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" .ފަަދިއނެްނެވ ހަނގުރާމަކުރާ ތިޔަބައިމީހްުނާނ
އެމީހުންގެ ވްެސ  މުސިްލުމންނގީެނ އޮތުމްުނ ެއ

 ،އަމިއްލަ ިދފާޢުގައި ތެދުވްަނވީާނ ެއްނމްެނ އެކުވެ
 ނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމެވެ.އެކަތި ގަ

ތެރެިވގްެނާވ މައްސަރެއް ުނވަތަ حرمة
އެހެން މައްސަރެއް ބެލުމެއެްނިތ މިއަދު 
މްުސިލުމން އެބައިމީހުންގެ މުެދގައި 

ރިކްަނ އިތުރާުވ އެތައް ޢަމަލެއް ެތޢަދާވާތް
ންުނނާއި ހްިނގަމުން ދިާއރު، އެމީހްުނގެ ުދޝަްމ

ިލުމން އިތުރަށް ޢަދާވާތްތެރިން އެ ގެނަްދީނ މްުސ
 ިނކަމެތިކޮށް ބަލިކަށި ކުރަމުނެްނވެ. 

 ޞަ އްޚާ ށްަކތަރު ސައް މަ ާވްނގެެވ ިރެތةمر ح
 އެ  .ވެއެ ެނާވްނޭދ ންުމިލްސ މު  އްމެަކލުމާސަ
-ށް ޮކްނޔާބަ ން ިކވަ ިކ ވަ  ށް ަތރުސައްމަ
 هللا .ވެެށަމުވުލ މާ ސަ ދުމެއިއާ އެ ނީވައި ަފވާްއެދ
 އި ގަުކ ތަރު ސައްމަ މި  ށްތަޮގތް ޮގ ވާސަ އްުރުނ
 ން ތުޮގޅޭގު މާކަ  އެ ނީޭވެވ ރިތެކާއް ރަ ްނުމޅުއު
 އް ތަޅުުފމްުކޙު  ވާ ގަ ްނައ  ހު ލާއި  އެ  އިގަ ުނާއރް ޤު
  .ެވ ެންނގެށްޮކސްަދ

 އީ އެ .ވެ ކެެހ ަމ 4 ނީަވްނގެެވ ިރެތތްމަުރުޙ
 .ވެއެ محرمـال ދިއަ ،احلجة وذو ،القعدة ذو ،بْ ج  ر  
 ގެ ުހ މައެ .ވެކެ ެހަމ ިރެތތްމަުރުޙ ކީަހަމ بْ ج  ر  
  !ވެެށޭދްށަހމައެ ތްމަުރުޙ

ައެނއްބައި  ރުސައް ވީަނ ބައެއްމަ تعاىلهللا 
މާތް  ތިެރ ކުރައްވާ ةمر حގެ މައްޗަށް އްސަރު މަ

ާވ މަސްތަކުގައި ތެރެިވގެްނةمر حފައެވެ. ކުރައްވާ
ވްެސ ައނިޔާވެރިވުން ވަނީ  ށްއަމިއްލަ ންަފސަ

 ފައެވެ. ވާއްރަކު  ީހ ަނ އިމް ކުރައްވަ ޙާަރ ްށަރތުއި
ވަަނ އާޔަތުގައި  36ތައުބާ ސޫރަތުގެ 

 އުޑުތަާކއި، ކަށަވުަރން،"ހަަމ ައންގަވަނީ هللا
 اّللَ  ުދވަހުއްސުރެން، ހެއެްދިވ  ބިްނ

( ރެއްގެއަހަ) ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ
 ގައި حضرة ގެاّللَ  އަކީ، عدد މައްސަރުތަކުގެ

 މަސް، ހަތަރު އޭގެތެރިެއްނ،. މަހެވެ  ބާރަ
. އެވެدين ތުެދ حق އެއީ. ެވގްެނވެއެވެ ތިެރحرمة
 ތިޔަބައިމުީހްނގެ  މައްސަރުތަކުގައި، އެ ަފެހ،

 ައނިޔާ  ތިޔަބައިމުީހން ތަކަށްنفس އަމިއްލަ
 ްނާނ ركمش ެއންމާެހ އަދި! ުނުކރާހުށިކަމެެވ 
 ވްެސ  އެއުރްެނ! ހަނގުރާމުަކރާށެވެ  ތިޔަބައިމުީހން

