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  ސްަޓރީ ަންމބަރު:ރިަޖ، ޖަނަވީަރ  15  ،1442 ة خرجماد اآل 2 ،ހުކުރު ޢަދަދު: އަހަރު: 2

 ކަްނކަމާމުެދ  ޮބޑެތި  ިދާމވާ ޙަޔާތުގައި ުދނިޔޭގެ
 އިސްތިޚާރާ  ަނމަ، ުއނަދގުވާ  ިނންމްުނ ގޮތެއް 
 ކުރުމީަކ  އިސްތިޚާރާ! ކުރާށެެވ ގަިނ ކުރުން
 ޮގތްުނކުރެ  ދެ  މުެދ  ޙާލަތާއި ވެފައިވާ ކުރިމަތި
 ހެޔޮކަމަށް ަވގުތު  ޖެހޭ ޚިޔާރުުކރްަނ ގޮތެއް 
 ގައި حضرة ގެ هللا އެދި ދެއްކުމަށް ަމގު

 .ެދނެްނވުމެެވ

 ކުރުން إستخارة ގޮތުގައި ވިދާޅާުވ ޢިލްމުވެރްިނ
حرام  ތަާކއި،سنة ތަކާއި،واجب ީދުނގެ އޮތީ

 ފިޔަވައި  ކަންތައްمكروه ކަްނތަކާއި  حالل
 .ކަންކަމުގައެވެ  ހުއްދަ  ެދްނހިުރ

 ޖާބުިރގާެފުނ ރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
 ާއނުން ޤުރް ތިމްަނމްެނނަށް. "ވިދާޅުވިއެވެ
 ފަަދިއްނ  ދެއްވާ  ުއނގަނަްނިއ ސޫރަތެއް

 ކަމެއްގައި ހުރިހާ  ިދާމވާ ތިމްަނމްެނނަށް
 ުއނގްަނަނއި  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ކުރަން  އިސްތިޚާރާ
-ޙަދީޘް  އެކޭަލގާެފުނ އިތުރު. ދްެއވައެވެ

 މީހަކު  ތެެރިއްނ ބައިމުީހްނގެތިޔަ . "ކުރައްވައެވެ
 فرض ކޮށިްފނަމަ ގަސްތު  ކުރުމްަށ ކަމެއް
! ވެ ހިުށކަމެކުރާ ަނމާދްެއ ركعة ދެ ޫންނ ަނމާދު
 دعاء ގެإستخارة އެއަށްފަހު އަދި

 !"ވެކުރާހިުށކަމެ 

 ގެ إستخارة. "ވިދާޅިުވއެވެ هللا محوإبن القيم ر 
 ނިޔާ  ކަމެއްގައި ަމޤްޞަދަކީ އަސްލު

 އަށްهللا އެދި ދްެއވުމަށް  ކަނޑައަޅުއްވައި
 ވަކީލު  އިލާހްަށ އެ އެކު، ެދނެްނވުމާއި

 ،ިއކަމްުނާނކުޅުަދންވަންތަ ގެهللا އަދި. ކުރުމެެވ
 އިޚްތިޔާރު  ގޮތް  ހެޔޮ  އަޅާއަށް ޢިލްމުފުޅްުނ

 ޭއނާގެ  އެއީ هللا. އެދުމެެވ ވުމަށްކޮށްދްެއ
 މެީހއްގެ ކޮންމެ ޤަބޫލުުކރާ ކަމަށް ރައްބު

 ެއނޫން . ވެއެވެ ެވގެން  الزم މިަކން މައްޗަށް
 ރަަހ ( ޮފިނ) އީމްާނކުަމގެ ކަރުގައި  މުީހްނގެ

 މުެދ  ގޮތާއި  ނިޔާވުެވނު ޭއާނއަށް،. ނުލެާނެއވެ
 ަފެހ، ަނަމ ރުހެވޭ ދިަތކަމްެއނެތި  ހިތުގައި 
 ."ކެވެއެعالمة ބާއްޖަވެރިކުަމގެ އެއީ

އްގައި ވިަކގޮތެއް  ކަމެ އެއްވްެސ އެހްެނކަމްުނ
 ކަމެއްގައި  އެ  ަނމަ،ކުރަން ދަތިވެއްޖެ إختيار
 ކުރިން  ކަނޑައެޅުުމގެ ގޮތް  އަމިއްލައަށް ތާިމ

