   ލިބިފައިނުވާ   ބާރެއް 
 ؟ހެއްޔެވެ



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  
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  އިރުވެސް   އަޑުނީވޭ  އެއްޗެއް   އެއްވެސް  ބުދުތަކަށް  އެ
  ؟ހެއްޔެވެ އެދެނީ  ކަންކަމަށް ކައިރިން  އޭގެ  ތިޔަބައިމީހުން

  ޖަވާބެއް   އެއްވެސް  މީހުންނަކަށްބައިއެ  ސުވާލުތަކަކަށް  މި
 .ނުދެވުނެވެ
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 އަލިފާން   ފިނި 

  މަޝްވަރާކުރަން  ގޮތަކާމެދު   ކުރާނެ  ކަންތައް ކަމާމެދު  މި
.  ބުންޏެވެ  މީހުންބައިއެ.  ޖަމާވެއްޖެއެވެ  ތަނަކަށް  އެބައިމީހުން

  ހަމަ  ؟ހެއްޔެވެ  ތްކިހިނެ  ކަންތައްކުރާނީ  އަހަރެމެން  ދެން
  އިލާހުންތަކަށް   އަހަރެމެންގެ   އިބްރާހީމްގެފާނު  ޔަޤީނުންވެސް
  އަހަރެމެން  މިކަމުގައި .  ހިތައިފިއެވެ  އިހާނެތިކޮށް

  އެބައިމީހުންގެ  ؟ހެއްޔެވެ  އަދަބެއް  ޮކން  ދޭނީ  އިބްރާހީމްގެފާނަށް
 .ވެއެވެ   ބަޔާންކުރައްވާފައި  ތަޢާލާ  هللا  ޤުރްއާނުގައި  ކީރިތި  ޖަވާބު

سورة ]   َّ هت مت  خت حت جت هب مب خب ُّٱ
 [ 68 األنبياء

  ކަމެއްކުރާ   ތިޔަބައިމީހުން.  ބުންޏެވެ   މީހުން ބައިއެ ":  މާނައީ
!  އަންދާލާށެވެ(  އިބްރާހީމްގެފާނު )   އެކަލޭގެފާނު  ،ކަމުގައިވާނަމަ

 !"ދޭށެވެ ނަޞްރު އިލާހުންތަކަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ  އަދި



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  

    

 14 dhisalafiyyah.net 

 މަސައްކަތް  އަންދާލުމަށް  އިބްރާހީމްގެފާނު   މީހުންބައިމި  ދެން
  ދެން.  ޯރކުރިއެވެ  އަލިފާންގަނޑެއް   ބޮޑު   މީހުން ބައިއެ.  ފެށިއެވެ 
  އަލިފާންގަނޑުގެ   އެ   އިބްރާހީމްގެފާނު  މީހުން ބައިއެ  އެއަށްފަހު
  .އެއްލާލިއެވެ  ތެރެއަށް

  ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ ތަިޔކުދްިނަންށ 

  އިބްރާހީމްގެފާނު   ތަޢާލާ  هللا  އަލިފާންގަނޑުން   ހޫނު   ،ބޮޑު  އެ
  ތަޢާލާ  هللا  އަލިފާންގަނޑަށް   އެ.  ސަލާމަތްކުރެއްވިއެވެ

 .ވަޙީކުރެއްވިއެވެ 

  سورة األنبياء ]   َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱ
69 ] 

")އީމާނަ   ށް ގަނޑައަލިފާން  އެކަލޭގެފާނު   މީހުން ބައިއެ  ދެން : 
!  ވެއަލިފާނެ   އޭ.  ކުރެއްވީމެވެ  ވަޙީ  އިލާހު  ތިމަން(  ހިނދުލި  އެއްލާ

  އަމާން   ،ކަމުގައްޔާއި  އެއްޗެއް  ފިނި  މައްޗަށް  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ
 !"ވާށެވެ   ކަމުގައިއެއްޗެއް  
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  ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ  ތަިޔކުދްިނަނށް   އެއްޗެއްކަން  ހޫނު  ިކހާ  އަލިފަާނކީ 

  އެކަން   މަންމަމެންތިޔަކުދިންގެ    ،ވިޔަސް  ގާތް  އަލިފާނާ 
  ތިޔަކުދިން   ހޫނުކަމުން   އަލިފާނުގެ  އެ  ،މަނާކުރަނީ

 .ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ

  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ  އަލިފާންވެސް ،އިރާދަކުރެއްވުމުން ތަޢާލާ هللا
.  ވިއެވެ  އެއްޗެއްކަމުގައި  ސަލާމަތްތެރި  ،ފިނި  މައްޗަށް

 އިބްރާހީމްގެފާނަށް  ފަދައިން  ގެއްލުންވާ  އަލިފާނުން   އަހަރުމެންނަށް
 ތަޢާލާ  هللا.  ލިބިވަޑައިނުގެންނެވިއެވެ   ގެއްލުމެއް   އަލިފާނުން  އެ

