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 ފިހުރިސްތު 

 

 ދީނީ ޅެން 

 ޞަފްޙާ ނަންބަރު          

 

  18 نظمގެ ދިވެހި  منظومة البيقونية . 1

  21 އީމާންކަމުެގ އަބާރަނަ . 2

 22 ކުފުރުން ދިނިގަތުން.  3

 23 ސަލާމަތުންވާ ހިތެއްގެ ޢަލާމަތްތައް.  4

 24 ބަލިމަޑުކަން ޖެހިފައިވާ ހިތެއްގެ ޢަލާމަތްތައް .  5

 25 .އެއަށް ަސމާލުވާެށވެ. ޙަޔާތުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއްޗަކީ ވަގުތެވެ . 6

 26 މަރަށް ތައްޔާރުވުން.  7

 27 ބިރުހުރި ކަމެއް .  8

 28 ބަރަކާތްތެރި ރޭރެޔާއި ދުވަހާއި މަސް.  9

 29 ކޮންފަދަ ރަބީޢެއްތޯ . 10

 30 ....ރަމަޟާން މަހަކީ. 11

 31 ހިދާޔަތުގެ ނޫރު . 12

 31 ނޭކަންދެރައީ ނުވިސް. 13

 32 މަރްޙަބާ ރަމަޟާން. 14

 

 ޤައުމީ ޅެން 

 35 ާއހު  –ވަޠަންގެ އަމީްނ  .1

 36 ދިވެހި ދަރިންގެ ޖަވާބު .2

 37 އެސް މާގްރެޓް.އެސް! މަރްޙަބާ .3

 38 ވަޠަންގެ ދޫ .4

 38 ޤައުމީ އިލްތިމާސެއް  .5

 39 ޝަހީދުންގެ ދުވަސް .6

 40 އުތީމު މަހާރަދުން  .7

 41 އުއްމަތުގެ ޙައްޤު ދޫތަކުން  .8

 41 އިކުރިމަގަށްޓަކަ .9
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 42 ފެންނަމުން މިދަނީ  .10

 43 ވަޠަން އަލުން ބިނާވުން  .11

 43 ވަޠަންގެ އިލްތިމާސެއް  .12

 

 ޒާހިދާ ޅެން 

 

 46 هللا .1

  46  أستغفراهللا  .2

 47 ރަޙްމަތަށް އެދި  .3

 47 އާދޭސް .4

 48 ދުޢާޔަށް ހަނިމަގެއް .5

 49 ލޯބީގެ މިޙްރާބުގައި .6

 50 ފުރާނައިގެ އިންތިޒާރު .7

 50 ޛިކުރާގެ ޝުޢޫރު  .8

 51 ޙަމްދު ޘަނާ .9

 51 ހުވަފެނެއްރޫޙީ   .10

 52 ލޯބި  .11

 53 އެންމެގާތް އެްނމެ ލޮބުވެތި   .12

 54 ގުލްޝަންގެ އިލްހާމުގައި   .13

  54 އަސަރު  ހިތި  .14

 54 އަރާމީ ޤުލްޝަން   .15

 55 ދުޢާއެއް   .16

 56 لّلهِ تـَْقَنطُوْا ِمن رَّْحَمِةاالَ   .17

 57 އެކަނިމާ އެކަނިވެވުީނމާ  .18

 58 ޢަޒްމެއްގެ ހަަމޖެހުން  .19

 59 !ވަޑައިގެންބައްލަވާ .20

 60 )ޖިއްދާއިން މައްކާއަށް(ގެ ދަތުރެއް ހިނދުކޮޅެއް .21

 60 )މާތް ކަޢްބާ(އަލަތު ފެނުން  .22

 61 އާބަހާރެއް .23

 

 ފަލްސަފާނާ ޅެން 

 63 ސުރުޚީއަކާ ނުލައި .1

 64 އިންޞާފުވެރި ނަޒަރެއް .2

 64 ދުނިޔެއާމެދު  .3

 66 އެއީ ބާރަށްވުރެ ވަރުގަދަ އެއްޗެއް  .4
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 66 .ނަމަވެްސ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންވަނީ އެކަންޏެވެ .5

 67 ގަޑިއިރުގެ ޝޮކެއް 51 .6

 68 ކުއްލި އިޙްސާސެއް  .7

 68 އިންތިޒާރީ ނޫރެއް .8

 69 ހިތެއްނެތް ހަށިގަނޑެއް  .9

 70 ހިތާމަޔަކީ .10

 71 ހުވަފެނެއް .11

 71 މިއީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ އެވެ؟ .12

 72 ހީވީ މަށަށް .13

 73 ނަފްސުގެ ޖަޒްބާތު  .14

 73 ވެދުން .15

 74 ޙުލްމެއްގެ ފޮނި ޙަޔާތް .16

 75 ޖަވާބު .17

 76 .ހިތްވަނީ ޝައްކުގައެވެ .18

 76 އިތުބާރާއި އުންމީދު .19

 77 ސަލާމުގެ އަތް  .20

 78 ސާފުވުން .21

 78 އެކަނިވެރި ހިތެއްގެ މިނިވަްނ އުފާ .22

 79 އެހެނަސް .23

 79 ބަހާރުނައިނަމަ .24

 80 ކުލަގަދަ ހަނދާނެއް .25

 81 الحمد اهللا .26

 81 ޘަނާތަކުން ހިތްފުރުވާލި ކާމިޔާބު .27

 83 ބޭވަފާތެރިކަމުގެ އިރު .28

 83 ފިޠުރަތުގެ އުޞޫލު  .29

 84 !އި ހުރެގެން ގާ ނުއުކާށެވެބިއްލޫރި ގެޔެއްގަ .30

 85 ފުންނޭވަޔެއް .31

 85 .ފުމޭ އޮނު އަހުރެނަށް ދޭށެވެ .32

 87 ކުޅަދުންވަންތަކަން .33

 87 ސުވާލެއް ކުރަންތޯ؟ .34

 88 ކޮންފަދަ ޢަޖައިބެއްތޯ؟ .35

 89 ޙަޔާތަކީ  .36

 90 ......ޖަވާބަކީ .37

 90 އިމްތިޙާނެއް .38

 91 )އަހަރު ފުރުނު ދުވަސް 76(ގޮށް ދުވުނު ހިނދު  76 .39
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 92 ނާރަޔޭހިތަށްވެސް  .40

 93 ޢިޝްޤަކީތޯ؟ .41

 

 އިޖްތިމާޢީ ޅެން 

 95 ހިތްތަކުގެ ރާނީ .1

 96 .....ޙަޔާތުގެ ގިނަ ބައިވެރިންނަކީ .2

 96 ހިތް ބަދަލުވުން .3

 97 ދިވެހި ދިރިއުޅުން .4

 100 ޙައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތަކީޔޭތޯ؟ .5

 101 މައެއްގެ ޝުޢޫރު .6

 102 މަދްރަސާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން  .7

 103 ތިޔަހީ ކުރެއްވި ހެނެއްނޫން  .8

 103 ވަނަ އުފަންދުވަސް  80ންދައްތަގެ އާމި .9

 104 ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ބެލެނިވެރިއެއް .10

  105 ބިމުރޯދި .11

 105 ފަރުދާގެ އަނެއްފަރާތް  .12

 106 އަހިލަންކަ .13

 108 ހެދުނު މޮޔައެއް .14

 109 ޞުލްޙަވެރިކަން  .15

 109 މުޙަންމަދު ޢާމިރަށް ދަރިފުޅަކު ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ޢާމިރުެގ ޝުޢޫރު .16

 

 އަދަބީ ޅެން 

 112 ]ގުލްފާމް[ގެ ] ލްފާމްގު[ .1

 112 އާއަހަރަކަށް ފަތްތޫރަ  .2

 113 ޅެމަކީ  .3

 114 ބަހުގެ ބަލިމަޑުކަން  .4

 115 އޮޅުން ބޮޅުން ފިލުވައިލުން  .5

 116 ޤައުމުގެ އަންހެނުންގެ މަޤާމް  .6

 117 ހާސްފަހަރުވެސް ވިސްނާ  .7

 118 ފަތްތޫރައިގެ ދުލުން  .8

 119 ނިވެމުންދާ ބައްތި .9

  

 ޢިޝްޤީ ޅެން 

 123 އަލަތު ލޯބި .1

 123 ށް ކުރި އަސަރުހިތަ .2
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 124 ގެއްލިފައިއޮތް ކަލާގެ ފޮޓޯ  .3

 124 ދެއްވި ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު  .4

 125 ވައިގެ ތެރޭގައި .5

 126 ވަކިވުމެއް ނެތް ރޫޙާނީ އިލްާހމް  .6

 126 އުފާވެރި ޙަޔާތަކަށް  .7

 127 ހީވަނީ އަބަދުވެސް .8

 127 ގާތްކަން .9

 128 ގުލްޝަންގެ ތޯތާ .10

 129 އެޔަށް ފަހުން .11

 129 ވީގޮތް .12

 130 މަސްތީ ލޯބި  .13

 131 ޗުއްޓީ ދަތުރުން އެނބުރި އައިހިނދު  .14

 131 ހިތުގެ ޝަކުވާ .15

 132 ނަލަމާ  ފޮޅުނުއަލަށް  .16

 133 ޣިޛާ  .17

 133 ތަސްލިޔާގެ ސިއްރު .18

 134 ލޯބިވެރިޔެއްގެ ޢަޒްމު .19

 135 ނިމުމެއްނެތް ަހނދާން .20

 135 ވަންހަނާ މިޔުޒިކް  .21

 136 އަހަރެންގެ ލޯބި ހަނދާންވާނެ  .22

 137 އެރީތި ހުވަފެން .23

 138 ކޮށްފިން މިޞްރާބު ބަދަލު .24

 138 އެރީތި ޤުލްޝަނުގައި  .25

 139 ހަނދުމަވާނެ .26

 140 ކުއްލި ނިދާއެއް .27

 141 ގެއްލުނު އެލޯބި .28

 142 ހާގޮވާލާ އަޑު  .29

 142 ހިތުން އޮހޮރުނު ފޮދުވަރެއް .30

 143 ވާނެގޮތަކާމެދު .31

 143 ދޯނިމަތީގައި .32

 144 ހާފުސްކޮޅެއް .33

 145 ގެއްލުނު އުންމީދު  .34

 145 އުފެދޭ ޝުޢޫރު  .35

 146 ދެއްވައިފިނމަ .36

 146 ދުމެއެދެން އަބަ .37

 147 މަޢާފު .38
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 148 ހިތި އިންތިޒާރު .39

 148 އަހަރެންގެ ލޭކޮކާ  .40

 149 ހަނދުމަވާތީ .41

 150 ކިހިނެއްތަ ވަކިވެވޭނީ .42

  

 ހިތާމަވެރި ޅެން 

 

 152 ]ގުލްފާމް[ .1

 152 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީގެ ަހނދާނުގައި .2

 153 ލޭފައިގެ ބާރު .3

 154 މިނޫންގޮތެއް ނެތް  .4

 155 !ވޭނީ އާހް .5

 155 ހިތުގެ ފަސާނާ .6

 156 ބޭޤަރާރު ހިތް  .7

 156 ނަޞީބު ހުރިގޮތް .8

 157 ކީއްވެތޯ؟ .9

 157 )އެކުވެރިޔެއްގެ ދުލުން(ވަކިވެގެން ދަމުން  .10

 158 ސައިކޭޓްރިސްޓަކަށް  .11

 158 އޮޕްރޭޝަންކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު .12

 159 )މެޑްރާސް(ގެޔަށް އައިފަހުން  .13

 159 )މެޑްާރސް(ފޫހިވެގެން ގޮސް  .14

 160 )މުޙަންމަދު ޙިލްމީ އަށް(ޢު އަލްވިދާ .15

 161 ....!ހީވީ .16

 162 މަހާނަފުޅު ދެކެފައި .17

 

 

 ޢިބްރަތުގެ ޅެން 

 165 ޢިބްރަތުގެ ފިލާވަޅެއް  .1

 166 އިބްރާހީމް ރިފާ ޢައްބާސް .2

 

 ނަޞޭޙަތުގެ ޅެން 

 168 ނަޞޭޙަތެއް  .1

 168 ހިތް .2

 169 ވަލީވެރިޔެއްގެ އިލްހާމް  .3

 169 އިލްތިމާސެއް .4
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 170 .ށެވެރަނގަޅު ކުއްޖަކަށްވޭތޯ ބަލާ .5

 171 ދޮވެލާށެ ހިތްއެކީގާ  .6

 

 ދަތުރުނާމާ ޅެން 

 174 ސިލޯނަށް ކުރި ދަތުރެއް .1

 178 ޑައިރީން ތަންކޮޅެއް  .2

 

 ލަވަ 

 181 ރައީސް މައުޫމނަށް ޝުކުރުގެ ޖިޒީއެއް  .1

 181 އިލާހީ ރަޙްމަތެއް .2

 182 ބަރު ތިނެއްގެ ހަނދާން މްނޮވެ .3

 182 ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ -–މިނިވަން ދިވެހިރާއްެޖ  .4

 183 ވަނަ ދުވަހުގެ ޭރ އުފެދުނު ޝުޢޫރު  2002-1-28 .5

 183 ކުޑަކުއްޖަކަށް ހެދި ލަވައެއް، ފެންތިކިތައް .6

 184 ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީުހންގެ ދުވަހުގެ ލަވަ  .7

  184 ކުޑަކުދިންގެ ލަވަ .8

 185 ]ފަތްމިންޏެއް[ޒުވާނެއްގެ ޝުޢޫރު  .9

 185 )އެ ހަނދާން(ކަސްޓަްމ ޓެލިޑްރާާމ  -ކީއްވެހޭ   .10

 186 )ދިވެހި ފިލްުމ އިޙްސާސް(ބާތު ވައިރޯޅީގެ ޖަޒު .11

 187 )ދިވެހި ފިލްުމ އިޙްސާސް(ހޯދަމުން ހަަމ ހޯދަމުން  .12

 187 )ދިވެހި ފިލްމު އިޙްާސސް(މިގުޅުން ޒަވާޖަށް ހަދާނަށް  .13

 188 )ދިވެހި ފިލްމު އިޙްސާސް(ން އިޙްސާސް ކޮށްދިނު .14

 189 އަމާނަތް .15

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 މަރްކަޒު  ދިެވހިބަާހއި ތާރީޚަްށ ޚިދްަމތްކުާރ ަޤއުމީ



 10 

 މާލެ،           

 ިދެވިހާރްއޖެ         

 

 ވަންތަކީރިތި ވަންތަކުޅަދުން ވަންތަރަޙްމަތް ޙަޟްރަތަށް [

 ޙައްޤުވީ ހުރިހާ ސަނާތައް ުޖމުލަކޮށް ކިޔަމޭ ސަނާ  

 އުއްމަތުގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާއަށް ޞަލާތާ އަދި ސަލާމް 

 ދަންނަވައި ތަރިތަކުގެ ޢަދަދަށް ވިޔަނުވާ ކިޔަމޭ ސަނާ  

 އާލުއަޞްޙާބުންގެ މައްޗަށް ލެއްވެވުން އެދި ރުއްސެވުން 

 އެންމެހާ އެކަށޭނަ ބަސްތައް ކޮށްަޖމާ ކިޔަޭމ ސަނާ  
 

ެގ ]މަލަސް[ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރްކަޒުގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރަމުންދާ 

ޭއާނ ! އާދެ. ފާއިޒާ ހައްދަވައިފައިވާ ެޅންތަކެކެވެ މިޢަދަދުގައި އަޅުގަނޑުެމން ިމ ހިމަނައިލަީނ އަލްފާޟިލާ ާއމިނަތު

 .ހައްދަވައިފައިވާ އެތައް ޅެންތަކެއްގެ ތެރެއިން އޭނާ ހޮއްވަވައިލައްަވއިފައިވާ ޅެންތަކެކެވެ

 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާއަީކ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުެގ ުދނިޔެއަށް އިތުރު ތަޢާރުފަކަށް 

ފާއިޒާއަށް ޭޑޒީމަލުެގ . ޑޭޒީ މަލެވެ] އަބަދަށްފެހި[ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާެގ . ބޭނުންފުޅުވާނޭ ޝާޢިރާއެއް ނޫނެވެ

ނަން ދެއްވައިފައިވަނީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުެގ ބަގީޗާގެ ފުރަތަމަ ާބޣްބާން ސުމުއްވުލްއަމީުރ މުޙައްމަދު ައމީން ދޮށިމޭާނ 

ވަސްވަރު ފާއިޒާގެ ޅެންވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މުޙައްމަދު އަމީްނ އެުދ. މީގެ ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރު ކުރީންނެވެ. ކިލެގެފާނެވެ

ޅެންވެރިކަމުެގ . ފާއިޒާއަކީ އަދުގެ ދިވެިހ ޅެންވެރީންެގ ތެރޭގައި އަރާ ުހންނެވި ޝާޢިރާ އެކެވެ[ލިޔުއްވައިފައިވަނީ 

  .ފަދައިންނެވެމި.] ހަމަކޮށް ހިންގެޭވނޭ ޅެންވެރިއެކެވެއިކޮންމެ ދަނޑެއްގަިއމެ އެްނމެ ކުރީ ސަފުގައި ފަ

 

އަދި އެ ބަސްފުޅުގެ . އެ މަނިކުފާނުގެ އެ ބަސްފުޅަީކ ވަރަށް ބޮޑު ެތދުފުޅެކެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ

މިއަދުވެްސ ފާއިޒާ ހައްދަާވ ޅެންތަކުްނ ! އާދެ. ތެދުކަން މިއަދު މިއަދަށްވެސް ހާމަަވމުންދާ ބަސްފުޅެއްމެއެވެ

 .ކަމެވެފެންނަމުންދަނީ ޝާޢިރިއްޔަތުގެ ނިހާއީ ފުރިހަމަ

 

 ދިވެހި ޅެންވެރިކަން [ކުރައްވައިފައިވަނީ އަދިވެސް އެހެން އަދީބެއްގެ ބަސްފުޅުން ފާއިޒާ ސިފަ

ދިވެހި ޝާޢިރިއްޔަތުގެ މާބަގީޗާގެ [އަދި . ކަމުގައެވެ[ ރިއެއްއެބޭފުޅަކަށްޓަކައި އަބަދަށް ފަޚްރުވެރިވާނޭ އަގުހުރި ޅެންވެ

މިދެންނެވި އަދީބަކީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބު . ކަމުގައެވެ] ރާއެންމެ ޤަދަރުވެރި، އެންމެ ފަށުއި އެއް ޝާޢި

. ފާއިޒާގެ ޅެންވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޝިހާބު އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ . ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ

ނުޑމެންެގ ިމ އަދީބާއަކީ އޭނާ ބޭނުންފުުޅ މައުޟޫޢެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި، ޚިޔާ[ ލު އޮްއސަވަމުްނ ގެންދަާވ އަޅުގަ

ޚިޔާލީ މައުޟޫޢުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޙަޤީޤީ ބަޔާންތައް ދެއްވުމުގައިވެސް ފެންނަމުން ދާނީ އޭނާގެ . އަދީބާއެކެވެ

މަތިވެރި ޝުޢޫރުތައް ވިރުވެމުންދާ . ޝާޢިރިއްޔަތުގެ ރޫޙް، ކޮންމެ ޢިބާރާތަކުން، ކޮންމެ ޖުމްލައަުކން އޮހޭތަނެވެ

 .]ތަނެވެ
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ސްވެ ދަންނަވާފައި އެވަނީ ދިވެހި އަދަބީ ދުނިޔޭގައި އެްނމެ ކުރިޔަށް ވަޑައިގެްނ ތިއްބެވި އި! އާދެ

މިއަދު . ބޭބޭފުޅުން އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާެގ ޅެންވެރިކަާމެމދު ލިޔުއްވަވައިފައިވާ ޢިބާރާތްތަކެކެވެ 

ނުޑމެންނަށްވެސް ެއ ޢިބާރާތްތަކަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ތާއީދުކުރަން  . ޖެހޭ ޢިބާރާތްތަކެކެވެއަޅުގަ

 

ޅެމުގެ ބައެއް މުޙައްލިލުްނ ! އާދެ. އެއް ސަބަބަށްވުރެ ގިނަ ސަބަބަށްޓަކައެވެ. އެއީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ

ނޫނީ ޤައުމީ . އެހެންނާ ލޯތްބަށެވެ . ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ޅެންވެރިޔަކު ޚާއްޞަވަނީ ކޮންމެވެސް އެއް ކަމަކަށެވެ

ީމެގ . ނަމަވެްސ ފާއިޒާއާ މެުދ މިވާހަަކ މިެހން ދެންނެވޭކަްށ ނެތެވެ. ަމ ދީނީ ަކންތައްތަކަށެވެނޫންނަ. ކަންތައްތަކަށެވެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފޮތުގައި ހިމަނައިފައިާވ . ހުރިހައި ރޮނގެއްގައި އޭނާގެ ެޅންވެރި ގަލަންކޮޅުވަީނ ހިންގަާވފައެވެ

ާޒހިދާނާ ޅެމާިއ ފަލްސަފާނާ ޅެން، އަދަބީ ޅެމާިއ އަދިވެްސ ، ފާއިޒާގެ ޅެންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޤައުމީ ޅެމާިއ ލޯބީގެ ޅެން 

 .އެތައް ރޮނގެއްގެ ޅެންތައް އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ

 

އަދިވެސް، ޅެންވެރިކަމާމެދު ވާހަކަ ދައްކަވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޅެންވެރިއަކަށް 

ވެރިއެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާނެ ވަރަކަްށ ެއ ޫމުސުމަގިއ ެއ ެޅްނ. އަންނާނީ ރަނަގުޅ އެންެމ މޫސުމެކެވެ

މިަކމުގައިވެސް ފާއިޒާއާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަްނޖެހެީނ . ކުރިއެރުމަށްފަހު، ދެން އެކަމަށް އަންނާނީ އޮއްސުމެވެ

އްދުވަހުްނ ފާއިޒާެގ ޅެންވެރިކަމުެގ ޝުޢޫރުތައް، އެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. މިވާހަކަވެްސ މިހެްނ ދެންނެވެްނ ނެތްކަމުގައެވެ

ޭއނާގެ ޅެންތަކުގަިއ ގެންނަާވ ބަސްތައް އެއްދުވަހުްނ . އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަީނ އިތުރުވަމުްނ މުއްސަނދިވަމުންނެވެ

 .އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަނީ ފަށުވިވަމުން ބުގިސްަވމުންނެވެ

 

ޅަހަކަށް އަހަރުކުރީްނ މީގެ ފަސްދޮ. ފާއިޒާ ހެއްދެވި އެންެމ ފުރަތަމަ ެޅމެވެ. ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 . އޭނާ ކުރައްވައިފައިވާ ޮގތެވެ] އަމިއްލަ ނަފްސުެގ މައްޗަށް އިތުބާރެއް[

 

 ނޫރުކެނޑި ހިތުގައި މިދާ ބާރެއް މުޅީން ފިލުވާަނމޭ [

 ރޫޙުއަށް އުނިކަން މިދޭ ބާރެއް ުމޅީން ފިލުވާނަމޭ   

 ހިތުގެމޮޅިޔާ ހިތުގެގިންޏާ ހިތުގެބައްޔާ ހިތުގެ ހޫނު 

 ބާރުލައި ގަދަ ޔާރުނޭ ފިލުވާނަމޭ އިތުރުވާތީ  

 ޢިއްޒަތާ އަބުރާ ޤަދަރު އުފުލޭ ގޮތުން އެއްހިތްވެގެން 

 .]ވިސްނުމާއެކު ރޫޙްއަށް އާ ބާރުތައް ގެނުވާަނމޭ  

 

. ދެން ހަމަ މިރޮނގުން އޭގެ ތިރީސް އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ހައްދަވައިފައިވާ އެހެން ޅެމެކެވެ

 .އެވެ] އިތުބާރާއި އުއްމީދު[ފާއިޒާގެ 

 

 ޔަޤީންކަންވޭ ނުހަނު ފުންކޮށް ިމ ހިތުގައި ބިންގަލެއްގެމަތީ [

 ޔަޤީނުން ވެސް ހިތުގެ ގުލްޝަންތެރޭ ވިދަނީ އެގަދަ ނޫރޭ   

 މަގެއް ފެންނާނެކަން ޝައްކެއްނެތޭ މިޔަޤީންކަމުގެ ތެރެއިން 

 ރޮނގެއް އަލި ފެންނައިރު ސީދާހިތުން އުްއމީދުނެތި ނުކުރޭ  

 ފިރުމަމުްނ ބުނަނީ ޟަމީރު މަގޭ  ހިމޭނުން ހުއްޓަުނމެދީ
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 .]އަމޭ މިއޮތީ ހިފައިގެްނ ތެދުވެ ހިންދެމިލާށެ   އިތުބާރޭ  

 

. ފާއިޒާ އެންމެ ފުރަތަމަޔަށް ހެއްދެވި ލޯބީގެ ޅެމެވެ. ދެން އެހެން ރޮނގަކުން ބައްލަވައިލައްވާށެވެ

 .އެވެ] ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔެ[

 

 ވަކިުވމޭ އެދެނީ  ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔޭން މިތަންވަޅު[

 ނިތަށް ރޫތައް އަރާފައިވެސް ހިތަށް މަރުވުން މޮޭޅ މިަވނީ   

 މިދޭހުން ފެންނަ މޫރިތިކަްނ ވިދާލީ ވިދުވަރުން އެޅިފައި

 ވިދޭ ލޮލު ދެކަޅި އަބަދަށް ތީ ރިހުން އިތުރޭ ހިތުގެ މިވަނީ   

 އިހާފަސްހަނދުމަކޮށްލައިފާ ހިތުން އެނަގާ އުދާސް މިތަކުން 

 .]ދަ އެ ބިންގާތާ މުޅިްނ ފުނޑުފުނޑުވެެގން އެދަނީމިހާ ވަރުގަ  

 

 .އެވެ] އަލަތު ލޯބި [އޭނާެގ . ދެން އޭގެ ފަންސާހަކަށް އަހަރުފަހުގެ ޅެމެކެވެ

 

 ސިކުންތަކަށްވެސް ފިލައިނުދާތީ ހިތަށް ލިބޭ ތަސްލިޔާއަކަށްވޭ [

 ހިކުންނުވާ  ފުން ޒަޚަމްގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ފޮނިފޮނި ނަޝީދަކަށްވޭ  

 އް ގުނައަކަށް ތަފާތު އެތަކެއް އުފާ އެހާ ފޮނި ލިބޭ ގޮތެއްގައިއެތަ

 ހިތަށް ތަޞައްވުރު ވަމުން ވަމުންގޮްސ ފުރާނަ ދިރުވާނެ ބާރަކަށްވޭ  

 ވެގެން އެދިޔަހާ ދުވަސްތަކެއްގާ ހިނގާ އެދިޔަހާ ހަވާދިޘެއްގައި

 .]ވެގެން އެދިޔަހާ ކަމެއް އެކީގާ ައލުން ބަލުން ހިތްދެކޭ ކަމަށްވޭ  

 

އާދެ، ޤައުމީ . ން ދަންނަވާލަން އޮތީ ފާއިޒާގެ ޤަލަންކޮޅު އެންމެ ފުރިހަމަޔަްށ ހިނގާ ރޮނގެވެދެ

 .އެއް ޤައުމުގައި ިދއްލާލުމަށް ކުރައްވައިފައިވާ އިލްތިމާސެވެ] ަފނޑު ނުާވނޭ ފެހި އެނޫރު. [ޅެމުގެ ރޮނގެވެ

 

 ފަނޑުނުވާނޭ ފެހި ެއނޫރެއް ޤައުމުގައި އަދު ދިއްލަމާ [

 ގޮތުގައި އުާޖލާކަން ދެވޭތޯ ހޯދަމާ  ފަނޑުނުވާ  

 ގަސްތަކާ މާތަކުގެ ކުލައަށް އަންަނ ހުރިހައި ބަދަލަކުން

 ފަސްނުޖެހި އާޖޯޝަކާއެކު މަޢްނައެއް އަދު ހޯދަމާ   

 އިސްވެދިޔަހާ ރެއި ދުވާތައް ދައުރުވީ ހައިގޮތް ގޮތަށް 

 .]ފިސްނުކޮށް ހިތްވިސްނަމުން ޢިބްރަތްތަކެއް އަދު ހޯދަމާ  

 

] ޤައުމީ އިލްތިމާސް[ންނަވާލަނީ އޭެގ ތިރީހަކަށް އަހަރުފަހުން އޭާނ ހައްދަވައިފައިވާ ދެން މިދަ

 . އެވެ

 ޤައުމަށްޓަކާ ޤައުމުގެ ދަރިން ޤައުމީ ޖިހާދަށް ކެރިބަލާ [

 ފައުޅާއި ސިއްރާ އެއްގޮތަށް ތަރުޙީބު މިރޮނގުންނުދީބަލާ  

 ފަރުދެއްކަމަށް ވިޔަތީ ތިމާ ތެދުވެރިވެ ދިދަ◌ަށް ހިޔަލުގައި 
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 މަރުވެސްދިނުން ޤައުމަށްޓަކާ ވާޖިބު ަކމަށް ދެކެވެސްބަލާ  

 ޚިދުމަތްތަކުން ވެލިގަނޑުމަތީ ނަްނ ލިޔެލުީމ ފަޚްރެއްކަމަށް

 ]ދެކިގެން މި ަމންޒިލުގާ ތިބާ އަގުެވސް ވަޒަންކޮށްލާބަލާ  

 

ފާއިާޒ  މި ދަންނަވާލެވުނީ ތަފާތު ދައުރުގައި ތަފާތު މާޙައުލުގައި ތަފާތު ރޮނގު ރޮނގުން! އާދެ

މިއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ ދަނީ ެޅންވެރިކަމުެގ ދުނިޔޭގައި . ހައްދަވައިފައިވާ ބައެއް ޅެންޅެމުެގ ތަންތަންކޮޅެވެ

ފާއިޒާގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ހުސްވާ ދުވަސްވަރެއް، ޝުޢޫރުތައް މިާލ ޒަމާނެްއ، އަދި އިޙްސާސްތައް ަވޅުޖަާހ މަޤާމެްއ 

އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މި ބައިބައި އައިސްފައިވަނީ، އަދި . އަދި ކީއްތޯއެވެ . ތްކަމެވެމިހާތަނަށް އައިސްފައި ނެ

ޅެންވެރިކަމުގެ މައިދާނުގައި  ފާއިޒާ ! އާދޭހެވެ. ކުލަގަދަވަމުން ަކެމވެ. އަންނަމުންދަނީ ދިރުން އިތުރުވަމުން ކަމެވެ

ނދިކަމާއި ޝުޢޫރުތަކުގެ ދިރުމާއި ޚިޔާލުގެ ތާޒާކަމަކީ ޢުމުރަށް ސާބިތުކޮށްދެއްވަމުން ގެންނަވައިފައިވަނީ ހިތެއްގެ މުއްސަ

އެބައިބަޔަށް ބޭނުންވާ ޣިޛާ އާއި ފަރުވާ ދެވެމުންދާނަމަ އެއީ އަބަދުވެްސ . އަންނަ ބަދަލާ ގުޅޭ ކަންކަމެްއ ނޫންކަމެވެ

 .ދިރެމުން ހެދެމުންދާނޭ ކަންތައްތައް ކަމެވެ

 

ވައިފައިވާ ެޅންތަކަކީ ާރއްޖޭގެ ޝާއިޢު ކުރެވެމުްނ އަިއ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ ހައްދަ! އާދެ

އަދި ފަހަކަށް އައިްސ ރާއްޖޭގަިއ . ހުރިހާ ނޫސްތަކާއި އަދި މަޖައްލާތަކުްނ ވެްސ ފެންނަމުްނ އަްނނަ ޅެންތަކެކެވެ

ނޑުމެ. ހަދަމުންދާ ބައެއް ދިވެހި ފިލްމުތަކުން ވެސް އިވެމުން ފެންނަމުްނދާ ޅެންތަކެކެވެ ންގެ މަރުކަޒުެގ އަދި އަޅުގަ

ނުޑމެއްނެތި ެފންނަމުންދާ ެޅންތަކެކެވެ] ފަތްތޫރަ[ފަރާތުން ނެރެމުންދާ  އޭނާގެ ެޅންތަކެއް ފޮތެއްގެ . އިން ެވސް މެދުކެ

ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުެގ ބަގީޗާެގ . [ވަަނ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މ 1949ސިފައިގައި އެންެމ ފުރަތަމަ ޝާއިޢު ކުރެވުނީ 

ެގ ަނމުގަިއ ފާއިޒާ ައމިއްލަފުުޅ ] 2 -ޭޑީޒާމ [އޭެގ ތިރީްސ ނުވައަހަރު ފަުހން . ނަމުގައެވެ މި] ފާއިޒާ –ޑޭޒީާމ 

ނަމަެވސް ިމ މަތިވެރި ޝާޢިރާގެ ޅެންތައް، ތަފާތު އެތައް . ގޮތުން އޭނާގެ ޅެންފޮތެއް ޝާއިޢު ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ

ން ިމ މަރްކަުޒން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފޮތެްއ ރޮނގަކުން ހައްދަވައިފައިވާ ފުރިހަމަ ޅެންތައް ހިމަނައިލައިގެ 

ނުޑމެން ފާއިޒާެގ ޅެންތަކަށް ިމ ޚާއްޞަކުރަނީ ިމ . ޝާއިޢުކުރެވިފައެއް ނެތެވެ މަލަސްގެ މި ޢަދަދު އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ނަންދީފައި މިވަީނވެސް ޅެންވެރިަކމުގެ ބަގީޗާގައި ފާއިާޒ އެނަމަކުްނ . ސަބަބަށްޓަކައެވެ  މި ފޮތަށް އަޅުގަ

 . އެވެ] ޑޭޒީމާ! [އާދެ. ގަވެގެންދާ ނަންފުޅުންނެވެފާހަ

 

ހިޖްރީ (މި ނަމުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ ދުވަހަކީ ފާއިޒާގެ ޢުމުރުފުޅުން ] ޑޭޒީމާ[މަލަސްގެ މި ޢަދަދު 

އުފާވެރި އުފަންދުވަހެއްގެ . އަހަރުފުޅު ފުރޭ ދުވަސް ކަމަށްވީކަމީ ވަރަށް މަޢްނަވީ އިއްތިފާޤެކެވެ 81) ކަލަންޑަރުން

ޔޮއެދުންތަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެްނ ިމ ފޮތް ޝާއިޢު މިކުރަނީ ފާިއޒާ ދިވެހި ެޅންވެރިކަމުގެ ަދނޑުގައި ކުރައްވައިފައިާވ ހެ

އަދި އެ ުކޅަދާނަ ޝާޢިރާގެ . އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް އަދާކުރާ ދެމިހުންނަނިިވ ޝުކުރުގެ ޖިޒީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ށް ދާއިީމ ގޮތެއްގައި އަަސރު ފޯރުވަމުންދާނޭ ދިރިހުންނަނިިވ ތަޞްވީރެއްގެ ޅެންވެރިކަމުްނ ދިވެހި ޅެންވެރިަކމަ

 .ގޮތުގައިމެއެވެ

 

އަޅުގަނޑުެގ އުއްމީދަކީ ިމ ފޮތުގައިވާ ޅެންތަކުން، ދިވެހި ެޅންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގައި އަލަްށ 

ށް ފަޅަމުންދާ ނިރުތަކަށް އައު ދިރުމެއް އެ ބަގީޗާގައި އަލަ. ފޮޅެމުންދާ މާތަކަށް އިތުރު ވަސްމީރުކަމެއް ލިބިގެންދިއުމެވެ

 .އައުމެވެ

 1424ޞަފަރު  29
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 2003ޭމ      1

 ޢައްބާސް އިބްރާހީމް     

 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރްކަޒުގެ ރަީއސް    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތަޚްޞީޞް 

 

 މިފޮތުގައިވާ މިޅެންތަކަކީ ހިތުގެ ަރމްޒީ ތަޞައްވުރެކޭ

 ތުގައިވާ ޝުޢޫރުތަކީ އެފުންސިއްރުގެ ދަލީލުތަކޭ މި ފޮ  

 

 ޝުކުރުކުޅައުން ޛިކުރުކުޅައުން އަބަދުކެނޑިނޭޅި ފަށްކުޅައުން 

 ޙުކުމްގައިވާ ގޮތުންމީހަަމ ޙަޤީޤަތުގައިމެ ވާޖިބެކޭ  

 

 އަށް މާތް  ]ا.م[ހިތުގެ ޢުމްޤުން މި ފޮތް ތަޚްޞީޞް މިކުރަނީ 

 ނަވަސްވި ފުރުޞަތެކޭ އިތުރު ޙައްޤެއް އަދާކުރުމަށް މިއީ ތަ  
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 އަޅުގަނޑުގެ ބަސްކޮޅެއް 

 

 ޅެމެްއ ހެދުނީ ަމ އޭ ! ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދަނީ އަސްތާ .1
 ހިތް ހަށިމުޅިން ަހމަވެސްވަީނ ބަންޑުްނ މިހިތް ކޮށްލީމައޭ 

 އެކިގޮތްގޮތުން އެކުރާ އަސަރު މައިތިރިވެގެންދާ ސަބަބަކީ .2
 ކެއް އަށަގެން އެއަށް ސިފައައިމައޭ އެކަމާގުޅޭ ެޅންބަސްތަ

 ފިނިކަން ހިތަށް ލިބެމުންދަނީ ވަކިވަކި ހަނދާން އާެވސްވަނީ  .3
 މިނިވަންކަާމ އެކުތާކު އިނދެ ޅެންތައް ކިޔާ ލެުވނީމައޭ 

 މިފޮތުގެ މިހިރަ ެޅންތައް މިއީ އެިކ ގޮތްގޮތުން ހެދިލިއެވިގެން .4
 އްވެއޭ މިފޮތަށް ނަގަން ކަނޑަެއޅިބައޭ އަދިވެސް އިތުރު ޅެންތަ

 ތިންވަނަ މިއީ ޑޭޒީަމލޭ ަމލަހުގެ މިއީ ޢަދަދެއް މެއޭ .5
 މިންނެތްފަށުން މިކަމަށްޓަކައި ހިތުގާ ޝުކުރު އުފެދޭ މެއޭ 
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 އެއްކޮށްބަލައި ލިޔެ ހެދުމުގާ ބައިވެރިވިހާ އެންމެންނަކަށް  .6
 އެއްވެސްނުކޮށް ޝަކުވާތަކެއް ޝުކުރުން މިހިތް ފުރެމުންދެއޭ

 މަގު ދައްކަވާ ދެއްވެވި އަޚުން އަދިވެސް ފޮތަށް ފާޑުގެގޮތުން .7
 މަދުވުންނުވާ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކޮށްކޮށް ޝުކުރު ހުންނަންމެއޭ

 މަރުކަޒު ރައީްސ ޢައްބާސް ވަކިން ޝުކުރުގެ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަން  .8
 ތަރުޙީބުތައް ހެއުހިތްޕުޅުން  މަދަދާއެކީ      ދެއްވެވިމެއޭ 

 ވައި އަލުން ޅެންވެރިކަމުގެ ނަަލ ޤުލްޝަނަށް އާރޯކަމެއް  ދެއް .9
 ޅެންވެރިކަމަށް ފަޚުރާ ޝަރަފު މައުމޫުނ އަދު ދެއްވައިފިޔޭ 

 އަދަބިއްޔަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެންނެވި ހިނދުން ލޮބުވެތި އަމީން  .10
 އަދަބީ ގޮތުން ކުރިޔަށްއަރާ ރަން ދައުރަކަށް އެދުވަސް ވިޔޭ 

 އެދުވަސް އެހެން ދިއުމަށްފަހުން ހީނަރުކަމެްއ އަޔަކަސް އަލުން  .11
 ސްވަނީ ޤައުމުގެ ރައީްސ އެދުވަސް ފަދައިން ލައްވާފައޭމިދުވަ

 މިހަނދާނުގާ ގަދަހިތްވަރޭ ޅެންވެރިކަމަށް    ލިބެމުންދަނީ  .12
 މިހަނދާން މިހިަރ ދިރެމުންދަނީ ފަނޑުުވންވިޔަސް ނެތްގޮތުގަޔޭ

 

 .މ12.00ހުކުރު . މ2003-03-21

 . ހ1424-01-18    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ދީނީ ޅެން       
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 نظمގެ ދިވެހި  منظومة البيقونية

 

 ޙަމްދުން ފަށަމެ ޞަލަވާތް ކިޔާ ތައުފީޤު އެދި ލިބެވުން ހިޔާ  1

 منظومة البيقونية    ކިޔާ  ލިޔަނީ   ދިވެހި ނަުޡމުން   

 މީ ޢަދަދެކޭ ބައިތަކު ތެރޭން ހިމެނޭ ޙަދީޘްގެ ބާވަތުން 2   

 ގޮތުން ީމ ގުނުމެޭކ ތަފްޞީލުކޮށް ބައިތައް ވަކިން އަންގާ     

 

 އަޞްލާ ގުޅެވެޔޭ  ِإْسنادُ ފުރަތަމަ ޞަޙީޙު ޙަދީޘް ވެޔޭ  3

 ވެޔޭ نفى َوَشاذَ  ةَـ ِعلّ ހުރިހަިއ ޝަރުޠު މަތިވެރި މެޔޭ    
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 ެއއް  َضاِبطގައި ލިބިހުރި ޢަދުލުވެރި نـَُقل އާ  طَضبْ އިތުބާރު  4   

 އެއް  رُتْـَبةކިބައިން އެފަދަ ރާވީ ރިވާކުރުމީ ޞަޙީޙުގެ      

 

 ން ޞަޙީޙުގެ ހާ ޤަދަރު މަތިވެރި ނުވިޔަކަސް ޚާއްޞަ ކޮށްރާވީ 5 

 ރާވީން ޙަސަްނ އެ ޙަދީޘްގައި އެނގިގެންވެޭޔ ހަަމ ރީތިކޮށް   

 ނަމަވެްސ މިއަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށް ވީާމ ޟަޢީފު ކަމަށްކިޔޭ 6   

 ހަަމ އޭގެ އެތަކެއް ބައިވެޔޭ އޭގައި ސަނަދު ނޭގުން ވެޔޭ      

 