 ކްުނަނިނ ން އިއެ އަދި! ކުރާށެެވ  إستخارة
 ުނިވޔަސް  ކަމުގައި  އެދޭގޮތް ތާިމ ަނީތޖާއަކީ،
 އެހެނީ . ވާނެއެވެ ޤަބުޫލވާން  ރިުހ އެގޮތާއި
 ތާިބ  ޓަކައިށް އަتفس އަމިއްލަ ތާިބގެ

-އިރާދަ  ތިބާއަށްޓަކައި هللا ވެުރ، އެދޭގޮތަށް
   . ވާނެތީއެވެ  މަާރނގަޅު ކުރައްވާ ގޮތް
























































 
























































 

 

أفضل دمحم  

 بلغوا عين ولو آية ދީނުގެމަގު 
  - البخاري رواه-

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



ކަމަކީ  ހެިމނޭ އެއް ގައިގެ ތެރޭ އީމްާނކުަމ
ކެތްތެރިކަމެވެ. ައނެއްކަމީަކ ޝުކުރުވެރިކަމެވެ. 
 ކެތްތެރިކަމާއި އީމްާނކަމާ ހިުރ ގުޅުން،

ހިުރ ގުޅުންފަދަ އެވެ.  ހިަށގަނޑާއި ބާޮލ
ހިަށގަނޑުގައި ބޮލެއް ެނތަްނަމ ހިަށގަނޑުގެ 
ބޭނުމެއް ެނތެވެ. އީމްާނކަމާއެކު ކެތްތެރިކަން 

 ުނވަާނަމ އީމްާނކަމެއް ުނވެއެވެ.

ކެތްތެރިވްާނވީ މީުޞބާތުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. މުޞީބާތް 
 ملسو هيلع هللا ىلصލިައގްަނނަ ަވގުތުގައެވެ. ކީރިތި ރޫަސލާ 

 هللا رضيން ބަޔްާނކުރެއްވި ޙީަދޘް ައަނސް މިަކ
ގެ މާަހަނެއއް" ރިވާކުރައްވައި، ވިދާޅުވިއެވެ. عنو
ރުޮމން ދިޔަ ައްނހެނެއްގެ  ިއނދެގައި ޮދުށ

 ملسو هيلع هللا ىلص)އެއުްދވަހަކު( މާތް ނަބިއްޔާ ، ކައިރްިނ
ވަޑައިގަތެެވ. އެކަނބޭުލގެ ރޯތަން ހްިނގަވާ 

 ދެެކވަޑައިގެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ކަނބޯުލ 
" !އަށް ބިރުވެތިވެާށވެ! އަދި ކެތްކުރާށެެވ هللا

އެކަނބޭަލގެ ބުންޏެވެ. "ތާިބ ތިމްަނނާއާ 
ުދރަށްދާށެވެ! ތިމްަނާނއަށް ޖެހިފިައ މިވާފަދަ 
މީުޞބެާތއް ތާިބއަށް ނުޖެހީެނތާއެވެ!" އެއީ، ކޮން 
ބޭކަލްެއކަމެއް އެ ކަނބުލޭގެއަކަށް އެވަގުތު 

 ޭނނގެއެވެ.

. އެއީ މާތް ނަބިއްޔާ އެކަނބޭުލގެއަށް ބުނެވެުނވެ 
އެވެ. ެދން، އެކަނބޭުލގެ )ޭއާނއަށް ބުެނވުނު ملسو هيلع هللا ىلص

ގެ ملسو هيلع هللا ىلصެދަރވެ( މާތް ނަބިއްޔާ  ބަހުގެ މައްޗަށް
ދިޔައެވެ. އަދި ެދނެްނވިއެވެ.  ްށެގކަޮޅ

"އަޅުގަނޑަށް ތިޔައީ ކްޮނ ބޭކަލަކުކަން 
ޭނނގީުނއެވެ!" )އެބަހީ: އަޅުގަނޑަށް ެދނެްނވުނު 

ކުރައްވާށެވެ!(  އަދަބުކުޑަ ބަސްތަކަށް މަޢާފު 
َا" އެހިނުދ އެކޭަލގާެފުނ ޙީަދޘްކުރެއްވިއެވެ.  ِإَّنم

