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ުު

ުތަކެއްޗެވެުރަނގަޅުު ުުނހިފިުުބޭނުންުތިމާއަށް.
ުެއންމެުުހޭދަކުރުން.ުޫނނެވެުތަކެއްޗެއްުިއލާއެއަްލު
ުެއންމެުުއެގޮތްުނ.ުވެުެނމުީހްނުގާތްުުބަޔަކީުުއައުލާު
ުަދރްިނނާއިުުައނބިުތިމާގެުުހޭދަކުރްަނީވުުުފަރތަަމ

 .މައިންބަފައްިނނަށެެވ
ުެދމެހެއްޓުންުުގުޅުންުކަމުގެުގާތްތާިމގެ

ުހިތްވަރަކާއެކުުުއާުުއަލުންބުަލްނުވްެސުމިއީ
ުކަމެކެވެުުާދެނިށެފ ުިދރިއުޅޭުުއަމިއްލަގޭގައި.

ުގޮވަާލްނުުސަލާމްުުދވަހުަކުުކޮންމެުުަންށްނެއނެްމ
ުގެއަށްުުިނކްުނނަމުނާްނިއުގެއިންުު!ކުރާށެެވުއާދަ

ުށްމީހްުނަނުއުޅޭުުދރުގައިުތިބާއާ.ުވަނަްނމްުނެނވެ
 !ށެެވުކުރާއާދަުުުލންޙާލުބެުުޯފުނކޮށް،

ުމިއަދުުުވްެސުުއޯގާތެރިވްުނުުކޑަކުދްިނނަށްު
ު ުވެއްޖެއެވެ. ުކުރަން ުަނީތޖާއަކަށްވީާނުުއޭގެުއާދަ

ުތިރާމުުއިޙްުމީހްުނނަށްުުޮބެޑތިުކުދިންުއެ
ުކުރުމެެވ ުުފިރހަަމުުެއންމެުަނމާޫނައކީ.

ުަނޭސޙަތެވެ ުހެޔޮުުއަބަދުުކުދްިނނަކީުުއެު.
ުކެވެބައެުފައިވާުެވބޭންުނުށްަނީޞޙަތަ ުއެކިުދންގެު.

ުކުރްަނީވުުއިޞާްލުޙުބަދުަލގައިުދްެއކުމުގެުކުށް
.ުކުރާެނއެވެުފައިދާުަނީޞޙަތުންު.ުބުނޭެދެށވެުގޮތް

ުހިތަކާު ުކުދްިނނަށްުުގްެނއިހެޮޔ ުަނީޞޙަތެއްދޭުުއެ
ުހިުރުުތާިމއަށްުވީާނުއެކަންުަފހަރުަކ،ުކޮންމެ
 ުު.ކަމުގައެވެުުކޮށިްދނުމެއްުހަނާދްނ

ު ުަވގުތު ުވޯޭތުކުރުންުއަޅުކަްނމި ުއާދަ
ުބަލާށެެވު ުއިތުރްަށުުަނމުާދގެުަފރުޟުުއެގޮތްުނު!

!ުބަލާށެެވުއާދަވޯޭތުކުރަންުދުތައްަނާމުސުންަންތ
ުކިޔަވްަނުުމިންވަރެއްުުޤުރާްއނުންުުުދވަހުަކުކޮންމެ
ުގެުއޭއެކަމެއްުުނާވުުދވަހުުވެސްު!ުކުރާށެެވުއާދަ

ުުސަވާބުު އެހްެނކަމުންުު.ލިޔުއްވޭހުއްޓެވެުޭއނާއަށް
ުހެޔޮޢަމަލެއްު ުދާއިމީ ުަނމަވްެސ ުުކޑަ ކިތްަނެމ

 ކުރުންުއާދަުކުރާށެވެ!
ުވަރަށްވުރެުުކުރެވޭުއިރުަފާށުކަންކަްނުހެޔޮ

ުުފިރހަަމުުެއންމެުޮގތުންުީދީނުނުފަށެާށވެ.ުޮބޑަށް
.ުބަާލެނއެވެުވްެސުުމަީހކުުކޮންމެުވޭެވތޯ

ުޢަމަލުތަކެއްކޮށް،ުގަިނުުކުއްލިއަކަށްުއެހެަންސ
ުކުރިންުުހުއްޓާލާގޮތަށްުެދްނުވަރުބަލިވެ،ުމާީހ