 ސޫލާ އާ އެީއ މަޥްޟޫޢު ޙަދީޘްގުޅެވޭ ޙަދީޘްތަކީ ރަ 7 

 ުގޅެވޭ ޙަދީޘްތަކީ އެ ތާބިޢުނާ އެއީ މަޤްޠޫޢު ޙަދީޘް       

ނޑި ގުެޅމުން އަްނނަހާ  ُمْسَنُد  8     އެއީ ރާވީންތެރޭްނ މެދުނުކެ

 ގުޅެވޭ ޙަދީޘްއޭ އެްނމެހާ  ِلْلُمْصَطَفىއޭ  ِإْسنادُ      

 

 ތުންއަކީ ރާވީން ގުުޅން ކަންފަތްތަކުން ސީދާގޮُمتَِّصل 9 

 އަކީ އަދި ަސނަދުންވެސް ަހމައަށް ރަސޫލާއާ ުގޅުން ُمتَِّصل   

 އަކީ ބުނަން ُمَسْلَسلސިފައެއް ގެނެވިފައިވާ ޙަދީޘް އެއްޔޭ  10     

 ގަންދީ ބުނަންهللا ކުޅައޭ މަށަށް  َمَثالً َخيَـرُ    

 

 އެފަދައިން އެވާހަކަ ބުނެދިނޭ ކޮއްޅުން ތަނެއްގައި ހުއްޓިފާ 11 

 ބުނުމަްށ ފަހުން އޭނާހުރީ ިހނިތުންވެފާ ނޫީނ އެހެން   

 ތިނަކުން ނުވަތަ ދޭކުން ރިވާކުރެވުނު ޙަދީޘް ގުެޅމުންދަނީ  12   

 ސަނަދުން މިޢަދަދު ނެގެވުނީ ަނމަކަށް ޢަޒީޒު ޭއ އެކިޔަނީ      

 

 މަޝްހޫރު ޙަދީޘް ތިނަކަށްވުރެން ރާވީންވެޔޭ ގިނަގުނަ ެވގެން 13   

 ގެ އަދި ިހމެނިގެން ُمتَـَواِترމަޝްހޫރު ތެރެއިންވޭ ޙަދީޘް   

 ަގއި  ِإْسنادُ ވެގެން މުޅި ސަނަދުގައި ނޫންަނމަ ބައެއް  َعْن َعنْ  14  

 ގުނުމުގައި َعنْ ـُمَعنْ ހުްނނާނެބާ ވަތަށޭ އެހެން ކިޔަީނ      

 

َهُم  15    ޙަދީޘްއޭ އޭގެ ރާވީއެއް އެނގެްނ ނެތްނަމަ އެއީ ُمبـْ

 ލެއްނުވާ ޝަރުޠެއް އެއީ ވިޔަސް ބަދަ َعْن َعنْ މިބުނާ ގޮތުްނ     

 ރާވީން ސަފުން ބަލަމަދުވުމުްނ އައިމަުގ ވަކިން ގާތްވާކަމުން  16  

 ވެއެ ޚާއްޞަވުން ޙަދީޘް َعالِى ގައިމުްނލިބޭ ޝަރަފުގެގޮތުން     

 

 މިބުނާގޮތާ އިދި ކޮޅުވުމުްނ މަގުތައް ވަކިްނ ދުރުވާ ކަމުން  17

 ށަވަރުން ކިޔުން އެކަށޭމެޭއ ހަމަކަنَاِزُل  އެބުނާ ގޮތަށް  
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 ނާ ހަމައަށް ގުޅެވިފައި ހުްނނަނީ  ِفْعُل أْصَحابُ އާ  قول 18  

قُ ކަން   َمْوقُوفُ       އަންގާގޮތުން އެނގިފައިވަނީة ـونِيـبـَيـْ

 

ނޑިފައި ވުމުން  ِإْسنادُ އަޞްޙާބު ބޭކަލުނާ ގުޅުން  19  ގައި ކެ

 ޙަދީޘޭ ވޭކިޔުން ُمْرَسًل ވެްސމީ ޙަދީޘްގެ ބާވަތުން   

 އެނގޭ އޭގައިވަނީ ރާވީއެކޭ ޙަދީޘް  َغرِْيبُ  ސަނަދުން 20  

ُر الصَِّحْيحُ   ަވނީ  ގިނައިްނ މިބާވަތުގައި       ތަކޭ َحِدْيث  َغيـْ

 

 އެކިތަންތަނުން ނަމަވެސް ެކނޑުްނ އަތުވެއްޖެނަަމ ސަނަދުގެެތރޭ 21

َقِطعނުކިޔޭނެއޭ     އެކޭ ނޫީނ ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ ތެރޭ  ُمنـْ

 ގެ ތެރޭން ސަނަދުއި ވިދިގެން ދެ ނަން އެއީ އެނގިފާޅުގަ ُمْعَضل 22  

 އެނގިހުެރ ސަނަދު އޮޅުާވލުމަށް ކުރުޭމ ނަފީ މިގޮތުެގ ތެރޭން     

 

 ދެބަޔެއް ނެގޭ ނެގުނަސް އެއިން ޮއޅުާމ އަނދިރި އަދި ބޮޑުަކމުން  23

 ކިޔުމަކުން ُمَدّلسނުބައެއް ނެތޭ ހަމަކަށަވަރުން ައސްތާ    

 ކުރުމޭ އެއިން ނަޤްލު  ދަށްސަނަގެ މަތީ ޝައިޚުފުރަމައޮތީ  24  

 މިހެން އިން  َعْن َأنَّ ކުުރމަށް ސަނަދު މަތިވެރި ނިކަން ފަށަޔޭ      

 

 ޤަދަރު އަތުލައި ގަތުންނެތް ސިފައަކުން  ޝައިޚަށްވައްޓާނުލާ  25

 ހައްތާ ޮއޅުން ބޮޑުކޮށް ުލމުން ވެްއޖޭ ދެވަނަ ގޮތަކަށް ސަފުން    

 ތްމަތިން ކުރެވޭ ރިވާ އެއް ޖަމާޢަތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮثَِقة  26  

 ގެނަމުން ކުރެޭވ ރިވާ  َشاذّ މިގޮތުްނ އެހުންނަ ޙަދީޘްތަކީ     

 

 އަކީ ތިން ބާވަތުން ގެނެޭވ ބަދަލުތަކަކަށް ކިޔުންمقلوب  27

 ވާނަމެކޭ ސަފުން ގެންނާަނމޭ ބައިތައް ފަހުން  މަޖުބޫރު   

 ފުރަތަމަ އޮތީ ރާވީ އަނެއްރާވީ އަކަށް ކުރުމޭ ބަދަލު  28  

 ކުރުޭމ ދެވަނަ ގޮތަކީ ބަދަލް ސަނަދު  އަކަށްވާ ުމޅިمتن ދެން      

 

 ާއ މެދަށް ހިނގުޭމ ޚިލާފް متنަގިއ  ِإْسنادُ ތިންވަނަ ގޮތީ  29

 ތިން އަކުރަކުން ަނމަވެްސ ހެވޭ ބަދަލެއް ގެނަިއމާވާ ޚިލާފް  

 އަކަށް ނިސްބަތްވެވޭ ތެދުވެރި ނިކަން ُقْطرއެއީ އެއް ُمْفَرُد  30  

 ރިވާ ކުރެވޭ ރިވާޔަތެކޭ ނިކަން ޖަމާޢަތަކުން   دُ ُمْفرَ      

 

 އެއް އެފަދައިން އެއްރިވާ ޔަތަކުން ރިވާ ކުރަވާ ޙަދީޘްثَِقة  31

 َحِدْيث ُمْفَردُ މިގޮތުްނ ވިޔަސް ކިއިގެންވަީނ ނަމަކަށް އެއަށް   
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 ސަނަދުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުން އުނިކަން އެއިން ފެނިފައި ވުމުން  32  

 ުވން  َعلَّةސް ެއ ޙަދީޘްވަނީ އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ައމަށުން އޮތަ     

 

 އަށޭ  ُمْضَطِربއެއް ޚިލާފްވީާމ ވަނީ متن ސަނަދެއް ނުވަތަ  34

 ން އަރިހގަިއ ފެނުނީ މިެހން ނަްނ ދިނުމަށޭ  أُِهْيلެގ َفنُّ    

 ކުރުމުގެ ތެރޭ ރާވީ ރިވާ ުގޅުވައިފިނަމަ ެއ ޙަދީޘްގައި 35  

 ގައިَفنُّ ކިޔޭނެޔެ ُمْدرَُج އެޔާ ކުރުކުރު ވިޔަްސ ލަފްޒެއް      

 

 ސަނަދުގެ ދަރަޖަ ހަމަަހމަ ވެގެްނ ހިެމނޭ ދެރާވީ އެއްގޮތުން  36

 ހަމަގޮތުން  ُمَذبَّجُ ނީ ކުރަވާ ރިވާގެ ޙަދީޘްތަކަށް ކިޔެ  

 ُمْفَتِرقُ  އަށް ބަލާއިރު  َأْصل  قُ ـُمتَّفِ ލިޔުމާ ކިއުމުގަިއ  37  
 فـََرُق  ނަން އެއްގޮތް މިކަހަލަ ރާވީވެސްވެޭޔ ދެބަފައިންގެ     
 

 ُمْؤتَِلُف  ފިލިތައް ނުލާއަކުރަށް އެނަންބެލުމުން ވެޔޭ ަހމަ 38
 ُمْخَتِلفُ  މިކަހަލަ ހަތަރު ަނންވެސްވެޔޭ ރާވީްނ ތެރޭގައި   
 ގެ ދަރަޖައަށްَحِدْيث ُمْفَردُ ތެދުވެރިކަމާ ޢަދުލުގެ ގޮތުން  39  

 ކަމަށް رُ ُمْنكِ ނުދެވޭ އެކެއްެގ ރިވާޔަތޭ ހިމެނޭނެީނ      

 

 ދޮގުވެރި ކަމަށް ތުހުމަތުވުމުން ރާީވ ވަކިން އެކަހެރިވުުމން  40

ُروكُ ވެވޭކަމުން  َضِعْيفُ އަދިވެސް      ވެއްޖޭ ކަށަވަރުން  َمتـْ

 ކޮށް َوْضعُ ކީރިތި ރަސޫލާ ނަންފުޅަށް ނިސްބަތް ކުުރމުގައި  41  

 ޭއ ޢާއްމުކޮށްَحِدْيثَمْوُضْوُع ކީާހ ޙަދީޘަށް އެކިޔެނީ      

 

 އަރިއަހަށް ُمَحمَُّد طه އަޔަތީ މިޅެން އަދު ދުނިޔެއަށް  42

 ނިޔަނެތި ކަމާއެުކ ޝުކުރުތައް ކުރަނީ މިރައްދު ވެވޭގޮތަށް  

_________________ 
1998-07-29 

 

 

 އީމާންކަމުގެ އަބާރަނަ 

 

 އީމާންކަމެއް ހިތެއްގެ ާވނަަމ އެކަން އެނގޭނޭ  .1
 ޢަމަުލން އެކަން ެއނގޭނޭ މީމާދަތިކަމެއްނޫން 

 ދަންނާށެ ޢަމަލުތައްއޭ މީހާ އެނގޭެނ ހެއްކޭ  .2
 އަންނާށެ އަހުރެނާއެކު ރަނގަޅަށް ފަހުްމ ވެވޭނޭ   
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 އަށަގެންފިނަމަ ހިތެއްގާ އީމާންަކމެއް ޔަޤީނުން  .3
 ކަށަވަރު ކަމެއް ނަމާދާ ދުރަކަށް ހިލާ ނުދާނޭ  
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 ކުފުރުން ދިނިގަތުން 

 

 އަދިވެސް ނުވޭހޭ ހޭއަރަން ވަގުތޭ އެހެަރ ފާއިތުވަނީ .1
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 އީމާނުގާ ހުރި ބުރަދަނާ ރަނަގޅަށް ވަޒަންވުްނ އޮންނަނީ 
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 ގެ ުކޑަވެސް ދޮރެއް ކިހިނެއްތަ ހުޅުވުން ބަލަވަނީ އީމާންކަމު
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 ކުފުރުގެ ހަތަރުގޮތް އެބައޮތޭ ނޭނގިއްޖެ ނަމަ މިްނޖެއް ނެތޭ  .7
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 )ކުފުރު އިންކާރު(ފުރަތަމަގޮތީ އިންކާރުވުން ވޮޑިގެންވުާމމެދު ފާޅުވާ  .8
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 )ކުފުރު ުޖހޫދު(އެނގިހުރެމެ ވޮޑިގެންާވ ކަމަށްއިޤްރާރު ނުވުމީދެވަނަގޮތް  .9
 ނެގިފާ މިސާލުވަީނ މިޔަށް އިބުލީސް ަކމަށް ވެފަޔޭ ވަނީ 

 ނެހުރެމެ ވޮޑިގެންވާ ަކމަށް އިޤްރާރުވާއިރު ޢަމަލުތައްދެ .10
 )ކުފުރު އިނާދު(ދެނެހުރިކަމަށް ނުހަދާ އެޔަށް ފުރަގަސް ދިނުން ތިނަކަށްވަނީ 

 )ކުފުރު ނިފާޤް(ތެދު ޞައްޙަގޮތް ކަށަވަރުނުވާ ހިނދުގާދުލުން އިޤްރާރުވުން  .11
 ނީ ތެދެކޭ ހަތަރުވަނަ ގޮތް މިއީ ސާބިތުވެފާ  މިގޮތަށް      ވަ

 ހައްތާ މިހުރިހާ ގޮތްގޮތީ ކުފުރުގެގޮތޭ ކުފުރޭ ކުފުރް .12
 ނައްތާށެ ހުރިނަމަ ީމންގޮތެއް އޭރުން ސަާލމަތްކަން   ވަނީ 
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 އޭކިޔެވުން هللا ހަނދުމަކުރުން ކަާލމުهللا އެއީ  .1
 ބާ ހިތާއިދުލުން އެއީ ޞަލަވާތްފުޅުމެ ކިޔެވުން، ވުމޭތައު

 އަބަދު ކުށްކުރެވެމުން ދާތީ އެޔާމެދުގާ ފިކުރުކުރަމުން .2
 އަބަދުވެސް ނިކަމެތިވެ ހުރެފާފަފުއްސެވުމަށް އެދުންވެރިވުން
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 އެމާތްސާހިބުގެ މަތިވެރި ުސންނަތަށް ހަމަލޯބިކޮށްހިތެވުން

 ގެ ފޮނިކަން ތެދު ހިތުން ހޯދުންމުޅިން ސީދާވެހުރެ ތަޤުވާ .4
 މުޅިންސީދާވެހުރެ މަގުފުރެދުމާ އަބަދަށްމެ   ދުރުހެލިވުން 

 ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްާގ އަބަދުވެސް އިޚްލާޞްތެރިވެ ހުރެވުން .5
 ފުރާ ފުރިހަމަ  ގޮތުން ނަފުސާ ހިތާރޫޙާއި ތާހިރުވުން

 ނުބައި ހީއާ ޚިޔާލުތަކުން ނަފުސް ޠާހިުރ މުޅިްނމެކުރުން  .6
 ދަޤާތް އިތުރުކުޅައުން އަބަދުވެސް ހެޔޮޢަމަލުކުޅައުން ކުރާ ޞަ

 ޢަދުލުވެރިވުން އަމިއްލަ ނަފުސް ކުރާ ކަންތައް ބަލާިހމެނުން  .7
 އަމިއްލަ ތިމާގެ ނަފުސަށްވުރެ އަޚުން އުޚުތުން މެއިސްުކޅައުން 

 ހަރާންކަންތައްތަކާ އަދި ހުތުރުވެސް ކަންތައް ތަކަށް ބެލުމުން .8
 ވަތައި ރައްކާތެރިވެ   އުޅެވުންލޯފިޔައިގެން ބިރުޤަރާރުވެ 

 ހަރާން ކަންތައްތަކުން ލަދުވެތި އަބަދަށްމެ މިންޖުކުރުން  .9
 މަރާލެވުނަސް ހުތުރު ޢަަމލެއް ކުރަންއަބަދަށްމެ ލަދުވެތިވުން

 ލިބުނު ޢިލްމެއްގެ ޢަމަލު ކުރުްނ ޞަބުރުވެރިވުން ޝުކުރުކުޅައުން .10
 ުޅން މިބުނިހެން ދުނިޔެއާ މެދުގާ ތިާމ ޒާހިދުވެގެްނމެ އު

 އިތުރު މަތިވެރި ޘަވާބަށް އެދި، ތިމާ ސުްނނަތްވި ރޯދަހިފުން .11
 އިތުރުކަން ބޮޑުތަހައްޖުދުވެސްކުރުން ގިނައިން ދުޢާކުޅައުން 

 އަށް ލޮބުވެތިވެ ތެދު ހިތަކުންهللا ވަކީލުކުރުން، ތިމާ  .12
 ވަކިންގިނައިން މަރުެގ ކަންތައް އަބަދުވެސްހަމަ ހަނދުމަުކޅައުން 

 ސް ކުރުން އަދި ަހމަ މަޢާފުކުރުންމަޒާރުތަކަށް ޒިޔާރަތްވެ .13
 ޖަޒާހެޔޮކޮށް ލިބުން އެދި އަނެކުނަށް އިޙުސާންތެރިވެހުރެވުން 

 މިއިއްޔެ ސަލާމަތުންާވ ހިތުގެ މަތިވެރި ީވ ޢަލާމަތަކީ  .14
 މިއިއްޔެ ޅަހިތްތަކަށް އަށަގަންނުވަންވީ މާތްވި ސިފަތަކަކީ

 ޙަޤީޤަތުގާ މިއީ އީމާންކަމުގެ މަތިވެރި އުޞޫލުތަކޭ .15
 ބަދަހިކޮށްދޭ ރަމްޒުތައް ހުރި މީދަލީލުތަކޭ ޢަޤީދާ

 

13-11-1995 

 ހޯމަ 11.0   20-6-1416
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 ބަލިމަޑުކަން ޖެހިފައިވާ ހިތެއްގެ ޢަލާމާތްތައް 

 

 

 ކުފުރުވެރިކަން އެއީ ހަމަ ފުރަތަމައިންވެްސ ހިތުގެ ބަލިމަޑުަކން  .1
 ދެފުށް ދެގޮތަށް ހުރުންވެސް އޭ ޔަޤީނުން ހިތުގެ ބަލިަމޑުކަން 

 ިހެމުނން  މުިޅންކުޅައުން ތިމާ އަނިޔާވެރިންެގ ތެރޭ ޝިރުކު  .2
 ބިރެއްނެތި ހިތްނުބައި ކުޅައުން މިއީ ހަމަ ހިތުގެ ބަލިމަޑުކަން 

 ޙަސަދަވެރިކަން ހުރުން މީވެްސ ތިމާ ނޭއްާގނިވުން މީވެސް  .3
 މިސަބަބުން އަސަރުތައް ކުރުީމ މިީއ ހަަމ ހިތުގެ ބަލިމަޑުކަން 

 ން ހިތުތެރޭ ހުރުމާ ތިމާއަށް ހަމަ ތިާމ ފެނުމާ، ބޮޑާކަ .4
 ތިމާ ހެއްލުންތެރިޔަކަށް ވުން މިއީެވސް ހިތުގެ ބަލިަމޑުކަން 

 ތިމާގެ ހުންނަ ފޮނިކަްނ އަދި މަާލމާތްކޮށް އުޅުންމީވެސް  .5
 އެފަދައިން، ކުޓުވުމާ، ނެތި މޮށުމަކީެވސް ހިތުގެ ބަލިަމޑުކަން 

 ނަފުސުގާ ހުންނަ ޣާފިލުކަން ނަފުސުގާ ހުންނަ ޖާހިލުކަން  .6
 ހުންނަށް، ހަރުކޮށް ރުއިްނމީ ހިތުގެ ބަިލމަޑުކަން ކަފުންވާ މީ

 މިމާތް ދީނާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުްނ އަދި ހަަމ ޣަދަރުވެރިވުން .7
 ތިމާ ދޮގުބަސް ބުނުން، ުހސް އަނގަތެޅުްނމީ ހިތުގެ ބަިލމަޑުކަން 

 

 އެފަދައިން ދަހިކަމާ މުށްބާރުކަން އަދި ހަމަ ހަާވ ނަފުސަށް .8
 ން ހިތުގެ ބަލިަމޑުކަން ތަބާވުންމީ މުޅިްނ ހައްތާ ޔަޤީނު

 އިލާހަށް އުރެދުމާ އިބުލީސްދޭ ވަސްވާްސ ތަކަށް ހެއްލުން  .9
 ހެވާ ނުބަޔަށް، އަމުރު ުނމެ ހިންުގމީވެްސ ހިތުގެ ބަލިމަޑުަކން 

 އަމުރު ވެވިގެންެމ ވާކަންތައް، ނަހީވެވިގެްނމެ ވާކަންތައް  .10
 ހަމައިގާ ހުރެ އެޔަށް ކިޔަަމން ނުވުންޭއ ހިތުގެ ބަލިމަޑުަކން 

 

 .މ16-11-1995  11.45

 ބުރާސްފަތި  23-6-1416      

 

 .ޙަޔާތުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއްޗަކީ ވަގުތެވެ 

 !އެޔަށް ސަމާލުވާށެވެ       

 

 

 ފަސްކަމެއްގެ ކުރިން ަސމާލުވުމަްށ ވެޔޭ ހަަމ ފަސްކަމެއް  .1
 ފަސްނުޖެހި ކިޔަމަްނ ވުމުްނ ފައިދާ ލިބޭ އޭފަސްކަމެއް 

 ންމެ ފުރަތަމަ ކަންއެއީ އެ) މަރުވުމުގެ ކުރިއިން ޙަޔާތަށް( .2
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 ދަރުމަ އެދި ވިސްނާ ބަލާށޭ ބަސްފުޅޭ މަތިވެރި  އެއީ 

 ދެން އެންގެވީ) ބަލިވުމުގެ ކުރިއިން ގަދަވެ ހުރުާމމެދަށް( .3
UިހަލU ޭއަވަސްކޮށް މިކަމުގައިެވސް މަޑުޮމޅިވެ  ވިސްނާށެވ 

 އޭގެ ކުރިއިން ވަގުތުތައް ) ދެން ތިމާ މަޝްޣޫލުވުމުގާ( .4
 ވިސްނާށެ މޮޅުކަން ދޭހަތައް  ހުސްވެ އޮތުމާ މެދުގަޔޭ

 )ދެން ތިމާ މުސްކުޅިުވމުގެ ކުރިއިްނ ތިމާގެ ޒުވާންކަމަށް( .5
 ފެންކަޅިވެ ހުރެގެން ބަލާށޭ ބަސްފުޅުގެ ފުރިހަމަަކމަށް

 )އަދި ފަޤީރުވުމުގެ ކުރިން މުއްސަނދިކަމާވެސް މެދުގަޔޭ( .6
 ފުދިމެހުރެ ހުޝިޔާރު ވާންވީ ހިތުގެ ރުހުމާ އެކުގަޔޭ 

 ސީލަތުން އަންގަިއ އެދެއްވީ ކޮންކަމެއް؟ފަސްކަމެއްގެ ވަ .7
 ވަގުތުގާ ހުރި ޮމޅުކަމާ އަުގ ބޮޑުކަމެއް ! ތާއަސްތަ އަސް

 ވަގުތު ފާއިތު ކޮށްފިނަމަ، ބޭކާރު ގޮތުގާ ހޭދަކޮށް  .8
 އަގު ދިޔައްޔޭ މުޅި ޙަޔާތުގެ ވިސްަނމާހޭ ފިކުރުކޮށް

 ޞިއްޙަތާ ހުސްވަގުތަކީ ބަލަ ހާދަހާ ބޮޑު ނިޢުމަތެއް .9
 އޭގެ ބޭނުން ހިފުމަކީވެސް ނިޢުމަތެއް ޞައްޙަގޮތުގާ 

 މިހުރިހާ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރެއްކުރުން ބަލަ ވާޖިބޭ  .10
 އަހުރަވެތި ޢަމަލޭ ޝުކުރަކީ، ހަަމ މިކަްނ ދެނެގެން ތިބޭ

 ބަހަކުން މިފަދަ ޝުކުރެއް އަދާ ނުވެވޭނެޔޭ ! އާނއެކޭ .11
 ވަގުތަށް ކަމޭ ހިތުޭމ އެއީ ކަށަވަރު މެޔޭ ! އާނއެކޭ

 1995-9-28) ދ( 10.30

2-5-1416 

 

 މަރަށް ތައްޔާރުވުން 

 

 

 މަރުވާނެކަން ނުުވމީ ހަނދާން ޝައްކެއްނެތޭ، ބިރުހުރިކަމެއް  .1
 ފަރުވާވެ މިކަމަށް ހޭއަރާ ތިބުީމ ސަލާމަތް ޮބޑު ކަމެއް 

 ނަމަވެސް ޚިޔާލާ ފިކުރުތައް މިަކމަށް ަސމާލުކަމެއްދެނީ  .2
 އަމަށުން ތިބޭ މީހުންގެޔޭ ިވސްނާށެ ތެދެކޭ މިބުނަނީ 

 އެކި ރޮނގު ރޮނގުން ދުނިޔޭގެ ފޮނިކަން ހޯދަުމން ދުނިޔޭގެ އެކި .3
 ދުނިޔޭން ދެވޭނޭހޭ ހެމުން ތެދުވެރި ުމޖާހިދަކަށްވަމުން 

 ގެ އަޅަކަށް ހަމަވެގެން، ކުޅިވަރުގެ ައޅަކަށްވެސްވެގެން .ވީ.ޓީ .4
 ވިޔަފާރިޔާހުރެ މޮޔަވެގެން، ދާނޭހެ މަގުދެން އަލިވެގެން 

 ފެނިފަޔޭ] ުއޖާލާ[މިއަދުގެ ޒުވާނުންނަށްވަނީ، ދެމަގެއް  .5
 ކިޔަވަން ވިދައުރަށް އަދުވަނީ އެދެމަގު ފެތެވި ހަމަޖެހިފަޔޭ
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 ވީމާ އެހެްނ ކަމަކަށް ތިާމ ވިސްނާުލމެއް އޮވެގެންނުވޭ  .6
 އީމާންކަމެއް ަވންނާކަށެއް ހިތުގާ ތަނެއްވެސް ުނމެއޮވޭ 

 ހިތްހަމަޖެހޭ ވައްކަންތަކާ، ފަތްބޯނެ ކުދިކުދި ޖަގަހަތައް .7
 ނިފައި ވެޔޭ ގިނަގުނަ އެތައްހިތްވަރު ލިބޭނޭ ބާރުތައް ފެ

 ހޭދަވެދަނިއްޔޭ ރޭދުވާ މިގޮތަށް މިހެން ޣާފިލުވެގެން .8
 ހޭދަވެދަނިއްޔޭ ޢުމްރުވެސް ބަރަކާތް އެކީގާ ކެނޑެވިގެން 

 މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކުށްތައްނުކޮށް އުޅުނަސްބަޔަކު އަޅުަކންނުކޮށް .9
 ނިކަމެތި ނުވާ ބަޔަކަށް އެއީ ވެވިދާނެހޭ ަހމަ ތިބެ ނިކޮށް 

 ވި ގޮތަށް ކިޔަމަންވެގެން ހެޔޮ ަޢމަލުތައް ކޮށްގެން ތިބުންއެންގެ .10
 އެންމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބޭ މިއްޔޭ މަރަށް ތައްޔާރުވުން 

 މަރުއައިސް ގޮވާީލމާ ތިމާ، އެކަމަށް ފިލޭނެ ގޮތެއްނެތޭ  .11
 މަރުވަން ެޖހޭނެ ގޮތެއް ހިނދެއް އެނގިާވ އެކަކުވެސްބަލަނެތޭ 

 ކު ނުވެްސ އޮންނާނެޔޭ ދެއްކޭނެ އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް އޭރަ .12
 ދެއްކޭނެ ބާރެއްވެސް ތެދޭ އަމުދުން ނުވެސް ލިބެވޭނެޔޭ 

 !ވީމާ ހިތުންނާ އަދި ދުލުން އަބަދަށް ޛިކުރުކޮށްކޮށް ތިބޭ .13
 އީމާންކަމާ އެުކ ހެޔޮ ޢަމަުލ ތަކުގާ އަބަދުދެމިވެސްތިބޭ

17-9-1995 

 8.30އާދީއްތަ  22-4-1416

 

 ބިރުހުރިކަމެއް 

 

 

 ނދާން ޝައްކެއްނެތޭ ބިރުހުރިކަމެއް މަރުވާނެކަން ނެތުީމ ހަ .1
 ދަރުބާރު މަޙުޝަރުވެސް ހިތަށް ނުފެނުން އެއީ ބިރުހުރިކަމެއް 

 ޚަންޖަރުމަރުގެ އައިްސ ހިތުތެރަށް ގޯޅާލެވޭނޭކަން ހިތަށް  .2
 ވަންނާނެ އެއްވެސް ހިނދުކޮޅެއް ނުލިބުން އެީއ ބިރުހުރިކަމެއް 

 ން އެވަގުތު ތިމާ އޮންނަން ޖެހޭޭނ ޙާލަކާ މެދު، ހީވެގެ  .3
 އެވަގުތުގެ ބިރުތައް ހިތުތެރޭ ނެތްނަމަ އެއީ ބިރުހުރިކަމެއް 

 އެވަގުތުގެ މަޢްލޫމާތުތައް ދެނެގެން ހުރުން ޭއ ވާޖިބެއް  .4
 އެވަގުތު ލިބެންވީ ރަޙުމަތަށް އެދުމެއް ނެތަމަ ބިރުހުރިކަމެއް 

 ހުރިހާކަމެއް ީމޒާންވެގެން ދާއިރު އެތާ ޙާޒިރުވެގެން  .5
 ކަްނ އެއީ ބިރުހުރިކަމެއް ދިރިގެން ތެދުވެ ހުންނަން ޖެހޭނޭ

 ލުއިވެއްޖެނަަމ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކޮޅަކުްނ ނުލާެނ ހިތާމަތައް .6
 ފައިކެހި ޞިރާތުން ނަރަކައަށް ވެއްޓުން އެއީ ބިރުހުރިކަމެއް

 އަމުރާ ނަހީޔާ ފަރުޟުތައް އަދި ސުންނަތް ބިންވަޅުނަގާ  .7



 27 

 ކަމުދާގޮތެއްގާ ހިތުތެރޭ ނެތްނަމަ އެއީ ބިރުހުރިކަމެއް 

 އެހެނެހެން ކަންކަމާ މެދުގާ ހިނގާޭނ ބަޙުޘުތައް އެފަދައިން .8
 އެފަދައިން ތިމާއަށް ނޭނގުމީ ަހމަކަށަވަރުން ބިރުހުރިކަމެއް 

 ކިބުރާ ރިޔާޔާ އުޖުބުވެސް ދަސްކޮށް ހަދާށޭ އުނގެނިގެން  .9
 މިބުނާ ބުނުންތައް ނޭހުީނ ވިއްޔާ އެއީ ބިރުހުރިކަމެއް 

 ހެޔޮކަމެއް  ޙަސަދައިގެ ގިނިތައްވެސް އަނދާ ހިތަކުން ނުވާނޭ .10
 އަސަރާއެކީ ބުނަމޭ މިކަން ޭނނގުން މިވެސް ބިރުހުރިކަމެއް 

 އަޅުކަން ޤަބޫލު ކުރައްވަވާ ގޮތުގައި ކުރާނޭ ގޮތްތަކާ، .11
 އަޅުކަމުގެ ފުރިހަަމ ސިއްރުތައް ނޭނގުްނ އެއީ ބިރުހުރިކަމެއް 

 އުނގެނެން ގޮވާލަން ހުރި އަޑުްނ ހުރިހާ އަޚުންާނ އުޚުތުނަށް .12
 ދަރިން، ޫނންނަަމ އެއީ ބިރުހުރިކަމެއް  އުނގެނޭށެ ހުރިހާވެސް

 

4.10   17-9-1995 

 އާދީއްތަ  22-4-1416      

 

 

 

 

 

 ބަރަކާތްތެރި، ރޭރެޔާއި ދުވަހާއި މަސް 

 

 ބަރަކާތްތެރިވި ދުވަހާރެޔާ، މައްސަރުތަކާ ގޮސްއައިސްވެޔޭ .1
 ޙުރުމަތް އަދާ ކުރެވޭތަނެއް ހާލުންމެނޫީނ ނުފެނެޔޭ

 ފަރާތުގާ ބަބުޅާ ފަޔޭސަބަބާއި ސިއްރާ އަދުވަނީ ހަ .2
 އަބަނެތި އެޔަށް ގަދަބާރުތައް ލިބިލިބިއެތައް މިތަނުންވެޔޭ

 ރަމަޟާން މަހުެގ ބަރަކާތްތަކާ މަތިވެރި ޖިހާދުގެ ރަްމޒުތައް .3
 ނަމަކަށް ވިޔަސް ހަނދުމައިތެރޭ ވާަކމުގެ އަސަރެއްނުފެނެޔޭ 

 ރޯދައިގެ ހަނދު ދައްކާލުމުން އުންމީދުތައް އާލާވެގެން  .4
 ކުޅިވަރުތަކެއް އަސްތާ ބުނަން ވެްސ ނޭނގެޔޭ ހޯދައި އެދޭ 

 މުޅިރޭ ހަތަރުދަން ކުޅިވަރާ މަަޖލުގެތެރޭގާ ހޭދަކޮށް .5
 މުޅި ދުވަހު ނިދުީމ އުފަލަކަށް ހެދުމުން އުފާއަދި ބޮޑުވެޔޭ

 އަހަރުގެ ތެރޭގާ ވެވުނުހާ ކުށްތައް ޢަފޫވޭތޯ ބަލަން .6
 ފަހަރަކުވިޔަސް ހިތަކަށް އަރާ ކަމަކަށް ހިޔެއްވެސް ުނމެވެޔޭ 

 ހީވާނެ ފަދަ އެއްވެސް ގޮތެއް ފެނިފައިނުވާތީޔޭ މިހެން  .7
 ހީވާ ކަމަށް ބުނެވެްސ ވެނީ މިބަހަށް ޢަފޫވުން އެދެވެޔޭ
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 ރަމަޟާން މަހުެގ ރޭތައް ވަނީ ރަޙްމަތްތަކުން ފުރިފައިކަމެއް .8
 އަމަށުން މިާވ ޅަސިުކނޑިތަކަށް އެނގިވާކަމެއްވެްސ ނޭނގެޔޭ 

 ހާމަދުވެސް މެޔޭނަޞޭޙަތްތައް އިވޭ ކަންފަތްއެ ވަޢުޡާ .9
 ދަޢުވާތަކެއް ކުޅަޔަސް މިއީ ކަންހުރި ގޮތޭބުނެވޭނެޔޭ 

 މެންދަމުގެ ފަސް އެވަީނ ުމޅިން މުސްިލމްއަޅުންނަށް ުހޅުވިފާ .10
 އެންމެންގެ ބޭނުްނ ފުއްދަވަން ކަންވެސް އެބާހުން ނުދަނެޔޭ

 އެއްވެސް މަހުެގ ރޭއަޅުކަމަށް ވުރެެވސް އިތުރުކަން ބޮޑުރެޔެއް  .11
 އަންނަކަްނ ދަތަކަސް ސަމާލެްއނުވެވެޔޭ އެއްމައްސަރެއްގާ

 އަހަރުގެ ނިމޭ އެރެޔާފެށޭ ރޭވެސް ަހނދާންކޮށް ކޮންމެހެން  .12
 ރަޙްމަތްއަޅާޔަށް ލެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވެންވެސްވާނެޔޭ 

 އެއްވަނަ މުޙައްރަމް ދެންަރޖަބު ދެން އަންނަީނ ޝަޢުބާންމަހޭ .13
 އިވެޔޭ އެއްވެސް ނެތޭ އޮުޅމެއް ސަފުން ަރމަޟާން އެޔާ ގުޅިފަ

 ޢީދުލްފިޠުރު އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމުގާ ވުމުެގ ބަރަކާތުގައި .14
 ޒީނަތްވެގެން ޝައްވާލުމަްސ އުފަލާއެކީ ގުޅިފައިވެޔޭ

 ދެންހަމަ އޮތީ ފަހު މަްއސަރޭ ދިހަ ރޯދަ ޢީދުގެ މައްސަރޭ  .15
 އެންމެންގެ އަޟްހާ ޢީދަކީ ޙައްޖުގެ އުފާވެރިކަން މެޔޭ

 މެ ިހމެނޭ ކަންަކމޭ  މި މިކަންކަްނ މިއީ އުފަލަށް! ދަންނާށެ .16
 މިއަދާ ކުރެވެނީ މަތިވެރިވި އަޅުކަްނމެޔޭ! ދަންނާށެ

 މިމިކަންަކމުން ދެއްވާ އުފާ އާޚިރަތުގައި މާބޮޑުަކމުން  .17
 މިމިކަންަކމުން އެކަމަށްޓަކާ ކުރެވޭ އުފާ ތަކަކީ މިޔޭ 

 ނަމަވެސް މުޅިންޮއޅި މާނަތައް، ޝުކުރާއި ޙަމްދާ ޛިކުރުތައް .18
 ވަރަށް ހޭދަވެ އެކީ އެދަނީމެޔޭ ނުމެކޮށް ވަގުތުތައް ކުޅި

 ކޮންފަދަ މިއީ މޮޅިޔެްއމެތޯ، ދިގުލާދެމޭނެ ހިތާމަޔެއް  .19
 ބަލަގަަހމަވާނެޔޭ! ދެންވެސް މިކަންދަނެ ހޭއަރަން، ސަހަރޯ

 ބަރަކާތްތެރިވި ވަކިރޭތަކެއް ކަނޑައެޅި އެނގެންވެްސ ހުރިކަމުން  .20
 ފަރަޤެއް ނުކޮށް ފާހަގަކުރުން އަޅުކަމުގެ ގޮތުގައި އެދެވެޔޭ

 އައްވަލު ރަޖަބުވާއޭ ރެޔާ ޝަޢުބާން ފަނަރަޔަށް ވާރެޔާ .21
 ޝައްވާލު އެއްވަނަވެސްރެޔާ ދިހަރޯދަ ޢީދުވިލޭރެޔާ 

 

 .މ2001-3-7  5:30
 ބުދަ . ހ12-12-1421     

 

 

 ކޮންފަދަ ރަބީޢެއްތޯ؟
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 ކޮންފަދަ ރަބީޢެއްތޯ އެއީ ދެރަބީޢުއެއްކޮށްގެން އައީ .1
 ގެްނނޭ އައީ ކޮންފަދަ ރުމޫޒެއްތޯ އެއީ ުމޅި ދުނިޔެ ސިހި

 އައުމަށް ފަހުން ދެގޮތެއްނުވާ ތާޒާކަމަށް ބަދަލެއްނުވާ .2
 ފައުޅުވެއެކީ ޢާލަމްތަކަށް އަލިކޮށްލި ގަދަނޫރޭ އައީ

 ޖާހިލުކަާމ ޣާފިލުކަމާ އަދި ނޭދެވޭހާ ކަންކަމާ  .3
 ދާހިލިކެކޭ ޖޯޝުގެތެރޭން ފިލުވާލުމުގެ ބާރޭ އައީ 

 ނެރެލުމަށް  ޝިރުކުގެ ނުބައި މުޑުދާރުކަން ސިުކނޑީގެ ތެރެއިން .4
 ބިރުވެރިކަމުގެ ހަބަރާއިގެން ރަޙްމަތްތަކޭ އޮހެމުްނ އައީ

 މަތިވެރިވި ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ަޖމްޢުވެ ފުރާ ފުރިހަމަވެގެން  .5
 ކަތިކަންފުޅެއް ގުދުކަންފުޅެއް ނުމެވާ ަނމޫނާއޭ އައީ 

 އިންޞާފުވެރި ކަމުގާނެތޭ ހޮވިގެންނެގޭނޭ ދެވަނައެއް  .6
 މިާސލުދާއިމަށޭ އައީ އިންސާނުނަށް އަބަދަށް މިހެން މި

 ފަނޑުވުން ނުާވ މަްނޒަރުތަކާ އަގުހުރި އެތައް ތަމްޘީލެކޭ  .7
 ޙަޤީޤަތުގާ އައީ ! މަޑުޮމޅިވި މާތް އެޚަޞީލަތޭ އަސްތާ

 މަތިވެރިވި ތަހުޛީބާއެކީ މަތިވެރިވި ކުރިއެރުމާއެކީ .8
 މަތިވެރިވި ތެދު ސީދާމަގަށް ފެތުރުއްވި އަލިކަމެކޭ އައީ 

 

 ިޅ ދޭހުގާ އަލިކޮށްލުމުން އަސްތާ އެނޫރާނީ އަލީން މު .9
 ވަސްވާހަކާ ޝައްކެއްނުވާ ފުރިހަމަވެގެން ދީނޭ އައީ 

 ކައުސާހިބާޔާ އާލުން އަދިވެސް ޞަޙާބީންނާ އެކީ  .10
 ކައުކަން ހިތަށް ސާބިތުވުމުން ޞަލަވާތްތަކޭ ކިޔެމުން އައީ 

 ޙަމްދާ ޘަނާތައް ފަށްފަށުން ތަކުރާރުކޮށް ތަސްބީޙަތައް  .11
 ކުރާތަކޭ އޮހިގެން އައީ އަމުނާލަމުްނ ތައުބާވަމުން ޛި

 

 .މ4-7-1998

 .ހ10-3-1419

 

 ރަމަޟާން މަހަކީ 

 

 ފުރިހަމަ އެތައް ގިނަ ސިފަޔަކުން ޒީނަތްވެގެންވާ ޟައިފެކޭ .1
 ހުރިހާ ގޮތުން މަތިވެރި އެއީ ތަހުޛީބުކޮށްދޭ ޔާރެކޭ

 ހެޔޮ މީހުނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ ހެޔޮާހ މަގެއް ހަމަ ލިއްބުވާ .2
 ރިމަތިކުރާ އޭ މިތުރެކޭހެޔޮގޮތް މަތިން މަދަދާ އެހީކު

 މިގޮތުން ނުބައިހާ މީހުނަށް އަލިފޯރުވާ އިރުޝާދުދީ  .3
 އެގޮތުން އެހާއިންޞާފުވެރި ޚިދުމަތުގެ ހިންމަތްތެރިޔެކޭ 
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 ހިނިތުންވެ ހުރެ ބައްދަލުކުރަން އައުމުގެ ގޮތުްނ ދެގޮތެއްނުވޭ .4
 މިނިވަންކަމާއެުކ އެންމެނަށް ތަރުޙީބުދޭ ބައިވެރިޔެކޭ