  އެކަލޭގެފާނު   ސަލާމަތްކުރެއްވީތީ  އަލިފާނުން  އިބްރާހީމްގެފާނު
 .ފެނުނެވެ މީހުންނަށް ރަށުގެ  އެ މަންޒަރު މި . އުފާކުރެއްވިއެވެ

  މްަނޒަރު   ހްުނނަ   ުނލިބި   ގެއްލުމެއް   އެއްވެސް   އަލިފުާނން   މީހަކަށް 

  ؟ހެއެްޔވެ  ުނާވނެ   ޙައާިރެނއް  އެކަމާ  ފެނިއްޖަެނމަ  ތަިޔކުދްިނަނށް 

ކަމެއް    އިންސާނަކަށް  އާދައިގެ  އެއީ .  ވެނޫނެ ވާނޭ 
  ނުލިބި   ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް   ފާނުން އަލި   ގެފާނަށްއިބްރާހީމް
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  ބޮޑަށް   ވަރަށް  އެބައިމީހުން  ފެނުމުން  ތަން   ހުންނެވި
 .ޙައިރާންވިއެވެ

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 
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 ؟ކޮބާ   ަރއަްބކީ   ްނގެ މެ އަހަރެ 

  ދިޔަ   އަޅުކަންކުރަމުން  މީހުން   ޤައުމުގެ  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ
 އެކަލޭގެފާނަށް  ނޫންކަން   އިލާހުންތަކެއް  ޙައްޤު   ބުދުތަކަކީ

ދިޔައީ    އެކަލޭގެފާނު .  އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ  އަޅުކަންކުރަމުން 
 އަށެވެ.  هللاއެކަލޭގެފާނުގެ ރައްބު،  

އެކަލޭގެފުާނގެ ޤައުމުގެ މީހްުނަންށ އެކަލޭގެފުާނ އެކްަނ ވިްސަނއެިދއްވީ  

 ؟ ކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ ިކހަިނކްުނކްަނ ތިޔަ 

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. هللا 

 رب يئ  ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ

 [ 76  األنعام سورة ]  َّ مب زب

"   އެކަލޭގެފާނުގެ   އަނދިރިކަން   ރޭގަނޑުގެ  ފަހެ  ދެން މާނައީ: 
  ފެނިވަޑައިގެން   ތަރިއެއް   އެކަލޭގެފާނަށް  ، ހިނދު  ފެތުރުނު  މައްޗަށް

ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ ) .  ވިދާޅުވިއެވެ(  މީހުންނަށް 
  ރައްބެވެ.   ތިމަންކަލޭގެފާނު  މިއީ (  ގޮތުގައި  ހީކުރާ  ތިޔަބައިމީހުން )



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  
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.  ވިދާޅުވިއެވެ   ލޭގެފާނުއެކަ  ،ހިނދު  އޮސްފުހުނު  އެތަރި  ފަހެ  ދެން
 " .ނުކުރަމެވެ  ލޯތްބެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތަކެއްޗަކަށް  ޮއސްފުހިދާ

 يث ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

 [ 77 األنعامسورة ] َّ اك يق  ىق يف ىف

 އެކަލޭގެފާނަށް   އަންނަތަން  އަރައިގެން   ހަނދު  ދެންފަހެ"  މާނައީ:
  އެކަލޭގެފާނު (  ށް ބައިމީހުންނައެ )  ފެނިވަޑައިގަތްހިނދު 

)ވިދާޅުވިއެވެ    މިއީ (  ގޮތުގައި   ހީކުރާ  ތިޔަބައިމީހުން. 
  ވެސް ހަނދު   އެ   ފަހެ  ދެން  ރައްބެވެ.  ތިމަންކަލޭގެފާނު
  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ .  ވިދާޅުވިއެވެ  އެކަލޭގެފާނު  ،އޮސްފުހުނުހިނދު

 ،މަގުގެއްލިތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތެދުމަގު ނުދައްކަވައިފިނަމަ،    ރައްބު
  ވެއްޖައީސްކަން   ތިމަންކަލޭގެފާނު  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ފުރެދިގެންވާ
 " .ކަށަވަރެވެ

 نن من زن ممرن  ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ

 [ 78 األنعامسورة ] ٱَّميزي ري ٰى ين ىن
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  އެކަލޭގެފާނަށް   އަންނަތަން   އިރުއަރައިގެން  ފަހެ  ދެންމާނައީ: "
)ވިދާޅުވިއެވެ   އެކަލޭގެފާނު  ފެނިވަޑައިގަތްހިނދު   ތިޔަބައިމީހުން . 

