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z
މުޤައްދިމާ

ޙަމްދާއި ޘަނާތައް ތަކުރާރުވަނީ ގަދަކީރިތި ވަންތަ ﷲ ތަޢާލާ ެގ
ޙަޟްރަތަށެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލެއްވުން އެދި ދުޢާވެވެނީ
އެކަލާނގެ ސާހިބާ އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މު ޙަންމަދުގެފާނުގެ
މައްޗަށެވެ .ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ.
މިއީ

އިނގިރޭސި

ބަހުން

ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި

ކެއިންބުއިމުގެ

އަދަބުތައް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުޑަ ލުއިފޮތެއް އަސްލުކަމުގައި ބަލައިގެން
ތައްޔާރުކުރެވުނު ލުއިފޮތެކެވެ .އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނޭ މިދެންނެވީ
ފޮތް

ތަރުޖަމާކުރި

ކުރުމުގައި

އަސްލު

ފޮތުން

ކޮންމެވެސް

މި
ވަރެއް

އުނިކުރުމާއެކު ބޭނުންވާ ބައެއް ތަންކޮޅު ޮކޅު އިތުރު ޮކށްފާވާތީއެވެ .އަޅުގަނޑު
ގެ އުންމީދަކީ މި ފޮތުން ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަށާއި އަދި މި ލިޔުން ކޮޅު
ކިޔާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މަންފާ ލިބުމެވެ.
ޞ
އަލްމު ޚްލި ް

އަޙްމަދު އަފްޒަލް އަބޫބަކުރު
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އަބަދު ވެސް ޙަލާލު އެއްޗެހިކާށެވެ!
ލ
ދަރިންނޭވެ! އަބަދުވެސް ކެއުމުގެ ކުރިން އެ އެއްޗެކީ ޙަލާ ު
އެއްޗެއް ޯތ ބަލަން ހަނދާންކުރާށެވެ! ޙަލާލު އެއްޗެހި ސާފުތާހިރުވާނެއެވެ.
ސޫރަތުލްބަޤަރާގެ ސަތޭކަހަތްދިހަ ދެވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
"އޭ

އީމާންވީ

މީސްތަކުންނޭވެ!

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ރިޒުޤުކުރެއްވި )ދެއްވި( ޙަލާލުތަކެތިން ތިޔަބައި މީހުން ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ!"
ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް މުޢާ ޛު ރަޟިޔަﷲ
ޢަންހަށް

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އޭ މުޢާ ޛެވެ! ކަލޭގެފާނު ކައިބޮއި ހަދާ

ތަކެއްޗަކީ

ތަކެތިން

ޙަލާލު

ދުރުހެލިވާށެވެ!(

ތަކެތިކަމުގައި
އޭރުން

އިޖާބަކުރައްވާނެއެވެ".
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ހަދާށެވެ!

ކަލޭގެފާނު

)އެބަހީ

)ކުރައްވާ(

ދުޢާ

ޙަރާމް
ﷲ
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ބަނޑުހައިވުމުގެ ކުރިން ނުކާށެވެ .އަދި އިސްރާފުކުރުމުން
ދުރުވެގަންނާށެވެ!

ކައިބޮއި

އުޅުމުގެ

މުހިއްމު

އަދަބުތަކުގެ

ތެރެއިން

ބަނޑުހައި

ނުވަނީސް ނުކެއުން ހިމެނެއެވެ .އަދި ކެއުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ބުއްދިވެރިން
ކައި އުޅޭ މަޤްޞަދު ކަމުގައި ހަދަން ޖެހެއެވެޮ .މޔައިންނާ ތަފާތުވާން
ޖެހެއެވެ .އެ ތަފާތަކީ ބުއްދި ނުކުރާ މޮޔައިން ދިރިއުޅެނީ ކައިބޮއިހަދާށެވެ.
ނަމަވެސް ބުއްދިވެރިން ކައިބޮއި އުޅެނީ ދިރިއުޅުމަށެވެ .އަޅުކަން ކުރުމުގައި
ހީވާގިވުމަށެވެ.
ތިޔަކުދިންނަށް އެނގޭނެ ފަދައިން އަހަރެމެން މި ދުނިޔެއަށް
ޮފނުއްވުނީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުމަށެވެ.
އެކަލާނގެ އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައްތައް ކޮށް މަނާކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން
ދުރުވެގެން

އުޅުމަށެވެ.

އެކަލާނގެ

އަހަރެމެންނަށް ޢަދަދު

ނުކުރެވޭހާ

ގިނަގުނަ ރިޒްޤު ދެއްވީ ޝުކުރު ކުރުމަށެވެ .އެއަށްފަހު އެ ނިޢުމަތްތައް
ބޭނުން ކުރަންވީ ޮގތް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ .ވަރުބަލިކަމުން އަޅުކަން
ކުރުމަށް ދަތިވާ ވަރަށް ކެއުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކޮށްގެން ވާނެކަމެއް
ނޫނެވެ .ކާން ޖެހޭނީ ބަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވާވަރަށެވެ.
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ގިނައިން ކެއުމަކީ

ޞިއް ޙަތަށް ވެސް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ.

ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ސަބެބެކެވެ .ކަންނެތްކަމާ ވަރުބަލިކަމާ ބަނޑަށް
އުނދަގޫވުން ފަދަ އެތަކެއް ވޭނެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ކާނެ އެއްޗެއް ނުލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ކާންދޭށެވެ! އަދި
ފަޤީރުންނަށް އެހީވާށެވެ!
ކޮއްކޮމެންނޭވޭ! ރަނގަޅު މުސްލިމުންނަކީ އަބަދު ވެސް މީހުންނަށް
ވަރަށް ޯއގާތެރި ބައެކެވެ .ފަޤީރުންނާއި އެނޫނަސް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންގެ
ބޭނުންތައް

ފުއްދައި

ދިނުމުގައި

ވީވަރަކުން

މަސަކަތްކުރާ

ރަ ޙުމުހުރި

ބަޔެކެވެ .ލިބެނީ ކިތަންމެ މަދު އެތިކޮޅެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ޝުކުރުކޮށް،
އަދި އެހެން މީހުން ބައިވެރިކުރުމާއެކު އެ ލިބޭ އެއްޗެއް ﷲ ތަޢާލާގެ
ބަރަކާތާ އެކު ބޭނުންކުރާ ބަޔެކެވެ.
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމް

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ

ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ" .އެކަކުގެ ކެއުން ދެ މީހުންނަށް ފުދޭނެއެވެ.
ނ
ދެ މީހުންގެ ކެއުން ހަތަރު މީހުންނަށް ފުދޭނެއެވެ .ހަތަރު މީހުންގެ ކެއު ް
އަށް މީހުންނަށް ފުދޭނެއެވެ".
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ޙަދީޘްކުރައްވާފައި
ބަލި

ީމހުންނަށް

ވެއެވެ.

"ބަނޑުހައިވެފައިވާ
އަދި

ޒިޔާރަތްކުރާށެވެ!

މީހުންނަށް

ހަނގުރާމައިގައި

ހައްޔަރުކުރެވޭ އަސީރުން މިނިވަންކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ!"
މި ޙަދީޘުން މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ބަހައްޓަން
ޖެހޭ ޯއގާތެރިކަމާއި ރަ ޙުމަތްތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަކޮށްދެއެވެ.
ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް އަހަރެމެން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންޖެހޭ ،އަހަރެމެންގެ
ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާއަކީ ވެސް މީހުންނާ މެދު ވަރަށް އޯގާތެރިކޮށް
ކަންތައް

ކުރެއްވި

ބޭކަލެކެވެ.

ﷲ

ތަޢާލާ

ސޫރަތުގެ

އަލްއަންބިޔާއު

ސަތޭކަހަތްވަނަ އާޔަތުގައި ވަ ޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
"އަދި

ރަ ޙުމަތެއް

ޢާލަމްތަކަށް

މެނުވީ

ކަމުގައި

ކަލޭގެފާނު

)އެބަހީ

މު ޙަންމަދުގެފާނު( ނު ޮފނުއްވަމުއެވެ".
މާތް ޞަ ޙާބީ

އަބޫހުރައިރާ

ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޑަށް ބަޑުހައިވެގެން އުޅެނިކޮށް ޢުމަރު
އެއްފަހަރެއްގައި އަހަރެން ވަރަށް ޮ
ބިން

ޚައްޠާބް

ރަޟިޔަﷲ

ޢަންހު

އާ

ބައްދަލުވިއެވެ.

އެހިނދު

އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުން އާޔަތެއް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް އެދި
ދެންނެވީމެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެ ޮކޅަށް އަހަރެން ގެންދެވިއެވެ .އަދި
އަހަރެން އެދުނު އާޔަތް ކިޔަވައިދެއްވިއެވެ .ދެން އަހަރެން އެގެކޮޅުން
ނުކުމެގެން ތަންކޮޅަކަށް ހިނގާލިތަނުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ވަރުބަލިކަމުގެ
އަސަރު ޮ
ބޑުވެގެން ޮގސް ކޮޅަށް ނުހުރެވިގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.
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ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު

އޭރު

އެތަން
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ފެނިވަޑައިންނަވާ

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ

ހިސާބުގައި

ޢަލައިހިވަސައްލަމް ހުންނެވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު އަހަރެންނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.
އޭ އަބޫހުރައިރާއެވެ! އަހަރެން އާދޭހޭ ދެންނެވީމެވެ .އެކަލޭގެފާނު އަހަރެންގެ
އަތުގައި ހިއް ޕެވިއެވެ .އަދި ޮކޅަށް ތެދުވުމަށް އެހީތެރިވެވަޑައިންނެވިއެވެ.
އަހަރެންނަށް ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އޭރު އެކަލޭގެފާނަށް ވިސްނިވަޑައިގެންފިއެވެ.
ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅަށް އަހަރެން ގެންދަވާފައި ބޮޑު ކިރުތަށްޓެ ްއ
ދެއްވިއެވެ .އަހަރެން ބަނޑުހައިކަން ފިލަންދެން އެ ކިރުތަށިން ބުއީމެވެ.
އަނެއްކާވެސް

ފަހުން

ޢުމަރު

އަހަރެން

ޢަންހު

ރަޟިޔަﷲ

އާ

ބައްދަލުވިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ކުރީ ދުވަހުގެ އަހަރެންނަށް
ވީ

ގޮތް

ކަލޭގެފާނަށް

ދެންނެވީމެވެ.
ވުރެ

އެދުވަހުކަލޭގެފާނުގެ
ދެންނެވިއިރު

އެދުވަހު

އަހަރެންގެ

ޔ
ހިތްހެ ޮ

މާތް

އަރިހުން

އަހަރެން

އަހަރެންނަށް

އެއާޔަތް

ކަންތައް

ބޭކަލެކެވެ.

އޭ

ބެލެހެއްޓެ ީވ
ޢުމަރުގެފާނެވެ!

އާޔަތެއް

ކިޔަވައިދެއްވުމަށް

ކަލޭގެފާނަށް

ރަނގަޅަށް

ވުރެ

ދެނެގެންވީމުއެވެ .ދެން ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހަރެން ކަލޭގެފާނު
އަހަރެންގެ ގެއަށް ވެއްދީމު ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެކަން އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ
ގެއަށް ރަތް ޖަމަލެއް ވެއްދުމަށް ވުރެވެސް ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ) .މިތާނގައި
ށ
ބޑު އެއްޗަކަ ް
ޢުމަރުގެފާނު މިހެން މި ވިދާޅުވީ ރަތް ޖަމަލަކީ ވަރަށް އަގު ޮ
ވާތީއެވެ(.
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ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު
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އަސްލުގައި ވީ ގޮތަކީ ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ގެ އަރިހުގައި ކާ
އެތިކޮޅެއް ދޭށޭ ދެންނެވުމަށް އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަށް
ކެރިވަޑައިނުގެންނެވީއެވެ .އެހެންވެ އެކަލޭގެފާނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ
އަރިހުން އާޔަތެއް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތީއެވެ .ފަހަރެއްގައި ގެ ޮކޅަށް
ގެންދަވާފައި ފަރިއްކުޅުއްވާނޭ އެއްޗެއް ދެއްވާތޯއެވެ!
ދިޔަ

