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މްުސިލމްުނނަކީ ކިޔަމަންތިެރ ބައެކެވެ. 
"މްުސިލްމ"ގެ މާނައަކީ ބަޯލނބާ ކިޔަމަން 

ގެ އަމުރުފުޅު هللاގަނަްނީމހާއެވެ. ޭއާނ 
 ،މާއެކުކަނީްފޒު ކުރާނީ ލޯތްބާއި އުފާވިެރަތ

-އިލުާހގެ ަނީހ އުއްމީީދ ހިތަކާއިގެނެްނވެ. އެ 
ތާއި ރައްކާތެރިކަން ތަކާއި ުދރުހެލިވީާނ ސަލާމަ
ިޅވެފައިވާ ބިރުވެތި އެދޭ ޙާުލ، މަޑޮުމ

ހިތަކާއިގެނެްނވެ. އިސާްލމީްދނުގެ ަފރާތުން 
މަތިކުރި ކޮންމެ ކަމެއް ޭއާނ ބަލައިގްަނނާނީ 
 އިލާހީ ަދރުބާރުގެ މަތީ އަޯޑރެއްގެ ޮގތުގައެވެ.

ުދނިޔޭގެ އަމުރުތަކާއި މްުސިލމްުނނަކީ 
އި، އިސާްލމީ ތަަކށް ކިޔަމްަނ ގަތުުމގަޤަވާއިދު

އެކްަނކަން ވަޒަން ތަަރހައިގެ މްިނގަނޑުްނ 
ަފރުުދންގެ މުެދގައި ޭދދޭޭ، އެހެނީކުރާބައެކެވެ. 

ބެހެއްޓުމްަށ،  އިމެއްގައިހިނގާ މުޢާމާަލތުތައް 
ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލީަކ ކޮންމެހެން ބޭނުން 

ަލމައެއް ެނިތ ޖެހުނު ހަަމއެއް އެއްޗެކެވެ. 
އުޅެން ކޮންމެ ގޮތަކަށް މީސްތަކުން 

ަފަށއިފަިނމަ، ތިމާފަަދ އެހެން ިއްނސާންުނގެ 
މައްޗަށް ގޮތްކިޔައި، ައނެކާއަށް ބޭއިޙްތިރާމު 

 ޫނނެވެ.  ުދރަކު  ާނީނ މާ ކުރުން ޮއްނ
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 بلغوا عين ولو آية ދީނުގެމަގުު
  - البخاري رواه-

 އެއްލާނުލާ ރައްކާ ކުރައްވާ! ގެ އިސްމުފުޅުތައް ހުރެއެވެ.هللاގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި، މީ 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތާށެވެ!ޤާަވޢިދާއިުއުޞޫލަށްު  

ތާިމއަށް ެއނގުމެއް ުނާވ ކްަނކަމުގައި 
ފަދިައން  ބަހުގެ އަޅެއް ބުނަާނމަ، އެ ބްަސ

އަސްލު އުޞޫލުތަކާ ޚާިލަފްށ ވަކާލާތު 
އެވެ. ތާިމގެ ޮގތް ެދެމހެއްޓުމަށް ކުރެވްެނ ަފަށ

ގޮތުގައި  ޤަވާއިދު ުމގުރްަނ ަފަށއެވެ. މި
 ެދިމހެުރއްޖަެނމަ، އާޚިރު ަނތީޖާއަކަށްވީަނ

ސްލުތަކާއި ންަފސުގެ ދާިފއުގައި ީދނުގެ އަ 
 ޚިލަާފށް ވެސް ވާހަކަ ދްެއކެްނ ެފށުމެެވ.

އަމިއްލަ ޚިޔާލިާއ ބުއީްދގެ ނަޒަރިއްޔާ 
މީހުން އިސްކުރާ އްޗަށްީދުނގެ ހުކުމްތަކުގެ މަ

އަދުގެ ުދިނޔޭގައި ވަރަށް ގިނައެވެ. އެފަދަ 
 ޤަވާޢިދާއިމަީހކު ކަމުގައި ތާިބ ުނވާށެވެ! 