 ކު ވެްސ އަލުން އާރޯަކމެއް ޙާޞިލްވެގެންހަމަ ކޮްނމެ ފަހަރަ .5
 ނަމަކަށް ބަދަލުނުވެ އަންނައޭ ހުރިހަިއ ގޮތުންއާ ފަރުދެކޭ

 އެތަކެއް ގޮތުން އެތަކެއް ދަރުސް ދިނުމަށްޓަކާ އައުމުގެ ތެރޭ .6
 އެތަކެއް ދަރަޖަ އުފުލައިދެމުން ގެންދާ އެއީ އުސްތާޛެކޭ

 ީމހުނަށްތެދުނިޔަތުގައި އޭ ކާކުކަން ދަނެގަންނަން ހުރިހާ  .7
 ޔާ ކުރާ ތެދުވެރިޔެކޭޢަދަދެއް ނުވާ ގިނަ ހެޔޮކަމުން ހަދި

 އެއްހާސް މަހަށްވުރެ މާއިތުރު މަތިވެރި ުއޖާލާ ފަހިރެއެއް  .8
 އެއްވެސް އުޖޫރައަކާ ުނލާ ދިނުމަށްކެރޭ ބުރުހާނެކޭ 

 ސިފަކުރި މިފަދަ މެހްމާނަީކ މަތިވެރި އިލާީހ ޙަޟްރަތުން .9
 ތި ކުރައްވާ ވަގުތެކޭއުފަކާރަ ގުނަކޮށްދެއްވުމަށް ކުރިމަ

 އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބީ ނަފްާސ ހިތާ ރޫޙުން އެކީ  .10
 އަޅަމެންގެ ޢަަމލުން ދެންމިކަްނ ޘާބިތު ކުޅައުޭމ އާނއެކޭ 

 ވޭތޯ ޝުކުރުޢަމަލާ ދުލުންހިންމަތް ކުރަންވީ ހިތްވަރުން  .11
 ވޭތޯ ސަލާމަތް ނަރަކައިްނ ދެންތޯ؟ އޮތީ އުންމީދެކޭ 

 

 ށް އެދެމޭ ިމމަތިވެރި މައްސަރަށް ތައުފީޤު ދެއްވުން އަޅަމެނަ .12
 ކައުވަންތަ މާތް ޙަޟްރަތްފުޅަށް ތުޙުފާކުރާ މީޙަމްދެކޭ

 

29-9-1418 

 

 ހިދާޔަތުގެ ނޫރު         

 

 ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 

 

 މިފަދަ މަތިވެރި ނަޞީބެއްގާ ލެހެއްޓެވިކަން ހިތަށް އަރަނީ .1
 ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަނީ  އެފަދަ އެއްނެތް ފަރާތަށްމާތް އަބަދު

 މިނޫރާނީ އަލީގެވިދުން އިތުރު ވޭޭވ ހުރުން އެދިގެން  .2
ނޑުގާ ނުލެއްވުްނ އެދި ދުޢާވެވެނީ  މިނޫން އައްޔެއް މިފަސްގަ

 ހިދާޔަތަކީ އެއިން ހިތްތައް މުޅިން ޠާހިުރ ކުރާބާރޭ .3
 ހިދާއީ އަލި އެއިން ހިތްތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދާ އެވަނީ 

 ޔާއަށް އަދައި ސަލާމަތްތަކާއި ސަލާމް މުޙަންމަދު މާތް ނަބިއް .4
 މަޙައްބަތްތެރި ކަމާ އެކުގާ ދުޢާތައް ފަށްފަށުން ވެވެނީ
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 .މ17-6-2001

 ރޭ އާދީއްތަ  2:20. ހ25-3-1422

 

 ދެރައީ ނުވިސްނޭކަން 

 

 ނުވިސްނޭކަމަށްވުރެ ވަކީްނ ދެރަކަމެއް .1
 ނުވެސްނެތްކަމޭ މިހިރަ އެނެގމުންދަނީ

 ުރެމއް ނުވިސްނޭ ކަމެްއ ނުވުމަީކ މޭ 

 އެވެސް ދެރަކަމުގެ ގުަނ އިތުރަކަށްވަނީ   

 ނުރައްކާކަމުގެ ހަަމ ކޮޅެއްވެްސ ނެތޭ  .2
 ބިރެއް ސިހުމަކަށް ތަންފުކެއްވެސްނެތޭ

  އިރެއް ސާޢަތެއް ދާނެ އެނގިފައި ނެތޭ 

 ދުރަށްދެވި މުޅީން ވާ ވަދެވިފައިވަނީ   

 ދަނީ އުފަލުގާ ރޭދުވާ މަޖަލުގާ  .3
 ގާ ވަނީ ކީއްކަމެއް ޭނނގި ބޭކާރު

 ހަނީ މޫނެޭކ ީމ ހިތާ ހާލުގާ  

 ވަނީ އަނދިރިކަން ނޭނގި ދުވަހޭދަނީ    

 ތިމާ އުފެދުނީ ކިހިނަކުންވެސް ަކމާ  .4
 ޙިމާޔަތްވެ އުޅެވޭ އުފާވެރި ކަމާ 

 ދިމާޔަށް މިކަންކަން އެނގެންހުިރ ކަމާ  

 ތިމާޔަށް ލިސާންވެސް ނުވެިވ ހުންނަނީ    

 އެދޭހާ އެދުންތައް ދަނީ ފުދެވެމުން  .5
 ރޭގާ ދަނީ އުދުހެމުން މިދޭހުގެ ތެ

 ހެދޭ ކުރިތަކަށް ފެންދަނީ ލިބެވެމުން 

 ތެދޭ ހަމަމިކަން މަދު ބަޔަކު ދަންނަނީ   

 ދުވާލާއި ރޭތަކުތެރޭގާ ވެޔޭ  .6
 އުވާލަންނުވާ ވަގުތު ތެދުތެދުމެޔޭ 

  ސުވާލުގެ ދުވަސް އަތު ވެދާނޭމެޔޭ  

 ނުވާނޭ ކަމަށްހޭ ހިތަށް ނާރަނީ    

 މަށްވެދިޔަތަން ދެނެއް އަތު ނުވާނޭ ކަ .7
 ވެދިޔަގޮތް ހިތާފާ އިޔާސާވެ◌ެގަތުމަށް 

 ނުދިޔަނަމަ، އެތަން އަތުލެވޭނޭ ަކމަށް 

 ވެޔޭކަށަވަރުން ހަމަ އެދޭށޭވަނީ   

 ކެރޭށޭ ޣިޛާ ހޯދުމަށް ލަސްނުކޮށް .8
 އެއިން ޚައިރުކޮށް ! ފުރޭތޯ އުޅޭށޭ
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 ދިރޭނޭ ހިތާ ވިސްނުާމ ރީތިކޮށް 

 ކެރޭ މީހަކަށް މަގުވަީނ ހުޅުވިފައި    

 

  7-3-1988 

 

 ރަމަޟާން ! މަރުޙަބާ 

 

 އިތުރު އުންމީދަކުން ހިތް ފުރުވަނީތާ .1
 މިތުރުނަށް ހާއުފާވެރިކަން ދެނީ ތާ

 ކުރާ ފައިދާ މިހުރިކަސް ރަތުގެ އިތުރަށް .2
 ފުރާނަތަކަށް މި ކަސްރަތު ފެށެވުނީ ތާ

 އަލުން ޒީނަތްވެ ގަހަނާިއން އުޖާލާ  .3
 މަލުން ވަްސމީރު ހަދިޔާތައް ދެނީތާ

 ން ކުޅަވަޢުދުފުއްދަން އެނބުރި ފަސްދީ ދަމު .4
 ލިބުނު ރަން ފުރުޞަތުގެ ވަގުތީ މިއީތާ

 އެތައް ޢިބްރަތްތަކާ އަގުހުރި ދަރުސްތައް .5
 އެތައް ގޮތަކުން ދެމުން ހޭ އަރުވަީނ ތާ

 ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ޙާލަށް  .6
 ޙަޤީޤަތުގައި އަލުން ވިސްނައި ދެނީތާ

 އެޔާ ވިދިގެން ތިމާގެ އަމިއްަލ ނަފްސަށް .7
 ހަނދާނުން އަލި ވަނީތާ އެއާކޮށްދޭ

 ދުވާލާ ރޭގަނޑުގެ ތިޔަ ސިއްުރ އެންގީ  .8
 ހުވާ ޢަހުދާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުން ތާ

 ޖަހާ ގިަނ ދަބަރުތައް ހިތުގާ ވަށައިގެން .9
 ޖަހާލަތަކީ އެއީ ކަްނ އަންގަނީ ތާ 

 !އުފާފާ ގަތި އިތުރު މިނިވަން ވި ަރމަޟާން .10
 އުފާވެރި ތަހުނިޔާތައް މިކިޔެނީތާ

 ފޮނި މަރުޙަބާތައްހިތާ ރޫޙާ ދުލުން  .11
 މިތާތިބެ އުފަލުގާ އަދު އިއްވެނީތާ

 މިތުރުނަށް ދެއްކި އުންމީދީ ޙަޔާތުން .12
 ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާތައް ފަރިވަނީތާ 

 

 .ހ28-8-1366
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 ޤައުމީ ޅެން 
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 އާހު  –-ވަޠަންގެ އަމީން 

 

 ފެންނަނީ މިމަޤާމުގާ އުފަލުްނ ފުރޭ މަްނޒަރުތަކެއްނޫން  .1
 ކަމަކާނުލާ، ހިތުގާ ިހނގާ، ޝަކުވާތަކެއްނޫން ހުންަނނީ 

 ހިތަކުން ފިލައިގެންނެއް ނުދޭ، ތަދަކާރިހުން އޭރުއްސުރެން  .2
 ކެތަކުންވެވޭ އުޅުނަސްމިެހން އެތަކެއް ޒަަޚމްހިތުގާ ވަނީ 

 ރަޙުމެއްނުވާ އަނިޔާތަކުން ހަށިކޮޅު ޒަޚަމްކޮށްލީ ގޮތުން  .3
 ތީ ތަމްީޘލުވީހެން ހީވަނީ މަޙުޝަރުގެ ބިރު އައިސް ކުރިމަ

 ހިލަހިތްތަކުގެ ވަރުގަދަކަމޭ ! ކެތްތެރިކަމޭ! ކެތްތެރިކަމޭ .4
 ހިތްޕުޅުގެ ހުރި ދީލަތިކަމޭ ސާބިތުވެގެން އެދުވަހު ދަނީ 

 ޗިސްކޮށްލިއިރު އިސްތަށިފުޅާ ފިސްކޮށްއެކީގާ ހަށިކޮޅާ .5
 އިސްނަންގަވާ އިންކާރަކަށް ބަސްފުޅު ވިދާޅެއްުނމެވަނީ 

 ންސަފުން ދުނިޔޭން ުމޅިން ވަކިކޮށްލުމީ އަނިޔާގެ ބޭރަޙުމު .6
 ފިނިފެންމަލެއްކަން ޤުލްޝަނުން ފަރިކޮށްލި، ކާކަށްނޭނގެނީ

 އަތިރީގެއިން އެރި ތަރިތަކަށް ފަނޑުކަން ދެވޭތޯ އުޅުމެކޭ  .7
 މަތި ހަށިނަގައިގެން ހުރެއިރަށް ދުނި ެޖހުމެކޭ އެއްފަދަވަނީ 

 ރީ ޝައްކެއްނެތޭ އަތިރީގެއިން ގުރަހައިގެ ހަތްތަރިޔޭއެ .8
 ޝައްކެއްނެތޭ ހަތްވަނަ ތަރިން ބެބުޅުން އިތުރުވެފަޔޭ ވަނީ

 އެއަލިން މިއުްނމަތް އަލިވެގެން، އަބުޠާުލނަށް ސީދާވެގެން  .9
 ވެއަތުވެ އެދިޔަހާ ދައުރުތައް އަންގާ ވަޒަންވެސްކޮށް ދިނީ
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 ޤައުމިއްޔަތެއް ވަޠަނިއްޔަތެއް ވާކަން ޔަޤީންކޮށް ދެއްވަވާ  .10
 ހިްނމަތް ކުރެއްވުމުގަިއ ވަނީ  ޤައުމުގެ ދަރިން ހޭލެއްވުމަށް

 ބިންގާ އަޅުއްވާ ދެއްވަވާ ުމޑުވައް ޢުލޫމުެގ ހޯއްދަވާ .11
 އިންދެވި ގަހާގެހި ފޯދެމުން ހުރެގެން އެހައިުރމެ އަންަނނީ 

 އަދަބީ ޢުލޫމުގެ ޤުލްޝަނުން ފޮނުވާ ޝަޛާތައް ފެތުރިގެން  .12
 މަދަނިއްޔަތާ ތަހުޛީބަށޭ ކުރިއެރުމަކާ ދިރުމެއް ދިނީ

 ން އަށަގެންނެވުން ލެއްީވ އަމިއްލަފުޅަށް ސަފުން ޙުއްބުލް ވަޠަ .13
 ޙައްޤެއްކަމަށް ހަމަކަށަވަރުން އީޘާރު މިގޮތުން ފެންަނނީ 

 ޤައުމަށްޓަކާމެ ޝަހީދުވީ ޤައުމުގެ ނުސީދާ އަތްތަކުން .14
 ޤައުމުގެ އަމީނޭފާޅުގާ އޭރުެގ   ދުނިޔެ   ހެކިވާނެނީ 

 ެއޅޭ ވަސްވާސް ތަކެއްނެތި އެއްމަގަށް ިވސްނުން އެާހ އަވަހަށް .15
 ވެސް ލާމަީޘލު ިމސާލެކޭ ިވސްނާނެ ޤައުމުްނ ގެއްލުނީ 

 އަގަލާ ކުލުނުހުރި ބަފަޔެކޭ ޢަމަލީ ފަޚުރުވެރި ދަރިޔެކޭ .16
 ފިސްކޮށް ހަނާ ތިޔަކުރެވުނUީމަގަކަށް އެޅުއްވި ޒަޢީމެކޭ 

 

 1999ޑިސެމްބަރ  31

 

 ދިވެހި ދަރިންގެ ޖަވާބު 

 

 ]ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ދަމާހެ ހެޔޮހިތުން މިޖާުނ ދޭން[ .1
 ]ވަޠަންގެ އާޒުވާުނނޭ ފަށާށެ އަދު އިޖާބަދޭން[

 

 ]ހިތުގެ އަޑީން ޢަުޒމްތަކެއް އެކީ އެކަށްއެކަށަ އަޅައި[ .2
 އިތުރުވެވޭ ގޮތުން މިހިންމަތެއް ކުރާށަ ގަދައަޅާ 

 ވަޠަންގެ އާޒުވާްނ ތަކުން ފަށާނަމޭ އިޖާަބ ދޭން 

 ]އަލުން ނުދީ ފުރާނަތައް މިޤައުމު އަުއ ވެވޭށި ތޯ[ .3
ނޑޭށިތޯމިލުންތަކާ  އި ޯމޅިގޮތް މިހިތްތަކުން ކެ

 އަލުން ބަލުން ކެރޭނަޭމ ަސމާލުކަން ފިސާރި ދޭން  

 

 ]ތަނެއްނުދީ ފަސާދައަށް އަބަދުއެކީ ހިނގާށެވީ[ .4
 ނަމެއް މިފަދަ ހުތުރު އެހެންވިޔަްސ އެޅުަނ ނުދޭށެވީ

 ކިއެއްތަ؟ އެންމެހައި އަޚުން ހިނގާނަމޭފަސޭަހ ދޭން 

 

 ]ނުވާނެ ދަތިތަކުން ހުރަސްތަކާ ދިމާވެދާ ޢަދަދު[ .5
 ހަރަސް ޅަޔަްސ މިޤައުމުގައި ުވމުގެ ފަޚުރު ލިބޭ ގޮތުން 
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 ބަޔެއްކަމަށްހަދާނުލާ،  ހިނގާނަޭމ ލިޙާޒު  ދޭން 

 

 ]ޤައުމިއްޔަ އިލްތިމާސްތަކަށް ޢަމަލުކުރާށެ ހެޔޮހިތުން[ .6
 ޤައުމުގެ އަމީނު އަރިއަހަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ހިތުން

 މޭ މިރޫޙު ދޭން ޤައުމީ ދިފާޢުގައި އަބަދު އުޅޭނަ 

 

 ]ޤައުމީ ިމ ނާ ދުވާނެހެން ރިޔާއެކީ ކޮށާުލމަށް[ .7
 އައު ހިންމަތާއި މިންނަތެއް ކުރާނަޭމ އެހީވުމަށް 

 ފައުޅާއި ސިއްރުގައި އަބަދު ކެރޭނަމޭ ޙަޔާތު ދޭން  

 

 ]ޒަމާންތަކަށް ވިދާނެހެން ދިވެހިދަރީންގެ ރީތި ނަން[ .8
 ކަމާ ބަހާއި އެއްގޮތަށް ސީދާކުރާނެ ގަދަ އަޅާން 

 ފަށާނަމޭ ޢަމަލުކުރާން ދުލާހިތަށް އަރާމު ދޭން  

 

 ]އަމާންކަމާއެީކ ލިބޭނެހެން އަބަދު ޙިމާޔަތެއް[ .9
 އަމާޒުވާ ގޮތަށް ޝަހީދުވާން ިމ ޢަޒުމްގައި ހިތެއް

 ދެވޭނެހެން އެކީއެކަށް މިހޯދެނީއެ ބާރު ދޭން  

 

 ޙަޔާތު ރޯޝަނީވެގެން ދިއުން އަދައިމިއުންމަތަށް .10
 ބުނު އަދައި މަާޤމުތައްދިޔާރުއަމްނުގާ ވަކީން ލި

 ގަޔާވެގެން ހިނގާނަޭމ ފަހަތްޕުޅުން ފުރާނަދޭން 

 

22-5-1950 

 

 

 !އެސްއެސް މާގްރެޓް! ....މަރުޙަބާ 

 

 މިއައި އަފްރާޙުގައި ތަރުޙީބުދޭމީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކޭ  .1
 މިއީ އުއްމީދުގާ ސާބިތުވުމުެގ ޢަޒްމާިއ    ހިތްމަތެކޭ 

 އައި ހުވަފެނެއްެގ ފަހުން އެތައް ދުވަހުއް ސުރެން އެގި ފެންނަުމން .2
 ހިތަށް ހުޅުވައި ލޮލަށް ދައްކައިލި އުއްމީދީ ޙަޤީޤަތެކޭ

 ތަމައްދުނުގާ ތަރައްޤީވާނެ ހެކިތައް ރަމްޒު ކުރަުމންއައި .3
 ނަމަށް ޤައުމުގެ ަސމާލުުވމަށް ނަޞީބުން ދެއްވި ނިޢުމަތެކޭ

 ދެވޭނޭ ހިތްވަރާ އާ ޖޯޝަކުން ދިރިއުޅުމުގަިއ ކުރިޔަށް .4
 ތާ ތަދުބީރުއަންގައި ދޭނެ    މަސްރަޙެކޭ ވެވޭނޭ ޙިކްމަ
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 ހިނގާނޭ ބިންގަލެއްގައި އިޤްތިޞާދީ ރޭވި ތަހުޛީބީ  .5
 ތިޖާރީ ލާމަސީުލ ގޮތުން އެުޅނު ތަނަވަސްވި ފިޔަވަޅެކޭ 

 ޕްރިންސަސް މާގްރެޓް ެގ އެޝަރަފުވެރި ނަންފުޅުގެ ނަންލިބިގެން  .6
 މިޤައުމަށް އައި މިީއ ފަޚުރުނަޖާހުގެ ހެުއ ވަސީލަތެކޭ 

 ސީ ތަޖްރިބާތައް ލިބިވަޑައިގެން ގަުއމުގާކުރިޔަށްސިޔާ .7
 ލިޔާޤާތްތެރިވެ ހިންގުވަނީ ނިކަން އެކަށޭ ުމމައްޘިލެކޭ 

 ހިނގާ އޮއިވަރު ތަކަށް ޤައުމުގެ ނިދާއަށް ކޮންެމ ޙާލެއްގައި .8
 މިޤައުމުގެ އަލްއަީމނަށް ޝުކުރު ވެރިވާ މީތަރާނާއެކޭ 

 ތުގާ މިދީބަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަމާމެދު މިފަދަ ޙާލަ .9
 އެހީތެރި ތިޔަވެދެއްވި ކަމީ އިތުރުވާ ޙައްޤުސާބަހެކޭ

 ޝިފާ ރަޙުމަތް ފުޅާ އެކުގައި އަބަދުވެސް ލިބި ވަޑައިގަތުމަށް  .10
 މިފަދަކަންތައްތަކަށް ތަނަވަސްވުމަށް ވެވެނީދުޢާތަކެކޭ 

 ފޮޅޭއިރު ކޮންމެ ވަޠަީނ ޤުލްޝަނެއްގައި ާމމެލާމެލިތައް  .11
 ރި ޚިޔާލުތަކޭ ގުޅޭރޫޙާއި ޖިްސމުން އުފެދެނީ މަތިވެ

 މިއީ އަމްާނ އަމާނުެގ ޝާތިއަށް ވާސިލްވި ރަޙުމަތެކޭ  .12
 މިއީ ދިދަޔާ ނަމަށް ލިބެވޭނުހަނުއިންޞާފު ޝުހުރަތެކޭ

 

14-4-1951 

 

 ވަޠަންގެ ދޫ 

 

 ޛިކުރާގެ ޤުލްޝަނުން ދިރޭ ޛިކުރާތަކޭ މިގެންނަނީ .1
 ތަކުރާރުކޮށް ޅެމުން ބަހުން އަންގާދެމުްނ މިެގންދަނީ

 ފަންނުގާ އެކިއެކި ބަޠަލް ކުރެއްވިހާއެކިގޮތްގޮތުން އެކި .2
 އެކިޚިދުމަތުން އިލްހާމުތައް ހޯދައިގަތުން މި އެދެވެނީ 

 ތަޢުލީމު ފަންނުގާ ދަރިން ހޯދާ ފަޚުރުތަކަށްޓަކާ  .3
 ތަޢުރީފު ޙައްޤުވާވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހި ފަޔޭ ވަނީ 

 ލޮބުވެތި މަގޭ ދަރިންތަކަށް މިބިމުން ލިޭބ ޣިޛާ ތަކަށް  .4
 ރެއް ކުރަން ނޫޅޭ ތަޭނ މިފެންނަނީ ލޮބުވެސްވަތާ ޝުކު

 ޙުއްބުލްވަޠަންގެ ރޭހުގާ ޙަރަކާތްކުރާ ދަރިންތަކެއް  .5
 ޙުއްބުލްވަޠަންގެ ބިންމަތިން ދެކިލުން ިމހާރު އެދެވެނީ

 ޤައުމަށްޓަކައި އުފަންވެގެން ޤައުމީ ދިދައިގެ ހިޔަލުގާ .6
 ޤައުމުގެ ދަރިން އެހީވުމަށް ޤައުމީ ދުލޭ ގޮާވލަނީ 

ނޑަ .7  ށްވެގެން އެންެމންގެ ރޫޙު އެކުވެގެން އެންމެން އެކަތިގަ
 ގެންނަން އެދޭ ބަހާރުތައް ގެންނަން ުއޅޭށެ މިގޮވަނީ 



 38 

 

16-6-1976 

 

 ޤައުމީ އިލްތިމާސެއް 

 

 ޤައުމަށްޓަކާ ޤައުމުގެ ދަރިން ޤައުމީ ޖިހާދަށް ކެރިބަލާ .1
 ފައުޅާއި ސިއްރާ އެއްގޮތަށް ތަރުޙީބު މިރޮނގުން ދީބަލާ

 ދުވެރިވެ ދި◌ިދައަށް ހިޔަލުގައިފަރުދެއް ކަމަށް ވިޔަތީ ތިމާ ތެ .2
 މަރުވެސް ދިނުން ޤައުމަށްޓަކާ ާވޖިބު ކަމަށް ދެކެވެސްބަލާ 

 ޚިދުމަތްތަކުން ވެލިގަނޑުމަތީ ނަްނލިޔެލުމީ ފަޚުރެއްކަމަށް  .3
 ދެކިގެން މިމަްނޒިލުގާ ތިބާ އަގުވެްސ ވަޒަން ކޮށްލާބަލާ 

 ޤުރުބާން ވެގެން ނަފްސާހިތުން އަޚުނާއި އުޚުތުންނަށްޓަކާ .4
 ޞަތުތަކަށް ރައްކައުވުމީ އުފަލެއް ކަމަށް ދެކެލާ ބަލާފުރު

 މަތިވެރިވި ޚުލްޤުގެ ސިފަތަކުން ފަތިފުށް އެފަދަ ޠާހިރު ގޮތުން .5
 ގެތިގެން ވިޔެވިފައިވާތަނުން މަތިވެރި ފަސާހެއްލާބަލާ

 އެއްޔޭ ގޮވާލާ ގޮވުމަކީ، ޤައުމުގެ ދުލުން ެކނޑިޭނޅިދެން .6
 ޢަމަުލ ގާ ތިބެބަލާ ވެއްޔާ މޮޑެވި ދަންދެން މިހެން ޝުކުރާ

 

15-7-1978  5:35 

 

 

 ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 

 

 ވަޠަނީ ރޫޙެއް ހުރިނަަމ ހިތުގާ ތާޒާ ވެެގނޭ އަދުހަމަދާނީ  .1
 ވަޠަނީ ބަޠަލުން އަސަރާއެކުާގ ހިތްތަކުގާ ދެން   އާލާާވނީ 

 ތެދުވެރިހިތަކުން ވިސްނައިފިއްޔާ ނެތިގެން ދިޔައީ ނަޒަރުތަކުންނޭ .2
 ޝަހީދުން އިލްހާމުތަކޭ ހަމަ ފޮނުވާނީ އަދުވެސް ދިރިތިބެގެން އެ

 ވިސްނުން ރަނގަޅަށް ހިންގައިފިއްޔާ އިޞްލާޙުވުމަށް އަލިކަން ލިިބގެން .3
 ޖިސްާމ ރޫޙަށް އެލިބޭބާރުން މަތިހަށި ނެގިގެންޭނ  ހުރެދާނީ 

 އިން ިމންޖުވެދާނޭ ފަދަ ހިންމަތަކުން ] މަސްތުވަބާ[ބަލިތައް ފެތުރޭ  .4
 ޤުރުބާނަކަށޭ  ވެވިގެންދާނީ ހަލިހަލި އަވަހަށް އެއްބާރުލުމުން 

 އަދަކީ ދިރިގެންދާނޭ ދުވަހޭ ޙުއްބުލް ވަޠަނުގެ ރޫޙާ ބާރާ .5
 މަދަރިންނޭ ހަަމ ތެދުވެރިވާށޭ އޭރުންނޭ ދެން   ފައިހަރުލާނީ 

 އެތަކެއް ޢިބުރަތް އިރުޝާދުތަކާ އެޝަހީދުންވޭ ކޮށްފާހަދިޔާ  .6
 އެތަކެއް މަތިވެރި ޢަމަލާއި ބަހުން ހިފަހައްޓާށޭ   އޭގާވާނީ 
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 އެތަކެއް މީހުންނެތިގެން އެދިޔާ ސުލްޠާނުޢަލީ އަރިއަހުގާވާ  .7
 ދިޔަ ގޮތްހިތުގާ ހުންނަންވާނީ ] ނަޞްރުގެ ދުހުގާ[މިތަކެއްމީހުން 

 ރަޙުމެއްނެތިގެން އަނިޔާކޮށްގެން ނެތްތާލެވިގެން ދިޔަހާބަޠަލުން .8
 އަހުރެންގެހިތުން އެހަނދާންކުރުމީވެސް ާވޖިބަކަށްވޭ އިންސާނީ 

 މީވެސް ވާޖިބެކޭ ދަންނާށެ މިކަްނ ހުރިހާއެންެމން އެފަދައިން ޤައު .9
 އެފަދައިން ލޮބުވެތި އަބްޠާލުންނަށްޢަމަލީ ޝުކުރެއްކޮށްލަންވާނީ 

 އެއްހިތްވެ އެކަތިގަނޑަކަށްވެވިގެން އުޅުމަްށ ވަޠަނޭ އެގޮވާނަގަނީ  .10
 އެއްބާރުލުމަށް ހުރިހާ އަތްތައް   ދިވެހީންގެ ުގޅާލާށޭވާނީ 

 

12-11-1997 

 ބުދަ  12-7-1418

 

 އުތީމު މަހާރަދުން 

 

 އިޢާދަވެގެން ވަނީ ތަކުރާރު ޤައުމީ ރޫޙު ހިތްތަކުގާ .1
 ދުޢާއަށް ޚާއްޞަމަގުތައް ފަހިވެގެން ނެދަނީއެ ހިނދުތަކުގާ

 ދިވެހިއުންމަތްދަރާފައިވާ އެމާތް ބަޠަލަށްޓަކާ ޢުމުރަށް  .2
ނާޑނެގިފާވަނީ ފަނޑުވުންނުާވ ގޮތުގާ   ރިވެތި ނަންފުޅު ކަ

 ޒަރުތައް އުފައްދާފުން ޝުޢޫރުތަކުން ހަނދާނަށް އައިސް އެމަން  .3
 އަދާނުވެވޭވަރަށް ޝުކުރޭ އުފެދެނީ ހިތުގާ މަންބަޢުގާ 

 އަނދިރި އަނދިރިންގެ މުއްދަށުގައި ދިވެހި އުންމަތް ހަނާވަނިކޮށް  .4
 އަނދިރި އަނދިރިން މަރުއްވައި ނަޞްރު ހޯއްދެވިގޮތްވެޔޭއޭގާ

 މަވެސްޖިހާދުކުރެއްވި އިރުބައިވެރިވެ ތިއްބެވި ޢަދަދުބެލިނަ .5
 ނިހާޔަތަށޭ ދަރަނި ވެރިވާށަޖެހެނީ ކޮންމެ ޙައްޤެއް   ގާ 

 ކުފުރު ޝިރުކުން މިތަން ޠާހިރު ކުރައްވަން ފެށްޓެވީ ދަތުރަށް .6
 ހަފުސް ވަންދެންއެހެންނާ ނަޞްރުދެއްވަންދެން މިމަޤްޞަދުގާ

 ޝަހީދުވިއެއްކަމަކު ޢަލި ތަކުރުފާނަށް ކަންދިމާވިގޮތުން  .7
 އްބެވީ ކެރިގެންނެ   ހެވިކަމުގާ އެހީވާން ހަތަރުބަޠަލުން ތި

 ކަނާތާ ވާތް ފަދައިން މަލިކާއިރާއްޖެވަނީ އެބޭފުޅުނަށް  .8
 ފަނާވެވިގެން ނުދިއުމަށް ކަނޑަެއޅުނު ގަދަފަދަވި ޢަޒުމެއްގާ 

 ޖިހާދުގެ ދަތުރުތައް މަނަވަރުތަކެއްގައިވެސް ވެވޭނޭހެން  .9
 ޭޔ ކުޅައީ  އެރޭތަކުގާ) ކަޅުއޮއްފުންމި] (ޖިހާދީ އުޅަނދު[

 ފަރު ކޮއި ދެކޮޅަކަށް ބުރުޖަހާލީމާ ވެފާއާލާތްދުވާ .10
 ކުރާނެ އެހެންކަމެއް ނޯވޭ  އެެހންމީހަުކ  އެއޮޑިކޮޅުގާ 

 އެހާ ހުޝިޔާރު ދަންޑެހެލެއް މިޮއޑިކޮޅުގައި މެލެއްވިޔަތީ .11
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 މިހާރު ޙަސަްނ ގެ ހިތްޕުޅު ަހމަޖެހިްއޖޭ  ބޭބެއާމެދުގާ

 އައީނޫރަށް ހިޖުރައިން ނުވަސަތޭކައެކާހިވަނައަހަރޭ  .12
 ރަބީޢުލްއައްވަލުން ފުރަތަމަ ރެޔޭ  ބަރަކާތްތަކާ އެކުގާ

 އެއީ ޣާޒީގެ މަތިވެރިނަން މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނަށް މާތް  .13
 އެއީ ޙައްޤުވިރެޔޭ ފަނޑުވުންނުވާ ހަަމ ފަޚުރުވެރިގޮތުގާ

 އުތީމުގެ ތިންބެއިންނީ ލާމަީޘލު ިމޘާލެކޭ އަބަދަށް .14
 ރާގާމުތީންނޭ ހާރުތައް ކަރުފުޅުތަކަށް އޮހެނީ އެޛިކު

 އުތީމު މަހާރަދުންނާ އެކުވެރިންނަށް ހެއުދުޢާކުރަމުން  .15
 އުތީމަށް ޚާއްޞަ ހެއުއެދުމެއް އެދެން އެރަދުންގެ ހަނދުމައިގާ

 

27-2-1983 

 

 އުއްމަތުގެ ޙައްޤު ދޫތަކުން 

 

 އަދަބީ މި ގުލްޝަނަށް އަލުން ދިރުމެއް ވަކިްނ ދެއްވައިފިޔޭ .1
 އްވަވައިފިޔޭމަދަނީ ގޮތުން އަލުން ބަލުްނ، އަތުކުރި އޮޅު

 އުއްމަތުގެ ޙައްޤުގައި ކެރޭ މަތިހަށި ނަގާނެ ބަޠަލަކަށް  .2
 އުއްމަތް ގޮވާ ގޮވުންތަކަށް ތަރުޙީބު   ދެއްވަވައިފިޔޭ

 ކަންކޮޅުތަކަށް މިދީބުގައި ދުރުމީ ވަކިން އަޅުއްވަވައި  .3
 ދަންމަރުތަކެއް ވިދާނެހެން، ބިންގާ އަޅުއްވައިފިޔޭ

 ވަޅު ނެގުުނ ޛިކުރާތަކެއްހިތްތަކުތެރޭ ރަންމުތް ތަކުން، ބިން .4
 ހިތްޕުޅުގެ ސާފުލޯތްބަކުން، އައުކޮށް ދިރުއްވަވައިފިޔޭ 

 އޮޅުމެއްނެތޭ އެނގިއްޖެޭއ ދުނިދަނޑި ައމާުޒ ވެއްޖެއޭ  .5
 ބޮޅުތައް އެކީ ކަލައިވެގެން ދިއުމުގެ އުފާ ދެއްވައިފިޔޭ

 އަޞްލަކަށް އަމީން ފެއްތެވި އެމާތް ޤައުމީ ދުވަސް އެކަށޭނަ  .6
 އެކީ، މައުމޫުނ   ގެްނނަވައިފިޔޭއެކަށޭނަ ޚިދުމަތާ

 ގެންނެވި އެމޮުޅ ޞިޔާޙަތު ޙުއްބުލްވަޠަންގެ ރޫޙް މާތް  .7
 އެންމެންގެ ހިތްތަކުން އެރޭ  އާލާކުރައްވަވައިފިޔޭ

 އުއްމަތުގެ ޙައްޤު ދޫތަކުން އޮހޮރޭ ޝުކުރު ޅެމުން ބަހުން  .8
 އުއްމަތުގެ ޙައްޤުގާ ރައީސް ޙާޞިލް ކުރައްވަވައިފިޔޭ

 

 1399-3-1. މ1979-1-30ޤައުމީ ދުވަސް 

 

 .........ކުރިމަގަށްޓަކައި 
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 ތަހުޒީބުވާ ޒަމާާނ ނުގުޭޅ މިފެންނަ މަންޒަރު 

 އަހުރެން ހިތުން ހަލާކޭ ކުރަީނ މިދިވެހި މަތިވަރު  

 

 ދިވެހީންގެ ރީތިއުޅުމާ އަޚުލާޤުވެސް ނަގާލައި  .1
 މިވެށީގެ ގޮތް އުވާލައި ހުަޅނގުގެ ތަފާތު އޮއިވަރު

 ލާކޭ ކުރަީނ ިމ ދިވެހި މަތިވަރު އަހުރެން ހިތުން ހަ   

 !ވިސްނާނުލާ މިތާނގައި ނުތިބޭށެ އޭދަރީނޭ .2
 މިޞްރާބު ބަދަލުކޮށްލަން ރާވާބައެއްގެ އެފިކުރު 

 އަހުރެން ހިތުން ހަލާކޭ ކުރަީނ މިދިވެހި މަތިވެރި 

 

 

 މިނިވަންކަމުްނ ލިބޭ ފޮނި މޭވާގެ ރަހަ ބަލައިގެން  .3
 ަސރު ހިނިތުންވެލަން އެދެންޏާ ވިސްނާ މަގޭ މިހާ

 އަހުރެން ހިތުން ހަލާކޭ ކުރަީނ މިދިވެހި މަތިވަރު 

 

 މިނިވަންކަާމ އެކީގާ ދީނުން ބަރިއްޔަކޮށްލަން .4
 ހިނިތުންވެތިބެ އެބާހުން ކުރެވޭއަބަދުމެ ހިތްވަރު

 އަހުރެން ހިތުން ހަލާކޭ ކުރަީނ މިދިވެހި މަތިވަރު 

 

 ބުރާސްފަތި  8-6-2000

 

 ފެންނަމުން މިދަނީ 

 

 ޒުމްތަކުގާ އެވާ ވަރުގަދަ ަކމޭ ފެންނަމުން މިދަީނ ޢަ .1
 އެންމެނަށް ފެނި ާހމަވާ ތެދުވެރިކަމާ ވިޔަވަތި ކަމޭ 

 ގެއްލިގެންދިޔަ ބާޣުބާނުގެ އެއްމެއެދެވޭ ޚިދުމަތަށް  .2
 ދެއްވަމުން ތަރުޙީބުތައް ގެންނެވި ބަހާރުގެ އާކަމޭ 

 ފެންނަމުން ދިޔަ އޭރުގާ ފޮނި ޙުލްމުތައް ތަޢުބީރުކޮށް .3
 ންފެންނަލެއް ފުރިހަމަކަމޭ ގެންނަވާ ދެއްކެވިހަލުއިކަ

 އުއްމަތުގެ މުިޅ ދިވެހި އުދަރެސް އަލިކުރާނޭ ތަރިތަކެއް .4
 އުއްމަތުގެ ވެރިޔާ ކުރައްވާ ހިއްމަތުްނ އަދު އެރިކަމޭ 

 ކޮންމެ ރޮނގަކުންވެްސ ތަރައްޤީ ކުރެވި ދާނޭހާގޮތުން .5
 އެންމެހާ ތަނަވަސްަކމެއް ލިބިދެއްވަވާ ފާގަތިކަމޭ

 ނގުމަްށ ވަނީ މަގުހުޅުވިފައި އެދެވިގެންވާހާ ރޮނގުން ހި .6
 ތެދުވެ އަތްދިއްކޮށްލުމާއެކު ހުއްދަލިބިގެން ވާކަމޭ 
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 އަދުވަނީ އުއްމަތް ފަޚުރުވެރި ވާކަހަލަ މަސްރަޙުތަކެއް  .7
 ހެދިފަޔޭ އޭން ދޭހަވެވެނީ ދެއްވަވާ މިނިވަންކަމޭ 

 ހާދަބުރައެއް ހާދަ ރޮނގަކުން ހާދަހާ ކެތްތެރިވެގެން .8
 އުފުލޭޭނ ކަމޭ ހާދަ ނާދިރު މީހަކަށް ނޫނީ ނު

 ކޮންކަހަލަ މަތިވެރި ޝުކުރަކަށް ތޯ ދަރާފާ އަދުވަނީ .9
 ކޮންމެ ރޮނގަކުްނ ވިސްނިއަްސ މުސްތަޤްބަލަށް ރޯޝަންކަމޭ 

 

1-4-1998 

 

 

 ވަޠަން އަލުން ބިނާވުން 

 

 ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް މިހާރު ޚިދުމަތޭ ވަީނ ބަޔާން

 ވަޠަންގެ ރޫޙު ދިރިއަލުން ބަލުން ވަޠަންަވނީ ބަޔާން   

 

 ހާރު ދުނިޔެއަށް ވިދާ ތަނެއް ކަމަށް މިއީވެގެން މި .1
 ނިހާޔަތަށް އެއަންނަނީ އެތައްބަޔެއް މިހެންވެގެން 

 ކިހާ އުފާ ތަނެއް ކަމޭ ފިސާރިޔަށްވަނީ ބަޔާން  

 

 ޙަޔާތުގާ ދިރުން ލިބޭ ޢަދަދުނުވާނެ ޚިދުމަތުން  .2
 ޖިހާދެކޭ ކުރައްވަނީ ނިާޒމު ުހންނަ ގޮތްގޮތުން 

 ޢީުމ ދެއްވަނީ ބަޔާންއިހާ ފަހަށް ފެތޭ ނެހެން ޒަ 

 

 ޔަޤީން ކުރައްވަވާއެއީ އަމީނެކޭ މަުއމޫނަކީ  .3
 ޔަޤީންކަމާއެކީ ވަޠަން ބިނާ ކުރެއްވި އަޞްލަކީ 

 ޙަޤީޤަތޭ މިއީ އެކަން މިޢާލަމަށް ވަީނ ބަޔާން 

 

20-6-1998 

 ހޮނިހިރު. ގ 4:30އާދީއްތަ  26-2-1419

 

 ވަޠަންގެ އިލްތިމާސެއް 

 

 ހާ ހިތަށް ފިނިކަމެއްލިބޭހޭ؟އުފާތަކައިގެން ތިމާއުޅޭއިރު ކި .1
 ނިފާޤުކަމުގާ މަޖާކުރާއިރު ހިތަށް ކިާހ ފޮނިކަމެއްލިބޭހޭ؟

 ހިތަށް އަރާހާ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް އެތައް ބައެއް ވަދެ ރެޔާދުވާތައް، .2
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 ނިތަށްރުލެއްވެސް އަރާނުލާތިބެ ކަޑައްތު ކުރެވޭ ގޮތެއްއެނގޭހޭ؟

 ްއ ވަޒަންުވމެއްެނތިސިހޭނެ ސިުހމެއް ބިރެއްވިޔަސް ނެިތ ރިހޭނެރިހުމެ .3
 ފިހޭނެ މިންވަރު ހިތަށް އެރުންނެތި މިހޭދަވާ ތަން ފަހުން ލިބޭހޭ؟

 ތިމާ އުފަންވީ ރަށާއި ޤައުމަށް ތިމާ އުފެދިއައިލެޔާއި އަޞްލަށް .4
 ތިމާގެ ހިތުގާ އަގެއްނެތިއްޔާ، ތިމާ ޖެހޭނޭ ތަނެއްއެނގޭޭހ؟