  ހަނދަށް )   ރައްބެވެ.  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  މިއީ(  ގޮތުގައި  ރާހީކު
  އޮސްފުހުނު   ވެސްއިރު   އެ  ފަހެ  ދެން.  ބޮޑެވެ  މާ  މި(  ވުރެ

ޤައުމުގެ    ގެއޭ ތިމަންކަލޭގެފާނު .  ވިދާޅުވިއެވެ  އެކަލޭގެފާނު  ހިނދު
  ، ބުދުތަކާއި)  އުޅޭ  ތިޔަ  ކޮށްޝަރީކު  ތިޔަބައިމީހުން!  މީހުންނޭވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނު    ހަމަކަށަވަރުން  ތަކެތިން(  ހަނދުފަދަ   އިރު
  ބަރީއަވެވަޑައިގަންނަވަމެވެ."

  އެްނމެ   އޭގެ   ނިޢުމަތް   ުބއްދީގެ   ެދއާްވފައިވާ   ތާަޢލާ  هللا  ތަިޔކުދްިނަނށް 

 .ަބާލެށވެ   ވިްސާނލަ  ބުޭންނކޮށް   ގޮތުގައި   ފުރިހަމަ 

 އެކަލާނގެއަށް   އަވަހާރަވުމެއް.  އިލާހެވެ  ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ  އީ هللا
  އެންމެން   އަހަރެމެން  އަބަދާއިއަބަދު   އެކަލާނގެއީ .  ނުވެއެވެ

  އެއްވެސް   އެހެން.  އިލާހެވެ  ވޮޑިގެންވާ  ބައްލަވާ   ކުރާކަންތައް
  އެކަމެއް   ސިއްރުން  ކިތަންމެ  ،ގޮތަށް  ނުފެންނާނެ  މީހަކަށް

  އެންމެ   އެކަލާނގެއީ   އަދި.  ވެ މެއެ  ވިޔަސް   ކުރިކަމުގައި



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  
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އެކަލާނގެއަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ފަރާތެއް  .  އިލާހެވެ  ބާރުގަދަވަންތަ
 ނުވެއެވެ. 

މެދުތަރިތަކާ ތަޢާލާގެ  هللا   އެއީ   ހިނގާށެވެ.   ވިސްނާލަމާ   
އަޅާވެސް   ފަރާތާ  ހެއްދެވި  އެތަކެތި  އެއީ  މަޚްލޫޤުންތަކެކެވެ. 

އެހާމެ ތަޢާލާ هللا .  އެއްޗެހިތަކެކެވެ  ބަލިކަށި  ނުކިޔޭނެ، 
  އުދަރެހުން   ތަރިތައް  އެ  ،ފަތިސްވުމުންކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ  

 ދިޔުމަށެވެ.  ގެއްލިގެން

އެހާމެ    ހަނދަކީވެސް   އިރު ކެވެ.  އެއްޗެ  ބަލިކަށިއެފަދައިން 
 ދެއެވެ.  ގެއްލިގެން  ހަނދު ފާޅުވުމުން 

  ރޭގަނޑު .  އެއްޗެކެވެ  ބަލިކަށިއެފަދަ    އިރަކީވެސް  ،ގޮތަށްއެ  ހަމަ
  އިރުގެ   އަދި  ދެއެވެ.  ގެއްލިގެން  އިރު  އަހަރެމެންނަށް   ފާޅުވުމުން
  .ގަދަވެގަނެއެވެ   އަނދިރިކަން  ރޭގަނޑުގެ  އެ  މައްޗަށް  އަލިކަމުގެ

 ކުޅަދުންވަންތަ   އެންމެ އީ  هللا ހުރިހާ އެއްޗެއް ޚަލްޤުކުރެއްވި  
 .އިލާހެވެ 

GDGDGDGDGDGDGDGD
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 !ަރއެްބވެ   ތިމްަނކަލޭގެފުާނގެ   އީ هللا

ރައްބަކީ  އިބްރާހީމްގެފާނާ  އަހަރެމެންގެ    ،ނުވާ  އަވަހާރަވުމެއްއި 
  އަބަދުމެ   އެއިލާހީ  އެވެ.هللا   ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ  އަބަދަށް

  އެއިލާހީ  އިލާހެވެ.   ވޮޑިގެންވާ  ބައްލަވާ   ކަންތައް   އަހަރެމެންގެ
  ބާރެއް   ންމެހާއެ  ،ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ  ކަމަކަށްވެސް  ހުރިހާ

  ތަރިތަކަކީވެސް   އަދި   އިރާއި   ،ހަނދާއި.  އިލާހެވެ  މިލްކުވެގެންވާ
 އިބްރާހީމްގެފާނަށް   އެއްޗެހިކަން  އުފެއްދެވި  ތަޢާލާ هللا

 .އެނގިވަޑައިގެންނެވިއެވެ 

  އަދި .  ދެއްކެވިއެވެ  ގުތެދުމަ  އިބްރާހީމްގެފާނަށް  ތަޢާލާ هللا
 ،އެހިނދު.  ލެއްވިއެވެ  ގޮތުގައި  ރަސޫލުބޭކަލެއްގެ  އެކަލޭގެފާނު
  ދީނަށް   ގެ   ތަޢާލާ هللا  މީހުންނަށް  ޤައުމުގެ   އެކަލޭގެފާނުގެ

