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 !ޖައްާސށެވެ ލޯބި ަނމާދަށްދަރިންގެ ހިތުގައި 

 

  

 (٤٠إبراهيم: ) َّجعمع مظ حط خض
 އަޅާއީ،! ވެރިރަސްކަލޮާކ އަޅުގެ" -މަާނއީ:
! ލްައވާނޭދެވ މެީހއްކުަމގައި  ޮކށްއުޅޭ قائم ަނމާދު
. މެއެވެ ވްެސ  ކުރެން ަދރިން  އަޅާގެ އަދި

 دعاء އަޅުގެ އަދި ! ވެރިރަސްކަލޮާކ އަޅަމްެނގެ
 !"ކުރައްވާނޭދވެ قبول

އަށް ދުޢާ ެދނެްނވުމާއެކު، سبحانه وتعاىلهللا 
ޢަމަލީ ގޮތުން އެކަމްަށ މަސައްކަތް ވެސް 
ކުރްަނވެާނއެވެ. ަދރްިނނަށް ަނމުާދގެ ޙަރަކާތްތައް 

ޭދްނ ވާނެއެވެ. ަނމުާދގައި ކިޔާ ތަކެތި ށްަދސްކޮ
ކާތެއް ގަނަްނއޭިދްނ ވާނެއެވެ. އެއްވްެސ ޙަަރ ުއނ 

ުނަވތަ ޛުިކރެއް އަދި ދާުޢއެއް ވިޔަސް ަފހުން 
ަދސްކޮށޭްދްނ ދޫކޮށްލައިގެން ުނވެާނއެވެ. 
ުފަރތަަމ އަޅައިދޭ ބިންގަލަކީ ުފރިހަަމ އެއްޗަކަށް 

 ހަދްަނވެާނެއވެ. 
ވުޟޫކުރާގޮތް ޢަމަލީ ޮގތުން ދައްކާށެވެ! 
ހިުރހާ ގަުނވަނެއްގައި ރަނގަޅަށް ެފްނ ޖެހުނުތޯ 
ބަލާށެވެ! ކުރާހިތުން މި ކަންކަްނ ކުރާނެ 
ޝައުޤެއް އުފައްދާށެެވ! އެ ކުދިން ގޮވައިގެން، 
އަތުގައި ހިފައިގެން މިސްކިތަށް ާދެށވެ! އެ 
 ކުދިން އުރައިގެން، ލޯބިން ހިތައިގެން ަނމާދާ

 ލޯބި  ަނމަާދްށ ހިތުގައި ަދރްިނގެކުރާށެވެ!  ގާތް
  !ޖައްސާށެވެ 

 ީދނުގެ ތަނބެވެ.ަނމާދީަކ އިސާްލްމ
ެފްނވަރެއްގައި ޤާއިމު  ނބުތައް ރަނގަޅު ަތ

ުނުކރިެވއްޖަެނަމ އޭގެ މަތީ ޮއންނަ ަފްނގި ފިލާ 
ވެއްޓޭފަދައިން ަފރުޟު ަފސް ަނމާދު  ބޮލަށް
ޮގތުގައި ޤާއިމު ުނކުރެވަޭނަމ އެ މީހެއްގެ  ހެޔޮ

 ،ީދްނ ބޯމައްޗަށް ވެއްޓާިދހުއްޓެވެ. އެހްެނކަމްުނ
ަނމާދަުތއް އޭގެ ަވގުތުގައި ޤާއިމުުކރާށެވެ! 