 ހަނގުރާމަކުރާ  ތިޔަބައިމީހްުނާނ  އެކުގައި ެއންމްެނ
 اّللَ  ހަަމކަށަވަރުން، އަދި. ފަަދިއނެްނެވ

 އެކުގައިކަން، ވެރްިނާނ  تقوى ވީަނ،ވޮޑިގްެނ 
 " މިފަދައްިނެނވެ. !ަދނާްނށެވެ  ތިޔަބައިމުީހން

ައނެއް  އާޔަތްުނ އިޝާރާތް ލިބޭ  މި
އްމުކަމެވެ. ިހވުމުގެ ުމކަމަކީ މުސިްލުމން އެއްބައި

 އެކުގައި  ެއންމްެނ  ވްެސ އެއުރްެނ"

  ސްޓަރީ ަންމބަރު:ރިަޖ    ، ފެބުރުއަރީ  19      ،2441  جبر 7    ،ހުުކރު    ޢަދަދު:  އަހަރު: 1
























































 









 
























































 

 

 

 بلغوا عين ولو آية ދީނުގެމަގުު
  - البخاري رواه-

މަހަކީުޙުރުމަތްތެރިުވެގެންާވުމަހެކެވެ. رجب  

أفضل دمحم  

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



 ީދުނގެމަގު                                                     2                        7 ر جب  2441  

މުހިއްމުކަންު ަނހީކުރުމުގެ މުންކާަރތްތައް   

حسن أنور موسى كتورالدّ   
 ގެނަްންނ  ތެދަުމގަށް މީސްތަުކން

 ހިނގާ  މްުޖތަަމޢުގައި ކުރުމާއި، މަސައްކަތް
 ހުއްޓުވަން  ކަންތައްތައް  ޭންއގިާނ

 މައްޗަށް  މުސިްލުމްނގެ މަސައްކަތްުކރީުމ،
 ހިނގާ  މުޖްތަަމޢުގައި . ކަމެކެވެ ަފރުޟުކުރެވިގްެނވާ

 ގެންގުޅްެނީވ  ގައިުމ ހުއްޓުވު ތައްކަންތައް ޭންއގިާނ
 ملسو هيلع هللا ىلص ނަބިއްޔާ  މާތް ވައިދެއްވައި ައންގަ މްިނގަނޑު،

 ތެދަުމގަށް  މީސްތަުކން. ކުރައްވައިފައިވެއެވެޙީަދޘް
 މްުޖތަަމޢުގައި  ކުރުމާއި، މަސައްކަތް  އަޅުވްަނ
 ހުއްޓުވަން  ކަންތައްތައް  ޭންއގިާނ ހިނގާ 

 މައްޗަށް  މުސިްލުމްނގެ މަސައްކަތްުކރީުމ،
 ބަޔާން  ކަްނ މި . ކެވެކަމެ ަފރުޟުކުރެވިގްެނވާ

 ملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ  ލޮބުވެތި މްުނކުރައްވަ

 ُمْنك ًرا ِمْنُكمْ  ر أ ى م نْ ". ކުރައްވާފައިވެއެވެޙީަދޘް
ْهُ   ي ْست ِطعْ  مْ ـل   ف ِإنْ  ف ِبِلس انِوِ  ي ْست ِطعْ  مْ ـل   ف ِإنْ  بِي ِدهِ  فـ ْليـُغ ّيِّ
مي انِ  أ ْضع فُ  و ذ ِلك   ف ِبق ْلِبوِ   -:މާނައީ  (مسلم رواه) "اْْلِ

 މްުނކަރާތެއް  މީހަކަށް  އިމީހްުނުކރެތިޔަބަ"
! ހުއްޓުވާށެެވ  އަތުން  ކަމެއް  އެ ެފިނއްޖަެނމަ،

 އެކަމްަށ  ުދުލން މެީހްއނަމަ، ުނކުރޭެވވުަރ  އެކަން
 ހިތުން  މާީހ ުނާވ ވަރުވްެސ އެ! ިއންކާރުކުރާށެެވ

 އީމްާނކުަމގެ  އެއީ،! ިއންކާރުކުރާށެެވ އެކަމްަށ
 ."ަދރަޖައެވެ  ަދުށ ެއންމެ

 ބާވަތާްބވަތުގެ  ތާަފތު ހިނގާ ގައިމްުޖތަަމޢު
 ހުއްޓުވަން  ކަންތައްތައް ޭނއްގިާނ މްުނކަރާތްތަކާއި