 މީހެއް ނިމުން ތިމާއަށް އަިއސްޖެހޭޭނ ހިނދެއް ގޮތެއްވެސް އެނގޭނެ  .5
 ނަމުން ބުނަންފަހެ ކެރޭެނ ފަރުދެއް އުފަންވި އެއްވެސް ތަނެއް އެޮބތްހޭ؟

 ތިމާގެ ވާޖިބުތަކީ ކޮބައިކަން އަދާކުރަންވީ ގޮތީ ކޮބައިކަން  .6
 ތިމާ ދަތުންއޭ ޖެހޭކަމެއްކަްނ ނުދަންނަހާ ހިނދު މަގެއްފެނޭހޭ؟

 ދަރީނެތިޔައީ، ވަޠަންއެގޮވަނީ ނަގާނުލާށޭ އަގާއި ވަގުތާ  .7
 ވޭތޯ ދެބާރުލައިގެން އުޅެން ފަށާކަށް އަލުން ނުވޭހޭ؟ބަރިއްޔަ

 ސިކުންތަކަށް ފަހު ސިކުންތެކޭ ދެން ނުހުއްޓި އެދަނީ ތިމާެގ ޢުމުުރން .8
 އެކުންނެތޭ ލަސްވެވޭކަށެއްދެން، މިއަޑުއިވޭކަންފަތެއްނެތީހޭ؟
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 ޒާހިދާނާ ޅެން 
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 هللا

 

 ރާތެއް އަޅުކަން ވެޭވ އެހެން ނެތްނޫން ފަهللا  .1
 ނޫން ކިބަޔަކުން ފުދުމެއް ަމމެންނަކަށް ނެތް هللا 

 އެކަލާނގެ ޔަށް ޝަރީކަކުނުވެޔޭ ނެތޭމެ އެއްވެސް  .2
 އެކަލާނގެ ނޫން ކިބަޔަކަށް މިލްކިއްޔަތެއް ނުެވސް ނެތް 

 ތަޢުރީފު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައިމެ ޙައްޤުވާށޭ .3
 ރުން އެހެްނ ނެތް ކައުވަންތަވީ އިލާހެއް ހަމަކަށަވަ

 އެކަލާނގެއޭ މަރުއްވާ އަދި އެފަދައިން ދިރުއްވާ .4
 ނޫްނ ކަލަކު ނެތް هللا މަޙުޝަރު ކުރައްވަވާނީ 

 ކުދިބޮޑު މިއެންމެހައިކަްނ އުނދަގޫ ފަސޭހަކަންކަން  .5
 ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުން އެހެްނ ކަލަކުނެތް

 

 ބުދަ . މ2-2-1977

 

 للّـه فراـاستغ
 

 ށަވަރުންނެތް ޙައްޤު ތަޢުރީފެއް ވެވޭ ދެވަނައެއް ހަމަކަ .1
 އެވަނަ ކީރިތި ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާ ޘަނާ ކުއްތަން ވެވޭ

 ލައްވަވާނދޭ ކައު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަރިހަށް ސަލާމް  .2
 ލައްވަވާ ޞަލަވާތްތަކާއެކު ލޯބި ޢުމްޤުންއޮހޮރު ވެވޭ

 އަރިއަހަށް އައިސް ހުއްޓުނީމޭ ކުށްތަކާ މެދުގައި ޮރމުން  .3
 ނޫނީ މަޢާފެއް ނެތް އަޅާއަށް އެދިވެވޭއަރިއަހުން 

 އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ައޅާއަށް ރައްދު ޝުކުރެއް ނުވެވެއޭ .4
 ދެއްވަވާފާ ވާނުހަނު ބޮޑު ނިޢުމަތަށް ތެދުވެރި ވެވޭ

 ކުރިމަތީގައިވޭ އެހެންނަމަވެްސ، އެތައް އެދުމެއް އެދޭ  .5
 ފުރި އުތުރިގެން ހިތުތެރޭން އަރިހަށް އެކީ ބަންޑުން ވެވޭ 
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 އަށް ހުޅުވިފާ، ތިޔަނޫން އެހެްނ ބާބެއް ތެދޭނެތް އަޅާ .6
 ކެތްތެރިވެ އައިމޭ އަދައިގެން އިޒުނަ ފުޅަކަށް ދެއްވެވޭ 

 ކުށް އަޅާގެ ކިތައްމެ ބޮުޑ ނަމަެވސް ޔަޤީނުގެ ލޯވަނީ  .7
 ހުއްޓިފާ ތިޔަ ނޫރުފުޅަށޭ، އެދެމެދަށް ހުރަހެއް ނުވޭ

 ނެތް އަޅާގެ ޙުކުމްެގ ދަށުގާ އެއްމެކުޑަ ބާރެއްވިއަސް  .8
 ހިތުގެ ސިއްރެއްވިއަސް ަހމަހިތުތެރޭ ރައްކާވެވޭ ނެތް

 ފުއްސަވައިފިއްޔާ މެނޫނީ ފާފައިން ތާހިރުވުމެއް .9
 ރުއްސަވާ ގޮތުގާ އަޅާއަށް ލިބެވުމެްއ ގައިމޭ ނުވޭ 

 ފަށްފަށުން އެދި އެދިވަމޭ ގިނަގުނަ ޢަފޫތައް ދެއްވެވުން .10
 ފަށްފަށުން ތަކުރާރުކޮށް، ޢުމްޤުންހިތުގެއާދޭސް ވެވޭ 

 ގާެމ ޞަލަވާތް ރައްދުކޮށްދެއްވުން އެދެން ހަމަ ިމނޭވާ .11
 ހަމަ ިމހިނދުމިހިތުން އެލޮބުވެތިއަރިއަހަށް ފޮނުވާ ލެވޭ 

 !ޔާސަމީޢު! ޔާމުޣީތީ! ޔާލަޠީފީ! ޔާހިލާހީ .12
 ގެންދަވާނދޭ، ޙަޟްރަތަށްމިރޮވުންރޮވޭ! ޔާހޫ! ޔާހް

 އުފެދިފައިވޭ ޙަމްދު ހިތުގާ ފާޅުކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ .13
 ނެވޮޑި ގަތުން ޝައްކެއްނުވޭދެފަދަ އެއްނެތް ސާހިބާ ދެ

 

 .މ10-11-1977

 

 ރަޙުމަތަށްއެދި 

 

 ލައްވަވާ އެއުރެންތެރޭން ތާހަތު ވެދިޔަ މަލަކޫތު ގާ  .1
 ލައްވަވާ އެ ޙިޖާބުނެގި ދިޔަ އެއުރެނަށް ޖަބަރޫތުގާ

 ފީނި މީހުންނޭ އެީއ ބަޙުރުލްޔަޤީނުގެ އަޑިއަޑީ  .2
 ދެން ހިނގާލީ މުއްތަޤީނުގެ ބިމުެގ މާތްވި ރިޔާޟުގާ 

 ރު ކުޅަ އޭ މީހުޭނ ނަވުގާ ތަވައްކުލު ަނންދެވޭދަތު .3
 ދަތުރު ކޮށްދިޔަޔޭ ތަވައްސުލު ލިބެވިގެންނެގި ރިޔަލުގާ

 އަދި އެއީ ދިޔަ މީހުނޭ ލޯބީގެ ވައިާގ ދަތުރުކޮށް  .4
 ފުދިމެތިބެ މަތިވެރިވި ޖަދުވަލުތައް ހުރަސްވެސް ކުރުމުގާ 

 އަދި އެއީ ޠާ އަތުގެ މޭވާބިނދެލުމުެގ ޝަރަފާއެކީ .5
 ވަ ކުރިމީހުނޭ ޭއ ޝާޠިއުލް އިޚުލާޞުގާއަދި ޚުޠު

 ރަޙުމަތުންނޭ ރަޙުމަތުންނޭ މިހުރިހާ ކަްނ ވެސް މިވީ  .6
 ރަޙުމަތަށް އެދި ގޮވަގޮވާ މިއަޅާ ަވމޭ ެއ ޔަޤީނުގާ

 

 .މ30-5-1968
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 އާދޭސް 

 

 އަރިހުން އަޅާ މިއެދެނީ ފުރިހަމަ ަޘނާ ކިޔާށޭ .1
 !ފުރިހަމަ ވިޙަޟުރަތަށް މާތް ހުރިހާ ދުޢާކުރާށޭ

 ޔަކީމެ އަޅަކީބާރެއް ނެތޭމެ ރިއަލީ ކުށްވެރި .2
 !ކުށްތައް ފުހެވި ހިނގައިދާ މަގަކަށް ނެރުއްވަވާށޭ

 ރޫޙާ ހިތާއެކީގާ ގުޅިގެންހިނގާ މިއޮއިގާ  .3
 !ހޫރެންނުޖެހި ބަނދަރުގާ ލައްވަާލ ދެއްވަވާށޭ

 ނިކަމެތިކަމާ އެކީގާ ބިކަޙާލު ހީެވލާފާ .4
 !އެކުވެރި ވުމަށް އެރޫޙާ ގުޅުވާަލ ދެއްވަވާށޭ

 ހިތާމަލިބިގެްނ އޮހޮރޭ މިކަރުނަ ހިނދިގެން މޮޅިޔާ  .5
 !ފޮޅިގެން ހިތުން ދެމޭލޭ ދެލޮލުްނ ނެރުއްވަވާށޭ

 އަރިހުން އެއަންނަ ނޫރުްނ ހިމަިހމަ އެދޯދި ފަށަކުން .6
 !ނަމަވެސް ައޅާގެ މިހިތަށް އެދެނީ ބައެއްލިބޭށޭ

 އެތަކެއް އަހަރު ދަނިއްޔޭ ހިތަކަށް ލުޔެއް ނުލިބުނޭ .7
 !އިލްހާމު ދެއްވަވާށޭމިތަނުން ދަތުރު ފަށާނޭ 

 މިބަލީގެ ޮމޅު ޝިފާއެއް ހިބަކޮށްދެވޭނެ ދެމަގެއް .8
 !އިނބަ ނޫންނެތޭ ފަރާތެއް ރަޙުމެއްކުރައްވަވާށޭ

 ފުރިހަމަ ކަމާއެކީގާ ހުރިާހ ވަގުތު ތަކެއްގާ .9
 !ޤުރްބާންވެ ހޭދަވާނޭ ފުރުޞަތު މިދެއްވަވާށޭ 

 ފާއިތުވެގެން މިދިއަހާ ޣާފިލްކަމުގެ ތެރޭގާ .10
 !ވެދެއްވަވާށޭ! ކާ މެދު ސަހަރޯޖާމިުނ އެކަންތަ

 ނޫނީއަޅާ ިމނިމެީނ ނުވެއޭ ޢަފޫ ނިޭމނީ  .11
 !ނުމެނެތް ގޮތެއް ިމނޫނީ ހުންގާުނ ހިއްޕަވާށޭ

 ހީލަތުގެ ދަންތުރައިގާ ޖެހިފާއަޅާ މިވަނިކޮށް  .12
 !ދީލަތިވި އަތްޕުޅުން މާތް މިއަޅާނެރުއްވަވާށޭ

 ފުރިހަމަކަމާ އެކީގާ ހުރިާހމެ ޛައުޤު ލިބުމަށް  .13
 !ކެން އެޤުލްޝަން ބާރެއް މިދެއްވަވާށޭދިރިހުރެ ދެ

 ރަޙުމަތްތެރިން އެކީގާ ލައްވާ އަޅާ އެތާނގާ  .14
 !ރަޙްމަތުގެ ނޫރުލިބިގެން އުޅުމަށް މިގެންދަވާށޭ

 ކުރުވާކަށެއް ނެތޭޅެން ކުރުވާ އަސަރުތަކުން ދެން  .15
 !ފުރިހަމަ ގޮތުން އެދޭހާ އެދެނީ އެދުން ފުދޭށޭ

 

 .މ26-5-1968
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 ދުޢާއަށް ހަނިމަގެއް 

 

 ސްމިއާއެކު ޙަމްދު ކުރަމުްނނޭ ދުޢާ ވާނީކުރަން ބި .1
 އިސްފަހަށް ޞަލަވާތްލުމަށް ގަދަ ހަނދުމަވެސްވާނީކުރަން 

 ހިތްމުޅިން ުހސްކޮށްލުމާއެކު ދުންޔަވީ ހުރިހާކަުމން  .2
 އިންތިހާއަށް މަޑުޮމޅިވެއިނދެ ރުއްސެވުން އެދި ދަންނަވަން 

 މިލްކުގާނުވެޔޭ އެކައްޗެއްވެސް ައޅާއަށް ފޮރުވިފާ .3
 މުފުޅު ތެރެއަށް ނުވަންނާށޭ ޔަޤީންވާނީ ކުރަން ޢިލް

 އެއްކަމެއްވެސް ނެތް މެޔޭ ހަަމ އިޚްތިޔާރުގެ ތެރެއަކުން .4
 އެންމެ މަތިވެރި ޙަޟްރަތަށް ނޫނީ ހިތުން ކަށަވަރުކުރަން 

 މާފުކޮށްދެއްވުން އެދެން ވާނީ މެހުރިހާ ފާފަތައް .5
 ސާފުކޮށް ނުގުނޭނެކަން އެނގި އިޢުތިރާފްވެ ދަންނަވަން

 ތުގައި ނިކަމެތިވެ އިނދެ ހިތް ހައިބަތުން ދޮވެލާނިކަން މިގޮ .6
 މިގޮތުގައި ލިއްބައި އެދެއްވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރަން

 އެހިނދު ހިތްފުރި އުތުރިގެން ދާނީ ޔަޤީނުގެ ލޯތް ބަކުން .7
 އެހިނދުވާނީ އިސްޖަހައިގެްނ އިނދެ ދެއަތް މައްޗަށް ނަގަން 

 ެތދޭ  ކޮންކަމެއްތޯ ބޭނުމީ ފަހެ ރުްއސެވުންނޫނީ .8
 ކޮންމެހެންވެްސ މިގޮތުގައި ވާީނ ދުޢާ ތެދުވެރި ކުރަން

 

 .މ17-11-1978

 

 ލޯބީގެ މިޙްރާބުގައި 

 

 ވަކިވާ ހިތެއް ނުވޭއަދު ކުޑަކުަޑ ސިކުންތަކަށްވެސް .1
 ވަކިނުވެ މިހެްނ އުޅެންވެްސ އެދިގެން ވަޭމ އަބަދުވެސް

 ޖަޛްބާތު ހުރި ލަފުޒުތައް ބަންޑުން ކުރަްނ އަރިހުގާ  .2
 ތަންމަތީގާ އެދެނީ އޮތުން ިނމެންވެސް  މަޛްބަހުގެ

 ލައްޛަތު ލިބުނު ލިބުނުހެން، ޝައުޤާއި ޛައުޤު ހައްތާ .3
 އިތުރޭ ދަނީ ވަމުންވެސް ނޭދެން އެހެން ގޮތެއްވެސް 

 މިނިވަން ަކމާއެކީގާ ނޭވާލެވޭެނ ޖައްވަށް  .4
 ހިނިތުންވެ ހުރެ ދެވޭނޭ ގޮތެކޭ ިމ ހޯދެނީވެސް 

 ޤުލްޝަންމޫސުން ބަހާރު ލިބިފާ އަބަދަށް މެވާ އެ .5
 މޫސުމްެގ އުލްފަތާއެކު ލިބިގަންނަހިތް ވަނީވެސް 

 ސިއްރެއްނުވާ ފަރާތަށް މުޅިހިތް އެކީ އެކަށްވެސް  .6
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 ސިއްރެއްނުވާނެ ކަންވެްސ ދެނެހުރެ ގަލަންނެގީވެސް 

 ހިތުގާ މިާވ އެދުންތައް! ޔާ ރައްބި ޔާ އިލާހީ .7
 ފުއްދެވުން ހަމަ އެދެމޭ ނިހާޔަތަށްވެސް! ޔާރައްބި

 މައްޗަށް ތައުބާ ވަމުން ވަުމންހަމަ  ކުށްފާފަތަކުގެ .8
 ރުއްސެވުމަށޭ އެދެވެނީ އެއްލައްކަ ހާްސ ފަހަރުވެސް 

 އެކަށޭ ވަރަށް ޝުކުރުވެސް ނުވެވޭ ކަމުގެ މޮޅީގާ  .9
 އެކަހެރި ވެއިނދެ ރޮމުންނޭ މާފަށް މިއެދެވެނީވެސް 

 

 .މ11-5-1987

 

 ފުރާނައިގެ އިންތިޒާރު 

 

 ބަހާރުއައި ދުވަހެއްވެސް އަޔޭ ޒަާމނެއްގާ .1
 ނިހާޔަތަށް އެދުވަސް އެދެވެޔޭ ޙަޔާތެއްގާ 

 މިހެން ވެދާނެކަމަށް ކާކުތޯ؟ ކުރާީނހީ  .2
 މިހެން މިހީނަރުކަން ތާއަބަދު ލިބޭގޮތުގާ

 ޤަރާރުކަން މަހިތަށް ލިބެވިފައިމެ ނުލިބެވެޔޭ .3
 ޤަރާރުކަން އެވަނީ ކޮންމެވެްސ ފަރާތެއްގާ

 މިފެންނަނީ އަދިހަމަ ހުވަފެނޭ މިލޯބީގާ  .4
 ތްތާ ނަޞީބު އަހުރެންގާ މިފެންނަނީ ހުރިގޮ

 މިލޯބި ހެކި ކުރުވާ ހާރު އަތްޕުޅުން ކަރުގާ  .5
 އެޅޭނެނީ ފަހެ ކޮންއިރަކު ދާއިމީގޮތުގާ 

 ވިސާލު ވަކިވުމަކަށް ވުެރ ފަސޭހައެއްނޫނޭ  .6
 ލިހާތު ކުރިނަމަ އަޞްލަށް ރުޖޫޢަވާގޮތުގާ

 ކުރާނެނީ މުިޅ ޢުމުރޭ މިހޭދަ ލޯބީގާ  .7
 ފުރާނަ ދާއިރުވެސް އިންތިޒާރު ކުރުމެއްގާ 

 

 . މ29-5-1968

 

 ޛިކުރާގެ ޝުޢޫރު 

 

 ހިތުގާހިނގާ ޝުޢޫރުތައް އުތުރޭ ގޮތުން މިއޮހޮރަނީ .1
 ޛިކުރާގެ ޤުލްޝަނުން ގެތޭ ގުލްހާރުތައް މިފޮނުވަނީ

 މިތުރާގެރީތި ސީރަތުން ހިތުގާހިނގާ ިމޖަޛުބަތުން .2
 އިތުރަށް މިލޯބި ކެކިހިތުން އުތުރެންފަށާ ގޮތޭވަނީ
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 ލު ސިއްރަކީލޯބީގެ ސާފު ނޫރަކީ ލޯބީގެ އަޞް .3
 ލޯބީގެ އިސްމު ޙައްޤުވާ ތިއަސާހިބާ އަށޭވަނީ 

 ސިފަފުޅުތަކާ އެކީ ލޮލަށް ވަކިކޮށް އެނގޭގޮތުން ފެނުން  .4
 ހިފެހެއްޓުމެއްނުވާ ގޮތުން އަބަދާ އަބަދު މެ އެދެވެނީ

 ބަސްފުޅު ވިދާޅުވުމުގެ މާތް އަޑުފުޅުވިޔަސް ހިތުގެ ތެރޭ .5
 ްސ ެމުހްނަނނީ އަދި ލޯބިވެތި އެލަފްޒުވެސް ކެނޑިގެްނ ނުގޮ

 ތަކުރާރުކޮށް ދުޢާކުރަން ބައްދަލު ކުރައްވަވާށިތޯ  .6
 އިކުރާމު ހިތުގެ ރައްދުކޮށް ތަސްލީމު ކޮށްކޮށޭވަނީ 

 . ހ17-9-1388

 

 ޙަމްދު ޘަނާ 

 

 އަށް ޙަމްދު ޘަނާ ތަކުރާރުކުރަމުްނ ދަންނަވަން هللا  .1
 އަށް ހިތުގާ ހިނގާ ޛިކުރާ ޝުކުރުތައް ދަންނަވަން هللا 

 ސްކަާމ ތަނަވަސްކަމަށް ިވސްނާލުުމން ރަޙުމަތުގެ ހުރި ބޮޑުވެ .2
 ބަޙުޘެއްނެތޭ ތަޢުރީފުތައް ކޮޅަކުން ނުލާ ނެޔެ ދަންނަވަން 

 މަޚުލޫޤުނަށް ލެއްވެވިކަމީ ނިޢުމަތްތަކުގެ މިބެލޭނެެހން  .3
 ފަޚުރެއްކަމަށް ދެކެމުން އުފާ ކޮށްކޮށް ހިބޭކަން ދަންނަވަން

 ަކމީ ފަސް ހިއްސުވެސް ފުރިހަމަވެފާ އަދި ބުއްދިވެސް ދެއްވެވި .4
 ފުގެ ކޮޅެއްނެތް ދަންނަވަން އަސްތާ ކިހާ ބޮޑު ނިޢުމަތެއް ލުޠު

 ވާސިލުވިކަން ނޫރެއް އެާހ ގަދަ ވިދުމަކުން ވިދަމުްނ އެދާ .5
 ޙާޞިލުވި އޭ ރުއްސެވުމެކޭ ޝައްކެއްނެތޭ ހަަމ ދަންނަވަން 

 މިގޮތަށް މިހެން ނުިވނަަމ ދިމާ ގެއްލެނިވެގެްނ އަަޅމެންއެކީ  .6
 ދާނީ ތެދޭ ހަމަ ދަންނަވަން ދެގޮތެއްނެތޭ އަލިފާނަށޭ 

 ރަޙުމަތުގެ ހުރި މަތިވެރިކަޭމ ރަޙުމަތުގެ ހުރި މަތިވެރިކަމޭ  .7
 ރަޙުމަތް އިތުރު ވާހައި ގޮތެއް ފޮތުގައި ވެޔޭވެސް ދަންނަވަން 

 މަގުކުރުވެދާ ހައިގޮތްތަކާ ސީދާ މަގުން ދާނޭ ގޮތާ  .8
 އަގުވެސް އަރާ ފަދަ ގޮތްތަކާ ޙިކްމަތްވެޔޭ ވެސް ދަންނަވަން 

 ތައް ކުރަމޭ އަރިސް ތަސްބީހަތައް ކުރަމޭ އަރިސް ތަސްބީޙަ .9
 ގަޞްދާއެކީ އަލްޙަމްދުވެސް ކުރަމޭ އަރިސްހަަމ ދަންނަވަން 

 

 .ހ12-7-1423

 . މ4-10-2002

 

 ރޫޙީ ުހވަެފނެއް 
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 ހިތް ގައިމު ތިޔަ ގުލްޝަންގަޔޭ އަބަދަށް މިހާރުިމ އުޅެވެނީ  .1
 ަވނީ ހިތް ހަށި މުޅިްނ ހަމަެވސް ެޖހޭ ތިޔަނޫން ތަނެއްަހމަ ުނމެ

 ޅައިރުގެ ހަނދާނަށް ވަދެވުނަސް ތިޔަ ޤުލްޝަނުގެ އަލިނޫރުތައް .2
 ޅައިރުގެ ޅަގޮތުގައި ހިތުތެރޭ އާލާވިގޮތް ފެނިގެންދަނީ

 މަންމާެގ އަރިއަހުގާ ނިދަން އެއޮށޯންނަވަގުތުގެ ހަނދުމަތަށް  .3
 ވަންނަން ފަށާ ހިނދުތިޔަ ރޮނގުން ކުރެވުނުސުވާޭލ އަންނަނީ 

 ގެން ތިޔަ ޤުލްޝަނަށް ހިތްދޫވެގެން އެކިރޭރެޔަށް ނިދި ގެއްލި .4
 ވަކި މިންވަރެއް ުނމެވާއުފާ ޙާޞިލްކުރާށޭ އޮވެވެނީ

 ނެތުމުގެ ތެރޭން އައިދުނިޔެއިން އެތަކެއް އަހަރު ތަކުގާ ިމހެން  .5
 އެތަކެއް ތަފާތުގެ ދައުރުތައް އެނގި ފެނިގެނޭ ގޮސްފައިވަނީ

 ހަަމޖެހޭ އެއްެވސް ޙަޔާތެއް ނުދެކެމޭ  ތިޔަށްވުރެނަމަވެސް  .6
ނޑިން ކިާރ މިގޮތަށް ވަޒަންވެވިފައި ވަނީ   އަމަށުން މިާވ ސިކު

 ވިސްނޭވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ ލިބުމާއެކީާގ މާބޮޑަށް  .7
 މިޞްރާބު ބަބުޅާ ދިއްލިގެން އަދި ހަމަމިއަދުއޭ ފެންނަނީ 

 އަދި ހަމައެހެން، ރޫޙާހިތަށް މަތިވެރި އުފާތައް ލިބެވުމުން  .8
 ނަޝީދޭ އިއްވަނީ ފުދިގެން މުޅީންގޮސް ގެއްލެޭވ ފޮނިފޮނި

 މަގުތައް ހަވާސާވެސްވެފާ، ވާއިރުނެތީ ބައިވެރިޔެކޭ  .9
 ތަޤްދީރުގާ ނެތްހިނދު މިކަން އެކަނިން ދަތުރުކުރަމުންދަނީ

 މިދަތުރުގެ ފައްސިޔަ ރޯޅިތައް ތަދަކާ ނުލާ އައިސް ބީހިފާ  .10
 މަދުވުން ނުވާނޭ މީރުވަސް މުޅިހަށިަގނޑަށް ފަތުރާލަނީ

 ކުރުވާ ައސަރުތައް ގަދަކަމުން  އެހިނދުން ލިބޭ އިލްހާމުތައް .11
 ފެހިނޫ ފިޔާތޮށި ކުލަތަކުން އުދަރެސްއެކީ ޒީނަތްވަނީ

 ދެންތޯޔެ ހިންމަތް ގަދަވެގެން އުންމީދުތައް އާވެސްވެގެން  .12
 ފެންހެޔޮ ދިމާ އިންފެން ބޮމުން މަތިވެރި ިޖހާދޭ ކުރެވެނީ

 ރޫޙީ އުފާތައް ހޯދަމުން ރޫޙީ މިހުވަފެން ދިރުވަމުން  .13
 ންނަމުން ރޫޙުން ވެދުން ކުރަުމން ދަނީ ރޫޙީ ޣިޛާ ލިބިގަ

 

 .ހ1419-2-24  7:25ރޭ 

 .މ19-6-1988        

 

 ލޯބި 

 

 ލޯތްބޭ ކިޔޭރުމޫޒަކީ ވިސްނާނެފުްނ ޝުޢޫރެކޭ .1
 ލޯބިން ހެދޭ އުދާހަކީ ކަރުނައިގެ ސާފުކޯރެކޭ
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 ދަންނާށެ މީގެ ހައިބަތާ ރަހަޔާ ވަހާއި ކުލަތަކާ  .2
 ބުލިބުމެކޭފެންނާނެހެން ވަޒަންކުރަްނ އެނގުީމ ނަޞީ

 

 ލޯތްބެއްގެ ވެރިފަރާތަކީ އެތަކެއް ޖިހާދުތައްކުރާ  .3
 މަޝްހޫރުމީހުނާއެކީ ހޮވިދާނެފަދަ މިސާލެކޭ 

 ކުށްވެރިޔެކޭ ތިމާޔަކީ އެތަކެއް ފަހަރު ގުޅާނުލާ .4
 ރެކޭ ދުއްވާލިނަމަ ރެޔާދުވާ އުފަލާއި ރާޙަތުން

 މަޢްޝޫޤު އިންތިޒާރުގާ ވަނިކޮށް ނިދާގެ ވަގުތުގާ .5
 ހޯދުީމ އެކަށޭކަމެއްހޭ؟ ނޫނެކޭ ނަޥްމުން އަާރމު 

 ވޭނާއި ހޫނުގައި ފިހޭ ހިތަކުން ޖަހާިލ ތިއްކަކީ .6
 އޭނާގެ ނަން ފަވާލެވޭ ކުލަރީތި ރަންދަވާދެކޭ

 ބަލިވެ ހިތް ހަނާވެގެން ދާހިނދުފުރާނަނުކުމެގެން  ކެތް .7
 އެއްވޭނަކަށް ވެގެންވެވޭޤުރުބާނަކީ ޝަހީދެކޭ 

 

 .ހ10-10-1977

 

 ....!އެންމެ ގާތް އެންމެ ލޮބުވެތި 

 

 ކޮންމެ ރޮނގަކުްނ ވިސްނިޔަްސ ޙައިރާންވެ ލޯބިއިތުރުވެޔޭ .1
 ކޮންމެ ރޮނގަކުްނ ހިތުތެރޭ ތާރީފުތައް ގިނަގުނަވެޔޭ

 ކޮންމެ ޢަމަލެއްވެސްކުރާއިުރ އޭގެ ސިއްރަށްވީވިސްުނމުން  .2
 އޮންނަނީ މަތިވެރިވި ޝުކުރުން ހިތްއެކީގާ ފުރިފަޔޭ

 ވެސްވަނީ އެކިމަޤާމުގެ ދެންނެވުންތައް ދެންނެވޭ ހިނދު .3
 ރަކިވެ، ހެޔޮފުޅުކަމުގެ ބޮޑުކަްނ ހީވެ ލަދުވެތި ވެވިފަޔޭ

 ދެންނެވުންތައްވެސްވަނީ ހުރިހައި ގޮތުން ފުރިހަމަވެގެން  .4
 ދެންނެވުން އެކަށޭނަހުރިހާ ގޮތްގޮތަށް ފެތި ނިމިފަޔޭ

 ވަކި މިޔަށްވުރެ ހެޔޮކަމެއް ކާކަށްތަ ކޮށްދެވިފައިވަނީ .5
 ނުމެ ނެތްމެޔޭ  ވަކިކަމެއް ސަހަޭލ ބުނެވި ދާނޭކަމެއް

 ހީނުކުރެވޭހައި ވަރަށް ދީލަތިކަމުގެ ބޮޑުކަން ވެޔޭ  .6
 ދީނުގާވާ މޮޅުކަމުެގ ބޮޑުކަން އަބަދު ސާބިތުވެޔޭ

 މިފަދަ ކުޑަކުޑަ ވިސްުނމުގެ ބޮޑުަކން މިެވސްބޮޑުހެއްކެކޭ  .7
 މިފަދަ ތަނަވަސް ބުއްދި މީވެސް އިތުރުބޮޑުހެއްކެއްމެޔޭ 

 

 .މ22-9-1995

 .ހ27-4-1416
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 އިލްހާމުގައި  ޤުލްޝަންގެ

 

 ކެކިގެން އަރާޝުޢޫރުތަކަށް ހުއްޓުމެއްނެތޭ  .1
 ހެކިތައް އެހެރަ ވިދާބެބުޅުން ފަނޑުވުމެއްނެތޭ 

 ޛިކުރާގެ ޤުލްޝަނުން ކެނޑިނޭޭޅ ބިނުންތަކުން .2
 ތަކުރާރުކޮށް އިތުރުވުމަކުން މަދުވުމެއް ނެތޭ 

 މިލުމެއް ަވޅޯވުމެްއ ނުމެާވ މިބުިނމާތަކުން .3
 ވަރެއް ބަލަުވމެއް ނެތޭ ކުލައެއް ވަހެއް ވިއަސް ދެ

 ލޯބީގެ ފުންއަސަރު ލިބެވޭ ކޮންެމ މީހަކަށް  .4
 ލޯބީގެ ލައްޛަތާ އެކުގާ ރަހަ ލިބޭނެޔޭ

 ނަންފުޅު އިވޭ ހިނދަށް ހިތުގާ ޝައުޤު އުފެދިގެން .5
 އަންވާރު ކަށަވަރުން އެހިތަށް ޖަމްޢި ވާނެތާ 

 ނައިނަމަ މިގޮތް ހިތަށް މިގޮތުން ކަށަވަރުން އެއީ  .6
 ިރ ހިތެކޭ އަލިކަމެްއ ނެތޭގައިމުން ހިތާމަހު

 ސީދާ ހިތުންވެގެން ޤުރްބާން ދާށެ އަރިއަހަށް .7
 ދީދާރުފުޅު ނިކަން އަލިކޮށް ދައްކަވާނެތޭ 

 

 . މ10-5-1968

 

 ހިތިއަސަރު 

 

 އުފެދޭ މިލޯބި ޝައުޤުން އެދެނީ މިހިތް ފުރާލުން .1
 އެދެނީ އެނަްނ ފަވާލުން ] މިލޭގެ ދުލަކުން[އުފެދޭ 

 ރާއި ލޭގެ ގުުޅމާ ހަށިގަނޑުގެ ހުންަނ ހޫާނ ބާ .2
 ހަށިގަނޑުތެރޭ ވެދާއިރު އެދެނީ ހިތާ ގުޅާލުން 

 ގުޅިފައި ނުވާ ހިނދެއްވެސް ުގޅިފައި ނުވާ ަކމެއްވެސް  .3
 ނުމެނެތް ޙަޤީޤަތުންވެސް ވިސްނާލުމުްނ އުޞޫލުން 

 މުޅި ރޭަގނޑާ ދުވާލާ ުގޅިގެން ޚިޔާލު ތަކުގާ  .4
 މުޅިހިތް ބިީޒ ވެފައިވާ ސިއްރެއް ވެޔޭ މިއެނގިލުން 

 ތަކުގެ މިސިއްރެއް ވިސްނާެނ ފަލްސަފާއެއްވާގޮތް .5
 ނާދެއްވިހެން އެއުރެނަށް ކީއްތޯއެ؟ އަންގަވާލުން 

 ހިތްހަމަ ޖެހޭެނ ޝުކުރެއް ނުވެގެން ފިކުރު ތެރޭގާ  .6
 އިންދާ ޛިކުރުގެމޭވާ ނުލިބޭށިތޯ ދަލީލުން
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 ޢަމަލެއް ތިބާގެ އަރިހަށް އެކަށޭނަހެން އަޅާޔަށް .7
 އާ ދުވާލުން ނުވެގެން މިހިތި ައސަރުގާ އުޅެީނ ރެ

 

 . މ10-6-1968
 

 
 އަރާމީ ޤުލްޝަން 

 

 އެހެންރައުޝާޔަކުން އެއްވެސް ޝަޒާއެއް ބޭނުމެްއ ހަަމ ނެތް .1
 އެހެން މިޞްރާބަކުން ދާކަށް ރުހޭނޭ ަހމަ ހިތެއްވެސް ނެތް 

 ޚިޔާލާ ވިސްނުމާ ޢަަމލާ ުމޅިން އެްއ އަޞްލަކާ ގުޅިގެން  .2
 ސް ނެތް މެނޫނީ ހިތް އެދޭގޮތުގައި އެމަުގ ހިފެވޭ ކަށެއްވެ

 ނިކަން ފުން ނަޒަރަކުްނ ޗާޓަށް ބަލާވިސްނާ ފިކުރުކޮށްގެން .3
 ނިކަން މިަކމަށް ސަާމލުވެގެން މެނޫނީ ދަތުރު ލިބުމެއްނެތް 

 އެނގުންތައް ކޮންމެހެްނ ބޭނުން އުނގެނިގެްނ ނޫން ގޮތެއްގައިވެސް  .4
 މަގުން ޗާޓުން އެދައްކާ ވިސްުނމަށް އަލި ފޯރުވޭކަށް ނެތް 

 ޔޭ ވެއްޖެޔޭ ހީވެސް ވެފާ ދެލޮލުން ވަގުތު ފާއިތު ވަނީ .5
 ކަރުނަތައް އޮހި ގަތީމާވެސް ެއމާޒީޔެއް  ލިބޭކަށް ނެތް

 ލިބުން ހަނި ދާއިރާގައިވެސް އަލުްނ ފުރުޞަތު ނަގާނުމެލާ  .6
 ލިބުނުހާ މިންވަރެއް ޙާޞިލްކުރުން ޫނން އެއްގޮތެއްވެސް ނެތް 

 ޙަޤީޤީ މަންޒިލަށް ވާޞިލް ވުާމމެދުގާ ސުވާލުހިތުން  .7
 ވެވޭހިނދު ވާގޮތެއް ބުނެވޭކަށެއްވެސް ނެތް  ޙަޤީޤަތުގާ

 ނިހާއީ ދަރަޖައަށް ކެކި އުތުރެމުން އެޝުޢޫރުތައް އުފެދޭ .8
 މިހާވޭނީ ހިތެއް މަސަލަްސ ކުރާނީ ކާކުތޯ ަހމަނެތް 

 އަރާމާ ލައްޛަތާ ހުރި އެއްމެތާާޒ ފޮނި ޢަބީރުލިބޭ .9
 އަރާމީ ޤުލްޝަނުގެ ފިނިކަން މެޫނނީ ބޭނުމެއްަހމަ ނެތޭ 

 ޔާރުންނާއި ލޮބުވެތި އެންމެާހ އަޚުންއެކީގާވާ އި .10
 އެކީގާދާން ލިބޭނޭނަމަ އެޔަށްވުރެ ބޮޑު ނަޞީބެއްނެތް

 

 .ހ28-5-1968

 

 ދުޢާ އެއް 

 

 އުޑާ އަދި ބިން ފުރޭހާ ޙަމްދަކުން ޭނ ޙަމްދު ކުރަނީމީ  .1
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 އުޑާއި ބިމާ ދެމެދުވާހާ ޢަދަދަކަށް ޙަމްދު ކުރަނީ މީ 

 ތަކާއި ސަލާމް  އެހާ ޢަދަދަށް ނަބިއްޔާ އަރިއަހަށް ޞަލަވާތް .2
 މިހާހިތި ވޭނުގާ އިނދެގެން އަބަދު ތަކުރާރު ކުރަނީމީ 

 އަޅާގެ ހިތާ ހިތުގެ ޙާލާ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަތުންމެވެޔޭ  .3
 އަޅާގެ ދުލުން އެހެންަނމަވެސް ބަޔާންކޮށްމަދަދު އެދެނީމީ 

 ކުރާ އަދި ފާފައިން ފުރިގެން ހިތާމައިގާ ޣަރަޤު ވެވިގެން .4
 ކުވެގެން ދަނިއްޔޭމީ ކުރާއަނިޔާގެ ވޭނުންދެން ހަލާ

 އަޅާޔަށް ރަޙުމަތެއް ކޮންމެސް ! ކަލާކޯއޭ! ކަލާކޯއޭ .5
 ސަލާމަތް ވާެނ ދެއްވާނދޭ އެރަޙުމަތަށޭމެ އެދެނީ މީ 

 މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤު ތަކުން ސަލާމަތްވުން ވަކިންއެދިގެން  .6
 އެއިންމީހެއްގެ ނުރުހުންުނލިބުމަށް އެދިވާގި އެދެނީ މީ 

 ށް ޝަހާދަތް ލެއްވެވުން އެދިގެންދެމީހުންނަށްމެ ފަހުބަހަކަ .7
 އެމީހުން އުފަލުގައި ލެއްވުްނ ސުވަރުގޭގައި އެދެވެނީ މީ 

 އަޅާގެދަރިން ފިޤުހު ވެރި ޢިލްމު ވެރި ބަޔަކަށް ވުމަށް އެދިގެން  .8
 ފަޅައިގެން ދާވަރުގެވޭނީހިތެއް ބަންޑުން ކުރެވެނީ މީ 

 ން ނުހަނުމަތިވެރިވި ޚުލްޤު ތަކާއި ޢިލްމާ އަދި ޞަބްރު ވެރި ކަ .9
 ނުހަނު ބޮޑަށޭ އެދެވެނީ ދެއްވެވުން އެކުދިންގެ މަޔަކީ މީ 

 ދެދުނިޔޭގާމެ މަންފާހުރި ގޮތުން ޢަމަލާ ބަާހ ލެއް ވުން  .10
 ތެދުވެރިންނާ އެކީގާ ވުން އަދައިކުރެވޭ ދުޢާއޭމީ

 މިއެންމެްނ ހިމަަނމުން އަދި އޭެގ އިތުރަށް ހިމެނުމަްށ އައުލާ  .11
 ދިވަނިއްޔޭމީވިއެންމެންނަށް ޘަވާބާ ރަޙުމަތަށް އެދިއެ

 އިތުރު އެކަލޭގެ ފާނަށް އާލުނާ އަޞްޙާބުނާ އެކުގާ .12
 އިތުރު ޞަލަވާތް ވަކިން ލެއްވުން އަދައި އަދި ޙަމްދުކުރަނީމީ 

 

 ހުކުރު . ހ1384-4-4ރޭ 

  10-9-1964 
 

 
 الَتـَْقنَـطُوْا ِمن رَّْحَمِت اَللَِّه 

 
 ؟ދެއްވަވާފަވެސް ނުދެއްވީ ދެއްވަވަންތޯޔޭ ފަހުން .1

 މުގެ އުންމީދެއް ނުދޭ ކެނޑިގެްނ ހިތުން ދެއްވަވާނޭ ކަ

 ލިބުނުހާ މަތިވެރި އުފާތައް ހިނދުކޮޅަކުވެސް ހިތުތެރޭން  .2
 މިބުނަނީ ތެދެކޭނުފިލަޔޭ ކުރި އަސަރުތައް ފުންކަމުން 

 ހާދަ ފުރިހަމަ، ހާދަ މަތިވެރި، ލޯތްބެކޭ ތިޔަ ދެއްވެވީ  .3
 ހާދަހާ ގިނަ ޢިބުރަތެއް ލިބުނޭ އެފޮނި ހުވަފެންތަކުން
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 !އެއްތޯޔޭއެއީ؟] ދުނިޔެ[ލަ ހިތްގައިމުކަން ބޮުޑ ކޮންކަހަ .4
 ކޮންމެ ރޮނގަކުންވެްސ މުޤައްދަސް އޭގެއަޞްލަށް ވިސްުނމުން 

 ހިތުގެ ހުރިހާ ދިރުމަކީ ރޫޙަށް ލިބޭ ކާނާއަކީ  .5
 އިތުރު ހުރިހާ ރަމްޒަީކ އެއްޔޭ އެނގުނުހާ ެއނގުމަކުން 

 އަނދިރިކަން ގަދަ ރޭތަކާ ހަނދުވަރުގެ ނަލަނަލަ ރޭތަކާ .6
 ޔަ ހުރިހާ ޙާދިޘާތައް ވަކިވެގެން ނުދެޔޭ ހިތުންވެދި