އިސްވެ

ޙަދީޘުން

އަހަރެމެންގެ

ލޮބުވެތި

ނަބިއްޔާގެ

އޯގާތެރިކަމުގެ އިތުރަށް ޞަ ޙާބީން އެއްބޭކަލަކު އަނެއް ބޭކަލަކަށް ކުރެއްވި
އި ޙުތިރާމާއި އެންމެ މަޖުބޫރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ވެސް އަނެކާ ެގ
ގާތުގައި ކަންކަމަށް އެދުމުގައި އެބޭކަލުން ގެންގުޅުއްވި ރިވެތި އަ ޚްލާޤު
ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

ގިނަ މީހުން އެއްވެގެން ކެއުމުގެ މާތްކަން
އަނަސް ބިން މާލިކް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަބޫ ޠަލް ޙާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އުންމުސުލައިމް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާއަށް
ދެންނެވިއެވެ .އަހަރެންނަށް ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަޑުފުޅު އިވިއްޖެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު

ހުންނެވީ

ބަނޑުފުޅު

ހައިކަމުން

ވަރުފުޅު

ބަލިވެފައެވެ.

އަހަރެމެން ކާނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެބަހުރިހެއްޔެވެ؟ ދެން އުންމުސުލައިމު
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ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު

ރަޟިޔަﷲ
ފޮތިގަނޑަކަށް
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ޢަންހާ،

ހިމަގޮދަނުން

ލައިފައި

ހަދާފައި

އަނަސްގެފާނަށް

އޮތް

ދެތިން

ރޮށި

ދެއްވައިފައި

ރަސޫލު

ﷲ

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ގެ އަރިހަށް ޮފނުއްވެވިއެވެ .އަނަސްގެފާނު
ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު
އެކަލޭގެފާނު އިންނެވީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާއި އެކު މިސްކިތުގައެވެ .ދެން
އަނަސްގެފާނު އެކަލޭގެފާނު ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވީމާ ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
"ތިޔަ

އައީ

ދެންނެވުމުން

ފޮނުވީމާހެއްޔެވެ؟"

އަބޫޠަލް ޙާ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

އެއްޗެހި

"ކާ

އަނަސްގެފާނު
ހިފައިގެން

އާދޭހޭ
ހެއްޔެވެ؟"

ބ
ދެންވެސް އަނަސްގެފާނު އާދޭހޭ ދެންނެވިއެވެ .އެހިނދު އެތާގައި ތި ި
އެންމެންނަށް

ކީރިތި

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ

މާތް

ޢަލައިހިވަސައްލަމް

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ދަމާ އަންނާށެވެ ".ދެން އަނަސްގެފާނުގެ ފަހަތް ޕުޅުން
ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްއާއި އެއެންމެ ބޭކަލުން
ހިންގަވާފައި އަބޫޠަލް ޙާގެ ގެ ޮކޅަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އެތަން ފެނިވަޑައިގަތް
ހިނދު އަބޫޠަލް ޙާ އުންމު ސުލައިމް އަށް ދެންނެވިއެވެ .ރަސޫލު ﷲ
ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމް

ބައިވަރު

ވަރަށް

މީހުންނާ

އެކު

ވަޑައިގެންފިއެވެ .ނަމަވެސް އަހަރެމެން އަތަކު އެ އެންމެންނަށް ދޭނެހާ ކާ
އެއްޗެއްސެއް

ނެތެވެ.

އަހަރެމެންނަށް

ވުރެ

ރަސޫލާއެވެ.

ދެން
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އެހިނދު
ބޑަށް
ޮ

އުންމުސުލައިމް

ދެނެވޮޑިގެންވަނީ

އަބޫޠަލް ޙާ

ކީރިތި

ﷲ
ރަސޫލާ

ދެންނެވިއެވެ.
އާއި

އެކަލާނގެ
ޞައްލަﷲ

ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު

kids.noorul-islam.net

މަރުހަބާވިދާޅުވުމުން ގޭގެ އެތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެން

ޢަލައިހިވަސައްލަމްއަށް

އުންމު ސުލައިމްއަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ؟ "އޭ އުންމުސުލައިމްއެވެ! އިބަމެންގެ
އަތުގައި ހުރީ ކޮން އެއްޗެސެއްހެއްޔެވެ؟" އުންމުސުލައިމް އަނަސްގެފާނަށް
ރށިކޮޅު )އަނަސްގެފާނުގެ އަތް ޕުޅުން ހޯއްދަވައިގެން( ގެންނެވިއެވެ.
ދެއްވި ޮ
ކީރިތި

ދެން

ރަސޫލާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމް

ކުދިކުރެއްވުމަށް ފަހު ތަށްޓަކަށް އެޅުއްވިއެވެ.
ލެއްވުމަށް

އެދި

ﷲ

ގެ

ހަޟްރަތުގައި

ރށިތައް
އެ ޮ

އަދި އޭގައި ބަރަކާތް
ދުޢާދެންނެވިއެވެ.