 މުީހްނގެ  އެފަދަ  މަސައްކަތްުކރަންޖެހެނީ،
 ސަލާމަތް  މްުޖތަަމޢު މިުޅ ނުބައިކަމްުނ

 ކަންތައް  އެފަދަ ހަމައެއާއެކު،. ކުރުމްަށޓަކައެވެ 
. ވެ ގެެނވޭތޯއެ  ތެދަުމގަށް  ވްެސ މުީހން ކުރާ
 މްުޖތަމަޢު  މިުޅ ުނުކރެވަޭނމަ، ގޮތަށް  މި ންަކމި

 މިކަމްަށ . ހިނގައާިދެނތީއެވެ ަފސަާދެވގްެނ
 ގެ ުޅުފްސބަ  އްވިކުރެ  ޙީަދޘް ކުރައްވައި ތް އިޝާރާ

 މަތީގައި  ޙައްދުތަކުގެ  ީދުނގެ" .ވެއެ ވެއި ގައިަނާމ
 ކުރުުމގައި  އަމުރު ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ޤާއިމެުވހެުރ،
 ހަަނއަޅައިގްޮސ ަފ އެޙައްދުތައް އާއި، ެދިމހުނަްނީމހާ
 ދެ  މި އާއި، މާީހ  އަރައިގްަނަނ މްުނކަރާތްތަކަށް

 ކޮށްފައި  ދަތުރު  ަނވެއްގައި މިސާލީަކ، މުީހްނގެ
 އޭގެ  ގުރުއަތުން،. މިސެާލެވ ބައެއްގެ ދިޔަ

 ވަތަށް  ޖެހުނީ، މީހްުނނަށް ބައެއް  ތެެރިއްނ 
 އަޑީގައި . މަތީގައެވެ ތީިބ ައނެއްބަޔަކު. ފިައބާށެވެ
 ަފހަރުަކ  ކޮންމެ ބޭންުނާވ ނަށްެފ ތިބިމުީހން
. ތެެރިއންލާފައެވެ  ތިބިމުީހްނގެ މަތީގައި  ާދންޖެހެނީ

 ތިިބ  މަތީގައި ެފށުމްުނ، ިދާމވްާނ މެިހން
 އަޑީގައިތިިބ  ުނކުރާނެްވގެން، ުއނަދގޫ  މީހްުނނަށް

 ިމގޮތަށް  ަފހަރުަކ، ކޮންމެ. ކިޔަންފެށިއެވެ މުީހން
 ގެ ުއނަދގޫކުރުުމ  މީހްުނނަށް ތިިބ  މަތީގައި

 އަޑީގައި  ހާިސބުން، މިތިބަ އަހުރެެމން ބަަދުލގައި،
 ގަޅު ނ މަާރ ެފނެްނގިއްޔާ އަޅައިގެން ޯލވަޅެއް
 އެކްަނކުރުމަށް، އަެބއިމީހްުނ  ަފެހ، .ވާނެއެވެ
 އެ  ދޫކޮށްލައިފަިނމަ، ތިބިމުީހން މަތީގައި

. ގައާިދނެއެވެ ނ ިހ ެނތިގްެނ އެކުގައި ދަެބއިމީހްުނ
 އެކަން  ހަިފއި، އަތުގައި އެމީހްުނގެ ަނަމވެސް،
 ަބއިމީހްުނ އެ  ހުއްޓުވިއްޖަެނމަ، ވިޔަނީުދ

 މީހްުނވެސް  މަތީގައިތިިބ އަދި. ސަލާމަތްވީއެވެ 
 (البخاري رواه) ".ސަލާމަތްވީއެވެ 
 ކަްނތައް  ާފޙިޝް  މްުޖތަަމޢެއްގައި  އެއްވްެސ

 ޢެއްގައި ަމމްުޖަތ އެ  ދިއުމީ، ޢާއްމެުވގްެނ ފެތުރި 
 ފެތުރްެނ  ްނބަލިމަޑުކަ ޯރގާތަާކއި ުނަރއްކާތެރި 

  .ޔަޤެީނެވ ސަބަބެއްކަްނ ުދވިެރވެދާނޭ މެ
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 އާޑަުކިޔުންު 

 الشيخ شفيع عبد هللا
އާޑަކިޔުމީަކ މަލާމާތް ކުރުމާއި ުފަރއްސާރަ 
ކުރުމެވެ. ީދީނ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، 
އާޑުަފރައްސާރަ ކުރުމީަކ ވަރަށް ޮބޑަށް 