  މަނާކުރެއްވުމަށް   އަޅުކަންކުރުން  ބުދުތަކަށް   ،ޮގވާލައްވާ
 .އަމުރުކުރެއްވިއެވެ ތަޢާލާ هللا އެކަލޭގެފާނަށް

 

GDGDGDGDGDGDGDGD



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  

    

 22 dhisalafiyyah.net 

 ގޮވައިލެއުްވން   ދަީންށ   ގެ هللا  އްިބާރހީމްގެފާނު 

  މީސްތަކުންނަށް   ދީން  އިލާހުގެ   އެ  އިބްރާހީމްގެފާނަށް  ތަޢާލާ هللا
  އެ   އެކަލޭގެފާނު.  އަމުރުކުރެއްވިއެވެ  ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް

 .ކިޔަމަންވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ ފުރިހަމައަށް   އަމުރުފުޅަށް

  އަޅުކަން   ބުދުތަކަށް  މީހުންނަށް  ޤައުމުގެ   އެކަލޭގެފާނުގެ
  ޤައުމުގެ   އެކަލޭގެފާނު.  ވިއެވެ  ޞޭޙަތްތެރިނަ  ނުކުރުމަށް
  ކޮން   އަޅުކަންކުރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  މީހުންނަށް
 ؟ހެއްޔެވެ އެއްޗަކަށް

 ؟ ތަިޔކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ 

  ދެކެވުނު   މީހުންނާއި  ޤައުމުގެ   އެކަލޭގެފާނުގެ   އިބްރާހީމްގެފާނާއި
ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ.    ތަޢާލާ هللا  ޤުރްއާނުގައި  ކީރިތި  ވާހަކަ

  އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 

 [ 71 الشعراءسورة ] َّ نن من  زن  ُّٱ
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  ނީ އަޅުކަންކުރަ   ތިމަންމެން .  ދެންނެވިއެވެ  މީހުންބައިއެ : "އީމާނަ
 ."ބުދުތަކަށެވެ

 [ 72  الشعراءسورة ]  َّ جئ يي  ىي ني مي زي ُّٱ

"މާނަ   އެތަކެއްޗަށް   ންހު ތިޔަބައިމީ .  ވިދާޅުވިއެވެ  އެކަލޭގެފާނު: 
  އަޑު  ތިޔަބައިމީހުންގެ  އެތަކެއްޗަށް  ،ހިނދު  އަޅުކަންކުރާ  ދުޢާކޮށް
 ؟"ހެއްޔެވެ  އިވޭ

 [ 73  الشعراءسورة ]  َّ جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ

"މާނަ   ކޮށްދޭ   މަންފާއެއް  ތިޔަބައިމީހުންނަށް  އެތަކެތި   ނުވަތަ: 
 ؟"ހެއްޔެވެ ދޭ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ؟ހެއްޔެވެ

   [74 الشعراء سورة ]  َّ خت حت جت  هب مب خب حب ُّٱ

"އީމާނަ   . ހެއްޔެވެ  ކިއެއް  އަދި.  ދެންނެވިއެވެ   މީހުން ބައިއެ : 
  ތިމަންމެން   ކުރާތީ  ކަންތައް   އެފަދައިން  ކާބަފައިން   ތިމަންމެންގެ 
 ."ދުށީމުއެވެ



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  
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 ތިޔަ  ތިޔަބައިމީހުން .  ވިދާޅުވިއެވެ  އިބްރާހީމްގެފާނު   ،ދެން
.  ކުރައްވަމެވެ  ނަފްރަތު  ތިމަންކަލޭގެފާނު  ބުދުތަކަށް  އަޅުކަންކުރާ

  ވެރި   ތަކުގެޢާލަމު  ހަމައެކަނި  އަޅުކަންކުރައްވާނީ  ތިމަންކަލޭގެފާނު
 .ރައްބަށެވެ

   [78 الشعراءسورة ]  َّ مظ حط مض خض حض ُّٱ

  ފަހެ .  އިލާހެވެ  ޚަލްޤުކުރެއްވި   ކަލޭގެފާނުތިމަން   އެއިލާހީ: "އީމާނަ
 ."ދައްކަވައެވެ ތެދުމަގު ށްކަލޭގެފާނަތިމަން  އިލާހު އެ

   [79 الشعراءسورة ]  َّ جف  مغ جغ مع جع ُّٱ

  އަދި   ކާންދެއްވާ  ށްކަލޭގެފާނަތިމަން  އިލާހީ  އެ  އަދި: "އީމާނަ
 ."އިލާހެވެ  ބޯންދެއްވާ