 ަދރިން ަނމަާދްށ ަފިރތަ ކުރުވެާށވެ!
އަމިއްލަ ންަފސު ަނރަކައިން ސަލާމަތް 

ގެ އަހުލު ވެރިން ަނރަކައިން ކުރުމާއެކު ތާިބ
ވީަނ ައންގަވާފައެވެ.  هللاސަލާމަތް ކުރުމްަށ 

އެކަމްަށ ެއންމެ މުހްިނީމ ަނމާދަުތކަށް 
ރައްކާތެރިވުމެވެ. ތިބާއަށާއި ތިބާގެ ަދރްިނނަށް  

އަށް هللاތޯ މާތް އިަނމާދު ކުރުުމގެ ތައީުފޤު ދެއްވަ
 ގަިނގަިނިއން ދުޢާކޮށް ެދނެްނވުމެވެ.

 ައްނބިޔާއި -އަބުލް ، އިމާމްތައުޙީދުގެ 
ކުރެއްވި  مل  الس   ه  ي  ل  ع  ރާހީމް ސައްޔިދުނާ އްިބ

ގެ ޝަރީޢަތަށް ތަަބޢަވާ ކޮންމެ هللاދުޢުާފަޅކީ 
މަީހކަށް ޮއތް ޢުިބރަތްތިެރ ފިލާވެަޅކެވެ. އިތުރު 

 هللاއެކޭަލގާެފުނ މުސްކުޅުިފުޅ ވެފައިވިަނކޮށް 
ދްެއވި ދެ ަދރިކަލްުނނަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދުޢުާފޅު 

ވަަނ އާޔަތުގައި އެ  40އިބްރާހިމް ސޫރަތުގެ 
 حض جض مص خص حصٱُّވަނީއެވެ. 

  ސްޓަރީ ަންމަބރު:ރިަޖ    ، މިާރޗް  5   ،  2441  رجب 12   ، ހުުކރު    ޢަދަދު:  އަހަރު:  1
























































 

 






















































 

 

 

 بلغوا عين ولو آية ދީނުގެމަގު 
  - البخاري رواه-

أفضل دمحم  

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

حسن أنور موسى كتورالد    
 ިއްނސ ނަކީ  ކޮންމެ އުފްަނވ   ުދިނޔެއަށް

 މި  ހަމަކުރުމަށަްފުހ ަދނަްފިޅ އެމީހެއްގެ ވްެސ 
 ިއންސ ނުން . މީހެކެވެ ކިޔ ނޭ  އަލްވަދ ޢު ުދިނޔެއ 

 ޮފުނއްވުނީ  ުދނިޔެއަށް މި ޚަލުްޤކުރައްވައި
 ކަމަށް  ބޭކ ުރގޮތުގައި  ނަުލއިކ ބޭނުމަ  އެއްވްެސ
 ޤަބޫލު  ޟަމީރު މެީހއްގެ ހިުރ ހަަމބުއްދި ުދށުމީ،
  .ކަމެްއނެޫނެވ ކުރ ނޭ

 ވަހީަކ އ ޚިރަތުްދ ޢަޤީދ އަކީ، މްުސިލުމްނގެ
 ުދވަހެއްކަމުގައި  ައންނ ޭނ  ޔަޤުީނންވްެސ ހަަމ

 ބޭނުމީަކ  ޙަޔ ތުގެ ުދނިޔެވީ. ޤަބޫލުުކރެުމވެ
 އަރ މު  އުފަލ ިއ ުދނިޔޭގެ މި ހަަމއެކަނި

 ދިެކގްެނތެިބ  ކަމުގައި  ޙ ޞިލުކުރްުނ
 އައި  ުދިނޔެއަށް މި ތިމ  މަސައްކަތްުކރީުމ،

. ުނވ ެނއެވެ  ޫނީނ އޮޅުވ ލްުނކުަމގައި  ަމޤްޞަދު 
 ކަްނތައްތަކަށް  ކޮށްފައިވ   ތިމ  ުދިނޔެމަތީގައި

 ޤަބޫލު  ައންނ ޭނކަްނ ުދވަހެއް ދ ރީވ ންޖެހޭ  ޖަވ ބު
 ވްެސ  ހަަމޔަޤުީންނ  ުދވަހީ  އެ . ކުރަންޖެހެއެވެ

