
 ީދނުގެމަގު                                            93 مجادى اآلخر ة 2441
 

 

  
  ސްަޓރީ ަންމބަރު:ރިަޖ، ޖަނަވީަރ  22 ،2441 ة خراآل ىجماد 9 ،ހުކުރު ޢަދަދު: އަހަރު: 1
























































 
























































 

 

 بلغوا عين ولو آية ދީނުގެމަގުު
  - البخاري رواه-

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

މްދީނުގެުޢިލްމަށްުލޯބިކުާރުބައެކެވެ.ދިވެހިންަނކީުއިސްލާ  

 ުނހަނުއިސާްލމީްދނަށް ިދެވހިނަްނީކ 
ކުރި ީދީނ ޚިދުމަތުގައި އަތުލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. 

ގައި ަފސް ހިނދްެއލަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ އިއޮޅަ
ީދނުގެ  އެ ނުޖެހި ތައްޔާރަށް ތޭިބ ބައެކެވެ.

އެ ޢިލްމު ފުެތރުމަށް  ޢިލްމު ުއނގުެނމާއި
 ވްެސ ާފރަވެރިވާ ބައެކެވެ.  އަބަދު

"ީދުނގެމަގު" ޝާއިޢު ކުރަން 
 މި ަނީނެފްނައނެއްކާ ވެސް މިއަދު ެފުށމާއެކު 

އިސާްލމީްދުނގެ ޢިލްމު ވެ. ެދނެްނިވ ަޙޤީޤަތެ 
 ތިޔަބޭފުޅްުނ ފުެތރުމަށް މި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް 

ށް ދެއްވާކަމީ އަޅުގަނޑުމްެނަންނ އެއްބާރުލެއުްވ
މްަށޓަކައި ތިޔަ ފަލެކެވެ. އެކައުޮބޑު ލޭިބ ވަރަށް
ޔްުނތެރިނަްންށ ހިތުގެ ެއންމެ ކިހިުރހާ 

ރި ޝުކުރެއް އިޚާްލޞެްތ ުފންމިނުން ވަރަށް 
 އަރިސްކުރަމެވެ.

ޗާޕު ކުރެވޭ ޢަދަދު "ީދުނގެމަގު" 
ނަްނނީ މި ައ ްށއެއް ހުުކރްުނ ައނެއް ހުުކަރ

ވަނީ  ގެނެްދޭވ ރްަށރްަށ ވްެސ އިތުރުވަމުނެްނެވ.
އިތުރެވެ. މިކަމްުނ ދައްކުވައިދެނީ ީދނީ 

 ޢިލްމްަށ ިދވެހްިނ ލޯބިކުރާ މްިނވަރެވެ.

"ީދުނގެމަގު" ބޭންުނާވ ރްަށރަށުން 
ގުޅުއްވައިގެން އެކުަމގެ  ާންނއަޅުގަނޑުމެ

 މްަށ ަދނަްނވަމެވެ.ވުިއްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެ 

މާިހރްަށ ވެުރ ގަިނ ަފރާތްތަކަށް 
"ީދުނގެމަގު" ޯފުރކޮށް ިދނުމްަށ ޗާޕްކުރާ 

ަނ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެކަމްަށޓަކައި ޢަދަދު ގި
ތިޔަބުޭފޅްުނގެ ހެޔޮދުޢާއަށް އަޅުގަނޑުމެން 

މި ކަމުގައި ބަރަކާތް އަބުަދެވސް އެދެމެެވ. 
ލެއްވްުނ އެދި ދުޢާކުރައްވާށެވެ! ވެވުނު 

  ވަަރކުން ހެޔޮކަްނކަމަށް ހަޭދކުރައްވާށެެވ!