رُ  ހަަމކަށަވުަރން، މަާނއީ: " "اأُلوَل  الصمْدَمةِ  ِعْندَ  الصمب ْ

ކެތްތެރިކަންވީަނ މީުޞބާތުގެ ެއންމެ 
 (عليو متفق)އެވެ." ގަކުރީކޮޅު 

މީުޞބާތެއް ކުރިމަތިވާހިނދު، ދުލުން ބޭރުކުރަން 
ބަސްތައް ބުނެހަަދއި، ކުރަން ުނާވވަރުގެ 

މަށަްފުހ ެދްނ އެހެން ރުކު  ުނާވވަރުގެ ކްަނކްަނ 
ކެތްތެރިކަމުގެ ، ގޮތެއް ެނތިގްެނ ކެތްތިެރވަުމކީ

  ނެޫނވެ. ކަމްެއ މަންފުާކރޭާނ

ކެތްތެރިކަމުގެ ަދރުމަޔާއި ސަވާބު ެއންމެ 
ޮބޑެުވގްެނވަނީ މީުޞބްާތ ލައިގަންނަ ހިނުދގައި 

ށެވެ. މުޞީބާތުގެ ކެތްތެރިވާ ކެތްތިެރވަުމ
ވުުމގައެވެ. މީުޞބާތެއް  ކުރީކޮޅުގައި ކެތްތެރި 

ގެ هللاކުރިމަތިވުމުން އެކަމްަށ ކެތްތެރިވެ، މާތް 
ން އެކުަމގެ ަދރުމަޔާއި ސަވާބަށް އެދުމަކީ حضرة

ެއންމެ ހެޔެޮވގްެނާވ ކެތްތެރިކަމެވެ. އަދި 
ގެނެްދިވ އެއްޗަކާއި هللا ަދނަްންނވީ ކަމަކީ، މާތް 

ވެގްެނވީަނ ހަަމ އެ ކުްލ ްސ މިވެ  އެއްޗެއް ދްެއވި
އިލާހްަށ ކަމެވެ. އެއާިލުހ ލެއްވި ކޮންމެ 
އެއްޗަކާއި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ލައްވާފައިވަނީ ވަކި 

 މްިނވަަރކަށް ވިަކ އަޖަލްެއ ޖެހެންދްެނކަމެެވ.

َما َأَصاَب ِمن ﴿ .ވެވަޙީކުރައްވާފައިވެއެهللا މާތް 
ن قَ ْبِل  مُِّصيَبٍة ِف اأْلَْرِض َواَل ِف َأنُفِسُكمْ  ِإالم ِف ِكَتاٍب مِّ

َرَأَىا ِإنم َذِلَك َعَلى اَّللِم َيِسيٌ   (22)احلديد:  ﴾َأن ن مب ْ
 ،މަާނއީ: "އެއްވްެސ މީުޞބާތެއް

ތިމްަނަރސްކާަލނގެ އެ މުޞީބެާތއް ވުޖަޫދށް 
ކުރިން ފޮތެއްގައި )އެބަހީ: ލައުޙުލް  ެނުރއްވުުމގެ

މެނުވީ،  މަޢްފޫޡުގައި( ލިޔުއްވާފައިވާ ޙާލުގައި
ވިޔަސް ުނވަތަ ތިޔަބައިމީހްުނގެ އަމިއްލަ  ބިމަށް

ވިޔަސް އައިސް ނުޖެހެއެވެ.  ންަފސުތަކަށް
 ަފސޭހަ  އަށް ދިާދهللاހަަމކަށަވުަރން، އެކަްނތަކަކީ 

     ކަމެކެވެ."
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ންވީ ކުީރކޮޅުގައެވެ. މުޞީބ ތުގެ ކެތްތެރިވ   

 الشيخ حسن موسى فكري



 ަނ ޢަަދދިާއ ގުޭޅ( ަވ-8-1 2222)

ޙީަދޘްުކރެއްވި  ملسو هيلع هللا ىلصނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު  މާތް
 އަދި ” ަގއިވެެއވެ.ނައިބަސުްފޅެއްގެ ާމ