 ގެ هللا ިރެވ ގެޚަލްޤުތަކުްނ . ުދވަހެއެވެ އ ޚިރަތް
 ކުރެވޭޭނ  ރޫުޖޢަ ޢަމަލަުތއް ެއންމެހައި ޙަޟްރަތަށް
 ކޮށްފައިވ   އަެބއިމީހްުނ ުދިނޔެމަތީގައި. ުދަވހެެވ 

 ޖަޒ   ޢަދުުލެވރި ބެލެވި ހިސ ބު ކަްނތައްތަކުގެ
 ެއންމެހައި  މިކަމްަށޓަކައި. ުދަވހެެވ  ެދޭވނޭ

 އެއްކުރެވޭޭނ  މައިދ ނަށް މުަޙޝަރު ޚަލްޤުތަކުްނ
 ފ ޅުކުރެވޭޭނ  ސިއްރުތައް ެއންމެހައި. ުދަވހެެވ 
 ލިައގްެނ  އިޛްނަފުޅ  ގެهللا ،ުދވަހު އެ. ުދަވހެެވ 
 ބުނުުމގެ  ބްަސ ވްެސ އެކަކަށް ހަަމ މުެނވީ

 ުދވުަހގައި  އެ. ޯނންނ ނެއެވެ އިޚްތިޔ ރެއް
 ބަލައެއް  މީހަކަށް ެދަވނަ މީހަކު އެއްވްެސ
 .ނުލ ެނެއވެ

 އީމ ްނކުަމގެ  އީމ ްނވުމީަކ ުދަވހްަށ އ ޚިރަތް
 ުދވަހު  އެ  ުދަވހަށ އި  އ ޚިރަތް . ރުކެުނކެވެ
 ެއންމެހައި  ައންގަވ ފައިވ   هللا ވ ޭނކަމަށް

 މުސިްލމަކު  ުނވ މަީހކު އީމ ން ކަްނތައްތަކަށް

 ކަމުގެ . ނުބެެލޭވެނއެވެ  ކަމުގައި
 ރަސޫލު  ޤުރްއ ނ އި ކީރިތި މިުހއްމުކަމަށަްޓކައި،

 އީމ ްނވުމ   އަށްهللا ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި  ގެملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ވ ހަކަ  އީމ ްނވުުމގެ ުދަވހްަށ އ ޚިރަތް ވިިދގްެނ
  އައިސްފައިވެއެވެ. ގިނިައްނ ވަރަށް

 ބުއީްދގެ  އީމ ްނވުމީަކ  ުދވަހްަށ އ ޚިރަތް 
 ޤަބޫލުކުރްަނ  ވިއަސް  ބިެލކަމުގައި ހަަމތަުކން
 މީހުން  ގަިނ އީމ ްނނުވ  ުދަވހްަށ އެ. ޖެހޭކަމެކެވެ
 ކަށިތައް  ޭއނ ގެ  މުަރވުމަށްފަހު  މީހ  ދޭެކގޮތުގައި،

 އެ  އަލުން ދިއުމަށަްފހު، ވެއްޔަށްވެ ީފެވ،
 މްުސތަޙީލު  އަތުވެދ ެނކަމީ ިދރުމެއް  ކަށިތަކަށް 
 ުފަރތަމަ  ތެެރިއްނ  ެނތުުމގެ  އެހެަންސ،. ކަމެކެވެ 
 މުެދ  ގޮތ  ޚަލުްޤުކރެވުނު ިއންސ ނ  ަފަހރްަށ

 އަލުން  ދިއުމަށަްފުހ ަފނ ވެ ވިސްނ ލައިފަިނމަ،
 ޤަބޫލު  ކަމުގައި  ވެދ ޭނކަމެއް  ިދުރވުމަކީ 