 ކިތްަނެމ ުކޑަމިންވަރެއް ވިޔަސް 
 ބަޔާން ކަްނ މުހްިނުމ ކުރުުމގެ ޞަދަޤާތް
 ޙަދީޘް  ملسو هيلع هللا ىلص މަުޙއްމަދު ނަބިއްޔާ  މާތް ކުރައްވާ 

ކުރެއްވި ބްަސުފޅެއްގެ މާާނގައި ވެއެވެ. 
 (عنو هللا رضى) ޙާތިމް ބުުނ  ޢަދިއްޔު"

 އަރިއަހުން  ގެ ملسو هيلع هللا ىلص هللاރަސޫލު. ވިދާޅުވިއެވެ
 ަފޅިއެއްގެ  ކަދުރު ". އަޑުއެއްސެވީމެެވ  ތަިމން

 ސަލާމަތް ަނރަކައިން  ަނމަވްެސ  މްިނވުަރން
އަޅަމެންގެ . هللا )ޞަޙީޙް ބުޚާރީ( !".ވެާށވެ

   ިކބިައން ޤަބޫލު ކުރައްވާނޭދވެ!
أفضل دمحم  
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ދްެއވާ އެއްޗެކެވެ. هللا ރިޒްަޤީކ މާތް 
ގަިނގިނިައްނ ރިޒްޤެުދއްވާ ) الرَّزَّاق  އެކާަލނގެއީ 

އިލާހު( އެވެ. ރިޒްޤު ތަނަވަސްވުުމގެ ބައެއް 
 ސަބަބުތަކީ:

 .ކުރުމާއި ތައުބާވުން  އިސްތިޣާްފުރ 

 ކުރުމާއި ތައުބާ ވުމަކީ  އިސްތިޣާްފުރ
އިލާހަށް  ވެ. އެފައެ ސިލޯބިވޮެވޑިގްަނނަވާ ދެ هللا 
 ޤު އަޅްުނނަށް ރިޒް ގަިނިއްނ އިސްތިޣާްފުރ ކުރާގަިނ

ވަނަ  01 ވެއެވެ. ޫނުޙ ސޫރަތުގެެވގެން ތަނަވްަސ
"ތަިމން  ވަނީ:އި ވަަނ އާޔަތުގަ  00އާޔަތާއި 

: ޫނުޙގެފާނު( އެބައިމީހުނަށް ކަލޭގެފާނު )އެބަހީ 
ރައްބަށް ވިެރ ެދނެްނވީމެެވ. ތިޔަބައިމީހްުނގެ 

އިސްތިޣާްފރުކޮށް ަދނަްނވާށެވެ! އެކާަލނގެއީ 
ފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.  ގަިނގަިނިއްނ ފަާފ 

 މައްޗަށް  ތިޔަބައިމީހްުނގެ އެކާަލނގެ( އޭރުން)
 ".ޮފނުއްވެާނތެވެ ވޭާރ( ގޮތުގައި ވޭެހ) ޯބކޮށް

 .އަށް ބިރުވެތިވްުނ )عز وجل(هللا 

އަށް ބިރުވެތިވްުނ މިއީ ރިޒްޤު هللاމާތް 
ތަނަވްަސވުމުގެ ސަބަބެކެވެ. އަދި ދިަތ ުއނަދގޫ 

ތަކްުނ މާީހ ސަލާމަތް ކޮށޭްދެނ ވެސް ޙާލަތް 
ޠަލާޤު  އިކަމެކެވެ. އެކަން ބަޔްާނކުރައްވަ 

ފައި ވީަޙ ކުރައްވާهللا ސޫރަތުގައި މާތް 
 ވެރިވާމާީހ ތަޤްާވ އަށް اّللَّ  އަދި" ވެއެވެ.

 ުނކްުނނާނެ  ޭއނާޔަށް އެކާަލނގެ  !(ަދނާްނެށވެ)
 ުނުކރާފަދަ  ހީވެސް އަދި .ދައްކަވެާނތެވެ  ަމގެއް

 ރިޒްޤު  ޭއނާޔަށް އެކާަލނގެ  ގޮތްގޮތުން
 ".ދްެއވެާނތެވެ 

 .މަސައްކަތްކުރްުނ  އެކަމްަށ  ވަކީލުކުރުމާއި، އަށް هللا

يَ  اْْلَطَّاب   ْبن   ع َمرَ   ިކބަިއްނ  ގެ َعْنو   اّللَّ   َرض 
. ޙީަދޘްކުރެއްވިއެވެ  ملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލު . އެވެ ރިވެާވގްެނިވ 