 [ 80  الشعراءسورة ] َّ مق حق مف خف حف ُّٱ

" އީމާނަ   ބަލި   ،ބަލިވެއްޖެނަމަ  ކަލޭގެފާނުތިމަން  އަދި: 
 ."އިލާހެވެ އެ  ހަމަ ފަސޭހަކުރައްވަނީ
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 [ 81 الشعراءسورة ] َّ مك لك  خك حك جك ُّٱ

  ދެން   މަރުގަންނަވައި   ކަލޭގެފާނުތިމަން  ، އެއިލާހީ  އަދި: " އީމާނަ
 ."އިލާހެވެ ދިރުއްވާނޭ ކަލޭގެފާނުތިމަން

 

GDGDGDGDGDGDGDGD 



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  
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 ުކރިމަތީގައި   ަރްސގެފުާނގެ 

  މި .  އުޅުނެވެ   ރަސްކަލެއް   ކާފިރު   ޤައުމުގައި  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ
 .ވިދާޅުވިއެވެ  އިބްރާހީމްގެފާނު  ގެ ގާތުގައިރަސްގެފާނު 

 [ 258  ابلقرةسورة ] َّ يب   ىب نب  مب ُّٱ

 ."ރައްބެވެ  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  މަރުގަންނަވަނީ  ،ދިރުއްވާ: "އީމާނަ

 . ބުންޏެވެ ރަސްގެފާނު 

 [ 258  ابلقرةسورة ] َّنت  مت  زت  ُّٱ

 ".މަރަމެވެ އަދި  ،ދިރުއްވާ އަހުރެންވެސް : "މާނަ

 މާަރލެވޭކަން   އަދި   ދިުރއްވާ   އެއްޗިެހ   ވެސް   ަރްސގެފަާނށް 

ަރްސގެފުާނ    ާޘިބތުކްޮށދުިނމްަށަޓކައި  ކަމެއްކްަނ  ކްޮނ    ކުރީ އެ 

  ؟ކުދްިނަންށ އެނގޭ ހެއެްޔވެ ތިޔަ 
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  އަދި .  ކުރިއެވެ  އަމުރު  ރަސްގެފާނު  ގެނައުމަށް  މީހަކު  އެތަނަށް
  އެހެން   އަދި.  މަރާލިއެވެ   އެމީހާ  ރަސްގެފާނު  ،ގެނައުމުން  އެމީހާ
 .  ދޫކޮށްލިއެވެ އެމީހާ  ގެނެސްފައި މީހަކު

.  މީހަކަށެވެ  ނުވިސްނޭ  ،ދޫނުކުރާ  ގޮތް  ވަރަށް   ރަސްގެފާނުވީ  މި
  އެހިނދު .  ޙާލެވެ  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  ނުކުރާ  އަޅުކަން  އަށް هللا  އެއީ

  އެކަލޭގެފާނުގެ   ރަސްގެފާނަށާއި   ބޭނުންފުޅުވީ  އިބްރާހީމްގެފާނު
 .ދެއްވުމަށެވެ ވިސްނަވައި އެއްޗެއް މީހުންނަށް ޤައުމުގެ

 يق  ىق يف  ىف يث ىث   نث  مث زث  رث  يت  ُّٱ

 [ 258  ابلقرةسورة ] َّاك

"މާނަ   އިރު   ފަރާތުން  އިރުމަތީ ،هللا  ހަމަކަށަވަރުން  ފަހެ: 
  ނިކަން  ފަރާތުން  ހުޅަނގު  އިރު  އެ  ތިބާ   ފަހެ .  ގެންނަވައެވެ

 ."ގެނެސްބަލާށެވެ



 ަދރިފުޅު  އާޭނގެ  ާއއި  މީހާ  ިވއްކާ  ުބދު  
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  ރަސްގެފާނު   ،އަޑުއަހާފައި  ވާހަކަ  މި  ވިދާޅުވި   އިބްރާހީމްގެފާނު
  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ   އަދި .  ވެއްޖެއެވެ  ޙައިރާން   ،އަޖައިބުވެ
 .ނުވިސްނުނެވެ ރަސްގެފާނަކަށް ޖަވާބެއް  ދޭނެ ސުވާލަށް

 

GDGDGDGDGDGDGDGD
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 ގޮވައިލެއުްވން   ދަީނށް   ަބއްޕައަށް   އްިބާރހީމްގެފުާނގެ 

  އަޅުކްަނކުރާ   ުބަދށް   އަދި   ުބުދވިއްކާ   ަބއްޕައަކީ   އްިބާރހީމްގެފުާނގެ 

  ؟ހެއެްޔވެ  އެނގޭ   ކުދްިނަނށް ތިޔަ  މީހެއްކަން 

  ދީނަށް   ބައްޕައަށް  އެކަލޭގެފާނުގެ   ،އިބްރާހީމްގެފާނު
  އެކަލޭގެފާނުގެ .  ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ  ގޮވައިލެއްވުމަށް