 .ކުރަންޖެހެއެވެ 
 އެއް  ވްެސ ކޮންމެ ވްެސ މަީހކީ ކޮންމެ

 މެީހއްކަން  ކުރިމަތިލ ޭނ  މަރ   ުދވަހުަކން
 ޙަޔ ތެއް  އެހެން މަރުވުމަށަްފހު ޤަބޫލުުކރެވޭއިރު،

 ނުދީަންސ  ފ އިތެުވ ަވގުތު ެދނެގަނެ، އޮތްކަްނ
 ކުރަން  ބ އްޖަވެރި ޙަޔ ތް އުޚުރީަވ ތިމ ގެ

 އަވަސްވެގަނަްނމ   ކުރަން  މަސައްކަތްތަކެއް 
. ވެއެވެ ބަސުްފެޅއްގައި  ޢުމަުރގެފ ނުގެ !ހިނގ ށެވެ 

 ުދވަސް  ބެލެވޭ ހިސ ބަުތއް ތިޔަބައިމުީހްނގެ"
 ތިމ މެންގެ  އަމިއްލައަށް ކުރިން  އައުުމގެ

 ތިޔަބައިމުީހންގެ  އަދި ! ބަލ ށެެވ  ހިސ ބަުތއް
 ތިމ މްެނ  ކުރިން ކުރެވުުމގެ ވަޒަން ޢަމަލުތައް 

 ވަޒަން  ޢަމަލުތައް ގެތިމ މްެނ އަމިއްލައަށް
 ކުރުުމގެ  ޢަމަލު ުދިނޔެއަކީ އެހެނީ،! ކުރ ށެެވ 

 ުދިނޔެމަތީގައި  ބެއެްލވުމެއް  ޙިސ ބު.  މައިދ ެނވެ
 ުދވަހްުނ  ޤިޔ މަތް މ ދަމ ، ،ަނމަވްެސ. ުނެވއެވެ 
 ުދވަހުަކ  އެ . ބެއެްލވުމެެވ ހިސ ބު  ޮއންނ ީނ 
   ".ޯނންނ ނެއެވެ  ކުރުމެއް ޢަމަލު
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ނިޢުމަތް  އިސްލާމްކަމުގެ   

شافع حممد الشيخ  
އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތް  سبحانه وتعاىلهللا 

 ށް ހަަމކަށަވަރުން އަމީހ  މަީހކަށް ދެއްވައިފި އެ 
ދްެއވައިފިއެވެ.  އެއިލ ުހ  ޮބޑެުވގްެނވ  ިނޢުމަތެއް

އެހެން އެއްވްެސ އެއްޗެއް ނުލިބުުނ ަނމަވެސް 
 ށް،އަމީހ  އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތް ލިބިއްޖެ
ނެުދއެވެ.  އެއްވްެސ އެއްޗެއް ގެއިްލގެން

މީސްތަކްުނނަށް އެބައިމީހްުނ އެދޭ ހިުރހ  އެއްޗެއް 
އިސްލ ްމކަމުގެ  ،ވީނަމެަވސް ލިބުނު ކަމުގައި 

ކިތްަނެމ ގަިނ ކަްނކަމުގައި  ،ިނޢުމަތް ނިުލބޭނަމަ
ވިޔަސް  ކަމުގައި އެބައިމީހްުނ ކުރިއަރ  ދިޔަ 
 އެއްވްެސ ފައިދ އެއް ެނތެވެ.