 ދިރިހުރުން އަދު ވެއްޖެޔޭ ހުވަފެން ތަކެއްގެ ިމސާލުގާ  .7
 ދިރިއުޅެވެނީވެސް އެޛިކުރާ ހުރިގޮތަށް ހަމަ ހުރިަކމުން 

 ކުރިމަތީގާ ފެންނަހެން ތަމްޘީލުވެޭވ ހިތުތެރޭ .8
 ހުރިކަމުން ލޯތްބާ ޤަދަރު އަދިވެސް ދަނީ ގިނަގުނަވަުމން 

 އުފަލާ އަރާމާ ލައްޛަތާ އަބަދަށް ލިބުން އެދެވެނީ .9
 މެދުކެނޑުންނެތް ދާއިީމ ފުރިހަމަ ހަޔާތެއް ދެއްވެވުން 

 

 .މ7-6-1995

 ހުކުރު 7:45. ހ7-2-1416

 

 

 .......އެކަނިމާ އެކަނިވެވުނީމާ 

 

 ހިތާމަތަކާ ދުރަށް ދެވެނީ އެކަނިމާއެކަނި ވެވުނީމާ  .1
 ވުނީމާ ފިތާއި މެޔަށް ލުޔެއް ލިބެނީ އެކަނިމާއެކަިނ ވެ

 ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެްސ ފުރާ ދުއްވާ އުޅޭއިރުވެސް  .2
 މުރާދުގެ ކައިރިޔަށް ދެވެނީ އެކަނިމާއެކަނި ވެވުީނމާ 

 ދުވާލާ ރޭގަނޑަށް ވިސްާނ ވަޒަންކޮށްލާ ހަދާއިރުގާ .3
 ޤަރާރު ކަމެއް ހިތަށް ލިބެނީ އެކަނިމާއެކަިނ ވެވުނީމާ 

 ވުނަސް ހިޔާ ފިނި ރީތި ޤުލްޝަނަކަށް އިޔާރުންނާ އެކީ ދެ .4
 ނިޔާމަ އަރާމުކަްނ ލިބެނީ އެކަިނމާއެކަނި ވެވުީނމާ 

 ޒަމާނުގެ މިޔުޒިކެއް އިުވނަސް ހަނދާނެްއ އާވެގެންދިޔަޔަސް .5
 އަމާޒުގެ ފަތްގަނޑަށް ދެވެީނ އެކަނިމާއެކަނިވެވުީނމާ 

ނޑިވަޅެއްލިބުނަސް  .6  އަމީރުންނާ ފަޟީލުންނާ އެކީގާ ދަ
 ުވީނމާ ޟަމީރަށް ހަމަޖެހުްނ ލިބެނީ އެކަިނމާއެކަނި ވެ

 މަހުގެ މެދުފޮއި ތެރޭ އެލިބޭ ުއޖާލާ ރީތި ހަނދުވަރުގާ  .7
 ވަހުމްތައް ހިތު ތެރޭންފިލަނީ އެކަނިާމ އެކަނި ވެވުީނމާ 

 

 ދަތުރުކޮށްފާ ދެވޭއިރުގާ ހަނދުގެ ރިހި ދޯދިތައް ފެނުމުން .8
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 އިތުރު ޙައްސާސުކަން ލިބެނީ އެކަިނމާއެކަނި ވެވުީނމާ 

 ށް ލުޔެއްލިބިގެން ބޮލުން އެނަގާ އުދާސްތަކަކުން ލިބޭވޭނަ .9
 އަލުން މުސްތަޤުބަލެއް ލިބެނީ އެކަިނމާއެކަނި ވެވުީނމާ 

 ބަލާޔާ އާފަތުން ދިނިގެން ހަލާކުން އެއްކިބާވެވިގެން .10
 ސަލާމަތަކަށް މުީޅން ދެވެނީ އެކަިނމާއެކަނި ވެވުީނމާ 

 

9-5-1996 

 

 ޢަޒުމެއްގެ ހަމަޖެހުން 

 

 އަބަދާ އަބަދު މިހިތުގާ ހުވަފެން ތަކޭ އުފެދެނީ  .1
 ބަލިން ޝިފާ ލިބުނުހިނދު އުއްމީދެކޭ ެމ ލިބުނީ މި

 ކޮށްފީމެ ވަޢުދު ހިތުގާ މުޅި ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން  .2
 ކޮށްކޮށް ޛިކުރުގެ މޭވާ ލިބެވޭށިތޯ ބަލައިލަން

 ތަކުރާރުކޮށް ހިތުގެފުން ފުންދާއިރާ ތެރޭގާ  .3
 އިކުރާމު ކޮށް ޛިކުރުތައް ތަރުތީބު ވާގޮތެއްގާ 

 އަޅާ އެހީވާން އެހެނެއްކަމަކު ނެތީާމ ޝައިޚެއް  .4
 ބެހެމުން ޚިޔާލުތައްގޮސް ފަށަޔޭ އަލުން މިއާވާން 

 އެތަކެއް ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ލިއެވިއްޖެޔޭ މިހިތުގާ  .5
 އެހެނެއްކަމަކު މިުއޅެނީ ފިޓްނުވެވިގެން މިކަމުގާ 

 ކުރިމަތިކުރާނެނީ ފަހެ ކޮންކަހަލަ ިއޖުތިނާބެއް .6
 ތޯހޯދަމޭ އަޅާޔަށް ކުޅަދާނަވާނެ ބާބެއް

 ރާނޭ އެއްވެްސ އަތެއް ނެތީތޯވީމާ މަދަދު ކު .7
 ވީމާ ޢަޒުްމ މިހުރިތާ ފަސްާލ ނިވާކުރަންތޯ 

 ނޫނީ މިކަންތަކާމެދު އެކަށޭނަވާ ފަރާތެއް  .8
 ވާނަމަ އެހީވެ އަތަކުްނ ކޮށްލާބަލާށެ މަދަދެއް

 ދުރުމީ އަޅާބަލާވެސް ނުލިބުުނ މެޔޭ ޖަވާބެއް  .9
 ދުރުހެލިވެގެން ޚިޔާލެއް ނުމެވިއެ ޢަުޒމް ޚަރާބެއް

 ބުނަީނ ނުކުރާށެ އިޖުތިނާބެއް  ވީމާ ޟަމީރު .10
 ސީދާ ނެގޭނެ މިގޮތުްނ ވޭނޫންހެ މޮުޅ ޙިޖާބެއް 

 އެގޮތުން ޚިޔާރު ކޮށްގެން ހީވާގިކަން މަތީގާ  .11
 ނެގިގެން ޙިޖާބު ދަންދެން ކެތްތެރިވެލާ މިގޮތުގާ 

 ތިޔަ ދެއްވި މޮޅު ޖަވާބަށް ޝުކުރާ އެކީ ރުހިްއޖައިން  .12
 އެދިއްޖައިން ތިއަގޮތް މަތިން އަޅާޔަށް ރުހިވޮޑިގަތުން 

 ޝުކުރުން މިހިތް ފުރިއްޖޭ އުއްމީދު ަހމަޖެހިްއޖޭ  .13
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 ޙިކުމަތުގެ ނޫރު ލިބިގެން ސީދާމަގެްއ ފެނިއްޖޭ 

 !ޔާރައްބި ޔާއިލާހީ ތައުފީޤް ދެއްވަވާނދޭ  .14
 !ޔާރައްބިޔާ އަޣިޘްނީޔޭ ފާފަ ފުއްސަވާނދޭ 

 ހިތުގާމި ޢަޒުުމ ފިޓްވީ ހަތްދިހަ ހަތެއްގެ ދިހައެއް .15
 ލުން ފުރުނުެމ ދުވަހެއްއޭހޯމަ އެއްތިރީހޭ އުފަ

 . މ31-10-1977

 

 !ވަޑައިގެންބައްލަވާ

 

 !އަލަށް އުފެދިފައިވާ ހިތުގާ ޤުލްޝަނަށް އަޅުގަނޑާ އެކުަވޑައިގެންބައްލަވާ .1
 !އަލަށް ފަރިވިމާތަކުގެ ރައުހުން ޝަޒާތައް ނިކަންލިބިވަޑައިގެްނ ބައްލަވާ

 ގު ފެނިޮއތީތީ އަރާމާ އުފަލުގާ ހިތާ ސިުކނޑިވާތީ، ބަރާބަރު ވަޒީފާ ެގމަ .2
 !ސަރާސަރުވި ރާސްތާ އެހެރަ ފެންނަނީޭއ، ފުޅާ ނަޒަރަކުން ބައްލަވާ 

 ވަނީވެސްމިއަދުހިތް އަރާމާ އުފަލުގާ، ކުރީގާ އެހާދުވަހު ވޭންތައްލިބެވިފާ .3
 !ހަނީމޫނަކަށް އާދެވުނު ހެންނެހީެވސްވަނީ ިވސްނަވާ ބައްލަވާ

 ރާ މީރުވަސްވެރިވެލާފާވަށައިގެން ވަނީ ހަނދުގެއަލިފެތުރިލާފާ ވަށައިގެންއަ .4
 !ދެން ދެކެވަޑައިގެން ބައްލަވާ! ވަށައިގެންނެ އިލްހާމުތައް އަންނަީނ އާދެ

 !އޮހޭދިޔަދޮވިންއެތިފޮދެއް ގެންދަވާނދޭ! އޮހޭރީތި ފޮނި މިޔުޒިކެއް ބައްލަވާނދޭ .5
 !ފިހޭ ވަރުގެ ތިޔަ ހިތްޕުޅަށް ފިނިކަމެއް މީރުދެން، ދެއްވަވާ ބައްލަވާ 

 ބެންވެސް ފެށިއްޔާމަތީއުޑުގެ ރުއްސެުވމަކުން ުރއްސެވިއްޔާނަތީޖާގެ ފޮނިރަހަލި .6
 !އަތެއް އަރިއަހަށް ދިއްކުރުން ބައްލަވާ އޮތީ ފުރަތަމައިންވެސް

 އެއަށްފަހުއޮތީ ހާދަހާބޮޑުބިޒީއެއް، އެއަށް ކުއްލި ގޮތުގައިމެއިންޞާފުކުރުމެއް، .7
 !އެއަށްފަހުގައޭ ނޭވައެއްވެސް އަރާމުގެ ލެވޭީނ ނިކަން ބައްލަވާ

 މިހުރިހާ ދަލެއް ވާޖިޭބ އޮހޮރުވައިލުން، މިހުރިހާ ަކމެއް ރޭވިފާވާ ިމހާރުން .8
 !މިހުރި ފިޔަވަޅުން ޢަމަލުތައް މިފަދައިން، ފެށިފަޔޭ އަދުވަނީ ބައްލަވާ

 ގުޅާލައްވަވާށޭ މިރޭހުގެ ތެރޭގާ، ފުާޅނުހަނު ތަނަވަސްިވ މައިދާން ެތރޭގާ .9
 !ބައްލަވާ ނުލާހިކު އުފާ ކާމިޔާބީ އެކޭ ފަޚުރުވެރި އޭލިބޭ

 

 ހޯމަ. މ7-11-1977

 

 

 

 

 ހިނދުކޮޅެއްގެ ދަތުރެއް 

 )ޖިްއދާިއން މަްއކާއަށް (
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 ރަންޒަމާނެއްގެ ފެށުން ސޫރަވެގެން ިމހިރަދަނީ .1
 ދަންވަރެއްގާ އަސަރެއްހުރި ޛިކުރާއެއް މިވަނީ 

 ހަނަ މިފަސްަގނޑުގެ މަތީ ދަތުރުކުރަން ފެށުނުތަނާ .2
 ކު ފެނުނީ ހިތުގެ ލޮލަށް ހިތި ައސަރާއެ] ވަނަވަރޭ[

 އަންނަ އިލްހާމުތަކުން ހިތުގެ ތެރޭލޭކެކިގެން .3
 ދަންނަވަންވެސް ނުއެނގޭހާ ގޮތެކޭ ެއހެރަ ވަނީ 

 އެހނިދު އިނދެވޭތަނަކާ ވާކަމަކާދާތަނަކާ .4
 ވެހިވިރަށަކާ ނުމެއެނގި އިރުަގނޑެކޭ ވޭތުވަނީ 

 ހިނދުހިނދުން ހޭލެވެޔޭ އަޞްލު މަޤާޞިދުގެތެރަށް  .5
 އެޚިޔާލަށް އެދަނީ  ހިނދުކޮޅެއްވެސްނުވެ ގެނބިގެން

 އަޑިގުޑަން ހިލަިބމުގާ އަޑިއުފުލާއުސްތަކުގާ  .6
 އަޑުބަޑާ އަލިނެތިއޮތް އަނދިރިތަކޭލޯ ދެކެނީ

 މިފަދަ އަނދިރީގެ ތެރޭ މިފަދަ ތަނެއްގާ ދަތުރޭ  .7
 އެފަދައެއް ނެތް މިތުރޭ ނިންމެވިތަން ހިތްދެކެނީ

 ގަސްދަކާ ވެސްނުމެާލ އެހިނދު ހިތަށްވީ ގޮތަކުން .8
 އްޓި ދެލޯ ކަރުނަތަކުން ނޭފުރުނީ ބަސްމުޅިން ހު

 އަދުގެ ހަލަބޮލި ދަތުރާ އަދުގެ މިތަނަވަސްއުޅުމާ  .9
 ވެވުނީ ] ހިމަ[ވަދެހިތަށް ލަދުވެތިކަން ލިބެވިގެނޭ 

 އެބިމަކުން ނެރެލެވިގެން ހިތްޕުުޅ ދަތިވީބިމަކަށް .10
 ވެދެވިގެންދިޔައިރު ލޮބުވެތި ޛިކުރާއޭވެވުނީ 

 

 .މ11-3-1986

 

 )ންވާ ކަޢުބާ މާތްވެގެ (އަލަތު ފެނުން 

 

 ކުއްލި ގޮތަކަށް ފެނިފާ އެއްލިގެނޭ ހިތްއެދިޔާ  .1
 ދުއްލިސާތައް ހިތުގާ ދިއްލިގެނޭ އަލިވެދިޔާ

 ބާތުގެ އޮއިވަރުގެ ތެރޭގާ ބެހިގެން ޛުޖެހިއެ ޖަ .2
 މެހިގެނޭ އަރިހަށަ ރޫޙާއިހިތާ، ދޫ، އެދިޔާ 

 ވަށަވަށައިގެން ތިބި އެއްވެސް އެކަކަށް ނެތި ފިކުރެއް .3
 ވެގެން ހިތުގެ ނިދާއަށް އެދިޔާ ކަށަވަރުން ތަބަޢަ

 ލޯބިކެކިގެން ހިތުގާ ފުރިއެރިޔޭ ބީހެވުމުން .4
 ލޯބިކަރުނައިގެ ތެރޭ އަރިހަށައޮހެމުންއެދިޔާ

 އެހިނދު އެކަށޭނަވި ހުރިހާ ލަފުޒެއް ހިތުގެފުނުން  .5
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 ޖެހިލުމެއްނެތި އޮެހމުން ެއމުނެވެުމންނޭ އެދިޔާ

 ފެތުރިގެން ދިޔަ މަތިވެރި ހައިބަތަކާ ޢަޡުމަތަކުން .6
 ދަތުރުވެރިޔާ މަޙުޝަރުގާ ހުރިހެން ހީވެދިޔާ 

 އިރުގެ އަލިކަން ފަދައިން ހިތުގެ އުފާ ތައްދިރިގެން .7
 ބުރަވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ލުއިވެގެނޭހަމައެދިޔާ 

 ހިތުގެ މޮޅިޔާ ފިކުރާ ގޮްސމުިޅ ހިތްސާފުވެގެން .8
 ޖަންނަތުގާ ލެއްވިހެނޭހީވެދިޔާ ! މިތުރުނޭ

 

 .މ14-3-1986

 

 އާބަހާރެއް 

 

 ޖެޔޭ ބަހާރެއް ހިތްހަމަޖެހޭެނ ގޮތުގާއަތުވެއް .1
 އަތުވާނެގޮތްވެމާޒީ ުމޅިހިތްފުރޭނެ ގޮތުގާ

 ކަރުނައި ތެރޭ ފަތާގޮސް ޓަކިދެވުނު ހިނދު ލަދުންހުރެ .2
 ދޮރުކޮޅު ހުޅުއްވެވީތިޔަ ކޮންފަދަ  ރަޙުމްގޮތެއްގާ

 ޝައުޤާއެކީ އެކަނި އިނދެ ބަންޑުންކުރަން މިހިތްދެން  .3
 ލަތި  ނިކަން ގޮތެއްގާ އައުމުން، ފަތަޙަ ތިދެއްވީ، ދީ

 ފުރުޤަތުގެ ހިތިކަމާދަތި ވޭނުން މުޅިންެމ ވަކިވީ .4
 ފުރުޞަތްތަކެއް އެދޭހެން ތިޔަދެއްވެވުން އަރިހުގާ 

 މުޅި ރޭަގނޑާ ދުވާލާ ވަިކނުވެ އަރިސްެވ އުޅުމުން  .5
 މުޅިހިތް ފަރިވެ އެފޮޅުނީ ކޮންފަދަ ޢަޒީޒްގޮތެއްގާ 

 ށްވެސް ވަކިވާ ހިތެއް ނުވޭދެން ކުޑަކުަޑ ސިކުންތަކަ .6
 ޝައްކެއްނެތޭ މިކަމުގާ ! ވަކިވެއްޖެނަމަ ހަލާކޭ

 ]ސިއްރުވާހަކަ[ރޫޙާއެކީ ވަނީހަމަ، އަބަދަށްމެ  .7
 ރޫޙާ ހިތާއި ނަފްސުން ދައްކާހިތޭ އަރިހު ގާ 

 އެވަގުތު ލިބޭ އެވަޖްދުން ވަކިނުވެ ހުރުްނ އެދޭތީ .8
 އެވަގުތުގެ ޝައުޤުގާ އެދި ކުރަމޭ ދުޢާ އަބަދު ގާ 

 ނި މަސްތުން ޙަޔާތު ިނމިގެން އެވަގުތު އެވާ ނުހަނު ފޮ .9
 އެވަގުތު ފުރާނަ ދިޔުމޭ އެދެނީ ޝަހީދު ވުމުގާ

 

 .މ17-8-1995
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  ފަލްސަފާނާ ޅެން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ސުރުޚީއަކާ ނުލާ 
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 ކޮންކޮން ގުނަނެއް ބާވައެ ހަށްޓާ އަދުވަކިވީ  .1
 ކޮންމެސް ބޮުޑ އުންޏެއް ވިކަޭމ އަދު ިމ އެނގުންވީ 

 ހަމަ ނޭނޭގ ގޮތެއްވެގެން  އެކިގޮތްގޮތުން ބުނަން .2
 އެކިހިތްތަކުން ލެޔޭ ހަމަ ަގނޑުވާގޮތެއް މިވީ

 ކިހިނެއްތަދެން މިވީ އަދު ޤުލްޝަންގެ ގަސްތަކަށް، .3
 ފިހިގެން މިލާ ަވޅޯވެ ުމޅިން ޮގސް ޚަރާބުވީ

 ނެގިފައި ވިހާ މިރޯލުތަކެއް އޭގެ ޒާތުގާ، .4
 ނެގިގެން ކިޔެއްވެތޯ އަދު ނިއުޅޭގޮތެއް މިވީ 

 ޅިންެމ ގެއްލި ފޮރުވިފައި ވިހާ ކަމެއް ހަނދުމައިން މު  .5
 ހަނދުމައިގެ މަރުކަޒަށް ކިިހނެއް އަންނަގޮތް މިވީ 

 އުދަރެސް އެކީ މުޅިްނ ހަަމ ފަނޑުާވ ގޮތެއްވެގެން .6
 ިމވީ ] މަރެއް[އަދުކީއްވެތޯ ހިތާ އަދި ރޫޙާ 

 އަފްސޫސް ތަކުން ފަޒާއެކުގާ ގުގުަމމުްނ ދަނީ .7
 ިމވީ  އުފްޤުން މިފެންނަ އުނިކަމަކުންތޯ މިހެން

 ޝައްކެއްނެތޭ ވަދާޢުގެ އަބަދީ ސަލާމަކުން  .8
 އެސަލާން ކުރެއްވެވީ ] ފަސޭހަދޫފުޅު[އަސްތާ 

 ޝަޚްސުން ތެރޭން އަރާހުރި، ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެވާ  .9
 ފަޚްރެއްގެވެރި ފަޞީލަކު ކިހިނެއް އެގެންދެވީ 

 އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުނަކާ ަހމަނުބައްދަލޭ .10
 އްދުވީ އެތަކެއް ލޮލުން އޮހޭކަރުނުން، ސައިލު ހެ

 ކުޅަދާނަ ޝާޢިރެއްމެ، އަދީބެއްމެ ސާޙިރީ، .11
 ކުޅަދާނަ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ހުންަނ ޖާދުވީ 

 އަދި ލާމަޘީލު ހައިބަތަކާ ޖަޛްބާތެއްގެވާ .12
 އަދި މާޒިޙީ ަޘމީނެކޭ ފުރިހަމަިވ މަޢުނަވީ 

 ކަށަވަރުވެ ހެކިވެވޭ ގޮތުގައި ޖައްވުއަލިކުރާ  .13
 ހަށިތައް ފަސޭހަކުރި ތަރިޔޭ އޮއްސި އަނދިރިވީ

 ދާއިމީ އުފަލާ ރަުޙމަތާ އެކީ،] ގުލްފާމް[ .14
 ގުލްޒާރު ގާ ލެހެއްޓެވުމަްށ އެދެމެ އުޚްރަވީ 

 

 .މ22-1-1988

 ހޮނިހިރު . ހ3-6-1408

 

 އިންޞާފުވެރި ނަޒަރެއް 

 

 ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ުވޖޫ ދަށް އަންނަީނ އަދަމު ގެތެރޭން  .1
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 އޮންނަ ފުރިހަމައެންެމ ޮމޅު ތަރުތީބަކުން އުފެދުމުގެ ތެރޭން

 ލި ކަމާއަދި އަނދިރިކަން ދިރުމާއި މަރުވުން ދުނިޔެއަށްއަ .2
 ބަލިކަމާ ގަދަކަންވިއަސް ދެއްވުން ވަީނ ޢިބްރަތް ތެރޭން

 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެން ފޮދެއް ގޮތުގާ އެއަށްފަހު ޢަލަޤަތަކާ  .3
 ދެން ބަދަލުވޭ މުޟުޣަތަށް ދެން ސޫރަވޭސިފަ ވުމު ތެރޭން

 ރިހަމަވެގެން ރޫޙު ޖިސްާމ އެކުވެގެން މިބުނާ ގޮތުން ފު .4
 ނޫރު ލިބި ކާމިްލ ވަނީ ަހމަ ކަށަވަރުން މި ބަދަލު ތެރޭން 

 އެނގިއްޖޭ ދަތުރުވެރިއެއް ކަންމިއަންަނ ބަދަލު ތަކުން! އާނ .5
 ދާނެތަނަކާ މަޤްޞަދެއް ވާކަން އުފެއްދެވުމުގެ ތެރޭން

 މިހުރިހާ ސިއްރެއްެގ އަޞްލެއް ނެތި ނުދާކަންކަށަވަރޭ .6
 ފިކުރު ިހންގުމު ތެރޭން  ކިހިނަކުން އިންކާރު ކުރެވޭނީ

 ޝައްކެއްވެސް ނެތޭ ވާކަން އުފެއްދެވި ސާހިބެއް! އާދެ .7
 ހުރިހާ ހެކި ތަކެއް ހެކި ދޭމެޔޭ ަރމްޒުގެ ތެރޭން ! އާދެ

 ވިސްނުމާއެކު ަނޒަރު ހިްނ ގާލާއިރަށް ލަދު ރަކިވެގެން  .8
 އިސްދަށަށް ޖެހިދާނެއޭ އިޙްސާސް ތަކެއްލިބުމުގެ ތެރޭން 

 ން ޖެހި ދާވަގުތު އަންނާނެކަން ފުރިތަށްހިފައެނބުރިގޮސް  .9
 ނުބުނި ނަމަވެްސ ކަށަވަރުން އެނގިދާނެޔޭ މިަކމުގެ ތެރޭން 

 ދާވަގުތު ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ގެންދެވޭތޯ ވީބަލަން .10
 ދާވަނީގާ އެލި މަބުނަޭމ   ކުޅަދަތުރު ނިމު މުގެތެރޭން 

 

 އަންގާރަ. ހ23-1-1386

 .މ14-5-1966

 

 ދުނިޔެ އާ މެދު 

 

 އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް މިތާ  ޢިބުރަތޭމީ ދެއްވަވާ  .1
 ޢިބުރަތޭ ފެންނާނެނީ ކަންކޮޅު ތަކަށް ބެލިޔަސްމިތާ

 

 ޤުދުރަތީ ޤާނޫނަކީ ހަމަޤުދުރަތީ ޤާނޫނުކަން. 2  

 ތެދުހިތުން ދެނެގެން ފިއަޅަކަށްލުއިވެދޭ މޮޅިތައް ނިކަން     

   

 ދޮންވެލީގާ ކުޅެހަދަން އެތިބޭ އުފާވެރި ކުޑަ ކުދިން .3  

 ލަ ހުވަފެްނ ތަކެއް ތޯއޭ ދެކޭނީ ބިންމަތިން ކޮންކަހަ    

 

 މިހިރަހުރިހާ ކަންކަމަށް ވިސްނާުލމުން ދަރުސުްނ ފުރޭ.4   
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 އެހެރަ ިހމަހިަމ ދޯދިތައްވެސްދެއިރު ދަޅައަށް އާކުރޭ      

 

 ދުނިޔެއީ ތާއަބަދުވެސް އެކި ބަދަލުތައްދޭ އެއްޗެކޭ .5

 އުނިކަމެްއ ނޫނޭއެއީ މީހާގެ ައޖުަމ ބެލޭ ލެކޭ   

 

 އިންތިޒާރީގާ އަބަދު ހޭލާހުރުން އިންސާނުން ނަށް .6 

 އިންތިހާ އަށް ބޭނުޭމ، މަުރ އަންނަހިނދު ަބއްދަލުވުމަށް              

 

 އެންމެހާބާރެއް އުފެދިގެން އަންނަނީ ހަމަ ޤުދުރަތުން.7

 އެންެމހާސިއްރެއްގެވެރި މަތިވެރިފަރާތުގެ ޙިކުމަތުން   
 

 ކޮށްކޮށް ހުރުމަ ކީކިބައަށް ހަނދުމަ هللا ތާއަބަދު.8  

 ހާދަ ޮމޅުކަމެކޭ އެޭޔ ރުހި ވޮޑިގަތުްނ ބޮޑުޢަމަލަކީ               

 

 ޢައިބު ތައްވެސް ހުރި ތިމާގާ ދެއްކެވުން އެދިދެންނެވުން.9

 ހައިނުކޮށް ތަކުރާރުކުޅައަސް އިތުރުވާނީ ރުއްސެވުން  

 

 ދެންނެވުން ގިނަގުނަ ވެގެންގޮސް ދެން ހެޭވ ނުމެއަންގަވާ .10

 އެންެމނަށް ރަޙްމާނުވަންތަވި ޙަޟުރަތޭއޭ އުނި ނުވާ         

 

 ލޯބިކެކިގެން ފުރިއުތުރިގެން ދާށަވީ އެފަރާ ތަށޭ .11

 ލޯބިވެރިޔާ އެންގެވީ މިމަގުްނ ަމމެންކުރިއެރުމަށޭ   

 

 ދުނިޔެއީ ޢަމަލީ ޙަޔާތުގެ މަންޒިލޭ މަްނޒިލް ކުރާ .12     

 ފަށްކުރާ އުނިވުމެްއ ނެތް ނިޢުމަތަށް އެދިގެން ދުޢާ ފަށް    

 

 ބުރާސްފަތި . ހ3-4-1384

 .މ10-9-1964

 

 

 އެއީ ބާރަށްވުރެ ވަރުގަދަ އެއްޗެއް 

 

 އެއީ ބާރަށްވުރެން ވަރުގަދަ އެއަށް އެންމެން އެދޭ އެއްޗެއް  .1
 އެއީ ދިރުމުގެ ޙަޤީޤީ ސިއްރަކަށް އެންމެންގެ ވާއެއްޗެއް 

 އެތައް ތީރެއް އަމާޒުވެފާ އެތައް ހުރަހެއް މުޅިްނ އެޅިފާ .2
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 ނިވަްނ އުފާ ޖައްވަށް ތިާމ ނެރެދޭ ހަލުއި އެއްޗެއް މިވިޔަސް 

 ވަޒަން ކުރުމަށް ޤަަލމްތައްހަމަ މިހެން ތިބެފާ ނަގާއިރުގާ  .3
 އަޒަލުގައި ހާދަ ޤަދަރެއްހުރި އެހާ މަތިވެރި އެއީ އެއްޗެއް 

 މިހާތިރި ބިންމަތިން މީހާ އެާހމަތިވެރިވި ޢާލަމަކަށް .4
 ވާ އެއްޗެއްކިހާލުއިލުއި ކިހާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގާ ެގންދު

 ހިތާ ސިކުނޑީެގ ލޯހުޅުޭވ ފުރާނަތަކަށް ޣިޛާ ލިބެވޭ  .5
 ނިތާމޫނާ އެއިން އަލިކޮށް ުއޖާލާކޮށްލުވާ އެއްޗެއް 

 ބަލައިލާ ކޮންމެ ަނޒަރެއްީމ އެމައްޗަށް އަލި ެއޅޭ ގޮތުގާ  .6
 ސަލާމަތް ބުއްދިތައް ޙައިރާން މުޅިްނ ކޮށްލާފަނިވި އެއްޗެއް

 ބު ޮކންމެ ރަހައެއްގާ ޙަޔާތުގާ ކޮންމެ ދައުރެއްގާ މުނާސި .7
 ޙަޔާތުކުރާ މަޤާމުގެ ނަން ތަފާތުނުވާ އެއީ އެއްޗެއް 

 އެއިއްޔޭ ކޮންމެ ަހމަދޭއްޗެއް ގުޅާލާ ފުން ޙަޤީޤަތަކީ .8
 އެއީ ރޫޙީ އަސަރުހުރި ޖާދުވީ އަދި ސާހިރީ އެއްޗެއް 

 އެނގޭނީ ދޭހަވާނީ އޭގެ ފުރިހަަމ ޛައުޤު ލިބިގެންނޭ .9
 ތައްދޭ އެއީ އެއްޗެއްއެނގޭ އިރު އޭގެ އަހުލުްނނަށް ލަޤަބު

 އެއީ ސިޑިއޭ އެީއ ހަރުފަތްތަކޭ ނަޞްރާ ނަޞީބަށްވާ  .10
 އެއީ ރައްބުލްޢުލާ އަރިހަށް ތިމާ ވާޞިލްކުރާ އެއްޗެއް

 އެއީ ފަޚްރެއް ކަމަށްވާ ޙައްޤެކޭ ހިތްތަކު ތެރޭ އުފެދޭ  .11
 އެއީ އެއްވެސް ލޮލެއް ނުދެކޭ އެބާރުން ބާރުދޭ އެއްޗެއް

 ެމނޫނީ، ފުންވެގެްނ ނުމެދާ، އެއީ، ނަމަވެްސ ބައެއް ހިތުގައި .12
 އެއީ ދުވަހަކު، ޝަރަޙަ ނުވެވޭ، އެއަށް ލޯތްބޭ ކިޔާ އެއްޗެއް 

 

 .މ29-5-1976

 

 .ނަމަވެސް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ . އަހަރެންވަނީ އެކަންޏެވެ 

 

 އަހަރެންވަނީ އެކަންޏޭ ަނމަވެސް ނުޭވ އެކަންޏެއް  .1
 އަހަރެންގެ ނެތް އެކަކުވެސް ަނމަވެްސ ނުވޭ އެކަންޏެއް 

 

 ލެއްނެތޭ އިޔާރެއް ބާރެއް އަޅަން ކަތެއްވެސް ވާ .2
 ޙާލެއް ދެކޭކަށެއްވެސް ނަމަވެސް ނުޭވ   އެކަންޏެއް

 އަހުރެންގެ ދުނިޔެ ތެރެއިން ކަތުނާއި މިތުރުނާނެތި  .3
 ފިހުރިސްތު ފޮހެވިދިޔުމުން ވެސް ހަަމ ނުވޭ އެކަންޏެއް 

 އެކި އެކި ފަހަރު ވެގެން ބަލި ޮއންނަން ޖެހޭ ހިނދެއްގާ  .4
 ވެޔެ މީހެއް އެކަމަުކ ނުވޭ އެކަންޏެއް ދެކިލާނެނު
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 ހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތުގާހުއްޓަސް ޚިޔާލުތައް އައިސް  .5
 ކުރިމަގު އެއަލިކުރާ ަހމަ ގޮތަކުން ނުޭވ އެކަންޏެއް 

 ހިތް ގެންދަނީ އެތައް ހާސް މޭލެއްގެ ދުރުމިނަށްމާ  .6
 ހިތްވަރު ދެމުން އެދާހަމަ ގޮތަކުން ނުޭވ އެކަންޏެއް 

 ލުއިފިޔައެއް ފަދައިން މެއުދުހޭ އެވަގުތު ވެގެންމެ ލުއި .7
 ދުވަހަކު ނުވާ އުފާތައް ދިނުމުން ނުވޭ އެކަންޏެއް 

 ހިތުގާ ހިނގާ ނުކިއްސަރު ހުރިހާ ކަމެްއ ހިނގައިދޭ  .8
 މިތުރާގެ ލޯބިޛިކުރާ އައުމުން ނުޭވ އެކަންޏެއް

 

U27-11-1998މ. 

 ހުކުރު . ހ8-8-1419

 

 ގަޑިއިރުގެ ޝޮކެއް  51

 

 ވެްސމީ ހިނިގ ޙަވާދިޘެ ކޭމިވެސްީމ ލެއްވި ރަޙުމަތެކޭ މި .1
 މިވެސް އުފެދުނު އަކުރުތަކެކޭ މިވެްސ ދުނިޔޭގެ ޢިބްރަތެކޭ

 އަލުން ހާދިޘްވެގެންދާ ކޮންމެ ަކމަކީ އެއްޗަކީ ތަނަކީ  .2
 ނިމުން އަންާނނެ ކަމެޭކ ބަދަލުވުންނެތްމީ ޤަވާޢިދެކޭ

 މުޞީބަތަކީ ބުނެވެނީ މުއުމިނުްނނަށް ފުއްސެވުން ަކމުގާ  .3
 ކުޅުީމ އެހެން ަރމްޒެއްެގ ޙިކުމަތެކޭ ނަޞީބު މިހެން ކުޅޭ 

 މިހިނގިހިނގިހާ ޙަވާދިޘަކީ އެތައް ޙިކުމަތްތަކެއް އޭގާ  .4
 ނުވާނަމަ ކަށަވަރުން ދުނިޔޭގެ ޖައްވަށް ނާންނަނިިވ ކަމެކޭ 

 ވަށައިގެން ރާޅުތައް ތަޅަމުން ަކނޑުެގ މެދުގާ ޣަރަޤު ވަނިކޮށް .5
 އާޔަތެކޭ ! ދެއްވީ އާދެهللا ވަށައިގެން ބައްލަވާ 

 ލީ މިގޮތުގައި ލިބިގެން ދެލޯ ުހޅުވާލި ިހނދުފެނުނީތަސައް .6
 މުސަލްސަްލ ވުންނުވާކީރިތި ފަރާތުން އައި ވަޢުޡު ތަކެކޭ 

 އެހިނދު މުޅި ަކނުޑ ހިމޭންެވ އޮޔާ ވަޔާ ކިޔަަމންވެފާ ދެއްކީ .7
 ޖެހުނު ޠޫފާން ައމާންކޮށްލާ ފަނިވި ޙިކުމަތުެގ އަލި މަގެކޭ 

 

 ވަގުތު ވެގެން ދިޔައޭ މިއީ ކޮރޮމިންެގ އިންޖެކްޝަން ަކމަށް އެ .8
 މިއީ ފަންސާސްއެކެއް ަގޑިހަަމ ވެގެން ދިޔަ ބާރުހުރި ޝޮކެކޭ 

 

 .މ11-11-1981
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 ކުއްލި އިޙުސާސެއް 

 

 ކޮންކަހަލަ މީރުވަހެއްތޯ ބަލަ ައސްތާ އެއައީ  .1
 ކޮންމަލެއް ފޮނުވި ވަހެއްތޯ މިހިސާބަށް އެއައީ 

 މުޅިމިތަްނ އެއްވަހަކަށް ވެއްޖެ ވަާޔ އެކުލެވިގެން  .2
 ހިތާރޫޙު އެއަށް ގެންދިޔަ ަޖޒުބާތު އެއީމުޅި 

 އެވަހެއް ކަށަވަރު ވެއްޖެ ވަށައިގެން އައުމުން ! އާދެ .3
 ހަމަ އަންނަ ދިމާެވސް މިޔަޤީނަށް އެއައީ ! އާދެ

 މިދަނީ އެދިމާޔަށް ކެރިހުރެ ކަށަވަރުކޮށް ! އާދެ .4
 މަލެކޭ އެމަލެއް ވާިށމެތޯ ޙައްޤު އެއީ! އާދެ

 ފަހަރުމަތިންފޮޅިފައޭ މާއެވަނީ ގައިުމ ދެތިން  .5
 ނަމަވިޔަސް މޯޅިވުމެްއނެތް މަލެޭކ ކަށަވަރު އެއީ

 ެގ އެމާކަްނ ކަށަވަރު]ފިމް[އަސްތާ މަލަކީ ! އާދެ .6
 އާރޯތާޒާ ކަންލިބިފާ ހުރިމެ އެއީ ! އާދެ

 މާ ޙައްޤުމެއޭ އަތްހަމަ ބީއްާސ ލައިފިން! އާދެ .7
 ރަހަވެސް އެވަގުތުގައި އިޙުސާސަށްއެއައީ! އާދެ

 ވެސް ނުލިބޭ ރަހަ އަކަށޭ އެވަނީ ދުވަހަކު! އާދެ .8
 ތިން ބަޅިނދު ކޮކާ ވާއެމަލަށް އެދި އެދި އެއީ ! އާދެ

 

 .ހ16-10-1388

 .މ6-1-1969

 

 އިންތިޒާރީ ނޫރެއް 

 

 ކުރެވުނު މިއިން ތިޒާރަކުްނ ހުރިހާ ައސަރު ފިލައްޖެޔޭ  .1
 ހުރެވުނު ތަނެއް ކުރެވުނު ަކމެއް ނޭނގޭވަރަށް ރޮވިްއޖެޔޭ

 މަ އެގާރަ ފޮޅުވަތުން ސުވާލަކުްނ ފުރިހަ 3ކުރިމަތިވި  .2
 ހުރިހާ މޮޅީެގ ސިއްރުތައް ވެއްޔަށްވެގެން ހިނގަްއޖެޔޭ

ނޑުތެރޭ ވަނިކޮށްމެ ޣަރަޤުވުން ތެރޭ  .3  މަދަދެއް ނުވާ މިކަ
 ޢަދަދެއްނުވާ އެހީއަކުން ކިސްތީއަކަށް އެރިއްޖެޔޭ

 އަމުދުންނަގާ އެއްލާލި ހިތް ވަރުބަލިވެފާ މިހިނދު ހިތް .4
 މާލެވެން ފެނިއްޖެޔޭހަމްދަރުދުޤާރު އަތްޕުޅުންފިރު

 ންޮއމާން ައޑެއް އޭގާ އަސަރުތަކެއްހިނގާ މަޑުޮމޅިއޮމާ .5
 އަޅުގަނޑުެގ ކަންފަތާހިތާ އެވަގުތު ގުޅެވިހިނގައްޖެޔޭ 

 އުއްމީދުތައް ވިދާލުމުން ކެކިގެން ޝުޢޫރުތައް ހިތުން .6
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 އުއްމީދު ދެއްވި އަރިއަހަށް ބަންޑުންވެގެން ހިނގަްއޖެޔޭ 

 ނާނެކަން ޔަޤީންވުމުން މުސްތަޤްބަލުގެ އުފާއުފާ އަން .7
ނޑިއްޖެޔޭ   ފުސްކަންމުޅިން ފިލާހިތުން ިގސްލުން ތެދޭ ކެ

 ލޯބީގެ އާޙަޔާތަކަށް ޤުލްޝަންއެކީ އެފަރިވެލަން  .8
 ލޯބީގެ ރަޙުމަތުންވެހޭ ވާރޭވިލާ ލިބިއްޖެޔޭ 

 އެއްލާ ނަގާލިޔަސް މަދެން ހެއްލުން ތެރިންެގ ބުއްދިޔަށް  .9
 ނިްއޖެޔޭދިއްލާލި ނޫރަކުން އެކީ ުމޅި ދުނިޔެވެސް ފެ

 

 .ހ10-11-1388

 .މ16-5-1966

 

 ހިތެއްނެތް ހަށިގަނޑެއް 

 

 ހިތެއްނެތް ހަށިގަނޑެއް ގައި ރޫޙަކަށް ހުރެވޭނެތޯޔެ ސަފުން  .1
 ގޮތެއްމިކަމާ މެދަށް ނެރެވޭށިތޯ އެކަކަށް ވިއަސް ޢަމުދުން 

 އެހާފިނި ނަލަ ހަވީރުތަކާ އެހާ ހިތްގައިުމ ހަނދުވަރުތައް .2
 ވިފައި މާޒީވެގެން ދިއުމުން އެހާފޮނިފޮނި ގޮތެއްގައި ލިބެ

 އުފާވެރި އެކި ނަޝީދު ތަކުން އުފާކުރުވާ އެބުލްބުލް ތައް  .3
 އުފާވެރި ޤުލްޝަނުން އަބަދަށްޓަކައި ވަކިވެސް ވެގެންދިއުމުން 

 އަރާމާ ހިތްއުފާ ކޮށްދޭ މަޖާއެތަކެއް ދަތުރު ވެވިފާ .4
 ފަރާތެއް ވަކިމިވެނި ނުބަލާ ޖަހާާރޅުން ތެެމން ފެށުމުން 

 ދެއްވިއަސް އެތަކެއްފަހަރު ތަކުރާރު ކޮށްކޮށްފާ  ޔަޤީންކަން .5
 ޙަޤީޤަތުގާ ނިމެންހުރި ގޮތް މަތިންމި ނަޞީބު ނިމިދިއުމުން 