ީދނުގެ  !ހިތާށެެވ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އުޞަޫލްށ
އިމުން ބޭރުުނާވ ކޮންމެ ޤަވައިދަކަށް 
ކިޔަމްަނތިެރ ވަުމކީ ދެ ުދނިޔޭގައި ވްެސ އޭގެ 

ާލީމ އަސްލަކާ މަންފާ ލިބޭނޭ ކަމެކެވެ. އިސް
 ،ތަޢާރުޟުވާ އުޞޫލްެއ ުނވަތަ ޤަވައިދެްއނަމަ

ުދރުވެ  އި ޙިކްމަތްތިެރ ކަމާއެކު އެއާ
ރައްކާތެރާިވށެވެ! ހިުރހާ ކަމެއްގައިވެސް 

ރުހޮިވޑިގަނަްނވާ هللا އިޚްތިޔާރުުކރަންވީާނ 
  ޮގތެވެ. ކާމިޔާބު ވީާނ އޭރްުނނެވެ. 

أفضل دمحم  
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ކުރީކޮޅުގައެވެ. މުޞީބާތުގެ ކެތްތެރިާވންވީ   
 الشيخ حسن موسى فكري

އަކީ ދައުލަތް ހްިނގުމުގެ ކަްނކަމުން،  علمانية
ީދުނގެ ކަންތަތަކުގެ ތެރިެއން  ީދްނ ވަކިކޮށްުލމެވެ.

އަޅުކަމަކީ ަފރުދީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް 
ގޮވާލާ ގޮވައިލުމެވެ. އަދި ެއޫނން ެއންމެހާ 
 މުޢާމަާލތް ތަކެއްގައި ީދނުގެ ބާރުކަނޑުވައިލުމެވެ. 

ވެސް  އަޅުގަނޑުމްެނގެ މްުޖތަަމޢުގައި 
ގެ ވަކިތައް ަދީނ ހިއަްޕމްުނެނވެ. އެގޮތުން علمانية

"ީދްނ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް" ހާަދކަމަށް ބުނެ، 
"ސިޔާސީ" އެތައް ބަޔަކު ވަކާލާތު ކުރެއެވެ. 

إسالم އެބައިމީހުނަްންށ އޮޅިފިައޮއތް ަޙޤީޤަތަކީ، 
ީދަނކީ ިދިރއުޅުުމގެ ުފިރހަަމ ނިޒާމެއް ކަމެވެ. 

ރަސްކަލާނގެއާ ެދމުެދގައި  ތާިމއާއި ތިމާގެ ވިެރ 
ޮއްނނަ ގުޅުމާއި، އާއިލީ ގުޅުމާއި، އިޖްތިމާޢީ 

ވިޔާަފރީގެ  ،ގުޅުމާއި، ކާވެއްޏާއި ވަރިއާއި 
ެދމީހްުނގެ ެދމުެދގައި ޖެހޭ  ،މުޢާމަާލތްތަކާއި

ކަނޑައެޅާުމއި،  މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ނިޔާ 
ިދނުމާއި، އަމުރު މަޢުރޫފު  ކުށްތަކަށް އަދަބު 

 ،ެވިރަކްނ ިހްނުގުމެގ ުއުޞުލަތާކއި ، ހްިނގުމާއި
ވްެސ ވަނީ  ތައް حق  ޙާކިމާއާއި ރައްޔިތުްނގެ 

ީދުނގައި ކަނޑައަޅުއްވާއި إسالمމާތްެވގްެނާވ 
 ބަޔްާނކޮށް ދްެއވާފައެވެ.

ގެ އެއް އަސާސަކީ ީދނީ علمانية
މަީހކު އެދޭ ީދަނކަށް، އެ   މިިނވްަނކަމެވެ. އެ 

ކުރުްނތައް قبول މަީހކު އެދޭގޮތްކަށް އެމީހެއްގެ 
ތަކާބެހޭ ބައިނަލް  حق  ބެހެއްޓުމީަކ ިއންސާނީ 

އަޤްވީާމ މުޢާހަދާގައި ކަނޑައަޅައިފިައވާ ިއންސާނީ 
ީދނަށް إسالم އެކެވެ. ީމގެ މުރާދީަކ މީހަކު  حق  