 ކުރައްވާފިައވާ ކަމެކެވެ. ކުރައްވައި މާަނަނީހ
ަނަމވްެސ ހިތާމައަކީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ބައި ވަބާ ވަރަށް ޮބޑަށް މުުޖތަަމޢުގައި މި ނު 
ވެ. ކިރިޔާވެސް ތިމާ އި ވާކެަމފުެތރަިފ 

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ، ެއންމެ 
ަފސޭހައިން ކުރާ ކަމަކަށް ވެފައި މި ޮއނަްނނީ 

 އާޑަކިޔުމެެވ. 
ެއންގެވި ގޮތަށް هللا މްުސިލމްުނނަކީ މާތް 

އެބައިމީހުންގެ އުޅުމާއި ގުޅްުނަތއް ބައްޓަން 
ހޭ ބައެކެވެ. އެގޮތްުނ މާތް ނަބިއްޔާ ކުރާންޖެ

އަށް ތާަބވަުމކީ ވަރަށް ޮބޑަށް ކީރިތި ملسو هيلع هللا ىلص
ބާރުއަޅުއްވައިފައިވާ هللا ޤުރާުއނުގައިވްެސ މާތް 

ކަމެކެވެ. އެކޭަލގާެފނުގެ ސުނަްނތުގައި 
ބަޔްާނވެފިައވާ ކަމެއް ކުރުުމގެ ސަބަބުްނ އެ 
ސުންަނތަށް ތަބާވި މަީހކަށް އާޑަކިޔައި 

ުނސީދާކޮށް ސުންަނތަށް  ުފަރއްސާރަ ކުރުމީަކ
ފުާޑކިޔުމެެވ. މިއީ ވަރަށް ުނރައްކާތިެރ ބިރުވެރި 

މީހާ ، ކަމެކެވެ. އެއީ ެއނގެިގން ކުރާ ކަމެްއނަމަ
  ީދންުނެވސް ބޭރެުވގެން ހިނގައާިދެނ ކަމެކެވެ.

މްުސިލމްުނނަށާއި މުއުމިންުނނަށް އުދަނގޫ 
ކުރްުނވެސް ވީަނ ކީރިތި ޤުރާުއނާއި މާތް ނަބިއްޔާ 

ޙީަދޘްފުޅުތަކްުނ ވަރަށް ޮބޑަށް ަނީހކުރައްވައި  ގެملسو هيلع هللا ىلص
މާަނ ކުރައްވައިފައެވެ. ކުރީން ީދާނ އެހައި ގާތް 

ގެ هللاހިތްޖެހި، މާތް  ޫންނ މަީހކު ީދނަށް
ގެ ީދުނގައި އޮތްގޮތް هللاރަޙްމަތަށް އެދި، މާތް 

ބަލައި އޮޅުން ފިލުވައި، ިއްނސާނިއްޔަތަށް 
 ގެ ملسو هيلع هللا ىلصަނމާޫނައކަށް ޮފުނއްވި މާތް ނަބިއްޔާ 

ން ެފށުމުން ސުންަނތަށް އުޅޭން މަސައްކަތް ކުރާ
ކިޔުމީަކ ޝައިޠާާނއަށް ވެދެވޭ އެމީހަކަށް އަާޑ

އެހީތެރިކަމެކެވެ. އެކަމާ ެއންމެ އުފާ ވާނީ 
ޝައިޠާނާއެވެ. އަދި އެކުަމގެ ގެއްުލމާއި ހަލާކު 

ކިޔާ މަީހކަށެވެ. އެހެނީ، މާތް އާޚުިރގައި އޮތީ އަާޑ
 އި އުޅޭން ގެ ަމގުގައި ސީދާކްަނ މަތީގަهللا

ގެ ވީަލވެރިއެކެވެ. هللاމަސައްކަތް ކުރާ މީހަކީ މާތް 
އާ هللاދެކޮޅެުވރިވުމީަކ މާތް  އެފަދަ މަީހކާ

ވީަނ ޤުދުސީ هللا ދެކޮޅެުވރިވުން ކަމުގައި މާތް 
އާ هللاގައި ވަޙީކުރައްވާފައެވެ. މާތް ޙީަދޘްފުޅެއް 

ޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެ މެީހއް ބަލިކަށެިވގެން ނުދާނޭ 
 ކަށަވަރެވެ. ޮގތެއް ޯނނާްނެނކަން 