 .މެާދރަވެާނއެވެުުުނެވއްޖަެނަމުވަީވރުވެސް
ުގަިނުުުދރުގައިުުމަސައްކަތާު،ވުަރމުިދވްަސު

ުރޭއަޅުކަންުުލިބިފައޮިއތުމްުނުއުޅެންުގޭގައިުުަވގުތު
ުތަަޙއްޖުދު) .ުކަމެކެވެުުކުރެވާިދނެުއެއީުުންުކުރު(
ުކޮޅަކުްނުުރަކްޢަތްުމުަދުއިރު،ަފާށކަްނުވްެސުުމި

ުއެހްެނނޫނީު.ުމެވެުްނިހުމުެފުށންުމިންވަަރކަށްުކުރު
ުދާއިމީުުބުރަވެ،ުވަރުބަލިވެ،ުމާީހުއެކުަމގައި
 .އަތުވާެދެނއެވެުުހުއްޓުމަކަށް
ުވްެސުކުރުމީަކުުހަޭދުއެފަދިައންުހަަމ
ުހޭދަކުރްަނީވުުަމގުގައިުގެهللا.ުކަމެކެވެުވޭއާދަކުރެު

ުސްޓަރީުަންމބަރު:ރިަޖ، ފެބުރުއަރީު 12 ،2441جمادى اآلخرة  30ުު،ހުުކރުުުޢަދަދު:ުއަހަރު:1ު  
























































 









 
























































 

 

 

 بلغوا عين ولو آية ދީނުގެމަގުު
  - البخاري رواه-

 މިުވަގުތުގެުބޭނުންުހެޔޮގޮތުގައިުހިފާށެވެ!

أفضل دمحم  

 އެއްލާނުލާުރައްކާުކުރައްވާ!ުގެުއިސްމުފުޅުތައްުހުރެއެވެ.هللاގައިުކީރިތިުޤުރްއާނުގެުއާޔަތްތަކާއި،ުމީު
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ނުބައިކަންު ފާަސދަކުރުމުގެ   

 حسن أنور موسى الدكتور
ުޤައުމުތަކެކޭު ުގަިނ ުދިނޔޭގެ
ުލޮބުވެތިު ުމި ުއަޅުގަނޑުމްެނގެ އެއްފަދިައން،
ުފުެތރެމުނާްދކަމީު ުަފސާދަތައް ުތާަފތު ޤައުުމގައިވެސް
ުތެރިެއންވެސްު ދަެބސްވެވެނެްންތުަޙޤީޤަތެކެވެ.ުީމގެ
ުއެއްކަމަކީު ުާފހަަގކުރޭެވ ުޮބޑަށް ެއންމެ

 ކަރްަޕޝެަނވެ.ު

ުޭއާނު ކޮންމެވެސްު ުހިުރުމަީހކު އާު ނުފޫޒު
ުޮއނަްނމީހަކަށް ުގުޅުމެއް ަނހަމަު، ކޮންމެެވސް

ުމީހްުނނަށްު ުިދނުމާއި، ުހޯދައި ުވަޒީފާއެއް ޮގތެއްގައި
ުިދނުމާއި ުޚިދުމަތް ރައްޓެހިކަމުގެުު،ޙައްޤުނޫން

ުގިރާކޮށްލާފައިު ުކިއުތައް ުހަިފއިގެން ބޭނުން
ުލިބިގަތުމާއި ުަޙޤީޤީުު،ޚިދުމަތްތައް ތަެކތީގެ

ުހަުށހުަޅވުމާއި،ު ުބްިލ ުއަގުތަކަށް ުޮބޑު އަގަށްވުރެ
ުމްުޖތަަމޢުގައިު ުކަމެއް ުއެތައް ުމިފަދަ މިންޫނެވސް

ުހިނގަމުނާްދުކަމީުޤަބޫލުުކރްަނުޖެހޭުަޙޤީޤަތެކެވެ.