 .ވިދާޅުވިއެވެ  ފަދައިންމި ބައްޕައަށް

 [ 42 مريمسورة ] َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّٱ

"އީމާނަ   އެއްވެސް  ،ނީވޭ  އަޑެއް  އެއްވެސް!  ބައްޕާއެވެ   އޭ: 
  ކީއްވެގެން   ކުރަނީ  އަޅުކަން  ބައްޕަ   ،އެއްޗަކަށް  ނުފެންނަ   އެއްޗެއް 
  "؟ހެއްޔެވެ

 [ 44 مريمسورة ] َّمك لك اك يق ُّٱ

 !"ނުކުރާށެވެ  އަޅުކަން   ޝައިޠާނާއަށް!  ބައްޕާއެވެ   އޭ: "  އީމާނަ
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  އެކަލޭގެފާނުގެ   ،ނަޞޭޙަތްތެރިވުމުން  ފަދައިން  މި   އިބްރާހީމްގެފާނު
  އަހަރެން .  ބުންޏެވެ  އަދި .  ރުޅިއައެވެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބައްޕަ 
  އެއްވެސް   އަހަރެންނާއި.  ޖަހާނަމެވެ  ގައިގައި   ގެފާނުގެކަލޭ

 .ދޫކޮށްލާށެވެ  އަހަރެން ނުދައްކާ  ވާހަކައެއް

  ތަިޔކުދްިނަނށް   ބޭކަލެއްކަން   ުބއްދިވެރި   ވަަރށް   އްިބާރހީމްގެފަާނކީ 

 ؟ހެއެްޔވެ   ޫނން  އެނގޭ 

  .ވިދާޅުވިއެވެ   އެކަލޭގެފާނު ބައްޕައަށް  އެކަލޭގެފާނުގެ  އެހިނދު

 [ 47 مريمسورة ]  َّحج مث ُّٱ

 !"ހުއްޓެވެ ސަލާމް މައްޗަށް ބައްޕަގެ: " އީމާނަ

 އެކަލޭގެފާނަށް   މީސްތަކުން   ޤައުމުގެ  ބައްޕައާއި   އެކަލޭގެފާނުގެ
  އަދި . ކުރެއްވިއެވެ  ހިތާމަ  ވަރަށް  އެކަލޭގެފާނު  ޖަވާބުން   ދެއްވި 

އެއަށްފަހުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕައާއި ޤައުމުގެ މީހުންނާ ދުރަށް  
  މަގަށް   ގެهللا  ،ދޫކޮށްލައްވައި   ރަށްއަދި އެ    ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
   ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ގޮވައިލެއްވުމަށް  މީސްތަކުންނަށް

GDGDGDGDGDGDGDGD
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 ވަޑައިގަތުން   މައާްކއްަށ 

  މީހުންނާއި   ޤައުމުގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ  ދެކެ   އިބްރާހީމްގެފާނު
.  ރުޅިއައެވެ   ބައްޕަވެސް  އެކަލޭގެފާނުގެ  އަދި  ރަސްގެފާނާ
  އެކަލާނގެއަށް  ، ލައްވާގޮވާ  ދީނަށް  ގެ هللا  އެކަލޭގެފާނު

  ރަށް   އުފަން   އެކަލޭގެފާނުގެ   ،އަޅުކަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި
  ޤަޞްދު  ވަޑައިގަންނަވަން  ށަކަށްރަ  އެހެން   ،ދޫކޮށްލައްވާ
 . އަދި އެކަލޭގެފާނު ދަތުރުކުރެއްވިއެވެ.ކުރެއްވިއެވެ

ދަތުރުފުޅެއްގައި   އެއް   މައްކާއަށް   އެކަލޭގެފާނުމިގޮތުން 
އެދަތުރުފުޅުގައި    އަރިހުގައި  ގެފާނުގެ އެކަލޭ  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ދަރިކަލުން  ހާޖަ  އަނބިކަނބަލުން   އެކަލޭގެފާނުގެ ތުއްޕުޅު  ރާއި 
  އިސްމާޢީލުގެފާނުވެސް ގެންދެވިއެވެ.

 ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ  ތަިޔކުދްިނަނށް 

  ވަރަށްވެސް   ގޮތް  ހުރި  މައްކާ  އޭރު  ގޮތާއި  ހުންނަ   މައްކާ  މިހާރު
  އެއްވެސް   އެތަނުގައި.  ބިމެކެވެ  ހަނަފަސް  އެއީ  އޭރު.  ތަފާތެވެ
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  ފެންނާކަށް  އަސަރެއްވެސް  ފެނުގެ  އެތަނުން  އަދި .  ނެތެވެ  ގަހެއް 
 ދިރުމެއް ނުވެއެވެ.   އެއްވެސް  ބިމުގައި އެ.  ނެތެވެ

  ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ  ތަިޔކުދްިނަނށް 

  އެކަލޭގެފާނުގެ   ކުރެއްވީ   އަމުރު  އިބްރާހީމްގެފާނަށް  ،هللا
  އިސްމާޢީލްގެފާނު   ދަރިކަލުން  ހާޖަރާއި  ،އަނބިކަނބަލުން

  އަމުރުފުޅަށް   އެ.  ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ   ފައި ދޫކުރައްވާ   މައްކާއަށް 
އެދެމައިންތަބަޢަވު   ވަޑައިގަންނަވަން   ދޫކުރައްވާ   މަށްޓަކައި 

 އެކަލޭގެފާނަށް  ހާޖަރުގެފާނު   ހިނދު  ޤަޞްދުކުރެއްވި 
  .ދެންނެވިއެވެ

 ؟ހެއްޔެވެ  ކޮންތަނަކަށް  ވަޑައިގަންނަވަނީ  ތިޔަ  ކަލޭގެފާނު
 هللا ؟ހެއްޔެވެ  ކޮށްލައްވަނީ ދޫ މިތަނަށް މައިން ދެ އަހަރުމެން
  ؟ހެއްޔެވެ  ކުރެއްވީ އަމުރު ތިކަމަށް ކަލޭގެފާނަށް

 .  ވިދާޅުވިއެވެ  އިބްރާހީމްގެފާނު   އެހިނދު

 .އާނއެކެވެ 
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 .  ދެންނެވިއެވެ ހާޖަރުގެފާނު ދެން

 .ނުކުރައްވާނެއެވެ ގެއްލެނި އަހަރެމެން هللا އެހެންވިއްޔާ

 

GDGDGDGDGDGDGDGD
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 ވަޅު   ޒަމްޒަމް 

ދެމައިން  އިބްރާހީމްގެފާނު   ވަޑައިގެންނެވި  ރައްވާފައި ދޫކު   އެ 
  ކަރުހިއްކަވަން   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިސްމާޢީލްގެފާނު  ،ފަހުން

  ދެއްވާނޭ  އިސްމާޢީލްގެފާނަށް  ތުއްޕުޅު  އެހެންކަމުން.  ފެއްޓެވިއެވެ
  މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.   ހާޖަރުގެފާނު  ލިބޭތޯ  ފޮދެއް  ފެން 

  ފެންފޮދެއް   މައްކާއިން  ނުވާ   އަސަރެއްވެސް  ފެނުގެ   ނަމަވެސް 
  ފެނޭތޯ   ފެންފޮދެއް.  ދަގޫކަމަކަށެވެ ނއު  ހާޖަރުގެފާނަށް   ންވީދުޯހ

 ދެމެދުގައި ބާރަށް  ފަރުބަދައާ  މަރުވާ  އިފަރުބަދައާ  ޞަފާ  އެކަމަނާ
   ދުވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

 ؟ހެއެްޔވެ  އެނގޭ  ތިަޔކުދްިނަނށް  ގޮތް  ެދްނވީ 

ލިބޭނެ  އިސްމާޢީލްގެފާނަ  ހާޖަރުގެފާނާއި  ތަޢާލާ هللا ފެން  ށް 
  ބިމުން   ހަނަފަސް  އެ  ،ދެމައިންނަށްޓަކައި  އެ.  ދެއްކެވިއެވެމަގެއް  
.  ޖަމާވިއެވެ  ފެން  އެ  އެތަނުގައި  އަދި .  ނެރުއްވިއެވެ   އާރެއް  ފެން
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  ފެން   ފެނުން  އެ   އިސްމާޢީލްގެފާނު  ހާޖަރުގެފާނާއި  ދެން
 .  ހިއްޕެވިއެވެ

   . ުބެނަބާލެށވެ  ތަިޔކުދިން  ފެެނއްކަން   ކޮން  އެއީ 

 .ފެނެވެ  ޒަމްޒަމް  ،ލެއްވި  ބަރަކާތް  ތަޢާލާ هللا  ފެނުގައި  އެ  އެއީ
. އެ ފެން  ރަނގަޅު ފެނެވެ އެންމެ  ބިންމަތީގައިވާއަދި އެއީ މި 
  އެބޮއެފިނަމަ   ކަރުހިއްކައިގަތުމުން .ބުއިކަމަކަށެވެވަނީ އެ ފެން  

  ބޮއެފިނަމަ  ބަނޑުހައިވުމުން  އަދި .  ފިލައެވެ   ކަރުހިއްކުން 
 . ޝިފާއެކެވެ ބަލިތަކަށްޓަކައިވާ. އަދި އެ ފެނަކީ ބަނޑުފުރެއެވެ 

ށް ދާ މީހުން،  ޢުމްރާއަ  ޙައްޖާއި  ކަންކޮޅުތަކުން  އެކި  ދުނިޔޭގެ
ރަށަށްއެމީ  އެނބުރި   މައްކާއިން   ފެން   އެ   ދާއިރު  ހެއްގެ 
  ފެން   ތިބޭއިރުގައި އެ  މައްކާގައި އެބައިމީހުން    އަދި  ގެންދެއެވެ.