 އަޅުވެރިޔާގެ  މަތިވިެރކަްނ  ޢިލްމެުވރިޔާގެ
 މާތްކަްނ ހަނުދގެ ކަށަވީަރ މައްޗަށްވާަކން

 މައްޗަށްވާ ގެތިަރތަުކ ހިުރހާ އެހެން
-ަދންނަ  ހަަމކަށަަވުރން އަދި. ފަދިައްނެނެވ
. ވާރުތެަވރްިނެނެވ ނަބީބޭކުަލންގެ ބޭކުަލްނަނީކ

 ތިަރކައިގެ  ނަބީބޭކުަލްނ  ހަަމކަށަވުަރން،
. ޫދުނކުރައްވައެވެ ިދުރހަމެއް ީދާނރެއް އިޮގތުގަ
 ދުޫކރައްވައި  ޮގތުގައި  ތިަރކައިގެ ުލންއެބޭކަ

 ޢިލްމު އެ ަފެހ،. ޢިލްމެެވ ވަޑައިގެްނނެވީ
 ަނޞީބެއް  ޮބޑެުވގެްނާވ މާީހ ލިބިގްެނފި

 ".ކަށަވަރެވެ ހޯދައިެގނިްފކަްނ

 ކުރީބައިގައި، ޙީަދޘްުފުޅގެ  މި ވްެސއަދި
 މަތިވެރިކްަނ  ލިބިގްެނވާ  ޢިލްމެުވރިޔާއަށް

 ގެޭއާނ ެއޮގތްުނ،. ބަޔާްނުކރައްވާފައިވެެއވެ
 ޙްަޟރަތުގައި ގެهللا މާތް ފްުއސެވުމްަށ ާފަފ
 ކަމަށް ަދނަްނާވ މްަޚޫލޤުން ހިުރހާ

 ِف َمنْ  َلوُ  لََيْستَ ْغِفرُ  اْلَعالِ  َوإنم ). އައިސްފައިވެެއވެ
َمواتِ   (اْلَماءِ  ِف احْلِْيَتانُ  َحَتم  اأَلْرضِ  ِف  َوَمنْ  السم
 ޢިލްމެުވރިޔާއަށްޓަކައި ހަަމކަށަވުަރން"-:މާނައީ
. ކުރާެނއެވެ އިސްތިޣާްފރު  މްަޚޫލޤުން ހިުރހާ

 ާދނެްދެނއެވެ." މަަހށް ެފންގަނޑުގައިވާ

 ރުއްސެވުން ގެهللا މާތް ްނެމ،ހަަމ އެހެ އަދި
 ުނކުމެއްޖެ ޙިާސލުުކަރްނ ޢިލްމު އެދިގެން 

 هللاަމގެއް މާތް  ެނާދ ސުވަުރގެއަށް، ށްއަމާީހ
 ންގެމަާލއިކުަތ. ޮކށްދްެއވައެވެ  ތަނަވަސް 

 َسَلكَ  َمنْ " .އަޅުއްވަެއވެ ހިޔާ ވަރުަފުޅތަުކން

لَ  ِعْلًما، ِبوِ  يَ ْبَتِغي َسِبْياًل   َوِإنم  اْْلَنمِة، ِإَل  َطرِيْ ًقا َلوُ  هللاُ  َسهم
 "َيْصَنعْ  ِبَا ِرًضا اْلِعْلمِ  ِلطَاِلبِ  َأْجِنَحتَ َها لََتَضعُ  اْلَماَلِئَكةَ 
 ުއނގެނުމްަށ ަމގެއް ހިފައިފި "ޢިލްމު-މާނައީ:
 تبارك وتعالهللا  ަމގެއް  ދިއުމްަށ ސުވަުރގެމާީހ 

 ހަަމކަށަވަރުން  އަދި  .ޮކށްދެއްވަެއވެ ތަނަވްަސ
 ޙާުލ މީހާއަށް ރުހިގްެނވާ  ުއނގޭެނ
ެއނާގެ މައްޗަށް  ވަރުަފުޅތަުކން ްނގެމަާލއިކުަތ

 ެވ."އަޅުއްވަެތ ހިޔާ

 މާތްކަމާއި  ުއނގެނުުމގެ ޢިލްމު ޝަރުޢީ
. މިފަދިައްނެނވެ ހީުރ މަތިވިެރކަްނ
 ތެރިެއްނ  އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެހެްނކަމްުނ،