ުަމޤްޞަދަކީ،ު އިސާްލީމޝަރީޢަތުގެ
އްުުދރުކޮށް،ުމްަނފާުހިުރުކަްނތައްތަކަށްުަފސާދަުތަ

ުަފހިކޮށް ުަފސާދައިގެު ަމގު ިދނުމެެވ.ުއެހްެނކަމުން،
ުކުރައްވައިު ުޙަރާމް ުކަމެއް ުކޮންމެ ުހެިމނޭ މަާނ
ުއިސާްލމީްދންު ުުދރުހެލެިވގަތުމަށް އެއިން

ުބަލާއިރުު ގޮވާލްައވާފައި ުިމގޮތްުނ ވެއެވެ.
ުކެއުންު ުގޮތޮްގތުން ުބިާޠލު ުމާުދ މީސްތަުކްނގެ

ު ުޙަރާމްކުރައްވައި،  زنُّٱވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

 زي ري ٰى ين ىن نن من

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي

ު" (٨١١)البقرة:  َّجب هئ مئ އަދިުމަާނއީ:
ުައނެއްބައެއްގެު ުއެއްބަޔަކު ުގޮތްޮގތުން ހުއަްދނޫން

ުއަދިު ުކައޫިނޅޭށެެވ! ުތިޔަބައިމީހުން މުދާ،
ުުނަޙއްޤުންު ުބައެއް، ުމުދުަލްނ ައނެކްުނގެ

ު ުވެރްިނނާއިުތިމާމެނަްންށ ުނިޔަތުގައި ލިިބގަތުުމގެ
ުރްިޝވަތުދީ،ު ުގާތްަށގޮސް ަފނޑިޔާރްުނގެ
ުއެހްެނނާު ުުނހާަދށެވެ! ޮދގުހުވައިކޮށް
ުޙަރާމްު ުފާފަވިެރވެދާ، މިަކްނތައްތަކަކީ
ުރަނގަޅަށްު ުތިޔަބައިމީހުން ކަްނތައްތަކެއްކަން

 ަދނަްނުމއެވެ.ު"

ުުފެޅއްގައިުުގެملسو هيلع هللا ىلص މާތްނަބިއްޔާު ބްަސ
ު رواه ) "اَّللِه َعَلى الرهاِشي َواْلم ْرَتِشي لَْعَنة  "ވެއެވެ.

ުުރިޝްވަތުު މާނައީ: (أمحد ުމީހާއަށާއި ރްިޝވަތުދޭ
 ލުަޢަނތްުލައްވާނޭދެވ!"هللا ހާިފުމާީހއަށްު

ު ުުކޑުަކޑަ ުމި  ރާއްޖެއަކީުއަޅުގަނޑުމެްނގެ

ުޤައުުމގައިު ުވީއިރު ުޤައުމަކަށް މްުސިލްމ
ުުފިރހަމަު ުއޭގެ ުއަމްާނކަން ުއަމަން ޮއނަްނންޖެހޭ
ުތެރޭގައިު ުއަޅުގަނޑުމްެނގެ ުޮއނާްނީނ ަދރަޖާގައި
ުގޮތްތަކުންު ުބާޠިލް ުބާޠްިލވަކިވެ، ޙައްޤާއި

ުއެއިްކބާވެވި،ުޙައްޤަށްުއިސްކަްނުީދގްެނނެވެ.ު

ު ުތެރޭގައި ރްިޝވަތާއިު އަޅުގަނޑުމެން
ާނިއުމަކަރާއިުޙީލަތްތެރިކަންުިދިރއުޅުުމގެުކަރްަޕޝަ

ުވެަދ ުވަަރކަށްުު،ކަްނކަމަށް ފޭދެމުންދާ
ުާދނީު ުއުޚުއްވަތްތެރިކަން އެކުވިެރކަމާއި
ުދާނީު ުބައިތައް ުއެކިއެކި ުމްުޖތަަމޢުގެ ރޫޅެމުނެްނެވ.
ުިއްނޞާފުންު ުޢަދުލު ުތަބާވެ ުއެދުްނތަކަށް އަމިއްލަ

ުޤައު ުކަމާހެުރ ުމިކަން މަށްުއެއިްކބާވަމްުނނެވެ.
ުނުލިބިު ުޮއނާްނީނ ުކުރިއެރުން ލިބްެނާވ
ުސަލާމަތުު ުސިލްމާއި ުޤައުުމގެ ހުއްޓިފައެވެ.