ވީއެވެ. އަދި އެދީން އުޅެން ބޭންުނނަމަ އުޅްެނ
ދޫކޮށް މުުރތައުްދވާން ބޭންުނނަމަ އެކްަނވެސް 

 قبولކުރްަނވީއެވެ. ުނވަތަ އެއްވްެސ ީދެނއް 
ވެސް اختيار ުނކޮށް ހުރުމްަށ އެދަޭނަމ އެކުަމގެ 

ޭއާނއަށް ޮއނަްނންޖެހެއެވެ. ަނމަވްެސ މިއީ މާތް 
ގެ ޙުކުމްފުޅުތަކާ ކަނޑައިެޅގެން ތަޢާރުޟުވާ هللا

 ކަމެކެވެ. 
ޤަބޫލު هللا ީދްނ ޫންނ އެހެންދެީންއ މާތް المإس

 َّ ٍّ ٱُّٱ ުނުކރައްވޭާނކަްނ ވީަނ ައންގަވާފައެވެ.
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

މަާނއީ: "ީދނެއްގެ  (٥٨آل عمران: ) َّزبمب
ީދްނ ޫންނ ީދެނއް އެދޭމީހާ إسالمގޮތުގައި 

)ަދނާްނެށވެ!( ަފހެ، އެމާީހގެ ިކބަިއްނ )އެކަން( 
ގައި آخرةއެއް ުނުކރައްވާ ހުށްޓެވެ. އަދި، قبول

ޭއާނ ވާހުށީ، ގެއެްލނެިވގްެނާވ މީހްުނގެ 
 ތެެރިއނެްނވެ."
ގެ ުނރައްކާ ތެރިކްަނ ެއންމެ ޮބުޑ علمانية
ީދނަށެެވ. "ީދީނ މިިނވްަނކަން"  إسالمވެފައިވަނީ 

ހަޯދއިދުިނމަށް ވަކާލާތުކުރާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް 
އަކަށް ޭއާނގެ ީދނަށް އުޅުމީަކ އަެބއިމީހުން مسلم

ހުއްދަ ދޭކަމެއް ޫނނެވެ. މިސްކިތްތަކުގައި ބަންގި 
ން مسلمޮގވުމީަކ އެބަމީހުން ރޭުހ ކަމެއް ޫނެނވެ. 

އެމީހުންގެ ަދރުސްތަކާއި ހަފުލާތައް ބޭއްވަުމކީ މި 
 ީދުނގެ ޢަދުއްވްުނނަށް ރުހެވޭ ކަމެއް ޫނނެވެ.

އެ މަީހކު ހިތް އެދޭގޮތަކަށް ހެދުން 
އަކު مسلم އެޅުމަީކ އެމީހެއްގެ މިނިވްަނކަމޭ ބުނެ، 

ޭއނާގެ ީދާނ އެއޮްގތަށް ހެދުން އަޅަާނމަ، އެ 
ުދިނޔެ  މަީހކާމެދު ައިނޔާވެރިވުމީަކ އަދުގެ 

 އެވެ. حقيقةމުންދާ ދެެކ
ީދާނ ދެކޮޅު ފިކުރެއް إسالم އަކީ علمانية 

ބަޔަކު ބުރަ  ޫންނކަްނ ދެއްކުމަށް އެއް 
إسالم މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދެއެވެ. ަނަމވްެސ 

ގެ علمانيةއަކަށް مسلمީދންދެެކ ލޯބިވާ 
 ުނަރއްކާތެރިކަން ވަންހާަނވެފައެއް ުނެވއެވެ. 
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ނިޢުމަތްު ބުއްދީގެ   
هللا عبد شفيع الشيخ  

ިއންސާނަކަށް هللا ބުއްދި އަކީ މާތް 
ދްެއވެާނ ެއންމެ އަގުހިުރ އެއް ިނޢުމަތެވެ.  