ނ
ދެ ް

ކެއުމަށްޓަކައި ދިހަ މީހުން އެތެރެއަށް ވަނުމަށް އެންގެވިއެވެ .އެމީހުން
ނިމުމުން އިތުރު ދިހަ މީހުން ވަނުމަށް އެންގެވިއެވެ .އެކަލޭ◌ެފާނާ އެކު
އައިހާ ބަޔަކަށް ކެވެންދެން މިހެން ހައްދަވަމުންގެންދެވިއެވެ .އެމީހުންގެ
ޢަދަދަކީ ގާތްގަޑަކަށް އަށްޑިހައެވެ .އިސްވެ ދިޔަ ހާދިސާއަކީ ކީރިތި މާތް
ނަބިއްޔާގެ ޙަޔާތް ޕުޅުން ފެންނާން އޮތް ވަރަށް ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ.
މިވާހަކައިގައި އެކަލޭގެފާނު އަހަރެމެންނަށް އެދަސްކޮށްދެއްވަނީ ދީލަތިވުމަށާއި
ތިމާގެ ނަފުސަށްޓަކައި އެދޭ ކަންކަން ތިމާގެ އެކުވެރިންނަށް ވެސް
އެދުމަށެވެ .އެބޭކަލުން އެގޮތުގެ މަތީން ކަންތައް ކުރެއްވުމުން އެބޭކަލުންގެ
އެ

ކާތަކެތީގައި

މާތްކަލާނގެ

ބަރަކާތްލެއްވީއެވެ.

މާތް

ނަބިއްޔާ

ޙަދީޘްކުރައްވާފައި ބަސްފުޅުގައި ވާފަދައިންނެވެ" .ތިޔަބައިމީހުން ކާއިރުގައި
އެންމެން

އެކުވެގެން

ބަރަކާތްލެއްވޭނެއެވެ".
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ކާށެވެ!

އޭރުން

އޭގައި

ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި

ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު

kids.noorul-islam.net

މުސްލިމުންނަކީ އަބަދުވެސް އެމީހުންގެ ކެއުމުގައި އެހެން މީހުން
ބައިވެރިކުރާ ބައެކެވެ .ވަރަށް މަދުފަހަރެއްގައި މެނުވީ އެކަހެރިވެ ތިބެގެން
ކައިއުޅޭ ބައެއް ނޫނެވެ.

ކެއުމުގެ ކުރީގައްޔާއި ފަހުގައި އަތް ޮދންނާށެވެ.
އަހަރެމެންގެ
ސާފުތާހިރުވުމަށެވެ.

ދީން
އެއީ

އަހަރެމެންނަށް
ތަފާތު

އެކި

އަމުރުކުރަނީ

ޖަރާސީމު

ތަކުގެ

ސ
އަބަދުވެ ް
ޒަރީއާއިން

ސިއްހަތަށް ލިބިދާނެ އެންމެހާ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވެގެން ތިބުމަށެވެ.
އެހެންވެ

ކެއުމުގެ

ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.
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ކުރީގައްޔާއި

ފަހުގައި

އަތް

ދޮވުމަކީ

ނުހަނު

ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު

kids.noorul-islam.net

އަބަދުވެސް ކާން ފަށާއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ
ބަރަކާތުން ފަށާށެވެ.
ދަރިފުޅާއެވެ .އަބަދުވެސް ކެއިންބުއިމުގެ ކުރިން ބިސްމި ﷲ

ﷲ
ﺴ ﹺﻢ ﺍ ِ
ކިޔަން ހަނދާންކުރާށެވެ .ކާން ފަށާފަހުން ހަނދާންވެއްޖެ ނަމަ ﹺﺑ 
ﺃ ﻭﹶﻟ ﻪ ﻭﺁ ﺧ ﺮ ﻩ

މިފަދައިން ކިޔާށެވެ .އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލު ﷲ

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް އިރުޝާދުދެއްވާފައި ވާ ފަދައިންނެވެ.
އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ

މާނައިގައިވެއެވެ.

ބަސްފުޅެއްގެ

"ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކަނީ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ﷲ ގެ
އިސްމުފުޅުން )އެބަހީ ބިސްމި ﷲ( ކިޔާށެވެ .ކެއުމުގެ ކުރީގައި ﷲ ގެ
އިސްމުފުޅު ކިއުމަށް ހަނދާން ނެތިއްޖެ ނަމަ )އެބަހީ ކާން ފަށާފަހުން

ﷲ ﺃ ﻭﹶﻟﻪ ﻭﺁ ﺧ ﺮﻩ
ﺴ ﹺﻢ ﺍ ِ
ހަނދާންވެއްޖެ ނަމަ( ﹺﺑ 
ރަސޫލުﷲ
ކަމުގައިބާ

އަބޫ ޙުޒައިފާ

އެއްދުވަހަކު

ކީރިތި
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ޞައްލަﷲ
ރަޟިޔަﷲ
މާތް

މިފަދައިން ކިޔާށެވެ".

ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ
ޢަންހު

ޞަ ޙާބީބޭކަލެއް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ

އަހަރެމެން

ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ

ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު

kids.noorul-islam.net

އަރިހުގައި ތިއްބާ ކުޑަކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު އެތަނަށް އަތުވެއްޖެ◌ެއެވެ .އޭރު
ކޮންމެވެސް މީހަކު އެކުއްޖާގެ ފަހަތުން އާދެއެވެ .ދެން އެކުއްޖާ ބިސްމި
ނުކިޔާ ކާންއުޅެން ފެށީމާ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް
އެކުއްޖާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓެވިއެވެ .އިރުކޮޅަކުން ރަށްފުށުހިސާބުން އައި
މީހަކު އައެވެ .އޭނާގެ ފަހަތުން ވެސް ޮކންމެވެސް މީހަކު އާދެއެވެ.
މީނާވެސް

ބިސްމި

ކާން

ނުކިޔާ

އުޅެން

ކީރިތި

ފެށީމާ

ރަސޫލާ

ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް މީނާގެ އަތުގައި ވެސް ހިފަހައްޓަވައިފިއެވެ.
އަދި ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިއެވެ" .ބިސްމި ނުކިޔާ ކާ
އެއްޗެހީން ޝައިޠާނާއަށް ކެއުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭކަން ގައިމެވެ .އެ ޝައިޠާނާ
މިއަންހެންކުއްޖާއާއި އެކު އައީ އެ ކުއްޖާ ގެ ކާ ތަކެތީން ކެއުން
ހުއްދަ ޮކށްގަތުމަށެވެ.