 ުފުށންޖެހަިފއެވެ.ު
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ފާަރތް ވެގެންވާު حق   އެންމެ ލޯބިވުން   

 الشيخ حسن موسى فكري
 މަުޙއްމަދުުލޯތްބެއްުއިޚާްލޞްތެރިުުތުެދވިެރ،

ުމައްޗަށްުުމުސިްލެމއްގެުކޮންމެުުވުމަކީުުދެެކ ملسو هيلع هللا ىلص
ުކަމެކެވެުަފުރޟުވެގްެނވާ ުއީމްާނީވުުއެއީ.
ުއިސެްވގްެނާވުުެއންމެުުމައްޗަށްުމީސްތަުކްނގެ

ުމާތްުުލޯބިވުމަކީުުދެެކ ملسو هيلع هللا ىلص ކީރިތިުރަސޫލާު.ުވިާޖބެވެ
ުހިމޭެނކަމެެކވެުތެރިެއްނުލޯބިވުުމގެުއަށްهللا ުއަދިު.

ުއަށްުهللاުމާތްުގަތުމީަކުުކިޔަމްަނުުއެކޭަލގާެފނަށް
.ުހިމޭެނކަމެކެވެުުތެރިެއްނުުކިޔަމްަނގަތުުމގެ

ުއަމިއްލަުުމަުދލިާއުައނބިދަރްީނާނިއ،ުއެމީހެއްގެ
ުރަސޫލާުުއެކާަލނގެުއާއިުهللاުށްޮބަޑުންަފސަށްވެުރ

ުޮބޑުވެއްޖައުމަށާްދނެްދްނުލިޯބ ވާ ދެެކ ملسو هيلع هللا ىلص
ު.ުނވެާނތެވެުުޞައްޙަުއީމްާނކަން
 زب ٱُّٱ .ވީަޙކުރައްވާފައިވާފައިވެއެވެުުهللاުމާތް
 زت رت يب ىب نب  مب

 رث يت ىت نت  مت
 يف ىف يث ىث نث  مث زث
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق
 (٤٢التوبة: )َّمننن زن  رن مم ام يلىل
ުތިޔަބައިމުީހްނގެު!ުވިދާޅުވާށެެވުުކޭަލގެފާނު"ު-:މަާނއީ

ުއަޚްުނނާއި،ުަދރްިނނާއި،ުމައިންބަފައްިނާނއި،
ުމީހްުނނާއި،ުގާތްތިމާގެުުައނބިނާްނއި،
ުމާުދތަކާއި،ުހޯދާފައިވާުުތިޔަބައިމީހުންު

ުބިރުގަންނަުުތިޔަބައިމުީހންުގެއުްލްނވެދެާނކަމްަށ
ުގެދޮރާއިުުހިތްރޭުހުތިޔަބައިމުީހންުވިޔާަފރިއާއި،

ުެކއްޗަކަށްތަުުމުިހރަިހއި) ުއެކާަލނގެުުއާއި،هللا(
ުޖިހާދުުުަމގުގައިުއެކާަލނގެުާއއި،ރަސާޫލ

ުކަމުގައިވާނަމަ،ުބިކުރާުޯލުުޮބޑަށް،ުކުރުމްަށވެުރން
ުާދނެދްނުއަތުވެއްޖައުމްަށުއަމުރުފުޅުުގެهللا

ުތިބޭށެެވުބަލަބަލައިުތިޔަބައިމީހުންު ުާފސިޤުވީު!
 ".ނަުދއްކަވެާނތެވެުުތެދަުމގެއްުهللاުމީހްުނނަށް،

-މައިންުައނބިދަރްީނާނިއ،ުއެމީހެއްގެ
ުޮބޑަށްުުނަފްސަށްވެުރުއަމިއްލަުބަަފިއްނާނިއ،

ުމެނުވީުުލިޯބވުމުންުދެެކ ملسو هيلع هللا ىلصުރޫަސލާުކީރިތި
ުުނވޭާނކުަމގައިުުޞައްޙަުުއީމްާނކަންުއެކެއްގެވްެސ

ު.ކުރައްވާފައެވެުުޙަދީޘްުއެކޭަލގާެފނުވީަނ
رضي هللا عنه  اخلطاب بن عمر

ުވަޑައިގެންުުއަރިހްަށުގެملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާުުއެއުްދަވހެއްގައިު
ުތިމްަނނާގެު!ުރަސޫލާއެވެުގެުهللاުއޭު.ު"ެދނެްނިވއެވެ

ުހުރިހާުުއެހެންުެދްނުފިޔަވައިުންަފސު
ުތަިމންުކޭަލގެފާނެުދކެުޮބޑަށް،ުއެއްޗަކަށުްވރެ

ުލިޯބވަމެވެު .ުކުރެއްވިއެވެުޙަދީޘްުުއެހިނުދ."
ުޫނެނކެވެ' ުއަތުްޕޅުގައިުުއެއާިލހެއްގެު.