 އުޖާލާ ބައްތިތައް ނިވި ދިއްލެމުން ޒީނަތް އިތުރު ކުރަމުން  .6
 ޢަޖައިބެއްހެން ވިދާލާފާ ވަދާޢުގެ ހިތި ސަލާމް ކުރުމުން 

 ނުގެ ތެރެއިންއުފާވެރިކަން ވަކިން ލިބިދޭ އުފާވެރި ޤުލްޝަ .7
 އުފާވެރިކަން ވަކިން ފުރިހަމަ އެޤުލްޝަންވެސް ހަލާކުުވމުން 

 

 ޙަޤީޤަތުގާ ހިތަށް އެދެވޭހިތުގެ ފަރުވާ ކަމަށް ހިމެނޭ  .8
 ޙަޤީޤީނޫރު ވަކިވީމާ ހިތުގެލޯ ކަނުވެގެން ދިއުމުން 

 މިވޭތިވުމުން  އްއެއާއެކުވާ ޝިފާއެއްނެތި އެތައް އަހަރެ .9
 ހިތެއް ނެތް މިންޖުވާށައަލުން  ލެއާ އެކުވެވި ޒަހަުރ ހިނގުމުން 

 

 .މ25-5-1968
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 ....!ހިތާމަޔަކީ 

 

 އިންތިހާޔަށް އިންތިޒާރީ ގާހިތެއް އަދުވާކަމޭ .1
 މިންވަރެއް ނުވެވޭ ލޭ ކަރުނަތައް އޮހޮރޭ ަކމޭ 

 ފޮނިބަސްތައް އެތައް ގޮތަކުން ޢިބާރާތް ކުރެވުނަސް! އާދެ .2
 ދާއިމީ ގޮތުގައި އެއަށް އިންޞާފު ޢަމަލީ ނެތްކަމޭ 

 ބަކީތޯ؟ ދަންނަވަން ނޭނގޭ އެތައް މަންޒަރު ތަކެއް ސަބަ .3
 އަބަދުވެސް މާޒީގެ ފެނިފެނި ހިތު ތެރޭގާ ާވ ކަމޭ 

 އޭގެ އަސަރާ އޭގެ ވޭާނ ހޫނުތައް އިޙްސާސްވެވޭ  .4
 ނޭ މިބާރެއް ނާރުތަކުގައި ނެތްކަމެްއ ނޭނގޭކަމޭ 

 ކިރިވަޒަން ނުވެވޭ އަގެްއ އަދި މިންވަރެއްވެްސ ނުކުރެވޭ  .5
 ޤީޤަތް އޮޅި ޒަޚަމް ހިތް ވާކަމޭ ދިރި އެލޯބީގައި ޙަ

 މާނައެއް ނެތް ރަޙުުމ ކުރުމާއޭގެ ހަމްދަރުދީތަކާ .6
 ކިޔާނަންދޭކަމޭ ] ޢިޝްޤޭ[ވާމިތެދުވެރި އަޚްތަކުން 

 ޖާދުވީ ބާރޭ ނިކަންއަދި ސާހިރީ ނަްޣމާތަކޭ .7
 ހާދަގިނަ ދުލަކުން ޝަރަފު އެގޮތަށް އެތިބަގެން ދޭކަމޭ 

 ފެނިލާއިރަށް އޭގެ ހިމަިހމަ ދޯދިފަށް ވެސް މާދުރުން .8
 ުހސްވެގެން ދޮންފޫޑުވެްސ ބަލަވާކަމޭ ] އައިރެން[ލޭގެ 

 ތެރޭވުން އެދުނަކަސް ] އެގުލްޒާރެއް[އެންމެހާ މާތައް  .9
 ނެތްކަމެއް ތަޤުދީރުގާ ނުވެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކަމޭ 

 ލޭކޮކާލާ މާބުރާ ބަޅިނދާ ެއމަލަކަށް އެދުނަކަސް  .10
 އޭގެރޫޙާ ލައްޛަތާ ރޫޙީ އުފާނުލިބޭކަމޭ

 ކައިރި ވީހިނދު ވީގޮތަށް ބަލަވިސްނަވާ  ކާމިޔާބީ .11
 ދާދި ކުޑަކުޑަ ޝައުނަކުން އެޅެވުުނ ހުރަސް ބޮުޑ ވެސްކަމޭ 

 ތާއަބަދު ޛިކުރާ ވެވޭހިނދު ފާޅުވާ އެތަކެއް ޝުޢޫރު  .12
 ދާއަވަސް ކަން ހީވެފާ ލަދުރަކި ވުމެްއ އުފެދޭ ކަމޭ

 ފަށްފަށުން އާދޭސް ވެވޭތީހަމަ ޞަރީޙަޢިބާރަތުން  .13
 މިއެދެމުންވެސް ގަލަްނ ނެގެވުނު ަކމޭ ފަށްފަށުން ވާފަށް 

 މަޑުަމޑުން ތެޅިތެިޅ މިއޮތް އަޅުަގނޑުެގ ހިތް ރޫޙީ ގޮތުން  .14
 ކަނޑު ހުަރސްކޮށް މާދުރަށް އަރިހަށް ނިދާ ފޮނުވޭ ކަމޭ 

 ދެންނެވިއްޖެ ކަމަށް މިހީކޮށް ދަންނަވަން ވީދެންނެވުން  .15
 ދެންނެވުނު ކަމުގައި ވިއަްސ ނުވިއަްސ ޤަލަމް ވަކިކޮށް ަލމޭ 

 

 .މ26-5-1968
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 ހުވަފެނެއް 

 

 ކާކުތޯ ވަކިވާ ހިތެއް ވާނީ އެފަދަފޮނި ޙުލްމަކުން  .1
 ތާކުއިނދެގިސްލާ ރޮވޭކަށް މާކުރީގެ ހަނދާނަކުން 

 ފެންނަމުން ދާކުލަތަކާ އަދިވަންނިތައް ފުރިހަމަކަމުން  .2
 ވަރެްއ ނެތް އަސަރަކުން ގެންނަނީ މަތިވެރި އުފާތައް މިން

 ތައް ޤުލްޝަން ތެރޭ ދިއްލިގެން ދިއުމުން އުޖާާލ ބައްތި .3
 ހިއްލިގެން ދިޔައީ އަލުން އާ ަގނޑުތަކޭ ޑައިރީ ތަކުން 

 އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގަޔޭ ޤުލްޝަން ވަނީ ތާޒާވެފާ  .4
 ކޮންމެ ރޮނގަކުްނ ވެސް ވަީނ ފުރިހަމަވެފާ ތަހްޛީބަކުން

 ހިތުތެރޭން މޮޅިޔާއި ތަދުތައް ވަކިވެގެން ދިޔަޔޭ މުޅިން  .5
 ފެނުނީ ަރމްޒަކުން މިތުރުނޭ އާދުނިޔެއެއް ނޫންތޯ މި

 ކޮންމެ މަގަުކންވެސް ިހނގާލާ އިރުވިޔަސް ހިތްހަމަޖެހޭ  .6
 ކޮންމެހެން ބޭނުްނ ޣިޛާތައް ލިއްބައޭމެ ޢަބީރަކުން

 ހިތްއެކީ ޤުރުބާން ވެގެން ލޭއޮހޮރިގެން ުނމެދާށިތޯ  .7
 މިންނަތެއް ހަމަކުުރމަކާ ުނމެލާ އުފެއްދި ޝުޢޫރަކުން

 ޠޫފާނަކަށް ވަކިވުމީހަމަ ހިނދުކޮޅަކުވެސް ވެްއޖެޔޭ .8
 ވަކިވުމަށް ހަމަނޭދެވޭ މިކަހަލަ އުފާވެރި ޙުލްމަކުން 

 

 . މ12-11-1968

 

 މިއީ ކޮން އެއްޗެއްތޯއެވެ؟

 

 ކޮންމެ ދުވަހަކު އަލަށް ފެންނަ މެހްާމނެކޭ  .1
 ކޮންމެ ީމހެއްމެ ތަރުޙީބުދޭ ޔާރެކޭ

 ކޮންމެ ކަމަކަށް އެހީާވ މަދަދުޤާރެކޭ 

 އެންމެނާއެކުވެލާމެހިުއޅޭ    ބާރެކޭ   

 

 ގެއްލި ދިއުމަށް ފަހުން އެނބުރި އައުމެއްނުވޭ  .2
 އެއްލިފައި ތިއްބަކަސް ވަކިވެދިއުމެއް ނުވޭ

     ގެއްލުމެއް ލިބުނަކަސްވެްސ ދުރެއްހަމަނުވޭ     

 ހެއްލުނަސް ވަގުތު އައުުމން އެހެރަދާލެކޭ   

 

 ނަމަވިޔަސް އެފަދަ އަނެކަކު އަލުންއާދެޔޭ  .3
 ޔޭ ހަމަ އެހެްނ ވަގުތު ހަމަކޮށް އެނބުރިދޭމެ
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 ކަމަކު ބުންޏަސް ނުހުެރ ވަގުތު އައުމުްނ ދެޔޭ 

 ނަމަވެގެން ވެްސ އަލުންނާަނ އޭއެއްޗެކޭ  

 

 އިރުއަރާ އިރު އުފަލުގައި ކިޔާ މަރުޙަބާ .4
 ބިރުވެތިންނާ އެގޮތުގައިމެ ބައްދަލުކުރާ

 ބިރުވެވުން ނެތް އެއުރެން އެހެން އެކުވެފާ  

 އިރު އެދާއިރުއެކީ އޮއްސިދާ އެއްޗެކޭ  

 

 .މ2-1-2001

 

 ީހވީ މަށަށް 

 

 ތިޔަވީ ގޮތުން ހީވީ މަށަށް ުމޅި ދުނިޔެ އެނބުރެން ފެށިހެނޭ  .1
 ވިޔަވެސް ނުވާހާ ދުރުމިނަށް ނިދިވެްސ އޮބާލާ ދިޔަ ހެނޭ 

ނުޑ އުފެދުނު ވަރެއް ނޭނގޭ ބުަނން  .2 ނީޑ ތެރޭ ހައިޖާުނ ގަ  ސިކު
 ލަކުޑީގެ އެނބުރޭ ސަރަކައެއް ހީީވ އެތާ ތެޅިގަތް ހެނޭ 

 ގެން ވާއެއް ނުވާއެއް ނޭނގިގެން ނޭވާ ދިޔާ ހިފެހެއްޓި .3
 ހީވާ ގޮތުން މީހީވަީނ ޢިބްރަތުގެ ފުން ދަރުސެއް ހެނޭ 

 މެދުވެރިވެގެން ދާނޭ ސަބަބު ވިސްނެްނ ފެށީމާ ހީވަނީ  .4
 އެދުހުއް ސުރެން ތަޤުދީރުގައި ރޭވުނު ގޮތަށް ފެނިލީ ހެނޭ

 ޖަޒްބާތުތައް ކެކި އުތުރިގެން ބަންޑުން ަވމުން ދިއުމުެގ ތެރޭ .5
 ހުރި ވަރުގަދަ ަކމުންހީވީ އެޔަށް ގެނބެވުނުހެނޭ  ޢަޒްމެއްގެ

 ދެންތޯ ހިތަށް ވިސްނެންފެށީ އަޞްލާ އެކީގައި ސިއްރުތައް .6
 ދެންތޯ ހިތަށް އެވެގަތް ގޮތެއް ހީވީ އިހަށްވުރެ ބޮޑު ހެނޭ 

 މީހާ އެކީ ރޫޫރ އަޅަން ފަށްޓައިފިޔޭ އެއުދާސްތަކުން .7
 މީހާ ގައިްނ ހީބިހިނަގައި ހީވީ ނިމެްނ އުޅެނީ ހެނޭ 

 ފެށްޓިއްޖެޔޭ ގަސްދާނުލާ ތަކުރާރުކޮށް ޛިކުރާ ޘަނާ .8
 ޝަކުވާ ނުކޮށް ހީވީ އެހެން އޮވެގެްނމެ ޮގސް ނިދުނީހެނޭ 

 ނިދުނީ ފަހެއްވެސް ޖެހިފަހުން ަކމުގާ ލަފާވެްސ ކުރެވުނޭ  .9
 މިދުވަސް މިއީވެްސ ހީވަީނ ލިޔެލަންޖެޭހ ދުވަހެއްހެނޭ 

 

 ހޮނިހިރު. މ2-6-2001

 

 ނަފްސުގެ ޖަޛުބާތު 
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 ފެންނާކަށެއް ތިޔަ ސޫރަ އެއްވެްސ މީހަކަށް ނޭދެމޭ  .1
 ނޭދެމޭ ނަޒަރުްނ މަގޭ ވަކިާވ ސިކުންތެއް އަުއމަކަށް

 ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކޮންެމ ފުށަކުން ނަޒަރު ިހންގާލެވުނަކަސް  .2
 އޮންނަނީ ތަޢުރީފުތައް އުފެދެން ފަށާފާ އެހިނދަކަށް 

 ހާދަހާ ބޮޑަކަށް ރުހެވިގެން ހާދަހާ ހިތް ަހމަޖެހުން  .3
 ށް ލިއްބަވާ ހިނދުގާވެޔޭ މެޝަހީދަކަށް ހާދަވަރަކަ

 ހާދަހާ އުފަލެއްވެޔޭ އުފަލުން މިހިތް ފުރިގެން ދެޔޭ .4
 ހާދަހާ ޝުކުރެއް އުފެދެޔޭ ދެއްވަވާ ނިޢުމަތްތަކަށް 

 ހިތް މަގޭ ގޮަވމުން އެދާހާ ގޮވެލިތައް ބުުނމަށްސަފުން .5
 ހިތްވަނީ ޖެހިލުންވެފާ ީވމާ ވަީނ ަމޖުބޫރަކަށް

 ަރމްޒުކޮށްދޭ ކަންކަމުން  އިއްވަމުންދާހާ އެނަޣުމާ .6
 ދެއްވަނީ މަތިވެރި އިލާހީ ބާރެކޭ ަހމަނަފުސަކަށް

 ކެތްވަމުން ނުވަމުްނމެ ޮގސް މުޅި ނަފްުސ ޖަޛުބާތުގެ ތެރޭ .7
 އޮތް ހިނދުން ފެށިގެންވެފާ އެވަނީ ސަފުންމުިޅ މިލްކަކަށް 

 ސިފަކުރަންވީ ލަފުޒުތައްވެސް ހިތުތެރޭގައި އެނބުރެމުން  .8
 ކު ކުޅަދާނަޔެއް ނޫން ބުުނމަކަށްސިފަ ސިފައިގާ ދާއިރަ

 މިހުރިހާ ސިއްރެްއ ވަނީ ަހމަ ހިތުތެރޭގާ ފޮރުވިފާ .9
 ކިހިނަކުން ތޯޔޭ އެހެން ީވމާ ނެރޭީނ އައްޔަކަށް

 

 ވެދުން 

 

 ފަސްދޮޅަސް ދުވަހަށް ވުރެން ގިނަވެއްޖެޔޭބަލި ޙާލުގާ  .1
ނުޑ ތެރޭ ފެތި ހުރުމުގާ   ލަސްލަހުން ބަލި ކުރިއަާރ ހަށިގަ

 ލިކަމަށްވެސް މީވެދާނޭ ފަހަރު ގާ ޤަޞްދުގާ މަރު ބަ .2
 ފަސްވިޔަސް ހިތްޕުޅު ޚަލާޞްކޮށްލައްވަވާތި ވަދާޢުގާ 

 ަގނޑާ ަހމަޔަށް ވަޑައިގެންފާ އެރޭ ] ކިއްލާ[ރި ދިފަޅު އަނ .3
ނާޑ ބައްދަލުނުވީ ހުރިގޮތް ކަމުްނ ތަޤުދީރުގާ   އަޅުގަ

 ޅެމުގެ ވާހަަކ ހަަމ ވިދާޅުވުމާއެކީ ޅެންއޮތް ތަނާ  .4
 ފެނިގެން ހާމަވެްއޖެ ހަނދާނުގާ  ޅެމުގެ ފުރިހަަމ ދައުރު

 އޭރު ކެލައިން އައި ދެޅެްނ ފޮނުވީމެ މީނޫންތޯ އެއީ؟ .5
 އޭރު ޤުލްޝަންތައް ފަރިވެ ފޮޅުނީ މުޅިން ތިބަހާރުގާ 

 ޅެން ފޮތުގެ ގަނޑުތައް އުކާީލމާ މިޅެންތައް ހޯދުމަށް  .6
 ރ ފާހަގަ ވިޭރ ހިތް ކެރުމުގާ .ޅެންވެރިންކުރެ މ

 ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ހަނދުމަތަކާވަކިނުވެވިގެން އައްޑުއަށް އެ .7
 އެކުލަވާ ލެއްވެވި އެޝާޢިރުވެސް ހަނދާންވިޔެ އެހިނދުގާ
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 ރަޙުމަތާ ލޮބުވެތިކަމާ އެކުވެރި ކަމުެގ އޭރަންޒަާމން  .8
 އަހުރެމެން ވަކިވަކި ުވމީ ޤުދުރަތުގެ ޤާނޫނޭ ހިނގާ 

 

 .ހ11-2-1478

 .މ24-2-1998

 

 ޙުލްމެއްގެ ފޮނި ޙަޔާތް 

 

 ނިފޮނި ޙަޔާތަށް ގެންދެވީ؟ކީއްވެތޯއޭ ހުވަފެނުގެ ފޮ .1
 ކީއްވެތޯއޭ ނައިކަމެއް މިޙަޤީޤަތަށް ތިޔަ ދެއްކެވީ؟

 ހިރަފުހާ އެކުވެވި މުޅިންޮގސްގެއްލިފައި ސަހަރާތެރޭ  .2
 ވާހިތެއްތިޔަކިހި ނަކުންތޯއޭ މިހާރު މިހޯއްދެވީ؟

 ދޮންނެވީ މާޢުލްޙަޔާތުންތޯ އެހާ ސާފެއްމިވީ  .3
 އެހިތަށްމިވީ؟ދެންމެ ނެންގެވި ބިންަވޅެއްހެން ފެންނަގޮތް

 ޤުލްޝަން ދިރިއަލުން ތާޒާވެގެން ރައުހުންލިބޭ! އާދެ .4
 އާ ޢަބީރުން ރޫޙުދިރިގެންނޭ އުފާ ޙާޞިލް މިވީ

 ދަތިވިހިނދު އިޙްސާސްކުރަން އެއުފާތަކުގެ ލައްޛަތުނިކަން  .5
 ހިތިކަމެއްނެތް ލޯބިވެތި ފަރުވާތަކޭ ތިޔަ ދެއްވެވީ 

 ނީ ކިހިނަކުންތޯއޭ ޝުކުރު އެކަށޭނަހެން ކުރެވޭނެ .6
 ވިހި އަހަރު ކުޑަހިނދުކޮޅެއްެގ ތެރޭގައޭ ތިޔަ ދެއްކެވީ

 ކަށްވަޅުގައިވިއަސް މީއުވިނުދާނޭ ސިއްރަކަށް ! އާދެ .7
 ވާކަމޭ އަދިވެސް މިއެނގުނީ ހުވަފެނުްނ ތަޢުބީރުވީ 

 ނެތްކަމެއް ތަޤުދީރުގާ ކިހިނެއްތަ އެހެނަސް ވާނެނީ  .8
 އޮތްގޮތީ މިންވަރުފުޅަށް ރުހުމޭ މިހެން ޫނން އެންގެވީ؟

 

 ކަންމިހެން ހުއްޓަސްހިތުްނ ހުޅުކޮުޅ ުމޅިން ނުނިވޭަކމުން  .9
 އޮންނަނީ ހުވަފެންގޮތުން ގެންގޮސްފައޭ ހިތް ޖާދުވީ

 އޭގެ ސިއްރެއް ނޭނގެޔޭ އެަކމަކުއެއީ ބޮުޑ ވޭނެކޭ  .10
 އޭގެ ސަބަބުން ހިތްމަގޭ ފުރި އުތުރިގެން ބަްނޑުންމިވީ 

 

 ބުރާސްފަތި . ހ6-8-1387

 .މ9-11-1967

 

 ޖަވާބު 
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 ނޫންތޯ ޖަވާބެއް ދޭށަ އެކަށީގެންވަނީ ޅެންބަހުން .1
 ޅެންވެރީންގެ ބަލާޣަތުން ފުރިފާ ފޮނުއްވެވި ޅެން ވަނީ 

 ލޯތްބަކީތޯ ހާދަހާ ފުންމާނައެއް ހުރި އެއްޗެކޭ .2
 ލޯތްބަކީ ވަކިވުން އެއަށް ދުވަހަކު ނުވާ ބަލަ އެއްޗެކޭ 

 ލޯބިވާނަމަ ލޯބިވެރިޔާ ލޯބިވާހާ އެއްޗަކަށް .3
 ވިއަ ނުވާފަދަ ޢަދަދަކަށް ލޯބިކުރެވޭނެޔެ އެފަދައިން 

 ލޯބިވުމަކީ ލޯބިވެރިޔާ ހިތްއެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް  .4
 ލޯބިވާ ހިތަކުން ކުރުން ޝަރުޠެއް ކަމަށް ިހމެޭނ ކަމެއް 

 ލޯބިވެރިޔާ ބުނުމަކާނުމެލާ އުފާވާނޭ ގޮތުން  .5
 ލޯބި ރައްދު ލިބޭނެހާ ޢަމަލެއް ކުރުން ހަމަ ހެއުހިތުން

 މަ އެަކމަކަށްއަދި މިހެން ަހމަ ލޯބިވެރިޔާ ނުރުހެނީނަ  .6
 އެދިއެދިމެ ހުއްޓަސް އެފަދައިން ނުރުހުމޭ ހަަމ އެ ގޮތަކަށް 

 ލޯމަތިން ކެހިދާ ހިނދެއްގާ ދިގުވިއަސް މުއްދަތު ތެރޭ .7
 ލޯމަތީގާ ހުރުމެކޭ އެއްފަދަވުމޭ ލޯބީ ތެރޭ

 ލޯތްބަކީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް މިފަދަ ގޮތުގައި ނަންދެވޭ  .8
 ެވވޭ އެއްޗެކޭ އެދުމާ ޚިޔާލާ ވިސްނުާމމަތިވެރި 

 ދެން އޮތީ ތެދުވެރި ޖަވާބެއް އެރުވުމޭ ޢަޒުާމ މެދަށް .9
 ޅެންތަކުން މިފަހަރުގެ ރަނަގޅަށް އަލިއެޅޭއެކަާމމެދަށް

 !ފިޓްވެގެން ދިޔަ ޢަޒުމު ކަމުގާ ަނންދެވުނު ޅެްނ ނަންގަވާ .10
 !ފިޓްވެގެން ފުރިހަމަ ޖަވާބޭ ލިބެވިދާނީ ބައްލަވާ

 ުޒމުގެ ތެރޭ ވަކިގޮތެއް ހަމަވެއްޖެަނމަ ބައިވެރި ކުރުން ޢަ .11
 ވަކި ހަމައަކުން ިހމެނިފާވާ އެއްޗެކޭ ޭއ ހިތުތެރޭ

 މިހަމައިްނ ދުރުމީ އަޅުއްާވ ބައްލަވާ ވޭތޯ ނަފީ  .12
 ނުހަނު ކުށް ހީއެއް ކުރެއްވުނުކަްނ ކުރައްވައިގެން ނަފީ 

 

 މާފުކޮށްފީމޭ، އެހެންނަމަވެްސ އެއީ ކުށަކަށް ނުވޭ  .13
 ވޭ ސާފުކޮށް އޭ ބުނެވިފައި ނެތް އެއްޗަކަށް ނޫނީ ނު

 ހާދަހާ ތަޢުރީފަކާ ޝުކުރެއްއުފެދުނޭ ހިތުތެރޭ  .14
 ހާދަ ޖަޛުބާތެއް ވެޔޭ ޅެމުގާ އެހުިރ އަސަރުގެ ތެރޭ 

 

 ރޭ  10:30ހޮނިހިރު . މ9-12-1977

 

 .ހިތްވަނީ ޝައްކުގައެވެ 

 

 ހިތްވަނީ ޝައްކުތަކުން ފުރި އުތުރޭ ޙާލުގައޭ .1
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 އިންތިހާޔަށް ބިރުވެތި ވާމެ  ޚިޔާލާތުގައޭ

 ދެން އައިޝެއް ހޯދުމަކީ ގަސްތުގާ ނެތްކަމެކޭ  .2
 މަސްތުވުންތައް މިޙަޔާތުން ފުހެލުން އެދުމުގައޭ 

 ނަމަވިއަސް ދެއްވި ތަމަްނނާގެ ހަނދާނާ ައސަރުން  .3
 ހަމަޖެހޭގޮތް މިވަނީ ހިތްއެ ޢަުޒމް ކުުރމުގައޭ 

 ހިނދުހިނދުން ހިތުގެ ތެރަށް ވަދެގަނެއޭ ހިތި މާޒީ  .4
 ތެދުތެދޭ ހިތްއެވަނީ އެހިނދު ބިރުން ތެޅުމުގައޭ 

 ނުމީ ދެމިހުރުޭމ ތާއަބަދަށް ލޯބީގާ ބޭ .5
 ނޭދެވޭހާ ކަމަކުން ދުރުވެ ުމޅިން ތިބުމުގައޭ 

 ދެއްވަވާނދޭ ޘިޤަތުގެ ދަރަޖަ ލިބޭ ގަދަހެއްކެއް  .6
 ދެއްވުމުން ބަދަހި މިބިންގާ ކުރުމުެގ ފަޚުރު ގައޭ

 ތަސްލިޔާ އިންހިތުގާވާ މިރިހުްނ ލުއި ކުރުމީ  .7
 އަޞްލުގާ ވާޖިބެކޭ ދިރިހުރުމުގެ އެދުމުގައޭ 

 

 .މ24-11-1976

 

 އިތުބާރާއި އުއްމީދު 

 

 ޚިޔާލު ތަކާއި ޢަޒުމް ތަކަށް ކުރާ އިންކާރު ބޭކާރޭ  .1
 ޚިޔާލު ވެވޭ އެ ޤުލްޝަން ފަރިކުރުން އަބަދަށްމެ މަޖްބޫރޭ 

 ނުފޫޒު ގެ ބާރުގާ ހުއްޓުން އެރުވިއަްސ ކޮންެމ ފަހަރަކުވެސް  .2
 ކުފޫ ހަމަވާ ކަމަށް ހެކިދޭ ޟަމީރު އަޅައި ދެީނ ބާރޭ

 ނައްޞަކާ އިދިކޮޅު ވަނީނަމަ ބެުހމަކީ ޙައްޤޭ،ދިމާޔަށް  .3
 ތިމާ އަނެކުންގެ ޢަމަލަށް ގޮތްކިއުްނ ތިޔަހެންބަލަގަހުތުރޭ

 އެނބުރެމުން ސެނބުރެުމން ގޮސްެވސް ރުޖޫޢަ ވަީނ އެޤުލްޝަނަށޭ .4
 މިބުނިހެން ަހމަ ޙަޤީޤަތަކީ، މިޔޭ މީހެކިލިޭބ ސިއްރޭ 

 މަތުގެ މޭވާ،ހުރަސް އެޅިއަްސ ދުލެއް ނުދިނަސް ކުރަންފެށި ހިން  .5
 ނުރައްކާ ތިޔަބުނާ ފައްތަރުގެ ތެރެއިން ހޯދުމީ ފަޚުރޭ 

 ޔަޤީން ކަންވޭ ނުހަނު ފުންކޮށް ިމހިތުގާ ބިންގަލެއްގެ މަތީ، .6
 ޔަޤީނުންވެސް ހިތުގެ ޤުލްޝަން ތެރޭ ވިދަނީ އެގަދަނޫރޭ

 މަގެއް ފެންނާނެ ކަްނ ޝައްކެއްނެތޭ މިޔަޤީން ކަމުެގ ތެރެއިން .7
 ރު ސީދާ ހިތުން އުއްމީދު ނެިތ ނުކުރޭ ރޮނގެއް އަލި ފެންނަ އި

 ހިމޭނުން ހުއްޓަުނމެދީ ފިރުމަމުްނ ބުނަނީ ޟަމީރު މަގޭ، .8
 އަމޭ މިއޮތީ ހިފައިގެްނ ތެދުވެ ހިން ދެމިލާށެ އިތުބާރޭ
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 . މ4-2-1978

 

 ސަލާމުގެ އަތް 

 

 ދިއަ ވަގުތު ދެލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގަތޭ ] މޫނުއެޅިގެން[ .1
 މު ތަކުގާ ރިހިގަތޭ ތޫނު ޚަންޖަރަކުން ވެފާވާ ޒަޚަ 

 އެންމެ ފަހުގެ ވަދާޢު ކިޔަމުން ެއންމެފަހު ވެިލމުށް އަޅާ،  .2
 ދެން އެނބުރި ލީ ހިނދު ުމޅިން ަހނަފަސްވީ ސަހަާރ އެއްއޮތޭ

 އެކަނި ވެރިކަން ހީވެފާ ވިސްާނލި އިރު މުޅި ހައި ތަނަށް، .3
ނޑުގެ ނޫީނ ހަަމ ނެތޭ   އެކަނި މާއެކަނިްނ އެތާ އަޅުގަ

 ނޭނގޭ ޙާލުާގ ހުއްޓުން އަރާ،ދާނެ މިޞްރާބެއް މި .4
 ވާނެ ގޮތަކާ މެދު ފިކުރު ހިންގަްނ އެތާ ހުރެވުނު ގޮތޭ 

 ދުނިޔެ އީ ހަމަދުނި ޔެއޭ ދުނިޔޭގެ ޠަބަޢީ ގޮތްމެއޭ، .5
 ބުނި މިބަހުގާ ކަތިކަމެއް ނެތި، މިހިރަވެވެީނ ސާބިތޭ 

 ހިތުގެ ދުނިޔޭގާ ނުވޭ މިތުރާގެ ސިފަ ނޫނީ ތެދޭ، .6
 އް ލިއްބަތޭފިޠުރަޠީ ޤާނޫނެކޭމީ ހާދަ ވޭނެ

 އޭރު އުފަލާ ފިނިކަމާ ހިތްގައިމުކަްނ ދިން ޤުލްޝަނޭ، .7
 ފޭރި ގަނެގެން ގެންދިޔާ ދަހުރުގެ އެސުންޕާ ފުރްޞަތޭ

 މިހިނދު މިހިނދަށް ދެންއަޅާވެްސ ކިއުމަކީ އުފަލޭ ވަދާޢު، .8
 މިހިރަ ޖަަހނީ އެްނމެ ފަހު ވިންދޭ ސަލާމުެގ މީއަތޭ 

 

 އާދީއްތަ . މ5-2-1978

 

 ސާފުވުން 

 

 ހިނދުގައި ޙަޤީޤަތް ހާދަހާ އުފަލެއް ވިޔޭ،ސާފުވީ  .1
 މާފު ލިބިފައިވާކަމުން އަދި ޚާއްޞަ އުފަލެއްވެސް ވިޔޭ 

 ޝާޢިރާނާ ޤުލްޝަނުން ބުލްބުލް ގޮވަން ފެށުމާއެކީ، .2
 ޙިރީ ބާރެއް އަޅާގުޅިގެްނ ޚަބަރުތައް ދެއްވި ޔޭސާ

 ދެފަހަރަކު ދެރެއަކު މަތިން ދެންނިމުނު ތޯ އަޅުަގނޑު ެއހިން  .3
 މެނުނިޭމ ކަމަށް ތެދުވެރި ޖަވާބެއް ދެއްވި ޔޭ  ދެ ފަހަރު

 އަދި މުހިންުމ ތަފާތު އެތަކެއް ޚަބަރުތައްވެސް އަޅުގަނޑަށް، .4
 ނިދިފިލައި ދާހާވަރަށް ތަފުޞީލު ވެސް ކޮށްދެއްވި ޔޭ

 ލިބުމުން ކަލާ،] ދަތުރު ކޮށްއައި ހިނދުގެހިތް[އަދި ] ވީގޮތާ[ .5
 ވި ޔޭވީއުފާ ތޯ އެހިހިނދުން ހިތްގައިމުއުފަލެއް ދެއް
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 މިބުނި ހުރިހާ ތަސްލިާޔ އިން، ފިރުެމމުން ދަނިކޮށް ިމހިތް، .6
 ލިބުނު ހިނދު ހެއްކެއްކަމަށް، ލޮބުވެތި ސިޓީ ައސްތާ ވިޔޭ 

 ސާފު ވެއްޖޭ ސާފު ވެްއޖޭ ވީޮއޅުންތައް ސާފުކޮށް، .7
 ސާފު ވީހިނދު ހާދަ ވަރަކަށް، ތިޔަ ޅެމަށް ދަހިވެތި ވިޔޭ 

 

 ބުދަ . މ5-3-1978

 

 މިނިވަން އުފާ  އެކަނިވެރި ހިތެއްގެ

 

 އެކަނިވެރިކަން އެކަނި ފިލުވައި ދެޔޭ ހަމައެކަނިވެިރ ހިތަކުން .1
 އެކަނިވެރިކަން ހިތުގެލޯ ހުުޅ ވަނީ ވެސްޭއ ޙަޤީޤަތަކުން 

 ކުރާޝަކުވާ ތަކެއް މިކަމާ މެދަށް ގިނަގުނަވެގެން ވިއަކަސް  .2
 ކުރާކަށް ހަމަނެތޭ ޝުކުރެއްމެނޫނީ އަހުަރ ވެތި ހިތަކުން 

 ހިނދުލިބިގެން ވަނީ ޙުއްރިއްޔަތުގެ ފޮނިކަންޙަޤީޤަތުގައި އެ .3
 ޔަޤީނީ ހެކިތަކެއް ލިބިފައި ވެޔޭމަތިވެރިވި ސިއްރު ތަކުން

ނުޑ މިތާއިންދާ ހިނގައިދާނޭ އެތައް ދުރަކަށް .4  މިހެންހަށިގަ
 އެހެން ގޮއްސާ ހިތާ ރޫޙާ ެއނބުރި އާދޭ މިސާހިތަކުން 

 އެތައްގިނަގުނަ ޙަޔާތެއް ވޭތުކޮށް ފާނޭ ޚިޔާލު ތަކުން  .5
 އެތައް އީޖާދު ތައްނެރެފާ ނެޔޭ ކޮށްލާ ބަޙުޘް ތަކަކުން

 ތަސައްލީ ލިބިދެޔޭ މިގޮތުން އެތައް ސިއްރެއްގެ ތަޢުލީމުން  .6
 މަސައްކަތް އޭގެ ޙަރަކާތުން ނުާވޖިސްމެްއ ހިމޭްނ ވުމަކުން 

 

 ޙަގީޤީ ލޯދެކޭ މަންޒަރު ތަކާ ކަންފަތް އަހާ ައޑު ތައް، .7
 ވޭ ތުރާ ތަކަކުން ވަނީ ހަަމ ނުރުހެވޭ ަކމަކަށް އެއިންލިބެ

 މިނޫން ގޮތަކަށް ޙަޔާތުގެ އެންމެ ަގޑިއެއްވޭތު ކުޅަަނމަވެސް  .8
 ވަނީއުފުލާށަ ހިތަކަށް ނުކުޅެދޭ ފަދަ ވޭން ތަކެއް ޢަމުދުން

 

 .ހ1-1-1378

 

 

 އެހެނަސް 

 

 ތިޔަމަގުން ދަތުރު ކުރަން  ނޭދިހުރީކީ ނޫނޭ  .1
 ހިޔަނި ގުލްރޫ ގެ ތަޞައްވުރު ނުވަނީ ީކނޫނޭ 

 ނަ ޢަބީރުން މުޅިހިތް ހުަވނދުވެގެންޤުލްޝަނުން އަން .2
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 އުލްފަތުގެ ރާޅު ތަކެއް ނުރުހެ ދެނީ ކީނޫނޭ 

 އެކި އިރަށް އެކި ކުލައަށް ފަރިވެ ފޮޅޭ ތަން ފެނުމުން  .3
 ވަކިވެ ހިތްގޮސް އެމަލަށް ބޮްސ ނުދެނީ ކީނޫނޭ 

 އަދި ވަކިން ހުންނަ ައމާނާތްތެރި ތެދުވެރި ގޮތަކުން .4
 ދެނީ ކީނޫނޭ އަދި ވަކިން ޚާއްޞަ ކަނެއް ހިތް ނު

 ހުންނަ ފަރި ހީނުލމަކުން އަންަނ އުޖާާލ ކަމަކުން  .5
 ފުންނިކަން ފުން އިޙްސާސެއް ނުަވނީކީ ނޫނޭ 

 މިހުރިހާ އަޞްލު ތަކެއް ަޖމްޢު ވެގެްނ ވެސް ދިއުމުން  .6
 އިހުގެ ފޮނި ޙުލްމު ތަކެއް ާއ ނުވަނީކީ ޫނނޭ 

 ޚިޔާލީ ދުނިޔޭން! އާދެ ...ތިއައުފާ ތައް މިގޮތުން .7
 ބަދަށް ނުލިބި ހުރީކީ ނޫނޭ ހިޔަފަށުން ތާއަ
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 ބަހާރުނައި ނަމަ 

 

 ބަހާރު ނައިނަމަ ކިހިނެްއ މިެހން އުފާވާނީ  .1
 މިހާރު ހިތްފުރިގެން އުތުރިގެން މިހެންދާނީ 

 ހިތަށް ނިކަން ލިބިދޭ ފިނިކަމެއް ބުނަން ދައްޗޭ  .2
 އެތައް އެތައް އުފަލެއް އެކުވެގެންނެ އެހެރަދަނީ

 ދި ހަމަ ކުލަކުލައިގެ ދޫނިތަކާ ކޮކާތަކާ އަ .3
 އުކާލެވޭ ނަލަނަލަ ފިޔަތަކެއް ފަދައިން އުޅެނީ 

 އެތަން މިތާ ތިބެގެން ދޫނިތައް ގޮވަން ފެށުމުން  .4
 ހިތުން އެތައް ޖަޒުބާތެއް އުފައްދަމުން އެދަނީ 

 ލޮލަށް ފިނިކަން  އެހާމެރީތި މަާލމެލިތަކުން .5
ނިޑ ފުރެނީ  އެހާވަރަށް ލިބިދޭއިރު ވަހުން ސިކު

 ތި ދޯދިތަކުން ރަންކުލައިގެ ދަޅަ އެޅުމުން އެރީ .6
 އެރީތި މާތަކަށޭ ޗާލުކަން އިތުރު އެވަނީ 

 ދެކޭށެ މަންޒަރުތައް އަސްތަ އިރުވެގެން ދިއުމުން  .7
 ދެކޭހިތުން އެތަނަށް އުދަވެ ހަނދުގެ ދޯދިދަނީ 

 ޝުޢޫރުތައް ކެކިގެން އުތުރިގެން ހިތުން ހިތަށޭ  .8
 ޝުޢޫރުވާ މަތިވެރި ޢާޝިޤުންގެ ލިއްބުވަނީ 

 އުފާ އެއީ ފެނިދާ ކޮންމެ މިފަދަ ަމންޒަރަކުން  .9
 ޝިފާއެކޭ ޠަބަޢީ، ތެދު ހިތުން މިއަންގުވަނީ
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 ކުލަގަދަ ހަނދާނެއް 

 

ނޑަ އެޅިޔަަކސް ވާއެއްކަމެއްެވސްނޯވެޔޭ  .1  ވަކިވާން ޢަޒުމުކަ
 ވަކިވާ ކަށެއް ހިތުގާމަގޭ ދުވަހަކު ކޮޅުންެވސް  ނޯވެޔޭ

 އް ހުރިގޮތް ގޮތުންވަކިވާން ދަތުރުތައް ހެއްޖަކަސް ަމޖުބޫރުތަ .2
 އެކަމެއް ހިލާވާނޭ ގޮތެްއ ފެންނާކަށެއްހަމަ ނޯވެޔޭ 

 އެތަކެއް ފަހަރު މިގޮތަށް ޢަޒުމް ކުރެވުނު ަކމަށް އަޑަކުްނ އެހެރަ  .3
ނޑުފުނުޑ ނުވެވިޔެއް ނޯވެޔޭ   އެތަނުން އެއަންނަގޮތުން ޢަޒުމްފު

 ހިތްގޮސްވަނީ ހަމަތަތްވެފާ ގަދަފަދަ ކަރަންޓުގެ ބާރަކުން  .4
 ޔަސް ދުރުކޮށްލުމަށް އެކަމަކު އެބާރެއް ނޯވެޔޭ ހިތްވަރުލި

 ސައްބީސް ޖުލައިާގ އަދިވަކީން ގަދަޔަށް އެކަން ކަނޑަެއޅިތަނާ .5
 ރައްބީގެ ރަޙުމަތް އައިގޮތުން ޙައިރާން ނުވެވިޔެއް ނޯވެޔޭ 

 ސައްބީސް ޖުލަިއ ފާހަގަވެގެން ދިޔައަހަރަކީ ނުވަދިހަ އަށެއް .6
 މްވެފަޔެއް ނޯވެޔޭކަމުގައި ވުމުެގ ބަރަކާތްތަކުން މަޙްރޫ

 އެންމެން އެފާހަގަ ކޮށްލަނީ ެއންމެންެގ ުޖމްހޫރީ ތިރީސް  .7
 އެންމެންގެ އުފަލާ އެކުވެގެްނ މިއުފާ ނުވެވިޔެއް ނޯވެޔޭ

 ހުރިހާ ޙިއްސުތައް އާ ރޫޙަކުން ދިރިގެން ދިޔާ! އަސްތާއެ .8
 އެވީ އުފަލެއްބުނަން އިސްވެސް ނެގޭކަށް ނޯވެޔޭ! އަސްތާ

 އެވަގުތު ދުލަށް އެޅިގެންދިޔާ  ތަސްބީޙަޔާ ތަކުބީރުތައް .9
 މި ސިއްރުތަކެއް ިމހެން ފާޅެއްވެވޭކަށް ނޯވެޔޭ ! އަސްތާ

 ނަމަވެސް ަހނދާނުގެ ފަތްފުށަށް އަރުވަން މިކަން ަމޖުބޫރުވޭ .10
 ވީމާ މިހާވަރުކޮށް ނުލާ ފަރުވެސް ޖެހޭކަށް ނޯވެޔޭ 
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 اْلَحمُد اهللا 