ތިމަންކަލޭގެފާނު

އެހެންވެ

އެކުއްޖާގެ

އަތުގައި

ހިފެހެއްޓެވީއެވެ .އަދި މި ރަށްފުށު ހިސާބުން އައި މީހާއާ އެކުވެސް
ޝައިޠާނާ އެއައީ އެމީހާގެ ކާ ތަކެތީން ކެއުން ހުއްދަކޮށް ގަތުމަށެވެ.
އެހެންވެ

އޭނާގެ

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ހިފެހެއްޓެވީއެވެ.

އަތް ޕުޅުގައިވާ

ކަލާނގެ

ގަންދީ

އަތާއެކު ޝައިޠާނާގެ

އަތްވެސް

މި ޮއތީ

އަތުގައިވެސް

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ނަފުސު

ޙަދީޘްކުރައްވަމެވެ.

އެކުއްޖާގެ

އެކަލާނގެ

ތިމަންކަލޭގެފާނު ގެ އަތް ޕުޅުގައެވެ".
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-އަބޫދާވުދު އަދި އަންނަސާއީ-

ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު

kids.noorul-islam.net

ކަނާތުން ކެއުން
ޒ
ކަނާތަށް ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަނީ "ޔަމީން" އެވެ .އެ ލަފު ު
ށ
ނެގިފައިވަނީ "ޔުމްން" މި ލަފުޒުންނެވެ .މާނައަކީ ބަރަކާތެވެ .ކަނާތް ވާތަ ް
ވުރެ

ރަނގަޅެވެ.

ﷲ

ތަޢާލާ

ޤިޔާމަތް

ސުވަރުގޭ ެގ

ދުވަހުން

އަހުލުވެރިންނަށް ގޮވާލައްވާނީ ވެސް "އަޞް ޙާބުލްޔަމީން" މިފަދައިންނެވެ.
ސ
މާނައަކީ ކަނާތުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ .އެހެންވެ މުސްލިމުން އަބަދުވެ ް
ކެއުމާއި ބުއިން ފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްކުރަނީ ކަނާތެވެ .ތިޔަ ކުދިން
ވެސް

މިކަމަށް

އާދަކުރަންވާނެއެވެ.

އޭރުން

އަހަރެމެންގެ

ލޮބުވެތި

ނަބިއްޔާއަށް ތަބާވެސް ވެވުނީއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ގިނަ ކަންކަމުގައި ކަނާތް
ލބިކުރެއްވިއެވެ .ކެއުމާއި ބުއިމުގައެވެ .ވުޟޫކުރުމުގައެވެ.
ބޭނުންކުރައްވަން ޯ
އެއްޗެހި މީހުންނަށް ދިއްކުރައްވާ އުޅުއްވުމުގައްޔާއި މީހުން ދޭ އެއްޗެހީގައި
ހިއް ޕެވުމުގައެވެ.

ފައިވާންޖޯޑުކޮޅަށް

އިސްކުރެއްވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

އެރުއްވުމުގައި
ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ

ވެސް

ކަނާ ްތ

ބަސްފުޅެއްގެ

މާނައިގައިވެއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ކަނީ ކަމުގައި ވަނީނަމަ
އެމީހެއްގެ ކަނާތުން ކާށެވެ .އަދި އެއްޗެއް ބޯ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ
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ބށެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާ
ކަނާތުން ހިފައިގެން އެ އެއްޗެއް ޯ
ކަނީ އެކަލޭގެ ވާތުންނެވެ .އަދި އެކަލޭގެ ބޮނީވެސް އެކަލޭގެ ވާތުންނެވެ".
ކަނާތުން ކެއުމަކީ ޝައިޠާނާއާ އިދި ޮކޅު ގޮތެވެ .އެހެނީ ޝައިޠާނާ
ކައިބޮއި އުޅެނީ ވާތުންނެވެ .އެ ޝައިޠާނާ އަކީ އިންސާނާ ގެ އެން ެމ
ބޮޑު ދުޝްމަނެވެ .އަހަރެމެން އެކަލޭގެއާ އިދިކޮޅު ހަދާ އިދިކީލި ވީ ާމ
އަހަރެމެންނަށް ދުނިޔެއާއި އާ ޚިރަތް ބާއްޖަވެރިވާނެއެވެ .ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ
ލ
އެ ޝައިޠާނާއާ ދެކޮޅުވެރިވުމަށް އަހަރެމެންނަށް އަންގަވާފައެވެ .ސޫރަތު ް
ގެ

ޖާޘިޔާ

ހަވަނަ

އާޔަތުގައި

ވެއެވެ.

"ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާއަކީ

ތިޔަބއަމީހުންނަށް ހުރި ދުޝްމަނެކެވެ .އެހެންވެ ތިޔަބައިމީހުން ެވސް
އެކަލޭގެއީ ދުޝްމަނެއް ކަމުގައި ބަލާށެވެ".

ތަށީގެ އެއްފަރާތުން ކާށެވެ.
ތަށީގެ އެއްފަރާތުން ކެއުމަކީ ވަރަށް ރީތި އާދައެކެވެ .އަހަރެމެންގެ
ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ އަހަރެމެންނަށް ދަސް ޮކށްދެއްވާފައިވަނީ އެ ގޮތެވެ .ޢަމްރު
ރ
ބިން އަބީ ސަލަމާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހަރެން ކުޑައި ު
ރަސޫލުﷲ
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ދލަނގު ގެ އެކި ތަންތަނުން ހޮވައިގެން
އުޅުނުއިރު ،ކާ ތަކެތި ހުންނަ ޮ
ކައިއުޅުނީމެވެ.