އިއްޔެ ީދާނ ުދރުގައި އުޅެފިައ މިއަދު 
ަނމާދު  ީދނަށް ހިތްޖެހިގްެނ ަފރުޟު ަފސް

ބަރާބަރަށް އަދާކޮށް، އަދި، އުޅުމާއި ގުޅުުމގައި 
ީދީނ ކުލައާއި މަޡްހުަރ ޖެހިގެންދާ މީހަކީ 
ހައްދުފަހަަނއަޅައިދާ މެީހއް ކަމަށް ސިފަކުރާ 

އަދި، އެހެނޭ ކުރުމަކީވްެސ ވަރަށް ޮބުޑ ގޯހެކެވެ. 
ުއނަދގޫކޮށް ޖެއްސުންކޮށް  ކިޔާފިައ، ޭއާނއަށް

ކިޔާ ކިޔުމީަކ، އެއްވްެސ ޙައްޤެއް ެނިތ ޭއނާގެ އަާޑ
މެއެވެ. އެއީ ޭއނާ  ވްެސ  ޙައަްޤކަށް އަރައިގަތްުނ 

 ުނވާނޭ ކަްނކަމެވެ.  ިދނުމްުނ ޫނީނ މުާފ މުާފ
އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި އިސާްލމީ 

ހިނގުމަކީ މުުޖތަަމޢުގައި މިފަދަ ކަންކްަނ 
އެއޮްގތަކަށް ވްެސ ރަނގަޅު ކަމެއް ޫނނެވެ. 
މިފަދަ ކަންކްަނ ހުއްޓުވޭނީ، އެފަދަ ނޭދެވޭ 

މީަކ ވަރަށް ޮބުޑ ނުބައި އާޑުަފރައްސާރަ ކުރު
ކަން ަދނެ، އެކްަނކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް

  ެއންމްެނ ދެކޮޅުވެރެިވ ުދރުހެލެިވގްެނެނވެ.
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ދަތިވުމުން އަތްމަތި   

 حممد وشاح علي إبراىيم
ަދލީަކ ިއންސާނާގެ މާއްދީ އަދި އުޚްރަވީ މު

އެތައް ަލނޑުދަނޑިތަކެއް ޙާޞިލު ކުރުމްަށޓަކައި 
ވަރަށް ޮބޑު  ބޭންުނުކރެވާިދެނ ވަޞީލަތެކެވެ. އެއީ

ވެ. އެގޮތްުނ ޮފނި އެމެ އިމްތާިޙެންއ ވްެސ 
ުއންމީދާއެކު ަފާށ މަސައްކަތުގެ ފައިދާާއއި ޮފނިމޭވާ 

ާދނެއެވެ. ހެީވސް ުނކުރާާހ ަދރަޖައަކަށް ލިިބ
ުނަވތަ ފައިދެާއއް ުނވެ، ހޭދަކުރި ހިުރހާ އެއްޗެއް 

 .ގެއްލި، ބަނގުރޫޓުވެސް ވެދެާނއެވެ 
ވަަނ އާޔަތުގައި  555ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 

ވީަޙ ކުރައްވާފައިވާ ބަސުްފޅެއްގެ هللا މާތް 
މަާނއިގައިވެއެވެ. "ހަަމކަށަވަރުން ތިމަން 
ރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން އިމްތިޙާނު 

ހުށީމެެވ. )އެއީ( ބިރުވެރިކަމާއި ކުރައްވާ
ބަނޑުހައިހުޫނކުަމގެ ތެރިެއްނ ކަމެއް 
މުެދވިެރކުރެއްވުމުނެްނެވ. އަދި މާުދތަކާއި 
ުފރަާނތަކާއި މޭވާތައް ުއނިކުރެއްވުމުނެްނެވ. އަދި 
ކެތްތެރްިނނަށް އުފާވިެރކަމުގެ ޚަބަރު ކޭަލގެފާނު 

 !"ދްެއވާށެވެ 
 ގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ޖައްވްަށ 51-ކޮވިޑް 

ގޮނޑުދޮށްަށ  ،އަޅުގަނޑުމެން ޭނވަާލމުން ާދހިނުދ
ބީއްސަމުންދަނީ އިޤްތިޞާދީ ތަދުމަޑުކަމުގެ 
ރުާޅތަކެކެވެ. ހިތަށްވެރާިވ ބިރުވެރިކަމުގެ އިތުރުން 
އަތްމަތިދަތިވެ، ަދރިަނެވރެިވ މާޔޫސްކަމުން 