 ވަކީލު  އަށްهللا ގޮތުގައި ޤު އްޙަ  ތިޔަބައިމުީހން"
 ދެއްވާ  ޤުރިޒް ޫދިނސޫފާސޫތަްޕްށ ކޮށިްފނަމަ
. ދްެއވީހެވެ ޤުރިޒް ށް ަނމުީހްނ ތިޔަބައި ފަަދިއްނ 
. ހުސްބަނޑާއެވެ  ުނކްުނނަނީ ހެނުދުނ އެތަކެތި
." ބަނޑުުފރައިގެނެްނެވ  ައނަްނީނ ެއނބުރި ހީަވރު

 (އަޙްމުަދ އިމާމު)

 .ރަޙިމުގެ ގުޅުން ެދމެހެއްޓުން 

މަކީ ވެސް ކޮށް ެދެމހެއްޓުރަޙުިމގެ ގުޅުން ޤާއިމު
ތަނަވަސެްވގެން ައންނަ އޭގެ ސަބަބުްނ ރިޒްޤު 

 ނަބިއްޔާ މަުޙއްމަދު މަތުގެ މާތް ްނުއ ކަމެކެވެ. މި
ތިބާގެ އުމުުރގައި "   ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ملسو هيلع هللا ىلص

ބަރަކާތް ލްެއވި، ރިޒްގު ތަނަވަސްވުމަށް 
ުމގެ ިޙބޭންުނާވ މީހާ( ަރއެބަހީ ލޯބިކުރާމާީހ )

 " )ބުޚާރީ، މްުސިލމް(!ވެ ށެަދަމހައްޓާގުޅުން 

 .ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުން هللا

ގެ هللاމާތް  ތިބާގެ މާުދ  ހަަމއެހްެނމެ، އަދި
ރިޒްޤު  ހޭދަކުރުމްުނ ވްެސަމގުގައި 
މިަކން ބަޔާން ކުރައްވާ ވެ. އާދެއެ ތަނަވަސެްވގެން

 خم حم جم هل  ملُّٱٱ ޙީ ކުރައްވަނީ ަވهللا ތް މާ
 -މަާނއީ: ٩٣ سبأ: َّمنهن خن حن ممجن

ތިޔަބައިމުީހން ހޭދަކުޅަ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު "
އެކާަލނގެ ދެއްވެާނއެވެ. އެއީ ެއންމެ ހެޔޮ 

    އިލާހެެވ."ރިޒްޤެުދއްވާ 

ަސބަބުތައްު ތަަނވަސްވުމުގެުރިޒްޤުު ޙަލާލު  
 الشيخ مـحمد شافع

2 
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 އަކީ ملسو هيلع هللا ىلص މަުޙއްމަދު ރަސޫލާ  ކީރިތި 
. ިއންސާނާއެވެ  ހެޔޮ  ެއންމެ ުދްށ ުދިނޔެ

 ށް ިއްނސާނިއްޔަަތ  މިުޅޚަލްޤުތަކުްނާނިއ  ެއންމަެހއި
 ރަޙުމަތުގެ  ވެވަޑައިގްެނ ގައިކަމު މިސާލްެއ ހެޔޮ

 ކަށްޓަކައި ފައަސިއެ  އެކޭަލގާެފަނކީ،ނަބިއްޔާއެވެ. 
 ހުރިހާ  މަތިވިެރ އަޚާްލޤީ  ލޯބިވެާނ ދެެކ ިއންސާނަކު

 ވްެސ  ސިފުަފުޅތައް ބޭރުުފުށގެ ،ކާއިަކ ތަުފުޅސިފަ
 .ވެ ެކބޭފުޅެ  ުފރިހަަމ އެހާމެ

އޮތް  ކޮންމެ ިއންސާނަކަށްވްެސ ބެލެން 
އިތުރު  ކީައަނމާޫނ ހެޔެޮވގްެނާވެއންމެ 
 މަދަޙަ  އެކޭަލގާެފނަށް هللاމާތް. ވެ އެކޭަލގާެފެނ
 نن من زن ُّٱ .ައންގަވާފައިވެއެވެ  ވަޙީކުރައްވައި 