 ބޮއެވެ. 
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 ުކެރއުްވން   ިބނާ   ގެފުޅު 

ފަހުން     މައްކާއަށް  އެނބުރި  އިބްރާހީމްގެފާނުދުވަސްތަކެއް 
  ބިނާ   ގެފުޅު هللا  ކަޢުބަތު  ތަޢާލާ هللا  ދެން .  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 . އަމުރުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް ކުރެއްވުމަށް

  ވަޑައިގެންނެވުމަށް   ކިޔަމަންތެރިވެ  އަމުރުފުޅަށް  އެ  އެހިނދު
  މިކަމުގައި   އަދި.  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ   އަވަސްވެ އެކަލޭގެފާނު  
 .އެހީތެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް  އިސްމާޢީލްގެފާނު

  ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ  ތަިޔކުދްިނަނށް 

 ބިނާކުރެއްވުމަށް  ގެފުޅު   ،އިސްމާޢީލްގެފާނު  އިބްރާހީމްގެފާނާއި
އެވެ.  ކުރެއްވި  މަސައްކަތްޕުޅެއް  ހުރިހާ   އެއްކުރައްވައި އެފަދަ  ހިލަ
 هللا  ދެބޭކަލުން  އެ  އިރުގެންދެވި  ބިނާކުރައްވަމުން  ގެފުޅު  އަދި
 .ކުރެއްވިއެވެ ދުޢާ  މިފަދައިން ކުރައްވާ ހަނދުމަ މަތިން ގެ

  ابلقرة سورة  ]  َّ ين  ىن  من  خن حن  يمجن  ىم  مم  ُّٱ
127]  
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" އީމާނަ (  މިކަން )  ކިބައިން  އަޅަމެންގެ !  ރައްބެވެ  އަޅަމެންގެ: 
 މޮޅަށް   އިލާހީ  އިބަ   ހަމަކަށަވަރުން!  ޤަބޫލުކުރައްވައިފާނދޭވެ

 ."އިލާހެވެ  ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް ،ވޮޑިގެންވާ  އައްސަވާ

.  ޤަބޫލުކުރެއްވިއެވެ   ތަޢާލާ هللا  މަސައްކަތް  މި  ދެބޭކަލުންގެ  އެ
  .ލެއްވިއެވެ   އެއިލާހު  ކަމުގައި  ތަނެއްގެ  ބަރަކާތްތެރި  ގެފުޅަކީ  އަދި
  އެކަލާނގެ  ދަރިފަސްކޮޅުގައިވެސް  އިސްމާޢީލްގެފާނުގެ  އަދި

 .  ބަރަކާތްލެއްވިއެވެ

  ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ  ތަިޔކުދްިނަނށް 

.  ގެފުޅަށެވެ   ކުރިމަތިލަނީ  ނަމާދެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  އަހަރެމެން 
ޅު  ގެފު  އެ  ހަމަ  ދަނީ   ކުރުމަށްވެސް   ޢުމްރާ  ޙައްޖުކޮށް

  ކައިރިއަށެވެ.
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 އްިސާޙޤުގެފާނު 

  ؟ހެއެްޔވެ  އަޑުއަހަމު  ާވހަކަ   ާސާރގެފުާނގެ  ތަިޔކުދިން 

.  އަނބިކަނބަލުންނެވެ   ފުރަތަމަ  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ  އެއީ
  ދަރިކަލަކު   އިބްރާހީމްގެފާނަށް  ކިބައިން   އެކަމަނާގެ

.  ވެގެފާނެއިސްޙާޤު  ނަކީދަރިކަލުން  އެ.  ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ
.  ޝާމްގައެވެ   އިސްޙާޤުގެފާނާއެކު  ދިރިއުޅުއްވީ  އިބްރާހީމްގެފާނު

އިސްޙާޤުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުން ވަރަށް ގިނަ ނަބީބޭކަލުންނާއި  
 ރަސޫލުބޭކަލުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

  ބާރަ   ތަޢާލާ هللا  ޔަޢުޤޫބްގެފާނަށް  ،ދަރިކަލުން  އިސްޙާޤުގެފާނުގެ
  އެއް   ތެރެއިން  އޭގެ  ވެސް   ޔޫސުފްގެފާނަކީ.  ދެއްވިއެވެ   ދަރިން

 .  ބޭކަލެކެވެ

  ؟ހެއެްޔވެ   އެނގޭ  ާވހަކަ  އެކަލޭގެފުާނގެ   ކޮއްކޮމްެނަނށް 

 .  ވާހަކައެކެވެ  ރީތި ވަރަށް  ވެސްއެއީ 
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