ތ އަބަދަށް ެދިމގެންދ  ބ އްޖަވެރިކަން 
ލިިބގަނެވީެނ އިސްލ މީްދނުގެ ިނޢުމަތުގެ 
ސަބަބުނެްނވެ. ދ އީިމގޮތެއްގައި ަނރަކައިގައި 
ވުުމން ިއންސ ނ  ރައްކ ތެރިކޮށްދެނީ 
އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތުގެ އައްޑަަނއެވެ. މަރުގެ 

ުތްނ ޖަންަނތުގެ އުފ ވިެރ ޚަބަރު ަވޤުތުގައި މަލ އިކަ 
ދްެއވީަނ އެ ިނޢުމަތުގެ އަހުުލވެރީނަްނެށވެ. 
ކަށްވުަޅގެ ޢަޛ ބުްނ ސަލ މަތްވުމ އި ކަށްވަޅު 
ތަނަވްަސވުމ އި، ޖަންަނތުގެ މީރުވްަސ ކަށްވުަޅގައި 
ލިބެނީ އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތުގެ ސަބަބުނެްނވެ. 

 ކުރެއްވިގެންވީަނ  ޙިސ ބު ބެއެްލވުން ަފސޭހަ 
ތުގެ އަހުުލވެރީނަްނެށވެ. އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަ

ކުރުމްަށޓަކައި ބޭންުނވ   މަގު ހުރަސް ޞިރ ުޠ
އަލިކްަނ ލިބެިދީނ އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތުގެ 

 ސަބަބުނެްނވެ.
ންަފސުތައް އެދޭހައި ކަމެއް އެތުަނގައިވ ، 

ލޮލަކަށް ެފނިފައުިނވ ، ކަންފަތަކަށް އަދި 
އެއްވްެސ ިއްނސ ނެއްގެ އަދި އިވިފައުިނވ ، 

އެހަެނސް ވްެސ ުނކުރެވޭ،  ހިތަށް ތަޞައްވަރު

ވ ، ގުެނ ލޯތަކަށް ިފިނކަންވ ، ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން
ޖަންަނތުގެ  ކަމުގައިވިއުފަލ ިއ އަރ ުމގެ ގޯތި

 ވްެސ އިސްލ ްމކަމުގެ  ނީވެެވ އަހުުލވެރިއަކަށް 
 ގެ މަތީގައި ޘ ިބތުވިެވގްެނނެވެ.ިނޢުމަތު

އަދި  ،ިއންސ ނ  ެއންމެ ޮބޑަށް ބޭންުނވ 
 ެއންމެ ޮބޑަށް އެދޭ ކަންތައްކަމުގައިވ  ޭއނ ގެ 

 ވްެސ  ރައްބުގެ ރުހޮިވޑިގަތުން ޙ ޞިލުްކރެެވނީ
 އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތުގެ ަޛރީޢ އްިނެނވެ.
ޮބޑު  ިއންސ ނަކަށް ލިބޭނެ ެއންމެ 

ޮބޑު  ޮބުޑ އުފ ވެރިކަން، ެއންމެމެ ލައްޛުަތ، ެއްނ
ިނޢުމަތެއް ލިބުމްުނ އެހެން ހުރިހ   ިނޢުމަތް، އެ

ިނޢުމަތެއްގެ މަތިން ހަނުދމެަނތިދ  ިނޢުމަތް، އ ދެ 
ގެ މަތިވިެރ ވަޖްހުފުޅު ެފނުުމގެ سبحانه وتعاىلهللا 

ވެސް  ޮބުޑ ިނޢުމަތް ިއންސ ނ އަށް ހަޯދއިދެނީ
 އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތެވެ. 

ިނޢުމަތ  އެއްވުަރ އެހެން ިނޢުމަތެއް މި 
މި ިނޢުމަތ  ކައިރިކުރ  އެހެން  އެވެ؟ޭނތޯވ 

  ތޯއެވެ؟ޭނިނޢުމަތެއް ވ 
އެ ިނޢުމަތެއް ގެއްިލގެން  ،އެހްެނކަމްުނ

ހިނގައިދ ނެކަމަށް ެއންމެ ޮބޑަށް ބިރުގަނަްނންޖެހޭ 
އިސްލ މްކަމުގެ ިނޢުމަތެވެ. އެހެނީ އެ  ިނޢުމަތަކީ