 ހަަމކަށަވަރުން، އަދި" -:މާނައީ  ٤ القلم: َّ  ين ىن
 ޚުލްޤުުފޅެއްގެ  މާތެްވގްެނާވ  ވީަނ ކަލޭގެފާނު

 ."ކަށަވަރެވެ  މަތީގައިކްަނ 

 ުފރިހަަމއަށް އަށްملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ  ކީރިތި 
 ކޮންމެ  ވުމަކީ  ލޯބި  ދެެކއެކޭަލގާެފުނ ތާަބވުމާއި 

. ކަމެކެވެ  ވާޖިބުވެގްެނވާ މައްޗަށް މްުސިލމެއްގެ
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ. ވީަޙކުރައްވާފައިވެއެވެ هللاމާތް

 ١٣آل عمران:  َّ نب  ... ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 ތިޔަބައިމުީހން،! ވިދާޅުވާށެެވ ކޭަލގެފާނު " -:މަާނއީ
 ަފހެ، ވާނަމަ، ލޯބިވާކުަމގައި  ތަޢާލާއަށް هللا

! ވާށެެވ ޢަތަަބ ކަލޭގެފަާންށ ތަިމން ތިޔަބައިމީހުން،
-ލޯބިވެ  ތިޔަބައިމީހުނެްދކެ ،هللا އޭރުން،

 ތިޔަބައިމީހްުނނަށްޓަކައި  އަދި .ޮވޑިގަނަްނވެާނއެވެ 
 ."ދްެއވާނެއެވެ  ފުއްސަވައި  ފަާފތައް  އިމުީހްނގެތިޔަބަ

 مل خل ٱُّٱ .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ  އަދިވްެސ

 ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ١٣األحزاب:  َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

 ރަސޫލާ  އެކާަލނގެ  އާއި هللا އަދި" -:މަާނއީ
 މުއުމުިނ ހިނދު، ކުރައްވައިފި ނިޔާ ކަމަކަށް

 ައްނހެނަކަށް  މުއުމުިނ އަދި ވްެސ، ިފިރހަެނކަށް

 އެއުރެނަްންށ  އެކުަމގައި  އެއުރްެނގެ ވްެސ،
 އަށާއި، هللا އަދި .ެންތކަމެކެވެ އޮތުމީަކ އިޚްތިޔާރު
 މާީހ  އުރެދިއްޖެ ރަސޫލާއަށް އެކާަލނގެ

 ަމގުުފރެދިއްޖެކަން  ުފރުެދަމކުްނ ާފުޅެވގްެނާވ
 ".ކަށަވަރެވެ 

 އިޙްތިރާމު  އަށް ملسو هيلع هللا ىلص هللا ރަސޫލު  ވާީމ

 ީދީނ  ގެނެސްދެއްވި  ާފުނ ގެއެކޭަލ ،ކުރުމާއި
 ވެ ކިޔަމްަނ  ުފިރހަަމއަށް  ތަޢީުލުމތަކަށް
 ކޮންމެ  ލިޯބވުމަކީ  ދެކެ  އެކޭަލގާެފުނ ބޯލެނބުމާއި،
 އީމާްނތެރިކަން  ޭއނާގެ  މައްޗަށް މްުސިލމެއްގެ

ކުރެއްވި  އެކޭަލގާެފުނ. ކަމެކެވެ  ކުރާ ާލޒިމު
 މުެދ ކަްނކަމާއި  އެ  ުފޅުތަކަކީ ީހަނ އަމުރުފުޅުތަކާއި

 އެއީ . ޫނެނވެ ކަްނކަމެއް  އުފެއްދޭނޭ ސުވާލު
ުނމެ  މެއް ްނކަކަ ދޫކުރެވިފައިވާ  ވްެސ  އިޚްތިޔާރްަށ

 .ވެ ންމެއެޫނ

 ށްއެކޭަލގާެފަނ ،ކަންމެިހން އޮތް އިރު
 އިޙްތިރާމު  ޖެހޭ ޭދްނ ކުރުމާއި، ުކޑަ  ޤަަދރު

 ސުނަްނތަށް  އެކޭަލގާެފނުގެ  ނުދުިނާމއި،
 އެއްވްެސ  ކުރުމަީކ ުފރައްސާރަމަލާމާތްކޮށް އަާޑ