 .ސިކުނޑި ބަަނކޮށްފިއެވެ 
ޞަޙީޙު މްުސިލމުގައި ވާރުިދވެފައިވާ 

އިވެއެވެ. "އެއްވްެސ މުސިްލަމކަށް ޙީަދޘްފުޅެއްގަ
ِإنَا  ّلِلَِ  ِإنَا  "މީުޞބާތެއް ކުރިމަތިވުމުން   ر اِجُعون ، ِإل ْيِو  و 

ه ا و اْخلُـفْ  ُهَم أ ِجْرِن ِف ُمِصيب ِِت،اللّ  ًرا ِمنـْ يـْ  "ِل خ 
އެ މުޞީބާތަކަށް  މިފަދިައން ކިޔައިފިކަމުގައިވާނަމަ 

  ރެ ހެޔޮކަމެއް އަޖުރު ނެުދއްވާ އަދި އެއަށުްވ 
ނެުދއްވާ މީުޞބާތެއް ުނވެއެވެ. މި ދާުޢގެ މާނައީ، 

އަށެވެ. އަދި އަޅަމެން هللا"އަޅަމްެނ ވީަނ 
އަޅުގެ  ،هللاޙަޟްރަތަށެވެ. އޭ هللا ެއނބުރާިދހުށީ 

އަދި  !ެވނޭދމީުޞބާތަށް އަޖުރު ދެއާްވ  މި
ވެ" ނޭދބަަދުލގައި އެއަށްވުރެ ހެޔޮކަމެއް ދެއާްވ

 .މިއެވެ 
ވަރަށް  ملسو هيلع هللا ىلصތި ރަސޫލާ ީމގެ އިތުރްުނ ކީރި 

ގަިނިއްނ ކުރައްވާކަމަށް ވާރުިދވެފައިވާ 
الَلُهَم ِإِّنِ أ ُعوُذ ދާުޢއެއްވެއެވެ. ަފެހ އެ ދުޢާއަކީ 

و اْلُبْخِل  و اْلع ْجِز و اْلك س ِل، ِبك  ِمن  اْْل مِّ و احلْ ز ِن،
 و ض ل ِع الَدْيِن و غ ل ب ِة الّرِج اِل )البخاري( و اْْلُْْبِ،

ހަަމކަށަވަރުން އަތުވެދާނޭ  ،هللا"އޭ  -:މަާނއީ
ނުބަޔަކާމުެދ ކަނޮްބޑުވެ މިޮޅވިެރވުމާއި، ވެނިމަިފއިވާ 
ކަމަކާމެދު ހިތާމުަކރާުމއި، ކަްނކަންކުރުމަށް 
ުނކުޅިެދ ކަނެްނތްވާުމއި، ަދިހވެތިކަމާއި 
ިފނޑިކަމާއި، ަދރިަނތައް ގަިނވެ އެކަމުގެ 

 މީސްތަުކން )މި  ދިަތކަމްުނނާއި، އަދި އެހެން
އަޅާގެ ންަފސާއި ިދރިއުޅުުމގެ ބަލިކަށިކަމުގެ 

އަޅާ  މައްޗަށް( ވެރެިވގަތުމުގެ ނުބައިކަމްުނ މި
 ."މެެވދެއެ ްށަމރައްކާތެރަިކ ޙަޟްރަތުން  ގެهللاއަިބ 

ލުޮބވެތި އަޚްުނނާއި އުޚުތުނޭްނވެ! 
އެއީ އުފާވެރިކަމުގެ ފޮނި ! ކެތްތެރިވެާށވެ

 ބަގީޗާއަށް ވާޞުިލެވވްެނ އޮތް ސަވާރީއެވެ. މި 
ތުުރގައި ސާބިތުވެވީޭނ އީމްާނކްަނމަތީ ަދ

ސާބިތުވެގެނެްނވެ. އަދި ދުަތރު ކުރެވޭނީ 
އެކާަލނގެއާމުެދ ހެޔޮކޮށް ވިސަްނިއގެނެްނވެ. 

ާދްނކުރާށެވެ. އިރުއޮއްސި ައނިދިރވާ ކޮންމެ ނ ަހ
    ފަތިހެއްވާކަން ކަށަވެަރވެ. އުޖާލާ ރެޔަކަށް 