ިނޢުމަތެއް ގެއިްލގެން ެއންމެޮބޑު ގެއުްލެމއް ލިބޭ 
ިނޢުމަތަކީ އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތެވެ. ނަބިއްޔ  

ެއންމެ ގަިނިއްނ ކުރެއްވި  مل  س  و   ه  ي  ل  ع   هللاه  ىل  ص  
ގެ މަތީގައި އެއް ދުޢ އަކީ އިސްލ ްމކަމުގެ ިނޢުމަތު

ي ا مهق ل  ب  " ދި ކުރެއްވި ދުޢ އެވެ.ެއޘ ިބތުކޮށްދެއްވުްނ
 وصححه الرتمذي رواه) "ال قهلهوب  ث  ب  ت  ق  ل ِب  ع ل ى د ين ك  

! އިލ ހު  ުފޮރޅުއްވ   ހިތްތައް  "އޭ : މ ަނއީ (األلباين
 ބިތު ޘ  ީދުނގައި  އިލ ުހގެ އަިބ ހިތް  މިއަޅ ގެ 

 " !ކޮށްދްެއވ ނޭދެވ
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ަނޒަރު  އުޚުރަވީ   

 الشيخ شفيع عبد هللا
ވެސް  މްުސިލމެއްގެ ނަޒަރު އަބަދު 

ވ ީނ އ ޚިރަތަށެެވ. ކަންކަމުގައި ވިސްނ  ހުނަްންނ 
ވްެސ އ ޚިރަތް ހިތްމައްޗަށް  ފުިކރު ކުރ ނީ އަބަދު 

ގެެނސްގްެނނެވެ. ތިމ  މިކުރ  ކަމުން އުޚުރަވީ 
ތޯ ވިސްނ  ޙަޔ ތްަށ އޮތީ ކޮްނ ފައިދ އެއް

އަޅ ގެ މިުޅ ޙަޔ ތަކީ ޙ ލުގައެވެ. މުސިްލްމ
އަޅުކަމެއް ކަމުގައި ެވގެން ދ  ސަބަބަީކ ވެސް 

 އީ ކަމުގައި ބުނެވިދ ެނއެވެ. މި
ރްުނނ އި މ އްދްިއޔަތަށް ޣަރަޤުވެފައި ކ ިފ

ތިިބ މ އްދިއްޔަތުގެ އަޅްުނނ  ޚިލ ަފްށ ޙަޔ ތުގެ 
މައިދ ުނގައި އުޅޭ އުޅުުމގައި މ އްދީ ވިސުްނމެއް 
 އިސްކުރުުމގެ ބަދުަލގައި މުސިްލްމއަޅ  އަބަދު 

ވްެސ އިސްކުރ ނީ ީދީނ ވިސުްނެމކެވެ. މ ތް 
ރުއްސެވުމ އި ފުއްސެވުމެެވ. އުޚުރަވީ ގެ هللا

ޙަޔ ތެވެ. އުޚުރީަވ ނަޒަރެވެ. މ އްދްިއޔަތަކީ އޭނ  
ަދންނަ އެއްޗެއް ޫނނެވެ. މ އީްދގޮތްުނ އޭނ  

ލުުކރ  ހިުރހ  ކަމެއް ވްެސ ގްޮސ ގުޅިފައި ިޞ ޙ 
ޮއންނ ީނ އުޚުރީަވ ޙަޔ ތ އެވެ. އެފަދަ މީހަކީ 

 ވެ. މ އްދްިއޔަތުގެ އަޅަކަށް ެވގެެނއް ނުދ ެނެއ
މްުސިލމްއަޅ  ވަޒީފ ެއއް އަދ ކުރ ަނމަ، 
ޭއނ  އެކަން ކުރ ނީ އަމ ނ ްތތެރިކަމ  އެކުއެވެ. 
ތުެދވެރިކަމ  އެކުއެވެ. ޭއނ ގެ އަބުަދގެ ފިކުރަށް 
ވެފައި ޮއންނ ީނ މި ވަޒީފ އިން ތިމ އަށް ލިބޭ 