 ކުރިެވގެން  މުުޖތަަމޢެއްގައި އިސާްލީމ ގޮތަކަށް
 އިސާްލީމ  އެކަމްަށ އަދި. ޫނނެވެ  ކަންކަމެއް ވެާނ

  ުނވެާނެއވެ. ެދިވގްެނ  ޖާގަވްެސ މުުޖތަަމޢެއްގައި

 ނަބިއްޔާ  މާތް ަނީކމްެނއަޅަ އަކީ، ދާުޢ
ށް ުފިރހަަމއަށް ާފަނއަދި އެކޭަލގެ، ލިޯބވާ އަށް ملسو هيلع هللا ىلص

 . ލްެއވުމެވެ  ކަމުގައިތާަބވާ ބަޔަކު 

ާވިޖބެކެވެ. ކުރުމަކީ އިޙްތިާރމުު ކުރުމާއިު ޤަދަރު އަށްملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ ކީރިތި  
زاىد حممد األستاذ  
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 ޚަލްޤުތައް، ހުރިހާ ުދވަހީަކ، ޤިޔާމަތް
. ުދވަހެެވ   ޖަމާކުރެވޭ ޙަޟްރަތަށް ގެهللا މާތް

 ގިނަގަުނ  ބެހޭގޮތުން ބިރުވިެރކަމާ  އެދުވަހުގެ 
 ވާރުިދވެގްެނ  ތައް ފުޅުޙަދީޘް އާޔަތްތަކާއި 

 .އައިސްފައިވެއެވެ 

 ބިރުވެރިކަމާއި  ުދވުަހގެ އެ  ަނަމވެސް،
 ކުރައްވައި، ރައްކައުތިެރ هللا މާތް ާނމްާނކަމްުނ

 ގެ ޢަރްޝީ  އިލުާހގެ އެ ދްެއވަވައި، މްާނކަންއަ
 .ވެއެވެ  ބައެއް ހަތް  ދެއްވާަވ ހިޔާވަހިކަްނ

 

 ވާރުިދވެފައިވާ  ބެހޭގޮތުން  ހިޔާވަހިކަމާއި  ޢަރްޝީގެ 
  :ޙަދީޘް 

َعة  ". ޙަީދޘްުކަރްއވާަފިއ ެވއެވެ ملسو هيلع هللا ىلص ރިތިރޫަސލާކީ  َسبـْ
َمام  : ظ لُّو   إ ال ظ لَّ  ال يـَْومَ  ظ ل  و   ف   اّللَّ   ي ظ لُّه مْ   ،اْلَعاد ل   اإل 
 ف   م َعلَّق   قـَْلب و   َورَج ل   ،رَب  و   ع َباَدة   ف   َنَشأ َوَشاب  

د    َوتـََفرَّقَا َعَلْيو   اْجَتَمَعا اّللَّ   ف   ََتَابَّا َورَج ََلن   ،اْلَمَساج 
 إ ن    فـََقالَ  َومَجَال   َمْنص ب   َذات   اْمَرَأة   طََلَبْتو   َورَج ل   ،َعَلْيو  

 تـَْعَلمَ  ال َحّتَّ  فََأْخَفاَىا ب َصَدَقة   َتَصدَّقَ  َورَج ل   ،اّللََّ  َأَخاف  
َال و    فـََفاَضتْ  َخال ًيا اّللََّ  ذََكرَ  َورَج ل   ،َيَ ين و   تـ ْنف ق   َما ِش 
َناه   -2/411) البخاري رواه ،عليه متفق] "َعيـْ
 -:މަާނއީ [.وغيرهما ،4742 برقم ومسلم( 471
)އެބަހީ އެއާިލހުގެ  ހިޔޫާންނ  ގެهللا މާތް"

 ހިޔާވިަހ  އެއްވްެސ، އެހެންޢަރުޝީގެ ހިޔާ ޫނން( 
 ހަތް  ލިބޭނޭ  ހިޔުަލްނ ހިޔާ އެ ުދވަހު  ެންތ ކަމެއް