ުގަންދީުުއިލާހުުންަފސުވާުތިމްަނަކޭލގާެފުނގެ
ު)ބުނަމެެވ ުޞައްޙާަވނީުއީމްާނކަން. ުތިބާގެު(
ުކެުތިމްަނަކޭލގާެފނުދެުޮބޑަށްުވުރެވްެސުންަފސަށް

ުލިޯބވުމްުނނެވެު ުޢުމަުރގެފުާނުުއެހިނުދ."
ުގަންދީުުهللاުމާތްުއެހްެނެވއްޖަެނމަ،.ު"ެދނެްނިވއެވެ

ުވަމެެވަނަދްނ ުސަށްުންަފުތަިމްނގެުމާިހރު،.
."ުޮބެޑވެުލިޯބުދެކެވާުކޭަލގެފާނުު،ވުރެވްެސ
ު"ކުރެއްވިއެވެުޙަދީޘްުުއެހިނުދ !ުއެވެުعمرުއޭ.

ުުއީމްާނކަން) ުުފިރހަަމވީތިޔަ ."ުއަދިކިރިޔާއެވެު(
ު)البخاري رواه(

ުލިޯބވުމަކީުުއެކޭަލގާެފނުދެެކުއިތުރުު
ުޝައްކުުުކަމެއް،ުގެނެްނވިހައިުއެކޭަލގާެފުނ
ުކުރުމާއެކު،ުޤަބޫލުުުތުެދކޮށްުުހިތުންުުކުރުމެއެްނިތ،
ުބޯލަނބައިުުުފިރހަަމއަށްުުއެކޭަލގާެފނަށް
ުު.ކިޔަމްަނގަތުމެެވު
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ުވަރަޢަވެރިކަންު ުބަސްފޮތުގައި ިދެވހި
ުީދްނވިެރކަމުގެު ުތަޤްވާވެރިކަމާއި ުވީަނ މަާނކޮށްފިައ

ުަނމަވްެސ ުމުޞްތަލުަޙގެުު،މަާނއިގައެވެ. ުއެ މިއީ
 .ާޢންމުުމަާނކަމަށްުބުެނވިދެާނއެވެު

ުއިރު،ު ުބާަލ ުނަޒަރަކުން ީދީނ
ުމާ ުމާނައަކީ ުޚާއްޞަ ުވަރަޢަވެރިކުަމގެ هللاުތް

ުުދުރވާުމއެކު،ު ުކަްނކަމުން ަނީހކުރައްވާފިައވާ
ުމަާނއަކީ،ު ުުދރުވެުމވެ. ުކަްނކަމްުނވެސް މަްކރުޫހ
ުުނިވޔަސް،ުނޭދެވޭު އެކަމަކީ،ުޙަރާމްކަމްަށުވިޔަސް

ު.ހިުރހާުކަމަކުްނުުދރުހިެލވުމެވެު

ުބެހާިދެނއެވެ.ު ުދެބަޔަކަށް ވަރަޢަވެރިކަން
ުޮދގުވެރިު ުވަރަޢަވެރިކަމާއި، ުތުެދވިެރ އެއީ

ވަރަޢަވެރަިކމާއިުޮދގުު ރަޢަވެރިކަމެވެ.ުުނަވތަުތުެދުަވ
ު.ވަރަޢަވެރިކަމެެވު

ުހަަމއެކަނިު ުވަރަޢަވެރިކަމީަކ، ޮދގު
ުުފށުންު ުބޭރު ުދްެއކުމެކެވެ. ުދައްކާ ބޭރުުފުށން
ުދްެއކުމެވެ.ު ުމީހެއްކަން ުީދްނވިެރ ުވަރަށް ތާިމޔަކީ

އަށްުهللاމީހްުނގެުތޭެރގައިުއުޅޭއިރު،ުތިމާޔަކީުމާތްު
ުތަޤާްވ ުދްައކައިގެންުވަރަށް ުމީހެއްކުަމގައި ވެރި