ވެ. ބެލެުމ ޭދތޯމުސ ރައަކީ ޙަލ ލު އެއްޗަކަށް ހެ
ވަޒީފ އަށް ަފުރވ  ުކޑަކޮށް، ަމޤުބުޫލ ސަބަބެއްނެތި 

ބުނެ، އުޒުރެއެްނިތ ހ ޒިރު ުނެވ ޭއނ   ސަލ މް 
ުނހްުނނ ެނެއވެ. އެއީ ޭއނ އަށް ލޭިބ މުސ ރަ 
ޙަލ ލު ުނވެދ ެނ ސަބަބަކަށް ވެދ ެނކުަމގެ 

 ބިރަށެެވ. އަދި އެކުަމގެ ސަބަބުްނ ޤިޔ މަތް 
 ކަށް ކަމަ ކުރިމަތިލ ްނ ޖެހިދ ޭނ ދިަތުދަވހްުނ ޭއނ  

 ވެ. ވިސްނޭލެއް ޮބޑުކަމްުނެނ
ޚ އްޞަކޮށް، މުސިްލްމ ރައްޔިތްުނތަކެއްގެ 
ޒިންމ  އެމީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އަޅަން ޖެހޭ 

ތުރްަށ އެކަމްަށ ބިރުވެތިވެ އި  ޭއނ  ، ވަޒީފ ެއްއނަމަ
ަފުރވ ތެރިވ ެނއެވެ. އެހެނީ، ޤިޔ މ ތުްދަވހްުނ އެ 

ވެސް  ްނގެ ޙައްޤުތަކ  ބެހޭގޮތުން ހިުރހ  ރައްޔިތު
ޭއަނއ  ސުވ ލު ވެވޭޭނކަން ޭއނ  ރަނގަޅަށް 

ުދަވހްުނ ސަލ މަތެއް ލިބޭނީ މިއަދު  ަދެނއެވެ. އެ 
އެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވެ އެ ޙައްޤުތައް 
 ބަރ ބަރަށް އަދ ޮކށްގެންކަން ޭއނ އަށް ެއނގެއެވެ. 
ހިތ މައަކީ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ ތެރޭގައި 

 އި ވަޒީފ  މަތިވި ވަރަކަށް އެއީ ލިބޭ ަމޤ މ 
މެވެ. ހަމައެކަނި ުވދެެކ ވޭޝަރަފެއްކަމުގައި ދެކޭ 

 މ އްދީ ނަޒަރަކުން އެކަމ މެދު ވިސްނޭ 
އުޚުރީަވ ނަޒަރަކުން  ،ވިސުްނެމވެ. ަނމަވްެސ

މަީހކު އެ  މީހަކުގެ ބޮލުގައި އެ ވިސްނ ނަމަ، އެ
އަޅުވީަނ ވަރަށް ޮބުޑ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެކެވެ. 

މެދު ތުނޑުންތުނޑަށް ޤިޔ މަތުްދަވހްުނ މ ތް އެކަމ 
 ވެ.ެތސުވ ލުކުރައްވ ެނهللا 

އޮތް މ އްދްިއޔަތުގެ  މުުޖތަަމޢުގައި މި 
ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގްަނނަން ބޭންުނނަމަ، 
އަޅުގަނޑުމްެނނަކީ މްުސިލމްުނކަން ހަނދ ންކޮށް، 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ ނަޒަރު އުޚުރީަވ ޙަޔ ތަށް 

ކުރ  ކޮންމެކަމެއްގައި  ނެއެވެ.ވ އަމ ޒުކުރްަނ 
ތުެދވެރިކަމ އި އަމ ނ ްތތެރިކަްނ އިސްކުރަން 

 . ނެއެވެވ 