 ގަަދ  ،އިއާ ޔާވިެރ  ޢަދުުލެވރި އެއީ. މަީހކުވެއެވެ
 ކުރުުމގައި، އަޅުކަްނ ިކބަޔަށް ގެ هللا ކީރިތިވްަނަތ 

 މިސްކިތުން  ،އިއާ  ޒުވާނާ ދިޔަ ޮބުޑވަމުން ިދހެ
 މިސްކިތަށް  އެ ައނބުރާ  އަލުން ުނކުމެއްޖެއްޔާ،
 ހިތް  އެމީހެއްގެ ާދނެދްނ އާދެވިއްޖައުމްަށ

 މާތް  ،އާއި މާީހ  ގުޅުވެާލވިފައިވާ  މިސްކިތާ

 ލިޯބހިނގައި، އެކުވެރިކަމާއި  އަށްޓަކައި،هللا
 ބައްދަލުވެ، މަތީން އެގޮތުގެ ުފަރތަަމިއންވްެސ
 އެގޮތުގައި  ާދނެދން، ވަކިވެއްޖައުމްަށ
 ހެުރ  އެކަނި ެދމީހަކާއި، ކޮންމެ ެދިމތެިބވިއްޖެ

 އެކާަލނގެއަށް  ހަނުދަމކޮށް، މަތިން هللا މާތް
 ޮލލުން  ދެ ކަރުނަ  ސަބަބުްނ ބިރުވެތިވުުމގެ

 މަތިވިެރ  ަދރަޖައިން ،އިކާމަީހ ކޮންމެ  އޮހޮރޭ 
 ގޮވުާލމަކަށް  ގޮވާލި ައްނހެނަކު ރީތި  ބުރުސޫރަ 

 ބުނެފި " ބިރުވެތިވޭަމ ދެެކ هللا މާތް ތަިމން"
 އެއްޗެއް  ހަޭދކުރާ ކަނާތްުނ މީހަކާއި، ކޮންމެ
 ޞަދަޤާތްކުރިކްަނ  ޭނނގުމަށްޓަކައި، ވާތަށް

 ކޮންމެ  ކޮށްފި ޞަދަޤާތެއް  ގޮތުގައި، ވްަނހަނާކުރާ 
 ."މެީހކެވެ 

 ބިރުވިެރ  ވްެސ  ވަރަށް  ުދވަހީަކ  ޤިޔާމަތް
 ކައިރިއަށް  މޭލެއްހާ އަޅުތަކްުނނާއި. ުދވަހެކެވެ 

 ހިުރ  ޢަމަލަުތއް އެމީހެއްގެ . ުދވަހެެވ ގެނެވެޭނ އިރު
 )ގައިން އޮހޮރޭ( އަމިއްލަ އެމީހެއްގެ މްިނވަަރކުްނ

 .ުދަވހެެވ  ގެނބިގެންދާނެ ތެެރއަށް ަދުލގެ

މި  ްނީވކުރަ މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން
 ބަޔަކަށް  ވާފަދަ ބަޔްާނުކރެވިފިައ ޙީަދޘްފުުޅގައި
 .ވެވޭތޯއެވެ 

 ނެ ލޭިބ ޝަރަފު  ހިޔާވިަހކަމުގެ ޢަރުޝީގެ 
 ޙަރާމްކުރެއްވި  هللا މާތް ވުމަށްޓަކައި، ބަޔަކަށް

 ޢަމުރު  އިލާހު އެ ުދރުވެ، ކަްނކަމުން
 ކުރެވޭތޯ  ބަރާބަރަށް ކަންކަްނ ކުރައްވާފިައވާ
 .ކުރްަނވެާނއެވެ  މަސައްކަތް ގަަދއަޅައި

 މަރުގެ  ވްެސ ންަފސަކީ ކޮންމެ އެހެނީ،
 ވީާނ  ފައިދެާއއް އާޚުިރގައި . އެއްޗެކެވެ  ދޭެކނޭ ރަަހ

  .ޢަމަލަކްުނެނވެ ހެޔޮ ކުޅަ ުދިނޔެމަތީގައި

ހިާޔވަހިކަންު ޢަރްޝީގެ  
هللا عبد شفيع الشيخ  

4 