އަހަރެން

އެކަލޭގެފާނު

އެއްދުވަހަކު

އަހަރެންނަށް

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އޭ ކޮއް ޯކއެވެ .ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށާށެވެ .އަދި
ކޮއްކޮގެ ކަނާތުން ކާށެވެ .އަދި ކޮއްކޮއާ ކައިރި ފަރާތުން ކާށެވެ".
އެދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެން )ޢަމްރު ބިން އަބީ ސަލަމާ ރަޟިޔަﷲ
ޢަންހު( ކަންތައް ކުރަނީ އެފަދައިންނެވެ.
އެކަލޭގެފާނު

އެދެއްކެވީ

ކީރިތި

ރަސޫލާ

ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމްއަށް ތަބާވުމުގެ ފުރިހަމަ މިސާލެކެވެ .އެއީ މުސްލިމުން
ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭނޭ ގޮތެވެ .ސޫރަތުއްނިސާއު ގެ ފަންސާސް ނު ަވ
ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަ ޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
"ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ .އަދި ރަސޫލާއަށް ވެސް
ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ވެރިންނަށް ވެސްމެއެވެ".
އަދި
ވަ ޙީކުރައްވާފައިވާ

ސޫރަތުލް

އަ ޙްޒާބް

ބަސްފުޅުގެ

ގެ

އެކާވީސްވަނަ

މާނައިގައިވެއެވެ.

އާޔަތުގައި
ނ
"ހަމަކަށަވަރު ް

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ﷲ ގެ ރަސޫލާގެ ކިބައިގައި ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާއެއް
ވެއެވެ".
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ކާއެއްޗެއްސާ މެދު ފާޑު ނުކިޔާށެވެ.
ކާތަކެއްޗާ

މެދު

ފާޑުކިއުމީ

ވަރަށް

ގިނަ

މީހުންގެ

ކިބައިގައި

ސ
ހަރުލާފައި ހުންނަ ވަރަށް ވިޔާނުދާ އާދައެކެވެ .އެއީއަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެ ް
ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ .މި ދުނިޔެއަކީ ހިތަށް އެރި ކޮންމެ ވަގުތަކު
ހިތަށް

ކޮންމެ

އެރި

އެއްޗެއް

ލިބޭ

ތަނެއް

ނޫނެވެ.

ދުނިޔޭގައި

ޔ ުކ
ބ ވަރަށް ވެސް ކާނެ އެއްޗެއް ނުލިބޭ ކިތަންމެ ބަ ަ
އަހަރެމެންނަށް ލި ޭ
ވާކަން ދަނެ ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވާންޖެހެއެވެ .އެހެނީ ކާތަކެއްޗަކީ ﷲ
ތަޢާލާ ދެއްވާ ވަރަށް އަގުހުރި ނިޢުމަތެކެވެ .އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތައް
އިތުރު ޮކށްދެއްވަނީ
ސާދަވަނަ

ޝުކުރުވެރިވާ

އާޔަތުގައި

މާނައިގައިވެއެވެ.

ﷲ

އަޅުންނަށެވެ.
ތަޢާލާ

އިބްރާހީމް

ވަ ޙީކުރައްވާފައިވާ

"ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުވެރިވާ

ކަމުގައި

ސޫރަތުގެ
ބަސްފުޅުގެ
ވަނީ

ނަމަ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް )ނިޢުމަތްތައް( އިތުރުކޮށްދެއްވާ ހުށީމެވެ".
އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް
ދުވަހަކު ވެސް ކާއެއްޗަކާ މެދު ފާޑުވިދާޅުވެ ނަހައްދަވައެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ހިއް ޕުޅާވާ އެއްޗެއް ލިބިލެއްވި ނަމަ ފަރިއްކުޅުއްވައެވެ .ހިއް ޕުޅާ ނުވާ
އެއްޗެއް ނަމަ ފަރިއްނުކުއްވާ ދޫކޮށްލައްވައެވެ.
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ށވެ އޮވެގެން ކައިބޮއި ނުހަދާށެވެ.
އޮ ޯ
ދަސްކުރާށެވެ .އަހަރެމެން އަނގަޔަށް ލާ ކާތަކެތި އަހަރެމެންގެ
ދަތްތަކުން ހަފާ ހިމުންކޮށްލަމުއެވެ .އެއަށް ފަހު ކުޅާއެކީ ދިރުވާލަމުއެވެ.
ދިރުވާލުމުން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އެތަކެތި ހިމުންވެދެއެވެ .ދެން
އެތަކެތި ކަރުތެރެއިން ލައިފާ ދަނީ މައިދާއަށެވެ .މައިދާއަކީ ކާތަކެތި
ހަޖަމުކުރާ ގުނަވަނެވެ .މައިދާ ޮއންނަނީ އިންސާނާގެ ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ
ހޮޅިއާއި ހިމަގޮހޮރާއި ދެމެދުގައެވެ .މައިދާއަށް ކާތަކެތި ދިއުމުން އެތަކެތި
ފިއްތާލުމަށް

ފަހު

އޮލަ

ދިޔާ

އެއްޗަކަށް

ހަދާލައެވެ.

އެއަށް

ފަހު

ހިމަގޮހޮރަށް ފޮނުވާލައެވެ .ހިމަގޮހޮރުން އިތުރަށް އަނެއްކާވެސް އެކާނާ
އިތުރަށް ޮއލަކޮށްލައެވެ.
ދެން މި ގޮތަށް އޭގައި ހުރި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ބައި
ހަށިގަނޑުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު ބޭނުން ނުވާ ބައި ބޭރު ޮކށްލައެވެ .މި
މަސައްކަތް ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކުން ވީހާ ރަނގަޅަކަށް ކުރުވަންޖެހެއެވެ.
އެހެންނޫނީ

އަހަރެމެންނަށް

ތަފާތު

ބަލިތައް

ޖެހެން

ފަށާފާނެއެވެ.

މިހެންވުމުން އޮށޯވެ އޮވެގެން ކައިބޮއި ހެދުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫނެވެ.
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އަދި އެއީ ބޮޑާވެރިކަމުގެ ސިފައެއްގެ އިތުރުން ކީރިތި ރަސޫލާ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ކިބައިގައިވާ ރިވެތި ނަމޫނާ އާ ވެސް
ޚިލާފުކަމެކެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
"ހަމަކަށަވަރުން
ނުހައްދަވަމެވެ".