އެ އިލާހު  ،އެހެން މްަޚޫލޤްުނތަކުގެ މައްޗަށް 
މަތިވެރި ކުރައްވައި ބަީނއާދަމު ކަރާމާތްތެރި 

ކުރެއްވީ ބުއީްދގެ ިނޢުމަތްުނެނވެ. ހެވާއި ނުބައި 
ިއންސާނާއަށް ެދނެގެަނވީޭނ އެ ބުއީްދގެ ބޭނުން 

ޮކށްގެެނވެ. 
ކައާުނިއ ުދނިޔޭގައި ވާާހ ކަންކަމަށް 
އެއްވްެސ އިސްތިސާްނއެއް ެނތި، ނަޒަރު 

އި، ފިކުރު ކުރުމްަށ އެ ހްިނގައި، ވްިސަނިއ ބަަލ 
އިލާހު ެއންގެވީ މި ސަބަބާ ހެުރއެވެ. އެހެނީ، 
ބެިލ ކޮންމެ ިދާމލަކްުނވެސް ެފނަްނީނ އެ 
އިލުާހގެ މަތިވިެރ ކަމެވެ. ނަޒަރު ހިންގި ކޮންމެ 
އެއްޗަކުން ދަލާލަތުކޮށޭްދީނ އެ އިލާހުގެ 
ކަށަކުޅުަދންވްަނތަ ކަމެކެވެ. ފިކުރުކޮށިްލ ކޮންމެ 

ނގި ކަށަވަރެުވގެން ާދނީ، އެ ިދާމލަކުން، ެއ
އިލުާހގެ އެއްކައުވަންތަކަމެވެ. 

މި ހިުރހާ ކަމެއް ިއންސާނާއަށް 
ހާސުިލވާން ައނަްނނީ، ޭއނާގެ ބުއްދި ބޭނުން 
ކުރި މިންވަަރކުނެްނވެ. ޤުރާުއނުގެ އެތައް 
އާޔަތެއްގައި، މިވެނި އެވެނި ކަމެއްގައި، ބުއީްދގެ 

ވަޙީކުރައްވާފައި އަހުުލވެރިނަްންށ ހެކިތަކެއް ވެޔޭ 
ވީަނ އެ ސަބަބާ ހެދިއެވެ. މެިވނި އެވެނި 

ވްިސަނއި ފުިކރު ކުރާ  ،ކަމެއްގައި ޢިބްރަތްވީަނ
ބަޔަކަށޭ ައންގަވައި ޚަބަރު ކުރައްވާފިައ ވަނީ 

އެހްެނވެއެވެ. 
ބުއްދި އަކީ މަިހއި މަތިވިެރ އެއްޗެކަށް 
ވީހިނދު، އެ ބުއީްދގެ ިނޢުމަތަކީ ިއްނސާނާގެ 

ެއންމެ ޮބުޑ ޢަދުއްވުކަމަށް ވްެސ ވެދެާނއެވެ. 
އެއީ އޭގެ ބޭނުން ެއންމެ ހެޮޔ ޮގތުގައި ހިފަން 

 ޭނނގިއްޖެ ަނމައެވެ. 
ބުއްދި އަކީ ޭއާނ އާއި ޙައްޤާ ެދމަެދްށ 

ހިނގައާިދނެއެވެ.  އެޅޭ ހުރަހަކަށް ެވގްެނވެސް
ިއންސާނާއަށް ޭއނާގެ ބުއްދަިއކީ ޫތނުފިލި 
ބުއްދިއެއް ކަްނ ެއނގި، އެ ބުއްދި އާ މެދު 
ޝުކުރެުވރިވުުމގެ ބަދުަލގައި ިކބުރެުވރިވެއްޖަެނމަ، 
ޭއާނއަށް ަމގު އޮޅިގްެނ ދިޔުން ޮއނާްނީނ ދާދި 

 ގާތުގައެވެ.
އޭރުން، ޭއާނ މަޑު ކުރާނެ ވިަކ ޙައްދެއް 
ޯނނާްނެނއެވެ. ޭއާނ ފުާޑ ުނކިޔާނެ ވިަކ ކަމެއް 
ޯނނާްނެނއެވެ. ހުރިހާ ކަމަކަށްވްެސ ަނޤުދުކޮށް 
ފުާޑ ކިޔުން، ޭއނާއަށް ހީވެފިައ ޮއނާްނީނ އެއީ 
ޭއނާގެ ބުއީްދގެ ތޫނުފިލިކަްނ ސާބިތުކޮށްދޭން 