 ީދނުގެ ގެهللا މާތް ،ވްެސ މުސިްލަމކު ކޮންމެ
 ލިބޯޭތ މްިނަވރެއް ކޮންމެެވސް ޢިލްމްުނ

 .ކުރަްނާވެނެއވެ  މަސައްކަތް

 ަދުރސްތައް ،އިކިޔަ ފްޮތތައް ީދނުގެ ގެهللا
 އޭގެ ،ހިތުަދސްކޮށް ޤުރާުއްނ ،އަޑުއަހައި
 ،ުއނގިެނ ފްޮތތައް ޙީަދޘް ،ބަލައި ތަްފސީރު

 ހެދުމަކީ  ިދާރސާޮކށް ޝަރަޙަ އޭގެ
 ތޭެރަގއި ތަާވުލގެ ުދަވުހގެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ

 މި ކަްނކަްނ . ވެކަމެކަްނ މިުހްނުމ ހެިމުންނ
ޢިލްމީ  .ވެ ކުރެވާިދެނެއ ވްެސ ތެިބގްެނ ގޭގައި

ރެއާއި ުދާވުލ  ަދުރސްތަކާއި ޯފރަމްތަކުްނ
ަފސޭހަކަމާއިއެކު ޢިލްމު ލޭިބނޭ ަމގުތައް 

ޢިލްމު މިއަދު މަިވނީ ތަނަވަސެްވގެްނނެވެ. 
ުއނގެެނން ލިޯބކުރުން އެއީ މި ކަމަށް އެޅޭނެ 

 ެއންމެ ުފަރތަަމ ފިޔަވަޅެވެ.

 ީދނުގެ އެިއާލހުގެ އަޅަމްެނަންށ هللا މާތް
 !ވެ ދޭ ނ ދެއްވާާފ ވްިސުންނ  ހެޔޮ ޢިލްމާއި
  !އާމީން
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 ޢިލްމުގެ މ ތްކަން

 الشيخ شفيع عبد هللا



 ފުއުްދމަކީ  ޣަރީޒާތައް ޖިންސީ ކެއުންބުއިމާއި
 އަސާސީ  ލައްވާފައިވާ ޠަބީޢަތުގައި ިއންސާނީ

 އެދުްނތައް  ހަވާނަފްސުގެ . ބޭންުނތަކެކެވެ
 މިކްަނކަން  ބީދިައްނ، ާދެނ  ހަންމަތަކުރިެވގެން 

 ދްެއވާފައިވަނީ  ކުރައްސަވައި  ަމގުޗާޓު ފުއޭްދެނ
 ނީގެ ކައެިވ. ީދނުގައެވެ އިސާްލްމ މާތްެވގްެނާވ 

 އެދުން  ޖިންސީ ތެރިެއްނ ގުޅުުމގެ މަތިވިެރ
 ތަކެތްިނ  ޙާަލލު ހުއަްދވެގްެނވާ ފުއުްދާމއި،

 .ކުރުމެެވ  ބަނޑުުފރާނަމުއްތި

 ަދރަޖައަށް  އެއް އިވާންުނނެކޭހަ ބުއިްދުނވާ
 އިރުޝާދު  ނުދިއުމަށް ވެއްޓިގެން ިއންސާނުން

 ިއންސާނާގެ  ކުރައްވާފައިވީަނ، އަމުރު ދްެއވައި
 ާޢންމު  ޖަމާޢީ މަސަްލަޙތުތަކާއި، ޚާއްޞަ ަފރުދީ

 އެކަށަޭނ  ޙާިމޔަތްކުރެވެޭނ ވްެސ މަސަްލަޙތުތައް
 .ވީތީއެވެ  ަމގުކަމުގައި އެ ހަަމ ަމގަކީ

 ުފރިގެންވާ  އިމްތާިޙުނތަކުްނ ޙަޔާތަީކ  ުދިނޔޭގެ
 އަގެއްގެ  ުނިކޔަމްަނތެރިކުަމގެ. ގޮވައްޗެކެވެ
 ކިޔަމްަނތެރިކަމުގެ  ުނވަތަ ޢުޤޫބްާތ ގޮތުގައި