 
 ހިތްއެފުރުނީ ލިބިދެއްވި ފޮނި އުފަލަކުން އުފަލުންނެ .1

 އުފަލެއްގަ ރަމްޒު ކުރުވާ މަގުފަހިވުމެއްގެ ގޮތަކުން 

 !ރަޙުމަތުގެ ބޮޑުކަމާއޭ! ރަޙުމަތުގެ ބޮޑުކަމާއޭ .2
 ރަޙުމަތް ފަހުމްވެގެންދިޔަ ޙިކްމަތްއެދެއްވި ގޮތަކުން

 ވިޔަވަތިވި މާތް އުޞޫލުން ބިންގާ އެޅޭެނ ގޮތުގާ .3
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 ށް ފެތުރުއްވި ތިޔަ ލުޠުފަކުންމިއަޅާގެ މުޅި ޙަޔާތަ

 އެތަކެއްއަހަރު ކުރީއްސުރެ އެދި ދެންނެވޭ އެދުމަކަށް .4
 އެތަކެއް ހިސާބު އަޑިއިންނެރެދެއްވި ތިޔަ ފުދުމަކުން

 ހުރިހައި ގޮތުން މުީޅން ހިތް ރުހެވޭނެާހ ގޮތެއް ގާ  .5
 ފުރިހަމަ ކުރެއްވެވީ ތިޔަ ކޮންފަދަ ފަސޭހަ ގޮތަކުން

 ން ވިދިގެން އެއައި ހަތާވީސް ސައްބީސް ޖުލައިެގ ފަހަތު .6
 ތައްބެއް ދުމާ އެކީގާ ލިޔެވިއްޖެ ރަްނ އަކުރަކުން 

 އަބަދަށްޓަކާ ހިތުގެފުން މަންބަޢުތެރޭން އެވިދަނީ  .7
 ލޮބުވެތި އެފޮނި ހަތާވީސް ލޯބީގެ ރަމްުޒ ތަކަކުން 

 ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހޭ އަދި ބާރަގަޑި ތިރީހޭ  .8
 ުކން ނަފްސާ ފުރާނަ ގުޅުނީ ުގޅުމެއްެގ މާތް ގުުޅމަ

 ޙުކްމަށް ކުރެއްވި ރައްބީ އުފަލުން ޝުކުރު އުފެދިގެން .9
 އިކްރާމްތައް އަދާކޮށް ތިރިވީ ސަޖިދަ ކުރުމަކުން 
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 ޘަނާތަކުން ހިތް ފުރުވާލި ކާމިޔާބު 

 

 އެންމެ ހިތް އެދޭ އުފާ އެދޭ ގޮތަށް އެދެއްވެވީ .1
 ތަށް އެދެއްވެވީއެންމެ ފަހު ޢުމުރުގާ ނިހާޔަ

 އަޅާމިހެން  ދައުރުތައް ފަހަނަޅާ ދިޔާމަޔޭ .2
 ދައުރަކަށް އަދައި ހިތުން ދެންނެވޭ ގޮތެއްމިވީ

 ތަފާތު ގޮތްތަކަށް  އިހުގެ ހުރި ގޮތްތަކާ މުޅި  .3
 އިހުގެ މިއަާޅ މުިޅން ބަދަލުތަކެއް ކުރެއްވެވީ

 ނޭނގި ހުރެ ބަދަލުވަމުްނ ޝުޢޫރުތައް އާވަމުން .4
 އް އެގުްނ ވެވޭ ގޮތެއްއެވީ ނޭނގި ހުރި އެނގުންތަކެ

 މާދުރުން ހިލަންވަމުްނ ވަުމން އައިްސ އަޅާގެ ހިތް  .5
 މާދުރަށް ދަމުން ދަމުން ގޮްސ އެކީ އެގެންދެވީ 

 ވާނުވާ މިނޭނގިގެްނ ހަދާނެގޮތް ބޮޑުވެގެން  .6
ނުޑ ތެރޭ މިހިތް ެއނބުރެމުންނެ ގެންދެވީ   އާނު ގަ

 އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ލިބުން ނެތީ ަކމަށް ހިތާ .7
 އެދެވޭ އެދުން ދޫކުރާށެ ގަސްދު ވީ  އެންމެ

 އެފަދަ ގަސްދެއްވުމުން އަޅާގެ ޙާލާމެދަށް  .8
 ދެފަދައެއް ނުވާފަރާތް ރަޙުމެކޭ ކުރެއްވެވީ
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 ކެތްވެވޭ މިޒާޖަކަށް މިާޒޖުވެސް ބަދަލުވެގެން  .9
 ކެތްވެވެން ފެށީމަޔޭ ގަސްދު  އެގޮތަށް އެވީ

 މިފަދަ ޤުރުބާނަކަށް ހިތާ މުޅިން އިދިކޮޅަށް .10
 ގޮތެއްގަޔޭ އަޅާ މިތައްޔާރުވީ މިފަދަ މާތް

 މިހުރިހާ ސިއްރުތައް ނޭނުގނަސް މީހަކަށް  .11
 މިހުރިހާ ޙިކުމަތެއް ޤުދުރަތުންނެ ދެއްވެވީ

 ޙިކްމަތުގެ މޮޅުަކމާ ވަުމންވަމުްނ މިއައިގޮތާ  .12
 ސިކުނޑިޔަށް ވިސްނިެގން މިހާރުއޭ ފާޅުވީ 

 ނިޢުމަތުގެ ކޮޅެއްނެތޭ އުފާ ވަޒަންުވމެއްނެތޭ .13
 ލުން ލޯބި އިތުރޭ މިވީ ނިޢުމަތަށްޓަކާ އަ

 ލުޠުފު ވަންތަކަން ކިހާ ތޯބޮޑީ ޔާލަޠީފު  .14
 ލުޠުފުގާ އެހުންނަ ފުން ސިއްރުތައް ަވޒަން މިވީ 

 ޝުކުރު ކޮށްކޮށް އަޅާ ފަނާވެދިޔަޔަސް އަދާ  .15
 ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް އަާޅ މިއިޢުތިރާފުވީ

 ލޯބި ކެކި އުތުރިގެން ޘަނާތަކާއި ޙަމްދުތައް .16
ނޑި  ނުއެޅިގެންދެވީލޯބިވެތި ވި ޙަޟްރަތަށް ކެ

 

 . މ1998-8-9 12:45ރޭގަނޑު 

 

 

 ބޭވަފާތެރިކަމުގެ އިރު 

 

 ބޭވަފާތެރި އިރުވަނީ އަދު ދުންޔަވީ ތުންފަތްމަތީ  .1
 އޭވަނީ ހިނދުކޮޅަކަށޭ އުންމީދުނެތް ިމނަމުގެ މަތީ 

 ނަންދެޔޭ ކަސްތަޅުގެ ނަމުާގ ނުވަތަ ތަޤުދީރުގެ ނަމުން  .2
 ޮއތީ  އަންދުވަހު ބުނެވޭ އެވޭލާގާ މިެހން ކަންތައް

 ޞަހަރަވީ ފަސްބައިމަތީ ކަނޑު ވަށާބުރެއްހެން ހިނދު މިތާ  .3
 ބަހެއް ބުނެލުން މަތީފަހަރުގާ ކުޅަދާނަކަން ލިބެޔޭ 

 ނަމަވިޔަސް މާޙައުލުއެވަނީ ަހމަ ިހމޭންކަން ފެތުރިފާ .4
 ހަމައެފަދައިންނޭވަނީ ތަރިތައް އެހެރަނަލަ އުޑުމަތީ 

 ލައިފިޔޭ ކޮންމެވެސް މީހަކު އައިްސ މިަކމުގެ ނިޝާން ފޮހެ .5
 ކޮންކަހަލަ ވާހަކަ ތަކެއްހޭ މިލިޔަނީ މިގޮތުގެ މަތީ 

 މިއަކުރުން ވާހަކަތަކެއް ދުވަހަކު ނުދެއްކޭނޭ ހިތާ  .6
 އަދި އެވާނީ ދެއްކުނަސް ދޫންޏެއްގެ ނަލަގޮވުމުެގ މަތީ 

 ކޮންމެވެސް މީހަކު މިފަރުދާ ލައިފިނަމަ ވައްޓާމިތާ  .7
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 މަތީމަންޒަރެއް ހުރިހަިއމެ ގެނބިގެްނ ދާނެޔޭ ހުސްކަން 

 ހަމައެކަނި އެއްލަފުޒަކަށް އޭގާ ދިރުންހުރި ލޮބުވަތާ  .8
ނިޑ ކޮށްލަމުންެނ އަމާންދިނީ ރުުހމުގެ މަތީ  ހަމަގަޔާ ބޮ

 ގުލްޝަނަށް އަތުވެއްޖެޔޭ މޫސުން ޚަރީފުގެ ފޫހިކަން  .9
 ޤުލްޝަނަށްފަހެ ކާގެ ލިޔުމެއް ބާ ހުރަސް އެުޅމަށް އޮތީ 

 ިނ ަކން ހަމައެއީ އެއުދާސްކަމާ އަދި ވަކިުވމޭ އަދި އެކަ .10
 އެކުވެފައިވާ މޫސުޭމ މޮޅިާޔ ހިތާމަތަކޭ އޮތީ

 ބޭވަފާތެރި ކަމުގެ ސަބަބުން އައިމިއީ އުްނމީދުނެތް .11
 ބޭރަޙުމް ހަމަ ވަގުތުކޮޅެޭކ ޞަބުރު ކުރުމޭ ދެން އޮތީ 

 ބޭވަފާތެރި ކަމުގެ އިރަކަށް މިއިރު ވެފަޔޭ ހަމަވަނީ  .12
 އޭލަފާ ދާރުން މިކަން ވިސްާނ ފިކުރުކުރުމޭ އޮތީ 

 

 .މ1995-8-14ހޯމަ 

 .ހ17-3-1416   

 

 ފިޠުރަތުގެ އުޞޫލު 

 

 ތައް ފަރި އެއަޅަނީ ޔަށް ދޫނިހާލި ހޯދަން އެކިދިމާ .1
 ރާޅުތައް ވެލިގަނޑުެގ ރޮނގުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބީއްސަނީ 

 ވައިގެ އަޑު އިވުމާއެީކ ވައްކޮށް ހެދޭ ހުރިހާ ގަހެއް  .2
 ވައިގެ އަމުރަށް ލެނބިލުމާއެކުާގ އެހެރަގެން ހޫރެނީ 

 ގެ ކަންހުރިގޮތޭމީ ޢިބުރަތެއް ނެތް ހޭލިބުން؟ވިދުވަރު .3
 މިދުވަހެއް ދެން އަނބުރައެއް ނާންނާނެކަްނ ކަށަވަރު ވަނީ 

 ބޮލިތަކާއަދި ރިނދަލިތައް ވެލިގަނޑު މަތީގާ ވާނަޔާ  .4
 އަލިއިރުގެ ރަން ދަޅަތަކުން އޮފުގަދަވެގެންގޮސް އެވިދަނީ

 މަރުޙަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ހޭޅީގެ ގަސްތައް ފާޅުގާ  .5
 ވެރި ގޮތަކަށް ވަޔާއެކު ލޯބިވެތިކޮށް   ހެލިލަނީ ދަރުމަ

 ކަފަތަކެއްހެން އުޑުމަތީގާ ގިނަވަމުްނ ދާހާ، ވިލާ  .6
 ސިފަ ސިފައިގާ ގުޅި ވަކިެވ ބައިބައި ވެފާ އުޅެމުންދަނީ 

 ކަނޑުގެ ަކޅުކަން ވިލުެގ ފެހިކަން ފަޅުގެ މަޑުނޫ ފެހިަކމަށް .7
ނޑު  ވަނީ   އުޑުގެ ނޫކުލަ ތަންދިނީާމ ހުދުވެފާ  ވެލިގަ

 މީއަބަދު ދާއިމްގޮތެއްގާ އޮންނަކަމެކޭ އަޞްލުގާ  .8
 މީގެ ސިއްރު ތަކާ މެދަށް ފުންނަޒަރެކޭ ހިންގުްނ  ވަނީ 

 މިހުރިހާ ކަމަާކ ގުޅުްނ އަހުރެންގެ ނަފްސާވާަކމޭ  .9
 މިހުރިހާ ސިއްރެްއ ބަޔާންކޮށް އަހުރެނަށް އަންގައި ދެނީ 
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 ރާޅުތައް އެކި ފަހަރު ވެލި ރޮނގުތައް އެކުރަހާ ބީދައިން  .10
 ޅުގާހަމަ ދިރިއުޅުންވެްސ އެކިގޮތަށް ބަދަލޭ   ވަނީ ފާ

 އުދަރެހާއި ކަނޑާ ފަޅާ ެވލިގަނޑުެގ ގުުޅމާ އެއްފަދައިން .11
 އުދަވެ އަސްތަވެ ބައިބަޔަށް ބެހި ޢުމުރު ދާހެން ހީވަނީ 

 ހަރުއަޑުން ބުނަޭމ ވިލާކޮޅުތައް ބަދަލުވާ ފަދަޔަކުން .12
 ހުންނަނީ  މަރުވެދަންދެންވެސް ޙަޔާތަށް ބަދަލު އައިސް އައިސް

 ކަށަވަރޭ މިއުފާތަކާ މިމަނާޒިާރ ވަކި ވާނެކަން  .13
 މަށަކު އެކަމަކު ާވޅުނުވެޔޭ ދެކެލަދެކެލާ   ުހންނަނީ 

 މިދުވަހެއް ތަކުރާރުވާކަށް ހަމަނެތޭ އަލަކުންދެނެއް .14
 ހިނދުކޮޅެއްގެ ޙަޔާތުވެސްހަމަ އެފަދައިން ނިެމމުންދަނީ

 

 .މ1995-8-15އަންގާރަ 

 .ހ18-3-1416 

 

 !ޔެއްގާ ހުރެގެން ގާނުއުކާށެވެ ބިއްލޫރި ގެ

 

 !ބިއްލޫރިގެޔެއްގާ ހުރެގެން ގާ ނުއުކާށޭ .1
 !ބިއްލޫރިތަކުން ޒަޚަމްތަކެއް ވާން ނުއުޅޭށޭ

 

 ވިސްނާ ފިކުރުކުރަން ފުރަތަމަ ވީ ތިމާޔަށޭ  .2
 !އިޞްލާޙުވާން ތިމާ ފުރަތަމަ ގަސްދުކުރާށޭ

 ބަފަޔެއްގެ ވާޖިބާ އަދި ފިރިޔެއްގެ ވާޖިބަށް .3
 !ވެވުނު ަކމަށް ހީނުކުރާށޭ އެފަދައިން ސަމާލު

 ދަރިޔެއްގެ މިސާލެއް ކަމުާގ ވެވުނުތޯބަލަން .4
 !އަރިއަރި މަތިން ބަލާ ގުދުތައް ހޯދާ ބަލާށޭ

 ތިޔަހެން މައިންބަފައިންގެ ކުށާމެދު ބަހެއްބުނަން .5
 !ތިޔަހެން ކެރުނު ކަމާމެދު ޙައިރާންެވ ބަލާށޭ

 ގުއިފާލުގާ ދަނޑިން ތެޅުާމ އެއްގޮތޭ ތިކަން  .6
 !ބެން ނެތަސް ތިޔަލޯ ުހޅުވަބަލާށޭބުއިމެއް ލި

 ބޮލުގާ އަޅަން ޖެހޭ ފަދަ ޙައްޤެއް ފެނޭށިތޯ  .7
 !މުލަކުން ވިޔަްސ ނިކަން ރަނަގޅަށް ހޯދަ ބަލާށޭ

 ހުރިހާ ބަހެއްމެ ރައްދުވަނީ ަހމަތިމާޔަށޭ .8
 !ހުރިހާ ހިތާމަޔެއް ނަފުސަށް ކޮށްލަ ބަލާށޭ

 ވިސްނުމުގެ ޯލ ތިޔަށްވުރެ ތަނަވަސްވެވޭށިތޯ .9
 !ްނ ދުޢާކުރަމުން ކަރުނަ އަޅާށޭގިސްލާ ރޮމު
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 .މ12-9-1995

 އަންގާރަ  17-4-1416

 

 ފުން ނޭވައެއް 

 

 އެހަނދާނަކުން ހިތުގާއެތައް އަސަރެއް ތަފާތުއުފައްދަޔޭ  .1
 ރިހުމާ ތަދާ ހުރުމާއެކީ ޛިހުނަށް ދިރުންވެސް ެގނުވަޔޭ

 ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންކަމުްނ މެދުވެރިވަމުންދާ ގޮތްގޮތުން  .2
 ލޭނާރުތައް ދާހާއަސަރުވެސް ކުރުވަޔޭބުރިބުރިވެގެން 

 ފިކުރާޚިޔާލާ ވިސްނުމާ އެމަގުްނ ދަތުރުކޮށްފާދަމުން  .3
 ދެބަފެންނަ ފަށުގާ ހުއްޓިފާ ހުރެގެން ނަޒަރުތައް ހިންގަޔޭ 

 އޮއްސެންއެދާއިރުހަނދު ހިތަށް ޖައްސާ ޮމޅީގެ ތުރާލަކުން  .4
 ރިއްސައިގަތީމާ ހިތްއެކީ ރޫރޫ  ައޅައިގެންދޭމެޔޭ 

 ވެސް މާދުރުން ހާލެއް ގޮވާލީާމސަފުން ފަޅުދަންވަރަށް .5
 މުޅިހިތް އެކީ ކުދިކުދިވެގެން ވިރިގެން ދަނިއްޔޭހީވެޔޭ 

 ހަނުހުންނަ ފަހަރަށް އަދި ވަކިން ޅައިރުެގ ހަނދާންތައްއާވުމުން  .6
 ކަނުލައިއަހައިގެން ހޯދިހާ ޢިބުރަތްތަކެއް  ޝާމިލުވެޔޭ

 

 ން ހަމަކަށަވަރުން ވެސްކޮްނމެހެން ބޭނުންވެގެްނ ވާހާރޮނގު .7
 ހަމަޔާ ނަަހމަޔާދެރަމޮޅާ ވަކިކޮށް ތަރައްޤީ ކޮށްދެޔޭ 

 އަނދިރީގެ އަނދިރިން ނޫރަކަށް ނުކުތުން ވިޔޭ ޙައިރާނަކަށް .8
 އަނދިރިން އަނދިރިހޯދައި ބަލައި ތަރުތީބު ނަންބަރުއެންގިޔޭ 

 ޛިކުރާ މިހެން އާލާަވމުން ފިކުރާ ޝުޢޫރު  އުފެދެމުން  .9
 ހިތް ފުރެމުންދެޔޭ އިކުރާމުތައް ގިނަގުނަވަމުްނ ޝުކުރުން މި

 

 .މ12-5-1982

 

 .ފުމޭއޮނު އަހުރެނަށް ދޭށެވެ 

 

 !ފުމޭއޮނު އަހުރެނަށް ދޭށޭ ކަލާ އަދި ލަވަ ކިޔާލާށޭ .1
 !ވުޖޫދުގެ ސިއްރެކޭ ލަވަކިޔުމަީކ ވީާމ  ކިޔާލާށޭ

ނޑުވޭނޭ  .2  ވުޖޫދު ފަނާވިޔަސް މިފުޭމ އޮނުގެ ރުއިމެްއ ނުކެ
 ވެސް ވާނޭ ހުޖޫމެއްނެތި އަސަރުތައް އޭެގ ގޮތުގައި އަބަދު

ނޑުވަރުގެ ދޫކޮށްފާ .3  މޮޅާ ޤަދަރާ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ގަ
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 އަޅާ ފަދައިން އުޅެންހޭ ތިޔައައީ ޖަންގައްޔަކަށް ރުހިފާ

 މިހިރަ ފެން ކޯރުތައް ފެނިފާ އެވާ ތަންތަން ނުހޯދަންހޭ؟ .4
 މިހިލަފަރުބަދަތަކުގެ މައްޗަށް އަރައިގެންގޮސް ބަލައިލިންހޭ؟

 ންވަރާ އަދި ގައި އަވިން ހިއްކާ މެލާމެލިތަކުގެ ހުވަނދުްނ ފެ .5
 ކިލާތައް ހިތުގެ ފިލުވާލާ ހެދިންހޭ ރަމްޒުތައް ދައްކާ 

 ފަޒާގާވާ މަތީ ފަށަލައިގެ ތުނިވައިން އުފެދިފައި ހަމަވާ  .6
 ނިޒާމީ ތަރިތަކެއްގެ ބުއިން ބުއިންޭހ ފަތިހުގާ ނަންވާ 

 އަހުރެނާ އެއްފަދައިން މޭބިސްކަދުރު ވެޔޮތަކުގެ ހިޔަލެއްގާ .7
 ކަން ދެކެން މަޑުކޮށް އިނިންޭހ ފިނި ހަވީރެއްގާ އަހުރަވެތި

 އެއީ ވާހިނދުގައޭ މޭބިސްކަދުރުތައް ހިތްކިޔާލާހެން .8
 އެއީ ހީވޭ ަސމޭދާންތައް ތަނުންވާ ދިއްލިފާ ވާހެން

ނޑެއްގެމަތީ  .9  ކަލާވެސް ވައިގެ ަރޖައެއްލައި އޮތިންހޭ ވިަނ ގަ
 ދަލާހޫނުން މުޅިްނ މިްނޖުވެ މުޅިްނ ހިތްގައިމު ަކމުގެމަތީ 

 އެއީ މުސްތަޤްބަލާ މެދުގައި އެދޭއެދުމެއް ުމޅިން ނެތިއޭ  .10
 އެއީ މާޒީެގ ކަމަކާމެދު ފިކުރުކުރުމެްއ ނުވެސް ނެތިއޭ

 ފުމޭ އޮނު އަހުރެނަށް ދޭށޭ ކަލާ އަދި ލަވަކިޔާލާށޭ  .11
 މިމޭރުމުާގމެ ބައްޔާ އޭެގ ފަރުވާ ހަނދުމަ ނެއްތާށޭ

 ޤީންމިއިންސާނުންނަީކ ފޮޅުވަތްތަކެއް ކަން ހަަމ ޔަޤީން ޔަ .12
 އެހެން ނަމަެވސް ފެނުންނޭ ލިޔެވިފައި އެވަީނ ުމޅިންެމ ޔަޤީން

 

 )ހަވީރު( 06:04) އަންގާރަ. (މ1-6-1995

 

 ކުޅަދުންވަންތަކަން 

 

 އެންމެހާ މުއުމިންތަކުންނީ އިޚުވަތުންޭނ އެންގެވޫ  .1
 އެންމެނީ އެއް އަޞްލަކުްނ އައި ބަޔަކު ކަމުގަިއ ލެއްވެވޫ 

 ގޮތާމެދުގައިނިކަންވިސްނަވާށޭ އަޞްލު އުފެދުން އައި .2
 ޙިއްސުތައްވާ ދެވަނަ އަޞްލެއް ދާއިމަށް ދެންލެއްވިކަން

 ޙިކުމަތު ންމީ ުހސްވެގެންވާ ކަންަކމެއްނޫން އަޞްލުގާ  .3
 ފިކުރުހިންގާ މީހުނަށް އާ ފަލްސަފާވޭ އެނުގމުގާ 

 މީތެރޭގާ ވަކިބަޔެ◌ެއްވޭ ވަކިގޮތެއްގާ ނަންގަވާ  .4
 އްޕަވާމަތިކުރައްވާފާ ވަޒީފާ ހަކިބައިން   ހެކިހި

 މީގެ ފަހުގާވެސް މިއެންެމން އެކިގޮތުން ވޭ ހިމެނިގެން  .5
 މީގެ ރަްމޒުންވާ ތަފާތުން ސިއްރުތައްވޭ ލެއްވިގެން 

 ބައްޓަމާ ކުލަވެސް ތަފާތޭ އަދި މިނޫން ެވސް ކަންަކމާ  .6
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 އޮއްޓަރާ ފިކުރާ ޚިޔާލާ ބުއްދިޔާ އަދި ވިސްނުމާ

 އެއްގޮތެއްގާ އުފެދުނީތީ އެއްގޮތޭ އަމުރާ ނަހީ .7
 ތުންނޭ ބަދަލުދެއްވުން އޮންނަނީ ކޮށްލާށެހީއެއްގޮ

 ޢަދުލުވެރިކަން ވާނިހާއީ ދަރަޖައަށް މިހިރީމިތާ  .8
 އަދަމުނެތް ކަލަކަށްވެވޭމީ ޙަމްދުތަޢުރީފޭ މިވާ

 ޤުދުރަތޭ މަތިވެރި އިލާހީ ކޮންމެކަމަކުްނ ފެންނަނީ  .9
 ޤުދުރަތުންނޭ ކޮންމެ އައުލާނޫރަކަށް މިނެރުއްވަނީ 

 

 . މ7-3-1982

 

 ރަންތޯ؟ސުވާލެއް ކު 

 

 !ސުވާލެއްކުރަންތޯ ސަާމސާގޮތެއްގާ .1
 ސުވާސާ ރަނާ ދާނެތޯ އެއްއަގެއްގާ 

 ދަވާއެއް ދެވޭތޯ ފުދޭވަރުގޮތެއްގާ  

 ހަވާސާވެހުރެ   ދަންނަވާށީމެ އަދުގާ    

 

 

 ތަފާތާ ފަރަޤުތައް އައީ ފިޠުރަތުންކަން  .2
 ނިފާޤާނުލާ އެންގުނީ ޅެންބަހުންކަން 

  ކަންޝިފާ ހޯދި ހަތިޔާރު ބިންގާ ލެވުނު   

 ދިފާޢެއް ނެތޭ ހަނދުމަ ކޮށްލާ މިކަންކަން     

 .............ސުވާލެއް ކުރަންތޯ     

 

ނޑުދޮގެއްތޯ .3  ތިމާއަށް މިފޭއްސުނު އިލޮށިގަ
 ނަނީނާ ދޮގެއްތޯދިމާއަށް މިހިރަފެން

 ދިމާއެއް ކަމާއަދިބަހާނުވި ދޮގެއްތޯ 

 ދިމާއެއް ކަމާއަދިބަހާނުވިދޮގެއްތޯ   

 ނީ ކިިހނަކުންތޯޙިމާޔަތް މިއިންވާނެ   

 .........ސުވާލެއް ކުރަންތޯ    

 

 ބަހާ ޢަމަލުމީހާ ަވޒަންކޮށްދެނިއްޔޭ .4
 އަނހާބުއްދިޔާ އަޞްލުދައްކައިދެނިއްޔޭ 

 ވަހާކުލަ މިހެްނ މިހިރަގެންވަކިވަނިއްޔޭ  

 ޖަހާކަށް މިސާލެއްެގ ބޭނުންވިއްޔޭ   
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 ......ސުވާލެއް ކުރަންތޯ   

 

 ްނނޭ ޙިމާރުލްޤައުމު އެންގެވީވެސް މިހެ .5
 ޒަމާނުއްސުރެްނ ތަޖުރިބާ ލިބުނު ެހންނޭ 

 އިމާމުންގެ ެއންގުން ތަކުން އެނުގނު ހެންނޭ  

 ދިމާޔަށް ދަނީހުރެ ބަޔާންވެސް ވަމުންނޭ   

 ......ސުވާލެއް ކުރަންތޯ   

 .މ4-5-1982

 

 ކޮންފަދަ ޢަޖައިބެއްތޯ؟

 

 މަޝްޣޫލުގާ މައިންދާ އެދިޔާ ހިތޭ އުދުހި ގެން  .1
 ޙީ ގޮތުން ގޮވައިގެން ޚުޝްބޫގެ ރަންޒަމާނަށް ރޫ

 ވަކިވަކި އެޙާދިޘާތައް އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތި  .2
 ދެކިދެކި އެތާ މައިންއިރު އެޔަށޭ ވަނީ ގެނބެވިގެން 

 ކުރަމުން އެދިޔަ އަސަރުތައް އެތަކެއް ދަމެއް ވިޔަސްވެސް  .3
 ހުރަހެއް ދިމާވުމެއްނެތި ދިޔައީ އެހެްނމެ ދެމިގެން 

 

 ނިޔޭން މަޙުރޫމް އަދުވެފައިވާ ހުރިހާ އުފާ މިދު .4
 އަހުރެންގެހިތުގެ ތެރެޔަށް އެދިޔާ އެހިނދުމެ ވަދެގެން

 ރޫޙާ ހިތާ އެކީގާ ލޭ ފައިގެ ދުނިޔެއެއްގާ .5
 ރޫޙީ ޣިޛާގެ ރަހަތައް އެދަނީ މިހާރު ލިބިގެން 

 ނަލަ ރީތި ރީތި ފަރުދާ އޯކިޑްގެ ވެޔޮތަކުންވާ .6
 ތި ނަަލ އެޤުލްޝަން އެދިޔާ އެކީ މެފެނިގެން މަލަ ރީ

 ްސ މިދިމާ ބަާލ ލިޔަސްވެސް އެދިމާ ބަލާ ލިޔަސްވެ .7
 އެދިޔާ އެދޭ މަ ހުރިހާ ހިތްހަަމ ޖެހުްނ މެލިބިގެން 

 !ކޮންފަދަ މިއީ ޢަޖައިބެއް ކޮންފަދަ މިއީ ޢަޖައިބެއް .8
 ކޮންފަދަ ޔަކުންހެ މިދިޔާ މިވަގުތު މިހޭދަ ވެވިގެން 

 ހޮނިހިރު 5-5-2000  12:23

 

 ޙަޔާތަކީ 

 

 ޙަޔާތަކީ ބަލަ ލޯބީގެ ލޯބިލޯބި ޅެމޭ  .1
 ން ނުޖެހޭ އެކަކުެވސް ނުވާޭނމޭ އެކިޔާލަ

 ވޭނުގާ ިހމެނޭ ! ޙަޔާތަކީ ކަނޑެކޭ، އާދެ .2
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 އެހުރަސްވެސް ކުރުމަށް ރުުހމުގައި ޖެހޭނޭމޭ 

 ޙަޔާތަކީ އިޙްސާސެއްމެޔޭ މިތާ ލިބެވޭ  .3
 ހަލާކުވާ ހިތަކަށް ދިރުމަކީ އެއީވެސް މޭ 

 ޙަޔާތަކީ އެކަހެރިކޮށްލުމަށް ކިޔޭ ނަމެކޭ .4
 ޭނމޭ ހިޔާތަކާ ހުރިހާ ވަކިވެދާން ޖެހޭ

 ޙަޔާތް ކީއްވެ މަށާ ބޭވަފާވިޔަސް އަދުދެން  .5
 އޮޔާލިޔަސް ހިތުގާ އަބަދުވެސްކަލާވޭމޭ 

 ޙަޔާތަކީ ދިރުމޭ އަޞްލުގާ އެއީ ލޯތްބޭ .6
 ޙަޔާތަކީ ޢަމަލޭ ހަށިތަކާ ދިރޭދިރުމޭ 

 ޙަޔާތަކީ ހިނިތުންވެސްވުމޭ މިއިްނނެ ުމޅިން  .7
 ދެނީ މިވޭން ވަކިކޮށް ސިއްރުތައް ގެެނސްދޭމޭ 

 ޟައީފެކޭ އައިސްފައިދާ  ޙަޔާތަކީ ތެދެކޭ .8
 ޙަޔާތު ދޫކުރުމަށް ކޮންމެހެން ޖެޭހނޭމޭ 

 

 .މ10-12-1988

 

 

 .....ޖަވާބަކީ 

 

 ރުހުން އުފެދޭނެނީ ރުހެވޭ  ގޮތް ސިފަތައް ހުރީމާތާ .1
 ފުހުން ކެނޑި މޫުނ އަލިވާނީ ތަސައްލީއެއްލިބެންޏާތާ

 އިރާއި ހަނދާ ވިދާ ތަރިޔާ ނިވާވެމުޅިްނ ެމ ޣާއިބުން .2
 ނުވާނޭތޯ ލާލިއްޔާ ހިޔެއްތިޔަހެންތްތައް ބައިރާ ގޮ

 ކުށުން ފުރިފާތިބޭބަޔަކަށް އުފާވެރި ދާއިމީ ގުޅުމެއް .3
 ހުރުން އެކަށޭކަމަށް ވަންޏާ ިނމޭނޭ މީތަނެއް ނޫންތާ 

 ވަހާކުލަޔާ ތަފާތުކިތައް މެލާމެލިތޯ ބަދަލުވެދަނީ  .4
 ފަހާކުރިޔާ ބަލައިލިއްޔާ މިގޮތްތައް ވިސްނިދާނޭތާ

 އްޗަށް ރީތިކަން ދިނުމާ ނިމީރަށް މީރުކަންދީފާ ނުރީ .5
 ނުމީހުންީމސްކުރަން އުުޅމީ ުހނަރުވެރިކަމުގެ ހިންތާތާ 

 ބިލާހެއްކަން އެނގޭއިރުގާ މިދުނިޔޭން ފެންނަހާަކމަކީ  .6
 ބިލާހޭ އޭގެ ތަރުތީބުން ނެތެން ވީ ސާފު ޢިބުރަތްތާ

 ދިރުން ލިބުމަށް ގެނެސްދޭ ނޫރަކީ އެއްޔޭ އިރާއިހަނދޭ  .7
 އްދީ އަޞްލު ޤުދުރަތްތާ އިރުން ހޫނާ ދިރުން އައްޔާ އުފެ

 ފަނާވެހިނގައްޖެޔޭ ދުނިޔޭން ތަފާތާ ހެއުލަފާ އަބުރާ .8
 ވަޓު އޭގެ ހިޔަނީގާ އަޅާފާ މީ ޙަޤީޤަތްވާބަނާ
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8-12-1988 

 

 އިމްތިޙާނެއް 

 

 ވިސްނުމަށް އައި ނޫރަކުްނނޭ އިްސޖަހާލަްނ މިެޖހުނީ  .1
 ގިސްލެވޭ ފަދަ މޮޅިޔަކުންޭނ ހިތްރޮމުން ޭލ އޮހޮރަނީ 

 ން މިއެނގުީނ ވަގުތު ދިޔަވެސް މާފަހުން އިމްތިޙާނެއްކަ .2
 ދެންހަދާނީ ކިހިނަކުންތޯ ހީވެ ދެއަތޭ އުފުލުނީ

 ކަޅު އަނދިރިކަން ގަދަވެފައިވާ ޖަންގަލީްނ މަގު ހޯދުމަށް .3
 އަޅުވެތިވެގެން އިނދެ ދުޢާއޭ މޮޅިވެރޮވެމުްނ ކުރެވުނީ 

 ކޮންކަހަލަ ދަށު ދަރަޖައެއްގާތޯ އުޅެވުނީ ހުވަފެނުން  .4
 ެއންމެ މޮުޅމޮުޅ ވަގުތުތަކުގާއެފެނުނީ އެންމެ މަތިވެރި

 ހާދަދެރަޔޭ ހާދަދެރަޔޭ މުޅިހިތާ ނަފުސާ އެކީ  .5
 ހާދަހާ ފުން އަނދިރި ކަނޑަކަށްޣަރަޤު ވެގެންއުޅެވުނީ 

 

 އަލިހަވާސާ މަްނޒިލެއްގާ އުފަލުގާ އުްނމީދުގާ .6
 ހަލިހަލިވެގޮސްގޮސް މަހުއްޓާ ބަލިވެގެންއިނދަ އެެޖހުނީ 

 ހަކަތަޔެއް އޭރުގާ  ހޭއެރީމާވެސް ނެތޭ އެއްެވސް .7
 ހޭއެރީމާ އޭރު އުޅެުވނު ަމންޒިލަށް ގޮސްވަދެވުނީ 

 ނަމަވިޔަސް ހިތް ހީަވނީ ފިތިބާރުވެވިފައިވާ ހެނޭ .8
 ހަމަޔަކަށް އެޅި ހިތްސަާލމަތް ވާނެގޮތަކަށް އެދެވުނީ

 ދެން ނަގާނީ ކޮންކަހަލަ ާރޅެއް ކަމެއްެވސް ނޭގެޔޭ  .9
 ރެވުނީ ދެން ހަދާނޭ އުކުޅަކާ މެދު ފިކުރުކޮށް ކޮށް ހު

 

 .ހ13-11-1418

 ބުރާސްފަތި . މ10-3-1993

 

 ހަތްދިހަ ހަގޮށް ދުވުނު ހިނދު 

 )އަހަރު ފުރުނު ދުވަހު  76(

 

 ހިތްވަނީ ޙަމްދާޘަނާއިން ފުރިފަޔޭ އަބަދަށްޓަކާ  .1
 ހިތްރުހޭހާ ނިޢުމަތެއްވެސް ދެއްވުމުގެ އުފަލަށްޓަކާ

 އެންމެ ޅައިރުއްސުެރ އަދާހަމަޔަށް ވަޒަންކޮށް ބެލި ހިނދުން .2
 ންނެވޭކަށް ހަމަމިނޫްނ އެއްޗެއްނެތޭ އެކަމަށްޓަކާދެ
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 ޅައިރު އެޅެވުނު ބިންގަލަށް ިވސްނާލިޔަްސ ޝުކުރުން ފުރޭ .3
 އެއިރު އެޅެވުނު ބިންގަލެއްގާ ހުރިެއ ޮމޅު ކަމަކަށްޓަކާ 

 ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހަކަށް ސިކުނޑީގެ ދޮރުތައް ހުޅުވިގެން  .4
 ށްޓަކާ ސުވަދަރުމައިން ސިުކނޑި ތާާޒ ވާކަމުެގ ފަޚުރަ

 ލިބުނު އަލި ގަދަ ނޫރަކުން އެތަކެއް ިހސާބުގެ ދުރުމިނަށް  .5
 މިބުނިހެން ދެވި އުނގެުނމަށް އައިއިތުރު ފަހިކަމަކަށްޓަކާ

 ނުހަނު ދޭތެރެތައް އަވަސްކޮށް އަންނަ ގިނަގުަނ އިމްތިޙާން  .6
 ނުހަނު ފުން އަނދިރީގެތެރެއިން ދައްކުވާ ރަމްޒަށް ޓަކާ 

 އްވަމުްނ ކުރި އަރުަވމުން އަންނަ ތަރުތީބުގެ މަތީން ހޭލަ .7
 ގެންނަ ތަމްރީނުންލިބޭ މޮުޅ ފަރިތަވުން ތަކަކަށްޓަކާ 

 ހިތް ކުޑައިވާ ފަދަކަމެއް ދިރި އުޅުމުގަިއ މެދުވެރިވިޔަސް  .8
 ހިތްވަރުގެ ކަމެކޭ ހިތާ އެލިބޭ ިހމޭން ަކމަކަށް ޓަކާ

 ކަޝްފުވުންތައް ދައްކުވައިދިން ސިއްރުތައް ފުއްކުދިކަމުން .9
 ންހަނާއިން ވިލުނުއަލިުވމަށްޓަކާހަޟްރަތާ އެކު ވަ

 

 ލެއްވެވުންއެދި ގެންވަމޭ ރަޙުމަތް މިގޮތުގާ ދާއިމަށް  .10
 އާޚިރަށް އަބަދަށްޓަކާ  ދެއްވެވުން އެދި ރުއްސަވައިފުން

 ސާދަ ސައްތަ ނަވާރައިން ޞަފަރުގެ ނަވާވީސް ދުވަހަކީ  .11
 ހަތްދިހަ ހައަހަރުގެޢުމުރެއް ހަމަމިދުވަހަށް ޓަކާ! އާދެ

 

 .މ1998-6-24  1:30ރޭ 

 ބުދަ . ހ29-2-1419       

 

 ހިތަށްވެސް ނާރަޔޭ 

 

 ހިތަށްވެސް ނާރަޔޭ މިގޮތަށް މިފަދަ އަހަރެއް ލިބޭނެއެކޭ  .1
 އެތައް އަހަރެއް ވުމަށްފަހުގާ މިފަދަ ބަދަލެއް ވެދާނެއެކޭ

 !ދިމާ އިދިކޮޅު ދެމަގު އެކުގާ އަިއސް ކުރިމަތި ުވމުން ައސްތާ .2
 ތެއް ވެދާނެޔެކޭއަމާޒު ހިފަން ދެމަގުއެކުާގ ޖެޭހނެ ގޮ

 އެހެން ނަމަެވސް ވެވޭޝަރުޠެއް އެއިން އެްއ މަގުެގ މައްޗަށްވާ  .3
 އެހެންވެ ހިތާމައިން ހުއްޓާޝަރުޠު ފުރިހަަމ ވެދާނެ އެކޭ 

 އެއީ މަގެކޭ ހިތާ ރޫޙަށް އުފާލިބި ދޭ ލޮލަށް ފިނިވާ  .4
 އެއިން އެދެވުނު ގޮތަށް އެދެވޭ އުފާ ދުވަހަކު ލިބޭނެޔެކޭ

 ރިހަަމ ވެފާ އޮއްވާ އަލުްނ ދެން އޮތްމިހުރިހާކަން މިހެން ފު .5
 އެހުރި އުނދަގޫ މިހާ ލުިއލުއި ގޮތެއްގާވެސް ފިލާނެޔެކޭ 
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 ވަފާތެރި އަދި އެހާ މޮޅު ޑޮކްޓަރުންާނ އެފަދަ ނަރުހުންތައް .6
 ތަފާތެއް ނެތި މިހާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގާވެސް ލިބޭނެޔޭ 

 އަށްهللا މިހުރިހާ ކަްނމިހެން މިގޮތަށް އިރާދަކުރެއްވި  .7
 ަހމަ ނުާލ އެކަށޭނަ ޝުކުރެއް ކޮށްލެވޭނެޔެކޭވަހުމަކާ 

 ހަޔަށް އަށެއް ހަމަކޮށްލުމަށްފަހުގާ ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދި .8
 ސަތާރަވި ހޯމަ އޯަގސްޓުން މިފަދައިންވެވި ނިޭމނެޔެކޭ

 އެއީ ތިންގަޑި އިރުގެ ަކމަކަށް ވިޔަސް ސިުހމެއް ބިރެއްުނމެވާ  .9
 ކޭއެއީ އުފަލުން ފުރޭނޭ ފަދަ ކަމެއް ކަމުާގ ވެދާނެއެ

 ގެޔަށް ދިއުމުގެ އުފާ ބުދަ ދުވަހު ލިބިގެން ދާނެކަމަކަށްވެސް .10
 ހިޔެއްނުކުރަން މިހާއަވަހަށް ލުޔެއް މިކަމަށް ލިބޭނެޔެކޭ 

 

 

 

 

 ޢިޝްޤަކީ ތޯ؟

 

 ޢިޝްޤަކީ ތޯ ހާދަ ވަރުގަދަ މަޢުނަވީ ޖަޛުބާތެކޭ  .1
 ޢިޝްޤަކީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް ޤުދުރަތުގެ ފުން ސިއްރެކޭ 