 އެވެ. ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގަ
ޙައުްދްނ ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުްނ ބައެއް 

ބާއްވައިލައްވަާފއިވާ މަތިވެރި هللا މީހުން މާތް 
ޤަޠްޢީ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ވްެސ ިއންކާރު ކުރާ 
މަންޒަރު ެފެނއެވެ. އެއީ އެބައިމީހްުނގެ ބުއްދިއަށް 
އެ ޙުކުމްފުޅުތަކުގެ ޙިކުމަތާއި މަތިވެރިކަން 

ވާ ކަމެއް ުނިވސްނޭތީ އަެބއިމީހުނަްންށ ިދާމ
 ކަމުގައި ބުެނވިދެާނއެވެ. 

ުފިރހަަމ ބުއީްދގެ އަހުުލެވރިނަްނކީ، މާތް 
ކަމަކަށް ޙުކުމްފުޅެއް ކުރައްވާފައިވާކަން هللا 

ެއނގިއްޖެނަމަ، އެއީ ެއންމެ މަތިވިެރ ޙުކުމްފުޅު 
  ކަމާމުެދ ުފިރހަަމއަށް އީމްާނާވ މީހްުނެނވެ.
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ބޭނުންތޯ؟ ާވންު ތެރޭގައި ހެޔޮމީހުންގެ އެންމެ   
ޙިާމދު ޢަލީ ވީަޙދު هللا ޢްަބދު  

ެއންމެ ހެޔޮމާީހ ކަމުގައި ވުމަށް ނޭދޭނީ 
ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ގްޯސ މީހެއްކުަމގައި ވާކަށް  ަފެހ

އެކަކުވެސް ނޭދެޭނެއވެ. އަޅުގަނޑުމެން 
މްުސިލމްުނނަށް ވީތީ ހެޔޮނުބައި މްިނކުރުުމގައި 
ބަލާއުޅެނީ އިލާހީ ޙުކުމެަށވެ. ުނަވތަ ނަބަވީ 
އިރުޝާދަށެވެ. އެހްެނކަމްުނ ެއންމެ ހެޔޮ 
މަީހކުކުަމގައި ވުމަށް ވްެސ މި ހަަމިއން 

  މާތޯއެވެ؟ބަލައިލަ
ެއންމެ ހެޔޮ މުީހްނގެ ޞިފަތައް 
ބަޔްާނެވގްެނ ައންނަ ޙަދީޘްފުޅުތަށް ވަރަށް ވެސް 

ގެ هللاގަިނއެވެ. އޭގެތެރިެއްނ އެއް ޞިފައަކީ 
ކަލާމްފުޅު ުއނގިެނ އެހެން މީހްުނނަށް އެ 

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا ުއނގަނަްނިއ ިދނުމެެވ. ރޫަސލު
رُُكْم َمْن تَ َعلََّم "ޙީަދޘްކުރެއްވިއެވެ.  " اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ َخي ْ

"ތިޔަބައިމުީހްނގެ ތެރިެއން  -މަާނއީ: البخاري(.)
ެއންމެ ހެޔޮމީހަކީ، ޤުރާުއްނ ުއނގިެނ އެ ޤުރާުއން 

 ުއނގްަނަނއިދޭ މީހާއެވެ."
ޚުލުޤު ހެޔޮ މާީހ ވްެސ ެއންމެ ހެޔޮ  

މުީހން ތޭެރ ހިނމެނެއެވެ. އެކަމަށް 
ވެ. ޙީަދޘްކުރެއްވިއެ ملسو هيلع هللا ىلصކުރައްވާ ނަބިއްޔާ ތް ރާއިޝާ

މަާނއީ:  البخاري(." )َأْخاَلقًا ِإنَّ ِخَيارَُكْم َأَحاِسُنُكمْ "
"ހަަމކަށަވުަރން ތިޔަބައިމުީހްނގެ ތެެރިއްނ ެއންމެ 
ހެޔޮމަީހކީ، ތިޔަބައިމުީހްނގެ ތެެރިއްނ ެއންމެ 