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ށވެ ޮއންނަވައިގެން
ޮއ ޯ

ފަރިއްކުޅުއްވާ

ބ ޚާރީ-
–ރަވާހުލް ު

ކޮޅަށް ހުރެގެން ކައިބޮއިހެދުމާއި ދުރުހެލިވާށެވެ.
ޮކޅަށް
އަނަސް

ބިން

ހުރެގެން
މާލިކް

ކައިބޮއިހެދުމާއި

ބެހޭ

ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

ގޮތުން

އެއްފަހަރެއްގައި

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ

ޢަލައިހިވަސައްލަމް އާ ސުވާލު ދެންނުވުމުން ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ އަދި
މާ ހުތުރު މާ ނުބައި ކަމެކެވެ ".މި ނޫނަސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކިތަންމެ
ހަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .އެހުރިހާ ޙަދީޘްތަކެއްގެ އަލީގައި
ބއި
އިސްލާމްދީނުގެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ކޮޅަށް ހުރެގެން ކައި ޮ
ހެދުމަކީ މަކްރޫހަ ކަމެއް ކަމުގައެވެ .ތިޔަކުދިންނަށް ވެސް އެނގޭނޭ
ފަދައިން މަކްރޫހަ ކަންކަމަކީ ކުރުމުން ފާފައެއް ނުވިޔަސް ނުކުރުން މޮޅު
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އިތުރުވެގެން ވާ އަދި އެކަންކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން ޘަވާބުވެސް ލިބޭނޭ
ކަންކަމެވެ.

ފެންތަށި އެއް ނޭވާއިން ހުސްކޮށްނުލާށެވެ .އަދި ފެންބޯ
ތައްޓަށް ނޭވާނުލާށެވެ.
އަހަރެމެންގެ
ކުރުމުގައިވެސް

ދީން

އަބަދުވެސް

އަވަސްއަރައިގަތުމުގެ

ބާރުއަޅަނީ
ބަދަލުގައި

ކޮންމެ

ކަމެއް

މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު

ހަމަޖެހިގެން ކަންތައްތައް ކުރުމަށެވެ .އެހެންވީމާ ފެންބުއިމުގައިވެސް ރީތި
އާދައަކީ އެއް ނޭވާއިން ފެންތަށި ހުސްކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ތިން ކޯވަރަށް
ބަހަލައިގެން ހަމަޖެހިގެން ފެންތަށި ޯ
ބ
ބއިރު ފެން ޯ
ބލުމެވެ .އަދި ފެން ޯ
ތައްޓަށް ނޭވާލުމީ ވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ .އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެ ިތ
ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
"ޖަމަލު ފެންބޮއި އުޅޭ ފަދައިން އެއްފަހަރުން ތިޔަބައިމީހުން
ބއި ނޫޅޭށެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް ތިޔަބައިމީހުން ދެފަހަރުން ނުވަތަ
އެއްޗެތި ޮ
ތިން

ފަހަރުމަތީން
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ބއިއުޅޭށެވެ.
ޮ

އަދި

ތިޔަބައިމީހުން

އެއްޗެއް

ބޮނީ
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ބއިމުގެ އަ ަ
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ކަމުގައިވަނީ ނަމަ ބިސްމި ކިޔާށެވެ .އަދި ބޮއި ނިމިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ

ﺤ ﻤ ﺪ ﻟ ﱠﻠ ﻪ ކިޔާ( ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރާށެވެ".
ނަމަ )ﺍﹾﻟ 

ކާ ޯބތަކެތި ދެއްވިކަންމައްޗަށް ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވެ
ޙަމްދުކުރާށެވެ.
ނ
އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްވަ ީ
އަޅުންނަށް

ޝުކުރުވެރިވެ

ޙަމްދުކުރާ

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އުފާވެރިކަމުގެ
"ކާއެތިކޮޅެއް

ޚަބަރުދެއްވާފައެވެ.
ކައިފައި

އެތަކެތި

ދެއްވިކަންމައްޓަ◌ަކައި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރާ އަދި ބުއިމެއް ބޮއިފައި އެ
ދެއްވިކަމައްޓަކައި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރާ އަޅާއަށް ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ
ރުހިވޮޑިގަންނަވާކަން ޔަޤީނެވެ".
އަދިވެސް

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

"ޝުކުރުވެރިވެ

ކައިބޮއި އުޅޭ މީހާ ކެތްތެރި ރޯދަވެރިޔަކު ފަދައެވެ".
އަދި ފަރިއްކުޅުއްވާ އަވަދިވުމުން އެކަލޭގެފާނު ދުޢާކުރައްވާ ކަމުގައި

ﺤ ﻤﺪ ﻟ ﱠﻠ ﻪ ﺣ ﻤﺪﺍ ﹶﻛﺜﲑﺍ ﹶﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎ ﺭﻛﹰﺎ ﻓﻴ ﻪ ﹶﻏ ﻴ ﺮ ﻣ ﹾﻜ ﻔ ﻲ
ރިވާވެގެންވެއެވެ)) .ﺍﹾﻟ 
ﺴﺘ ﻐﻨﻰ ﻋ ﻨﻪ ﺭﺑﻨﺎ((
ﻉ ﻭﻟﹶﺎ ﻣ 
ﻭﻟﹶﺎ ﻣ ﻮ ﺩ ﹴ
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ﳊ ﻤﺪ ﻟ ﹼﻠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬﻱ ﹶﺃ ﹾﻃ ﻌ ﻤﻨﹺﻲ ﻫﺬﺍ ﻭ ﺭ ﺯ ﹶﻗﹺﻨ ﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﹶﻏ ﻴ ﹺﺮ ﺣ ﻮ ﹴﻝ
އަދި ))ﺍ ﹶ

ﻣﻨﻲ ﻭ ﹶﻻ ﹸﻗ ﻮﺓ((

ރަ ާވހުއްތިރް ިމ ޛީ

މިއީ ވެސް އެކަލޭގެފާނު ފަރިއްކުޅުއްވާ އަވަދިވުމުން ބައެއް ފަހަރަށް
ދުޢާއެކެވެ.