ުކަންތަކުންު ުޙަރާމް ުހަމައެކަނި ުތިމާޔަކީ، އުޅުމެެވ.
ުއަދިު ުމަްކރަޫހ ުކަމާއި ުޫންނ ުމެީހއް ުހިުރ ުދުރވެ
ުއަދިު ުހިުރ ުުދުރވެ ުކަމަކުންވްެސ ުހިުރހާ ނެޭދވޭ
ުއެކްަނކަމްަށުުނުރހުންތިެރވާުމީހެއްކަންުދްެއކުމެވެ.ު

ުއެފަދަު ުހިނދު، ުއެކިަނާވ ަނަމވެސް،
ު ުމާތް ުމަީހކީ، ުޮބޑެތިުهللا ުެއންމެ ޙަރާމްކުރެއްވި

ުއެއްވެސްު ުވްެސ ުއަރައިގަތުމަށް ފަާފތަކަށް

ުވަރަޢަވެރިކަމަކީު ުއެފަދަ ުުނާވުމީހާއެވެ. ޖެހިުލމެއް
ު.ދްެއކުްނތެރިކަމެވެ.ުއެއީުޮދގުުވަރަޢަވެރިކަމެކެވެު

ުގޮތަށް،ު ުދޭ ުބޭރުުފށަށްުސަމާލަުކން ތާިމގެ
ުސަ ުޮބޑަށް ުއެއަށްވުރެ ުދޭންުއެތެރެފުށްަށ މާލުކަން

ުވަރަޢަވެރިކަމާއިު ުތަޤްވާވެރިކަމާއި ވާނެއެވެ.
ުައނަްނނީު ުއުފިެދގެން ުއަޞްލު ީދްނވިެރކަމުގެ
ުއެކްަނކަމުގެު ުެފނަްނީނ ުބޭރުުފށުން ހިތުގައެވެ.

ުމާޭވއެވެ.

ުސާފުކަމާއި،ު ުހިތްނިޔަތުގެ އެހްެނކަމުން،
ުހިތުގައިު ުތުެދވިެރުއޮށް ުވަރަޢަވެރިކުަމގެ ތަޤްވާއާއި
ުއެފަދަު ުާލޒިމުކަމެެކވެ. ުކޮންމެެހން ިއނުްދަމކީ

ު ުވަރަޢަވެރަިކން ުަޙޤީޤީ ުލާވެނއެވެ.ުިޞުޙާމަީހކަށް
ުވުރެު ުވަރަށް ުލަދުގަންނަ ުޭއާނ މްަޚޫލޤްުނނަށް

ވާނެއެވެ.ުޭއނާުއަށްުޭއާނުލަދުވެތިهللاޮބޑަށް،ުމާތްު
ު ުމާތް ުތަނެއްގައި ުކޮންމެ އަށްުهللاވީ

ުާފޙިޝްު ުބިރުވެތިވާނެއެވެ. ތަޤްވެާވރިވެާނއެވެ.
ުއަރައިގަތުމަށްު ުކަންކަމަށް ުނެޭދވޭ ހަޑިހުތުރު
ުހުއްޓަސްު ުއެކަނި ުޭއާނ ުއެއީ ުވާނެއެވެ. ޖެހުިލްނ

ުތެދުވެރިުވަރަޢަވެރިކަމަކީުއެއީއެވެ.ުވެ.ވެެހ

ުމުުޖތަަމޢަކީ ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ

ުބަލިމަޑުކަމުންު ުނާިފޤުގެ ދްެއކުްނތެރިކަމާއި
ުީދނީު ުރަނގަޅު ުހެޔޮ ރައްކައުތެރެިވގްެނާވ
ުއަޅުގަނޑުމްެނގެު ުހެދުމްަށޓަކައި، މުުޖތަަމޢަކަށް
ުތުެދވަރަޢަވެރިއަކަށްު ުމަީހކީވެސް ުކޮންމެ ތެެރިއްނ
ުތެދުވެރިު ުޖެހެއެވެ. ުކުރަން ުމަސައްކަތް ވުމަށް

ު ުސުވުަރގެ ުގޮވައްޗަކީ ކަމާމެދަކުުވަރަޢަވެރިންގެ
ުުޝައްކެއެްނތެވެ.

ވަރަޢަވެރިކަންު ދޮގު  
هللا عبد شفيع الشيخ  