 ."އަޚާްލޤް ރަނގަޅު މީހާއެވެ 
ތިބާއާ ެއންމެ ގިނިައްނ ބައްދަލުވާ ބަޔަކީ 
ތާިބގެ އަހުުލވެރްިނ ޫންނތޯއެވެ؟ އަހުުލނަްނށް 
ހެޔޮމާީހ ވެސް، ހިމެެނީނ ެއންމެ ހެޔޮ މީހްުނގެ 
ތޭެރގައެވެ. އަހުުލނަްންށ ެއންމެ ހޮެޔ ަފރާތަީކ މި 

އެވެ.  ملسو هيلع هللا ىلصުއންމަތުގެ މާތް ސާހިބާ މަުޙއްމަދު 
رُُكمْ " ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. އިތުރު އެކޭަލގާެފުނ  َخي ْ

رُُكْم ِِلَْهِلِه، رُُكْم ِِلَْهِلي َخي ْ  صحيح اجلامع(." )َوَأنَا َخي ْ

މަާނއީ: "ތިޔަބައިމުީހްނގެ ތެެރިއްނ ެއންމެ 
ހެޔޮމަީހކީ، އެމީހެއްގެ އަހުުލނަްންށ ެއންމެ 
ހެޔޮމާީހއެވެ. އަދި ތިމްަނަކޭލގާެފީނ އަހުުލނަްނށް 

 ."ެއންމެ ހެޔޮމީހާއެވެ 
އިޖްތާިމޢީ މްިނގަނޑުތަކުްނ ބަލާއިރު ެއންމެ 
ޮހޮޔ މާީހ ސަލާމްަށ ރައްދު ޭދެނއެވެ. 
މީސްތަކްުނނަށް ކާނޭްދނެއެވެ. އެކަމްަށ އިޝާރާތް 

ޙީަދޘްކުރެއްވިއެވެ.  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ކުރައްވާ ރޫަސލު
صحيح " )َوَردَّ السَّاَلمَ  الَطَعاَم، خريُُكْم َمْن َأْطَعمَ "

ުހްނގެ ތެެރިއްނ ެއންމެ ތިޔަބައީިމ"-މާނައީ: اجلامع(
ހެޮޔ މަީހކީ، މީސްތަކްުނނަށް ކާނޭްދީމހާއެވެ. އަދި 

 ސަލާމްަށ ރައްދޭުދ މީހާއެވެ."
މީސްތަކްުނނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމާއި، އެހެން 
މީހްުނނަށް ތާިމގެ ުފށުން ފައާިދވްުނވެސް އެއީ 
ެއންމެ ހެޔޮމުީހްނގެ ިލސްޓުގައި ވާ ބައެކެވެ. 

ވެއެވެ.  ގެ ޙަދީޘްގައިصحيح الرتمذي
"ތިޔަބައިމުީހްނގެ ތެރިެއްނ ެއންމެ ހެޔޮމީހަކީ، 
އެމީާހގެ ިކބިައްނ ލިބިދޭ ހެވަށް އުއްމުީދ ކުރެވޭ 
އަދި ޭއނާގެ ނުބައިކަމްުނ މީހުން 
ރައްކާތެރިވެގްެނވާ މީހާއެވެ." މިފަދައްިނެނވެ. 
އަދިވްެސ ޙަދީޘްގައި ވެއެވެ. "މްީސތަުކންގެ 

ްނގެ ތެރިެއން ތެެރިއްނ ެއންމެ ހެޔޮމަީހކީ، އެމީުހ
ކްުނނަށް ފައިދާބޮޑު މީހާއެވެ." ެއންމެ މީސްތަ 

  صحيح اجلامع()
މިފަދިައން ެއންމެ ހެޔޮމުީހްނގެ ތެރޭގައި 
ވުުމގެ ުފރުޞަތު ތާިބއަށްވްެސ އެބައޮތެވެ. ތިބާ 
އާއި ިދމާވާ ކަްނކަމުގައި، އެ ހާލަތަކާއި 
ގުޅޭޮގތުން ެއންމެ ހެޔޮ މާީހއަށް ވޭެވތޯ ބަލާށެވެ. 

 ގެ ޙުަޟރަތުގައި ހެޮޔކަން ޮބެޑވެ. هللاއެގޮތް 