 ިނޢުމަތްތައް  މަތިވިެރ  ގޮތުގައި  ިއނާމެއްގެ
 ޮގވްާނުކރުމުގެ  ޙަޔާތަށް  އުޚްރީަވ ދްެއިވގެންދާނެ
 .ުދނިޔެއެވެ  މި ހަަމ ވްެސ ަދނުޑބިމަީކ

 ނެުލވޭނެ، ކެތްކޮށް ވްެސ ސިކުްނތަކަށް ަފިޅ 
 މިންޖުކޮށް  ޢަޛާބްުނ ވޭނެްދނިވި  ަނަރކައިގެ

 ކޮޅްުނވެސް  ުދވަހުަކ  ކަންކަމާއި، ުދުރކޮށޭްދެނ
 އަހާފައުިނާވ  ކަންފަތަކުްނ ދެކެފައުިނާވ  ލޮލަކުްނ 

 ުނުކރޭެވ  ވްެސ  ރުތަޞައްވު ހިތްމައްޗަށް އަދި
 ުލވެވެޭނ ވިާޞ  ިނޢުމަތަށް މަތިވިެރ ސުވުަރގޭގެ
 އިސްާލމީްދނުގައި  ކަންތައްތައް ެއންމެހައި 

 .ެދވިގެންވެއެވެ  އިރުޝާދު ބަޔްާނުކރިެވ

 ިއްނތިހާއަށް  ތެރިކްަނ ކެތް ކިޔަމްަނތެރިކަމާއި
 އެއް  އެފަދަ  ރޯދައަކީ  ،"އައްޑަަނ" ހިމިެނގްެނާވ
 ހިމެނޭ  ުދވާލްެއގައި  ރެއަކާއި . ވަޞީލަތެވެ 
 ވަރަކަށް  ސާދަ ތެރިެއްނ  ގެ ساعة ސައުވްީސ
 ޣަރީޒާތަކާއި، ޖިންސީ ކެއުންބުއިމާއި، ގަޑިއިރު،
 ތިމާ  ސްތަުކންބަ ޢަމަލުތަކާއި ެއންމެހައި ބޭއަދީަބ

 ެއންމެ  ަމގުގައި ގެهللا ރައްކާތެރިކޮށް، ުފިރހަަމއަށް
 ަނރަކައިގެ  ހަިފއިފަިނމަ، ވްެސ ރޯދައެއް
 ުދރަށް  އަހަރުތަކެއް  އެތަކެއް ޢަޛާބާ  ވޭނެްދނިވި 

 ލިބޭ  އަޖުރު ަދރުމައާއި  ހެޔޮ ގެންގްޮސ ތާިމ
 .ހެިމެނެއވެ ރަޯދ  އެ  އަޅުކަމެއްކުަމގައި  މަތިވިެރ

 ވީަނ  ވްެސ  ދެއްވްުނ ސަވާބު  އަޅުކަމުގެ  ރޯދައިގެ
 خاصّ  ުފޅަށްذات އިލުާހގެ އޯގާވްަނތަ

 ަނަމ  ބަހުރުވިައްނ  ޒަމާުނގެ މި. ކުރައްވާފައެވެ 
 ގޮތެއްގައި " ައނިްލމިޓެޑް" ަދރުމަ ސަވާބާއި
 ުދނިޔޭގެ  އަޅުކަމަކީ، މަތިވިެރ  ރޯދައިގެ  ލިިބގެންދާ 
 ެއންމެ  ކުރެވެޭނ ޙަޔާތަށްޓަކައި  އުޚްރީަވ  ބިމުގައި 
 ުމްނމިުހ ހެިމނޭ ތެރޭގައި ތަކުގެ ގޮވާްނ އަގުހިުރ 

 ީދގެން  ކަސިޔާރުވިޔަ ހަނާދނުން ގޮވާމެއްކަްނ
 ޢަމީަލގޮތްުނ  ކުރުުމގައި ގޮވާން އެ. ުނވެާނެއވެ

 ،"އްއެربح" ކޮންފަަދ  އެއީ، ެދިމހެުރވިއްޖެނަމަ
   ތޯއެވެ؟( ފައިދެާއއް)
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