ކުރައްވާ

މިއިން

ކޮންމެ

ދުޢާއެއް

ކީ

ކަމުގައި

ވިޔަސް

އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވެވުނީއެވެ.

މުސްކުޅިންނަށާއި ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް އިސްކަން ދޭށެވެ.
ކެއުމުގެ މަޖިލީސްތަކުގައި ޢިއްޒަތްތެރީންނާއި މުސްކުޅިންގެ މައްޗަށް
އިސްވެގަތުމަކީ ވަރަށް ހުތުރު ސިފައެކެވެ .އަބަދުވެސް ތިމާއަށް ވުރެ
އަދި

ޢުމުރުން

ދޮށީ

ކެއުމުގެ

މަޖިލިސްތަކުގައިވެސް

ބޮޑެތިބޮޑެތި

މީހުންނަށް އި ޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ.
އެމީހުންނަށް

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

އަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ ސުންނަތުން
ފެންނަނީ މި ގޮތެވެ.
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ކަނާތް ފަރާތުގައި ތިބޭ މީހުން ވާތް ފަރާތުގައި ތިބޭ
މީހުންނަށް ވުރެ އިސްވެގެން ވެއެވެ.
ލﷲ
އެއްފަހަރެއްގައި އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލު ﷲ ޞައް ަ
ޢަލައިހިވަސައްލަމްއަށް

ކިރުތަށި ޮކޅެއް

އެރުވުނެވެ.

އޭރު

އެކަލޭގެފާނުގެ

ކަނާތް ޕުޅު ފަރާތުގައި ހުންނެވީ ބަދަވީއެކެވެ .ވާތް ޕުޅު ފަރާތުގައި ހުންނެވީ
އަބޫބަކުރުގެފާނެވެ .އެކަލޭގެފާނު އެ ކިރުތަށިން ހިއް ޕެވުމަށް ފަހު ބަދަވީގެ
ކިރުތަށި

އަތަށް

ދެއްވާފައި

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

"އެންމެ

ފުރަތަމަ

ކަނާތްފަރާތުގައި ހުރި މީހާއެވެ .ދެން އެއާ ޖެހިގެން ކަނާތަށް ހުރި
މީހާއެވެ".

ރ-
-ރަވާހުލްބު ޚާ ީ

ދަޢުވަތު ދޭ މީހާ ކާންވާނީ އެންމެ ފަހުންނެވެ.
ބަޔަކަށް ދަޢުވަތެއް ދިން ނަމަ ތިބާ ވާންވާނީ އެމީހުން ކުރެ
އެންމެ ފަހުން ތައްޓަށް އެއްޗެހި އަޅާ މީހާ ކަމުގައެވެ .އަބަދުވެސް
ކެއިންބުއިމުގެ

ކަންކަމުގައި

މީހުންނަށް އިސްކަންދޭށެވެ.
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އަމިއްލަ

ނަފުސަށް

ވުރެ

ބޑަށް
ޮ

އެހެން

ދބުތައް
ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު
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*************
އޭ ދަރީންނޭވެ!
އިސްލާމްދީނުގައި ހުރި މިފަދަ ރިވެތި އަދަބުތަކުން
އަދަބުވެރިވާ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ތިޔަކުދީން ވާށެވެ .ﷲ
ތަޢާލާ ތިޔަކުދިންނަށް ބަރަކާތްލައްވާނެއެވެ.
*************

ސަފުހާ 24
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ބއިމުގެ އަ ަ
ކެއިން ު
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ފިހުރިސްތު
މުޤައްދިމާ

2

ލލު އެއްޗެހި ާކށެވެ!
އަބަދު ވެސް ޙަ ާ

3

ބަނޑުހައިވު ުމގެ ުކރިން ނުކާށެވެަ .އދި އިސްރާފުކުރުމުން ދުރުވެގަންނާށެވެ!

4

ށވެ!
ނނަށް ކާންދޭށެވެ! އަދި ފަޤީރުންނަށް އެހީވާ ެ
ނލިބިފައިވާ މީހު ް
ކާނެ އެއްޗެއް ު

5

ގިނަ މީހުން އެ ްއވެގެން ކެއުމުގެ ާމތްކަން

8

ޔއި ފަހުގައި އަތްދޮންނާށެވެ.
ކެއުމުގެ ކުރީގައް ާ

11

ށވެ.
އަބަދުވެސް ކާން ފަށާއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ފަށާ ެ

12

ކަނާތުން ކެއުން

14

ތަށީގެ އެއްފަރާތުން ކާށެވެ.

15

ދ ފާޑު ނުކިޔާށެވެ.
ކާއެއްޗެއްސާ މެ ު

17

ށވެ އޮވެގެން ަކއިބޮއި ނުހަދާށެވެ.
އޮ ޯ

18

ކޮޅަށް ހުރެގެން ަކއިބޮއިހެދުމާއި ދުރުހެލިވާށެވެ.

19

ބ ތައްޓަށް ނޭ ާވނުލާށެވެ.
ނލާށެވެ .އަދި ފެން ޯ
ފެންތަށި އެއް ނޭވާއިން ހުސްކޮށް ު

20

ކާބޯތަކެތި ދެއްވި ަކންމައްޗަށް ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރި ެވ ޙަމްދުކުރާށެވެ.

21

މުސްކުޅިންނަށާއި ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް އިސްކަން ދޭށެވެ.

22

ކަނާތް ފަރާތުގައި ތިބޭ މީހުން ވާ ްތ ފަރާތުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވުރެ އިސްވެގެން ވެއެވެ.

23

ދަޢުވަތު ދޭ މީހާ ކާންވާނީ އެން ެމ ފަހުންނެވެ.

23

ފިހުރިސްތު

24
)ނިމުނީ(
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ްދބުތައ
ަ ަބއިމުގެ އ
ު ްކެއިނ
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