ނިޑ ފާމަރުވެފާ .2  ހެން އެއްލިފާ ސަހަރާތެރޭ ޙިއްސު ކެ
 އޮތް ހިތެއް ނަމަވެސް ދިރުން ދީފާނެ ޭއ ގަދަ ނޫރެކޭ

 ޢާޝިޤުންތައް ގެންދެޔޭ އެބަ މާމަތީޢާލަމްތަކަށް .3
 ޢާޝިޤުންނަށް އޭރުލިބެނީ ހާދަމަތިވެރި އުފަލެކޭ 

 އޭގެ އަސަރުން އޭގެ ބާރުްނ އޭގެ ފުން އިޙްސާސްތަކުން  .4
 ލާ ގޮތްތަކޭނޭނގި ހުއްޓާ ޖައްުވ އެކުގާ ބަދަލުކޮށް

 ވަކިވެގެން ދާފަޅި ސިކުންތެއް ގުނަވެޔޭ އެއްލައްކަޔަށް  .5
 ކެކުޅުމާ ވޭްނ ލިއްބުމީ މިރޮނގުން ުއޖާލާ ހެއްކެކޭ 

 މިފަދަ ޙާލަށް އަންނައިރު ހިތުގާ ޤަދަރު އުފެދޭގޮތުން  .6
 ސިފަކުރަން ނޭނގޭ ކަހަަލ ލިބިފައިވަނީ މިޢުރާޖެކޭ 

 ޑުވިގެން އާޚިރު ގައި ހިތުގެ ސިންގާ ސަނާގަިއ ވެ! އާދެ .7
 ދާވަގުތު ވެވެނީ އަސަރު ހުރި ފުންނިކަްނ ޤުރްބާ ނެކޭ

 އެއްޔޭ އުފަލަކީ އުއްމީދަކީ މުޅިހިތް އެދޭ،! އާދެ .8
 ދާނަނޭދޭ ލޯބިވެތިއޭ ސިއްރެކޭ ފާއިތުވެގެން 

 ޢިޝްޤަކީ ތޯ ދުނިޔެ ހެކިވާ އެންމެ ގަދަބާރޭ އިނގޭ .9
 ޢިޝްޤް އެކަމަކު ދަންނަނީ މީހުން ތެރޭްނމަދު މީހެކޭ 
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 . މ15-10-1968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިޖްތިމާޢީ ޅެން 
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 ހިތްތަކުގެ ރާނީ 

 

 ކިޔަނީ  މިއިންގްަލންޑުގެ ފިނިފެންމަލަށް ވަދާޢު  .1
 ވިޔަވެސް ނުވާވަރަށް ތިޔަ ލޮބުވެތި މަލަށް ވަދާޢު

 ކިހިނެއް ފިލާނެނީ އަމުދުން ހިތްތަކުން ކަލާ .2
 ދާޢުސިހިދާ ކަހަލަ ިމސާލެކެ ނާދިރު ތިޔަ ވަ

 ބަލިމީހުން ފަޤީރުން ނިކަމެތިވި ުކޑަކުދިން .3
 މިލިގެން އުޅުއްިވ ގޮތް ދެކެ ރުހިފާތިބީ ވަދާޢު 

 ޝާހީ ޙަޔާތަކަށް ކަމަށް ރުހިވަޑައިނުގެން .4
 ޝާހެއް ކަމަށް ވަޠަން  ހަމަލެއްީވމުއޭ ވަދާޢު

 ޝާހީ މަޤާމަކުން އެހެަނސް ވަކިވުމެްއ ނުވާ  .5
 ދާޢުޝާހީ ފަޚުރުގެ ދެމިހުރި ފަޚުރެއް މެޔޭ ވަ

 މަޑުޮމޅިކަމާއެކީ އަދި ހިތްޕުޅުެގ ތިރިކަމުން  .6
 ފަނޑުވުން ނުވާެނ ނަންފުޅަކަށް ވެއްޖެޭޔ ވަދާޢު

 އުއްބައްތިއެއް ފަދައިންނެ ވަނީ ދިއްލި ވައިތެރޭ  .7
ނޑެއްނުވެޔޭ ރޭ ވިޔަްސ ވަދާޢު  އުއްމީދުކެނޑި ފަ

 ނިމިގެން ދިއުން އެީއ ހަަމ ޤާނޫނެ ޤުދުރަތީ .8
 މިެގން ވެޔޭ ވަދާޢުނަމަވެސް ކަލާެގ ނަންފުޅު ދެ

 ކަލާގެ ރީތި އުޖާލާވި ފަރިކަމޭ ! އަސްތާ .9
 މަސްތުން ދުނިޔެ އެކީ ަހމަ ފުރުވައިފިޔޭ ވަދާޢު

 އަބަދަށް މިދަން މަރުން އަލިކަން ފޯރު ވާަނމޭ  .10



 94 

 އަބަދަށް ވަޠަން ގެ ރަންކަމަނާ އަށްޓަކާ ވަދާޢު

 ހިތްވަރު ކުރާ ނަމޭ ަހމަ ހިތްވަރު ކުރާަނމޭ  .11
 ލޮލުން ކަރުނަޭއ ވަދާޢުނަމަވެސް އެނީަރނީ ދެ

 ނަޒަރުން ދިޔަސް ކަާލ ހަަމ ހިތަކުން ނުދާނެޔޭ .12
 ވަޒަނެއް ސަފުން ނުާވނެ އުފާ ދެއްވިހާ ވަދާޢު

 އުނިކަން ލިބުނު ވަރެއްހަަމ ކަމަާނ އަކަށް މިހާރު  .13
 ނުކުރެއްވެވޭ ނެޔެ އިޙްސާސެއް ޔަޤީން ވަދާޢު

 ބިންވަޅު ނެގިއްޖެޔޭ ] ޑަޔާނާ[ހިތްތަކު ތެރޭ  .14
 ަކމުގާ ވެއްޖެޭޔ ވަދާޢު] ކުއީން[މާތް ހިތްތަކުގެ 

 

 އާދީއްތަ. މ1997-8-5

 . ހ14-5-1418. މ1997-9-16

 

 ......ޙަޔާތުގެ ގިނަ ބައިވެރިންނަކީ 

 

 އެއީ ޢަމުދުން މުޞީބަތަކަށް ވަރަށް ގިނައިން ވެފާމެވެޔޭ .1
 އެއީހުރިހާ އުފާތަކަކަށް ޒަހަރުލާ ފަންޏަކަށް ވެދެޔޭ 

 އެއްޔޭ ހިތާ ހުއްޓާ ޙަޔާތުގެ ފަޚްރުވެރި އުއްމީދަކީ  .2
 އޮޔާއެކުގައި އެހެންގޮސް ހާދަހާ ބަނދަރެއް ހިފާއުޅެޔޭ 

 ޚިޔާލާ އެއްގޮތެއްނުވެގެން، ހިތާމައިގާ އުޅެްނ ޖެހިެގން، .3
 ނިތާމޫނާ ުމޅިން ަކޅުކޮށްލުވާ ބާރެއްކަމަށް ވެދެޔޭ

 ކުރާ އިންޒާރައް ުނމެލާ ތުރާލާ ބުރަ އަތަށްދީފައި .4
 ހޫނުފެން އަޅަޔޭ އަރާމީ އެންެމ ފޮނި ދައުރަށް ވަދާޢީ

 މިކަންކަން ޢާންމުީވ ވަރަކީ އޮޔާވައިގާ މިއަޑު ހުރެޔޭ  .5
 މިކަން އެތަކެއް ފަހަރުކަންފަތްތަކަށް އަރަމުންމިހާރުދެޔޭ

 އަދުގެ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުގައި ތަޢާރުފް ރާއްޖެވާއިރުގާ .6
 މަދަށުނުވާކަން މިކަންކަމުގަިއ އެނގޭކަށް ކައިރިވެސްނުވެޔޭ 

 ހަދަމުން ދުލުން ވިހަތީރުތައް އުކަމުން  ހިތަށް އެރިހާ ގޮތެއް .7
ނޑުވައެއް ނުލަޔޭ   އެތަން މިތަނަށް ފަލީތާލާން އުޅޭ ގޮތްކަ

 ވިޔަސްނާދިރުމިސާލެއް، އޭގެ ނިސްބަތުގައި އުފާވާނޭ، .8
 މިވެސް އެހެަނސް ދިފާޢީބާރަކަށް ކަމުދާވަރެއް ނުވެޔޭ

 ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއެއް ނަމަށް އެކަށޭނަ ސިފަތަކުގާ .9
 ނިކަން ޖަރީވެވިގެން، ތިބުންލާޒިމުކުރަްނ ޖެހެޔޭ ގަޔާވެ

 

 .މ10-10-1982
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 ހިތްބަދަލުވުން 

 

 ޙަޤީޤަތުގާ އަޅާއީ ބޭވަފާތެރިއެއް ކަމަށް ނުވެއޭ .1
ނުޑ ހިތަކަށް ވިއަސްނުވެއޭ   ޔަޤީނުންވެސް ކަލާގެވަނީ ދަގަ

 އެހެންވީމާ ހިނާގ ހިތުގާ ރަޙުމް ހުރި ސާފު ަހމްދަރުދީ .2
 މަށްހުރަސް ނާޅާ ކަމަށް ނުވެއޭ އެހެން ތަފްޞީލުކޮށް ދިނު

 ބަޔާން ނުކުރެއްވުމުން ތަފްޞީލުކޮށް ހުރިހާމެ ސިއްުރ ތަކެއް .3
 ބަޔާންކޮށް ދޭމެއޭ ރާޑަރު އެހެންވީާމ ދޮގެއް ނުވެއޭ 

 ނަތީޖާތައް ލިބެން ފެށުމުން ހިތުން ކެހިގެްނ އެގޮތް ދިއުމުން  .4
 އޮތީހަމަ ޖެުހމަކަށް އައިސްފާ އަސަރުކުރުމެްއ ދެނެއްނުވެއޭ

 

 . މ10-12-1976

 

 ދިވެހި ދިރިއުޅުން 

 

 ދިވެހީންނަކީ އިހުގައި ކެރޭ ތެދުވެރި މަސައްކަތްތެރި ބަޔެއް .1
 ދިވެހިންތެރޭ އެކުވެރިކަމާ އަޚުވަންތަކަންވެސް ހުރި ބައެއް 

ނޑުހައްދަޔޭ .2  ފިރިހެންވެރިން މަސްބާނަޔޭ ގަސްއިންދަޔޭ ދަ
 ހިރިލަން ނުކެރިޔެއް ނުތިބެޔޭ އާވެރިކަމަށް ކުޅަދާނަޔޭ 

 އްޔާ ގަލަށް ކެނޑިޭނޅިދޭ ވިއްޔާ ހަތާ އަރުވާނެޔޭ ވެ .3
 ފައްޔާއި ރިޔަލާ އޭރުގާ   އިްނޖީނަކަށް  ދޫނުކުރެވޭ 

 އުވަވެސް އަމިއްަލ އަތުން ދަވާ ބޭނުން ހިނދަކު ނެގިދާނެހެން  .4
 އުވަވަޅު އަޅާ ރައްކައުކުރޭ އެތަކެއް ޒަމާނަށް ހުންނަހެން 

ނޑުތެރޭ ވަރުކޮށް ދިވެހި ހަ .5  ކުރާ އެކީ ރާނަންގަވަން އުވަގަ
 ރާނާ ހަދާތަންތަން ސަފުން، ގަދަފަދަ ކުރޭ މިކަމާ އެކީ 

 ކުނބުރާންކޮށުން ދިވެހިންތެރޭ ހައިކޮށްނުލާ ހިނގަމުންދެޔޭ .6
 ކުނބުރާން ގޮވިން ދަތުރަކު ނަގާ ފައިދާ އެއިން ބޮޑުވާނެޔޭ 

 މަހުކަށިނެގުން ކަށިކުނޑިތެޅުްނ ހާަމސްނެގުން ހައްތާ މިއީ  .7
 ކަންތައްތަކޭ ފައިދާ މިއީ އަހުރެންގެ ރަށްރަށުގާ ކުރާ

 ވިޔަފާރި މޫސުން ޖެހުނުމުްނ ބޭރަށް ދަތުރުތައް ކޮށްއުޅޭ .8
 ވިޔަފާރިޔަށް އަތޮޅުގެތެރޭ ދުއްވާ ނަފާކުރެވޭ   އަޅޭ

 ޔަކަށް ބޭނުންވެޔޭ ] ފުރަވެރި[ދަނޑުމޫުސމަށް ފެށުމާއެކީ  .9
 މަޑުަމޑު ޮއމާން ދޮންވެލިމަތީ ކިޔަވާގެވެްސ ހުންނާނެޔޭ 
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 ކަންވެރިން ެހނދުނާ ދިޔަސް އަންނާނެޔޭ  އެދުރުން ޙަކީމުން .10
 އެދުރުން ތެރޭގާ އަޅުވެރިން އަދި ޢާލިމުން ިހމެނޭނެޔޭ 

 ދަނޑުތައް ކޮށާ އަންދާފަޔޭ ފަސްގަނޑުޖަާހ ނިންާމލަނީ  .11
 އޭދަނީ] އިހުރުވެރިޔާ[މަޑު މާ އަބުއި ަކމަކާ އެކީ ދެން 

 ފުރަތަމަ ގޮވާމުގެ އެތިކޮޅެއް މަތުރާލަނީވެސް އިރުވަރުން  .12
ނޑަށް އުކުން ފުރަވެ  ރި އަތުން އެއުކާލުމުން ފެށެނީ ގޮވާން އެދަ

 ގަސްތައް ފެޅީމާ ެއޖެހުނީ އަންެހންވެރިންގެ މަސައްކަތޭ .13
 ޖަަހން ކެތްތެރިވެގެންމެ ތިބޭނެއޭ ] ތޮށަ[ލަސްނުވެ ދަނޑަށްގޮްސ 

ނޑުހެދި މުިޅންމެ ނިމޭނެޔޭ  .14  ރަނގަޅަށް ހެދޭނަމަ ތިންަމހުން ދަ
 ތް ދޫކޮށެއް ނުމެލާނެޔޭ ހަގުނާދޮށިން މި ަމސައްކަތުން އަ

ނާޑ، ތޮށްޓާ އޮށާ ވަކިކޮށް ހަދާ .15  ހުރިހާ ގޮވާމެއްވެްސ ކަ
 ހުރިހާކަތުން އެއްބާރުލާ ނިންމާނެީނ ބަސްތާ އަދާ

 މިދުވަސްވަރަށް އުޑިއެނބުރެމުން ޖޯޝާއެކީ ހުރެދާނެޔޭ .16
 އަދިވެސް އެހާ ތާޒާ ކެއުްނ ބިންބިން ލިބެން ހުްނނާނެއޭ 

 ބެހިފައިއެގާރަބަޔަށް ކަމުންދިވެހިންގެ މަސްވެރިކަންވަީނ  .17
 ދިވެހިން އެގާރަ މިކެއުޅުކަްނ ކުރަނީ އެގާރަ ގޮތަށް ސަފުން 

ނޑުމަާހ ފަރުމަހުގެ އޮތަކަސް ކެުއޅުކަން  .18 ނުޑ ގޮތެއްގައި ކަ  މައިގަ
 ޢައިބެއް ނުފެންނާނޭ ގޮތުން ބައިބައި ވެފައިވޭ ކެއުޅުކަން

 ަކން ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަާމ ތިލައިން ކުރާ އެްނ ކެއުޅު .19
 ފަޅުއެއްލުމާ ރޮދުލުން ވެޔޭ އަދި ޭހމަހާ މާކެއުޅުކަން 

 ލާނދާ އުކުން ދިގުދާއެޅުން ފޮއިރަތްމަހާ އަދި ހުޅުފަނާ   .20
 އާދައިގެކަމެކޭ ދިޔުމަކީ އަދިދޭ ތަދާވެސް ނެތި މަށާ

 ކަހަނބާއި ވެލަޔާ މުށިމަހަށް ދިޔުާމ ކަހަނބު އެޅުވުްނ މިއީ  .21
 ޅު ަކންކަން  މިއީ ބެހެވޭގޮތުން ވަކިކަންކަމޭ އެހެނަްސ ކެއު

 ލިޔެލާ ޖެުހން ލާ ފެންކުރުްނ ލާ ހިންުގމާ އަރިޔަށް ލިޔުން   .22
 ލިޔެފާ ކަނޑާ ބިންވަުޅނެގުން އަދި ިހމެނެޔޭ ދިގުހަރު ލިޔުން 

 ފޭރުން ތިލޭރުންވެސް ވެޔޭ ކަނބުރުން މަދެއް ނުމެާވނެޔޭ  .23
 ބޭރުން އެތެރެކުރެވޭ މެޔޭ އޭރުއްސުރެން ގޮތަކީ މިޔޭ 

 ތަކަށް ނައިބޮލި ފިސާރި ަކނޑާނެޔޭ ކުރަހާލެވޭ ފަރުމާ  .24
 ވަރުވަރުގެ ހަނުގާ ޖަްއސަމުްނ ކަރުވެސް ނަާގ އޮފު ލާނެޔޭ 

 މަސްދަތްފިޔޮހި މީ ހާދަހާ ޢިއްޒަތް އަރާހުިރ އެއްޗެކޭ  .25
 ރަސްމީ ޢަޒީުޒން ފުށުނގުގާ ޖެްއސެވި ޝަރަފުވެރި އެއްޗެކޭ 

 ކިއްސަރު ވަާޑމަށް ހިެމނެނީ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވަޑިަކމޭ   .26
 ވެގެން ގޮސް ފައިވަނީވެސް މާވަާޑމުގެ ކަންަކމޭ  ޙިއްޞާ

 ތެދުއުއިގެ ވަޑިކަން ފަހިވެފާ އޮފްދާރުކަން ގަދަވާނެޔޭ   .27
 އެދުރުން ބުނާހެން ގަލުވަޑާން ުއނދަގޫވެފާ ކަވި ވާނެޔޭ
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 ލިޔެފައި ބަހައްޓަން ރީތިކޮށް ބޭނުންކުރާ މޮޅުމޮުޅ ލިޔުން  .28
 ލިޔެފައިވަނީ އަނދުނޭހިޔާ މާ ރީތިރީތި ދަވާދަކުން

 މިދަވާދު ހެދުމަށް ރާހުތާ ވަކި ދެއްޔަކާ ހޯދާނެޔޭ .29
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 މިހިރަ ހުރިހާގޮތުން ހިތުގާ ދަބަރު ެޖހިކަޅުވެފައިވަނިކޮށް .12
 ކިހިނަކުން ހެޔޮ އަސަުރ އެހިތަށް ކުރާނީ؟ ތަންފުކެއްވޭ ތޯ؟

 ޅަށް،ނިކަން ދަންނާށެ ފުރަތަމަޔަށް ތިމާއީ ކާކުކަން ރަނގަ .13
 މިކަންދެނެ ގަންނަހިނދު ސިުކނޑިްނ، ދޮރެއްފަހެ ނުހުޅުވޭނޭތޯ؟

 އެހައިރުން ވިސްނި ުކޅަދުންވަންތަކަން ވެދެދާނެޔޭ އެހިތަކާ .14
 އެހައިބަތުވަންތަކަން އެހިނދުން ހިތަށް ސާބިތު ނުވާނޭތޯ؟

 މިއީ އަޞްލޭ މިީއ ސިއްރޭ ތިކަންކަްނ ޙައްލު ކުރެވޭނޭ  .15
 ވާޔާ އަދި ޝިފާނޫންތޯ؟ދަމިއީ ދަބަރާ ކިލަނބުފިލުވާ 

 މަގަށް އެޅި އަލިވެގެްނ ދިއުމުން، އެނގުންތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން  .16
 އަގަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކުން ދަރަޖަ މަތިވެރި ނުވާނޭތޯ؟

 އަމުރުފުޅަކާ ޚިލާފުވުމަށް އެވާޖެހިލުްނ އެޔޭ ތަޤުވާ .17
 ކަމުގެ މަތިވެރިކަާމ ބާރޭ މިީއ ވިސްނާނުލައްވަންތޯ؟

 ތަކާދަތިތައް ފިލާގަދަބާރު ލިބުނިއްޔޭ  މިހާރު ހުރަސް  .18
 މިހާރު އުފާވެ ހިނިތުންވާ ޙަޔާތެއް ފެށެވުނީ ނޫންތޯ؟

 

 .މ1994-2-28ހޯމަ   9:45

 

 މައެއްގެ ޝުޢޫރު 
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 ހާދަހާ މޮޅިވެރިކަމެްއ ދަރިފުޅުމެނާމެދު އުފެދެޔޭ .1
 ހާދަވަރަކަށް ރޮވި ހިތުގެ ޖަޛުބާތު ކަރުނައިން އޮހޮރެޔޭ

 މަ އެްނމެ އަގުބޮުޑ ވަގުތަކީހަލްވަތުގެ ވަގުތޭ ލިބޭހަ .2
 ބަލާ އެހިނދު ކަޅު ކުރިތަކެއްހެން ތިޔަކުދިން ފެނިގެންދެޔޭ

 ދެންއެވާ ގޮތާ މަންމަޔަށްވެސް ނޭނގެޔޭވާގޮތްގޮތުން .3
 ދެންނެވުންތައް ދަންނަވަންވީ، ދެންނެވޭގޮތް ވޭމެޔޭ 

 ސަޖިދަޔެއް ކުރުމެއް ފޮތެއް ބެލުމެއް ނެތީމާހިތްއެކީ .4
 ންނާނީ އަނދާބޮލިކައިފަޔޭތަޖްރިބާއެއްނެތިމެ އޮ

 އެހެނެހެން ހުރިހާ ަކމެއްގާ ހާދަރަނގަޭޅ ތިޔަކުދީން .5
 ދަހިވެ ދީނަށް ލެނބި ލުމެއްނެތުމުްނ އެކަން ގެއްލޭނެޔޭ 

 ހިތުތެރޭ، ހެއްދެވިފަރާތަށް ލޯބިވެތިކަން އުފެދިގެން  .6
 އިތުރުވާން ނުފަށަންޏަކާ ހިތްއަލި ވެގެން ނުމެދާނެޔޭ 

 އްވި ގިަނ ނިޢުމަތްތަކަށްވިސްނަމުން ދާށޭ ތިމާއަށް ދެ .7
 އިސްދަށަށް ނުޖެހޭނެ ސަބަބެއް ކަށަވަރުން ނޯންާނނެޔޭ

 ބުއްދިޔާ އަދި ވިސްނުމޭ އަތްފައިގެ ހެލިފެލިވުންތަކޭ .8
 ޙުއްޖަތާ ހުނަރޭ ދުލޭ އަދި ލޮލުގެ އަލިކަންެވސްމެޔޭ 

 މީގެ އިތުރަށް ވެސް ވަށައިގެން ަހމަވަނީ ނިޢުމަތްތަކޭ .9
 ާހ ތަރައްޤީ ވާނެޔޭމީގެ ތެދުވެރި ހެކިތަކުން މީ

 ވިސްނުމާ ބުއްދީގެ ދޮރުތައް ހުޅުވެމުްނ ދާ މިންވަރަށް  .10
 ޖިސްމުގާާވ ޙިއްސުތައް ފުރިހަމަވެގެން ދާޭނމެޔޭ

 ދަތުރުކުރަމުން ދާނެ މަގުތައް ފޮތްތަކުން ފެންނާނެޔޭ .11
 ދަތުރުއެމަގުން ފެށްޓުމުން މަތިވެރިވަމުން ދެވިދާނެޔޭ

 އީމާންވެގެން  އެއްކަމެއްވެސް ބާރުދަށުގާ ނެތްކަމަށް .12
 ދެއްކުމެއްނެތި ހެޔޮކަމެއްގާ އަބަދު ހުންނަންވާނެޔޭ 

 މިހިނދުވެސް ަހމަ ގެންދަވާފާނޭކަމަށް ހީކޮށްތިމާ  .13
 މިހިނދުވެސް ތައްޔާރުގާ ހުރުމަށް އެދެން ަހމަވާނެޔޭ 

 މިގޮތުގާ އިޞްލާޙުވާކަން އެނގުމަކީ މަްނމަގެ އެދުން  .14
 މިގޮތުގާ އިޞްލާޙުވުމަކީ  ދިންނަވާނޭގޮތް މެޔޭ 

 މަންމަޔެއް އަބަދަކު މިެހން ބުނެދޭކަށެއް ނީންނާނެޔޭ  .15
 މަންަމމިވަނީ ޢުމުރުގައި ހަތްދިހަތިނެއްވެސް ފުރިފަޔޭ 

 

 .މ29-4-1995

 .ހ3-5-1416

 

 މަދްރަސާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން 
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 އަލިވިލެން ފެށުމާ އެކީގާ ތެދުވެލެނބިލާ އަދަބުވަން .1
 ަރން ކަލިމަފުޅު ކިޔަމުްނ ޛިކުރުގާ، ހިނދުކޮޅެއް ބޭނުންކު

 އަލިމިދޭހަށް ފެތުރިލީމާ އާވެގެން ދާއުފަލުގާ .2
 އަލިއަވަސްވަން މަދްރަސާ އަްށ ދެންއަހައި ކިޔަމަން މަވަން 

 ރާޙަތަށް ލިބިދޭވަގުތުގާ ސާޢަތުންކުރިމަތިވިހާ .3
 ޔާރަކާ އެކުގާ ތަހައްދީ ރުހުމުގާ  ހުރެގެްނ ކުރަން 

 އެންމެނާވެސް ވާދަކުރަޭމ ކިޔެވުމުންާނ ހިތްވަރުން .4
 ނގަކުްނ ރޫޙުދިރުވާ ޝައުޤުވެރިކަން އާކުރަންކޮންމެ ރޮ

 

 ކޮންމެ ތާރީޚެއްމެ އަހުރެްނ އަހުރެން ުގޅިގެން ހިނގާ  .5
 އެންމެ ޮމޅު އަޚްލާޤަށާ ޢިލްމަށާ ބިނާކޮށްފައިމެވަން 

 

 .މ17-10-1988

 

 ތިޔަހީކުރެއްވިހެނެއް ނޫން 

 

 އަހިލަންކައަށް ވިއަސް ބަހަކާ އަކުރަކާވެއޭ  .1
 އަދި ފޮތެއްވެޔޭމަހިލަންކަނޫނަކަސްގޮތަކާ 

 އެތަކެއްޒަމާން ކުރީއްސުރެ ވާރުތަވަުމން އައިސް  .2
 މިތަނަށް ޘަޤާފަތެއް ލިބިފާ ކަށަވަރުން ވެޔޭ 

 މިދެކޭ އެހެން ިމސާލު ފަދައިން ޙައްޤަކަށްވެފާ  .3
 ތެދެކޭ އަމިއްލަ ވަންތަ ކަމެއްވެްސ މިތާވެޔޭ 

 ޝާނާއި ޝައުކަތާއެކު ރަސްކަންމިތާ އޮތޭ .4
 ޝަޚުޞުން އުޅުއްވިޔޭ މާނައިގެ އެއްެމ ފުރިހަމަ 

 ރަސްކަންބިނާވެގެން ވިރާޘަތަށްއެކިދަރިކޮޅުން  .5
 އެކިދައުރު ރަސްކަމާ އަދި ރަނިކަން ކުރެއްވިޔޭ 

 ދަހިވެތިވެގެން މިތަން އަތުލަން އައި ެއމީހުނަށް .6
 ކެހިދީ އިމުން ފަހާލެވިފާ އެކިފަހަރުވެޔޭ

 ޢިލްމީ ގޮތުން އެތައް ރޮނގަކުން ކުރިއަާރމިތަން .7
 ޖައްވުތެރޭ ފެތުރިފާ ވެޔޭ ޢިލްމީ ޢަބީރު

 އުންމަތުގެ ދީނަކީ ބަލަ ސީދާ ހިދާޔަތޭ .8
 އުންމަތްތަކަށް ފޮނުއްވިއެއީ ނޫރަކަށްވެޔޭ 

 ބޭނުން ޖަވާބަކަށް ވުރެ އިތުރަށް އިތުރުމިވީ  .9
 ވޭނުން ތިދިން ހިތަށް ހަމަ އޮބިނޯވެގެްނމެޔޭ 
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 .މ21-3-1986

 

 ވަނަ އުފަން ދުވަސް  80އާމިންދައްތަގެ 

 .ޮހއްޮކގެ މަންަމއަްށ ެހދި ަލވަެއކެވެ މިއީ އުްމނިްއޔާ 

 

 ލޯތައް ފުރެމުން މިދަނީ އުފަލުންެނ މުތީތަކަކުން
 އޯގާތެރި ލޮބުވެތިކަން ތަމްޘީލުވެގެން ދިއުމުން 

 

 މަންމާެގ ތަޞައްވުރުތައް އަ◌ަސަރާއި އެކީ މިއަދަށް .1
 އަންނާށަ ފެށީ އާލާވާހެންނެ މުާނސަބަތަށް

 އްޔެ އެމާތް ޢުމުރުން ދަންނާށެ މިއަދު އަށްޑިހަ ފުރުނި    

 

 މިއަދާ ހަމަޔަށް މަްނމާ ދިރިދެންމެވިކަން މައްޗަށް .2
 ެގ މާތް ކަރަމަށް هللاކިޔަމަންވެ ހަނދުމަ ކުަރމޭ 

 ހިޔަލައްކަފަހަރު ޙަމްދާ އެކުގާމެ ޝުކުރު ކުރަމުން     

 

 އަބަދަށްމެ އުފާ ފާގަތި ކަމުގައި އެއަޅާ ލެއްވުން  .3
 ޢަމަލުން އަބަދަށްމެ ދަރީން އެދެމޭ ނިޔަތާއި ބަހާ 

 ހިބަކޮށް ޖަންނަތު ދެއްވުން ތަސްބީޙައިތުރު ކިޔަމުން    

 

 . މ31/5/2000 10:45   

 ބުރާސްފަތި . ހ28/2/1421        

 

 ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ބެލެނިވެރިޔެއް 

 

 ކޮންމެހެން ެވސް ދަރިވަރުންނަށް ބެލެނިވެރިއިން ބޭނުމޭ  .1
 ކޮންމެހެން ބޭނުްނ އެހީތައް ފޯރުވުންވެސް ބޭނުމޭ 

 މުގެ އަހުމިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަްނ ދަނެ، ކުދީނަށް ދަތިނުކޮށްކަ .2
 ނަމުގެނަމުާގ ނުތިބެ ޢަމަލީ މީހުނަށްވުން ބޭުނމޭ 

 ބެލެނި ވެރިޔާއީ ބަލަދުވެރިޔާގެ ބަދަލޭ ދެނެތިބޭ  .3
 ކުލުނަކާ އަގަލެއް އެމީާހ ގައި ހުރުްނ ހަަމ ބޭނުމޭ 

 ދަރިވަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ަސމާލުކަމެްއ ދިނުން .4
 ގަށް އަދި ވިސްނުމާއެުކ ކޮންމެހެްނ ވެްސ ބޭނުމޭ ކުރިމަ

 މަންމަޔާ އަދި ބައްޕަޔާ އެމަޤާމުގާާވ މީހަކީ  .5
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 ވަންހަނާ އެއްނެތް އަާމނާތް ތެރިޔަކަށް ވުން ބޭނުމޭ 

 މިގޮތުގާވާ މީހުނަށް ލޯބިްނ ތަބާވާނޭ ކުދިން .6
 ދެގޮތަކަށް ނުވެ، ހަރުދަނާ ވެތިބުން އަބަދުވެސް ބޭނުމޭ

 ހެދުމަށްޓަކާ މި މަޤާމުގާ ] ކަށްމީހަ[ކޮންމެ ދަރިޔެއް  .7
 ކޮންމެ ދަރި◌ަވރަކަށް ބެލެނިވެރިޔެއް ހުރުން ަހމަ ބޭނުމޭ 

 

 ހޯމަ. މ27-3-2000  9:10

 .ހ21-12-1420 

 

 ރޯދި  ބިުމ

 

 ދަނޑުވެރިކަމީ އިްނސާނުނަށް ބޭނުންކަމެްއ ހަމަކޮްނމެހެން  .1
 ބަނޑުހައިކަމުްނ ދިނިގެންތިބެން ލެއްވެވި ސަާލމަތެކޭ އެހެން 

 ރިހާ ބާވަތެއް ލިބެމުންދަނީ އަގުހުިރ ބިމުން ކާނާގެ ހު .2
 ޖާނަށް ސަާލމަތް ކަންވަނީ ކެުއމާ ބުއިން ފުރިހަމަުވމުން 

 ބިންގަނޑުގެ ކާާނ ލިބެވިގެން ގަސްތައްއެކީ ހެދިފޯދިގެން .3
 މިންނަތްތަކެއްވެސް ކުރެވިގެން ފައިދާ ވަނީ ގިނަގުނަވެެގން 

 ން މިކަމަށްޓަކާ މިަކމާބެހޭ ހުރިހާ ަކމެއްވޭ ދެނެގަތު .4
 މިކަމުގެ ަކމާކެިމ ނޭގުނީވިއްޔާ ނެތޭ ަހމަކަމުދިއުން 

 ގަސްތައް އެއީ އެތަކެއް ރޮނގުން ފައިދާތަކެއް ދޭއެއްޗެކޭ  .5
 ޖިސްމާހިތާ އަދި ސކުނޑިޔަށް މަންފާ ކުރާވެްސ އެއްޗެކޭ

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް އިންޞާފުކުރުމީ ޅެންބަހުން  .6
 ބަލައިލަްނ ޅެންބަހުން  ބޮޑުވެސް ކަމެްއ ނަމަެވސް ުޖމުލަ ގޮތަކަށް

 ވައިގައި އެވާ ބޭނުންތަކަށް ގަސްތައް މުހިްނމޭ ަހމައެހާ  .7
 ގައިމުން މިަކން ދަންނާނެޔޭ އެްނމެންެމ ރަނގަޅަށް ަހމައެހާ 

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެކި ބައިތަކަށް ބޭނުންކަމެްއ ވިސްނާުލމީ  .8
 ހަނޑުލާއި ގޮދަްނ ބާދިރީ ފަދަ މީގޮވާމޭ މޫސުމީ 

 މަތަކުން މޭވާެގ ބާވަތްތައްވަނީއެކި މޫުސމަށް އެކި ހަ  .9
 ވަކިވަކި އެތައް ސިއްރެއް މިކަްނ ކަމުގަިއ ހިމެނިފައިވެްސ ވަނީ 

 ފަލަމަޑި ފަޅޯފަދަ ވެޔޮވެލާވެލިތައް މިގިންތީގައިވެޔޭ .10
 ނަލަނަލަ މެާލ މެލިތައްވިޔަސް، ތަރުކާރީޔާ އެކު ހިމެނެޔޭ 

 ބިންވަރުނަ ބިންބިން، ދަނޑުތަކާ ގަްސހެއްދުމަށް މޮޅުާވނެޔޭ .11
 މިންނަތްކުރުމުގާ ލުއިަކމާ ފަހިކަން ނިަކން ލިބެވޭނެޔޭ 

 

 .މ1999-3-31އަންގާރަ 
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 .ހ20-5-1420                    

 

 ފަރުދާގެ އަނެއްފަރާތް 

 

 ފަޅައިގެންދާވަރަށް އަނިޔާ ހިތައްކުޅަޔަސް މަރެއްނުވިއޭ  .1
 ތަޅާ ޗިސްކޮށް ރޮލުން ކެވުަނސް ތަދެއްބަލަހަށިގަނޑަށް ނުވިއޭ 

 

 ކަމުގެ ައނދަވަޅުތައް ދުލުން ކޮނެ ދޫލަ ފަތުރާފާ މަކަރުވެރި .2
 ބަކަރިއެއްހެން އެތާ ދުއްވަން އުޅޭއިރު އެހެނަކުން ނުވިއޭ 

 އެލޮބުވެތި ބަސްތަކުން އަމުނާ ރަނުގެ ިގލަފަތި އަޅައިދީފާ .3
 ދެލޮލުގާ އެޅުވިއަސް އަނދުނެއް ނެށޭެނ ގޮތެއް ވިއަސް ނުވިއޭ 

 ންމަތާ މިންނަތް މަގެއް ހުރިހާެމ ބައްދާލަން ވެވޭ ގިަނ ހި .4
 އަގެއްނެތި ކަންދަނީ ހުރިމޮޔަ ކަުމން ބަލަ މޭ ުރމެއް ނުވިއޭ 

 ނަމުން ލޯބީގެ އިޚްލާޞްތެރި ހެދުން ލައިގެްނ އުޅޭއިރުގާ  .5
 ވަމުން ކަންތައް މިދާގޮތުގެ އެކަން ފޮރުވޭ ގޮތެއް ނުވިއޭ 

 ފަނާވެ މުޅީްނ ތިމާއާ ދުނިޔެއާ ހުރިހާ އެދުންތަކަކާ  .6
 ނޭ ަކމާމެދު ހަނދުމައެްއ ނުވިއޭ ޘަނާ އެއްނެތި ހިނގައިދާ

 ނުފިލުވޭނެޔެ ދުލުން ތިޔަހެން ވެވޭ ޒަަޚމެއް ފަސޭހަގޮތުން  .7
 ނުފިލިނަމަވެސް މިހިތުގާ ސާފުކަން ޫނނީ ތެދޭ ނުވިއޭ 

 މިގުޅުމަށް ތިޔަގޮތުން ިހމަނަން ޖެހުނުކަންީވ ޢަޖައިބަކަށޭ .8
 އެނގުނު މިހިތަށް ނެގުުނ ފިލްމެއް ފިލާނެއެކޭ ހިޔެްއ ނުވިއޭ 

 ން މިގޮތަށް ހިނގައިދިއުުމން ހިތުން ކެކިގެްނ އުދާސް އެރުމުން މިކަ .9
 ނިތުން އޮށްދާ އޮހެން ފެށުމުން ނިކުތް އަޑުތައް ަކމަށް މިވިއޭ 

 

 .މ21-11-1977

 

 އަހިލަންކަ 

 

 ޔަޤީނޭ ނެތިހިނގައްޖައިހޭ އުފަންވީނަަމ އެހެން ތަނަކަށް  .1
 ޙަޤީޤަތު ގާ ވެޔޭ އަމްނާ އަމާނުންާވ  މިއީ ތަނަކަށް

 ންވީ ދުވަހަކާ ވަގުތެއް ބުނާކަށް ނޭނގެޔޭ މަށަކަށްއުފަ .2
 އުފަންވީތަން އެހެންނަމަވެސް އެެގން މިއޮތީ ތަޢާރުފަކަށް

 އިރު ހުޅަނގަށް ދަމާލެވިފާ އެވާ ދުނިޔޭގެ ަހމަ ރޮނގުގާ  .3
 ޤަރާރުވެގެން އުތުރު ދެކުނަށް އޮތީ އަހުރެން ސަލާމަތަކަށް

 ރުކެވިފާއޮތީމޭ ހާދަހާ ގިނަތައް ދުވަސް ވަންދެން ނުފި .4
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 ދަތީގާ ގިލަނުގައި މާޔޫސް ވެފާ އެދިގެން މަދަދު ތަކަކަށް 

 އެތަންމިތަނުން ދުނިޔެ ހޭލާ ނިދާ ހަދަމުްނ އެދާއިރުގާ .5
 އެތަންތަން ނުދަނެޔޭ އަހުރެން އުޅޭކަންވެްސ މިފަދަ ގޮތަކަށް

 ނެތޭ އަންނާނެ ޠޫފާނެއް، ނެތޭ ބިރުވެރިކަމެއް ސިުހމެއް، .6
 ހާތޯ ވީ މި ރަޙްމަތަކަށްއޮތީ ބިޔަރާޅުނެތް ކަނޑެ ޭކ ކި

 ސަފުން އަހުރެން މިއޮތް ުކޑަޖާގަޔަށް ވިްސނާބަލައި ފިއްޔާ .7
 ވަންދެން އޮތަސް އެނުގމެއް ނުވުްނ ނުވެޔޭ ޢަޖާއިބަކަށް] ކަފުން[

 އެހެންނަމަވެްސ އަވަށް ޓެރިއިން އަހުރެނާފެނި ދެތުން ވާތީ، .8
 ށް މިހެންދާއިރު ނަޒަރު ިހންގަން ފަށައިފިޔެ އަހުރަވެތި ގޮތަކަ

 ވުމުން ކައިރީ އެތަން މިތަނުން އައިްސ އަހުރެންގެ މީހުންނަށް  .9
 ވުމުން ވެއްޭޖ ބިމުްނ ފެޅިއޭ ޙަޤީޤަތުގާ މަލަސްތަކަކަށް

 ނަމަކަށް ކިޔޭ ބަޔަކީ] އާރިޔަން[ނުވޭތޯ އަޞްލުބަޔަކަށް  .10
 އައިވިޔޭ ބަޔަކަށް] ސަބްކޮންޓިނެންޓުން[އިވޭގޮތުގާ އެއީ 

 ފަސްޤަރުނު އިސްކަމުގާ  ވެވޭހަމަ ޢީސަވީ ސަނަތަށްވުރެން .11
 މިޔޭ ބުނެވޭ ގޮތީ މީހުން އުެޅން ފެށެވުނު ދުވަސްވަރަކަށް

 ޖަޒީރާތައް ވަނީ ޠަބަޢީގޮތުން ސައްބީހަށޭ ބެހިފާ، .12
 ވަޒީފާ ހިމެނެީނ އެހެނަްސ ނަވާރަބަޔަށް ބެހޭ ގޮތަކަށް

 ދެމޫސުމަކަށް ވަނީ ފިނިހޫނުކަްނ ތަންދޭގޮތުން ބެހިފާ، .13
 ފާތެއްހުންނަ މުއްދަތަކަށްދެމޫސުމުގާ ދުވަސް ުގނެނީ ތަ

 ދުވާލާ ރޭގަނޑާ ަހމަހަަމ ވެފާ ވާތީ އިރުން އެލިބޭ، .14
 ތަކަށް ] މިލްކު[ދުވާލުގެ އަވި މުޅިްނސީދާވެޔޭ އަހުރެންގެ 

 ކަނޑާ ފަޅުާގ ވެޔޭ ަމސްތައް ގުނާ ޢަދަދަށް ނުގެނެވޭހާ، .15
 ލަނޑާ ހިކަާޔ ވެލާ ކަހަނބާ މިޔަރުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަކަށް،

 އެކުގާ، ވެޔޭމިންވަރު ނުކުރެވޭާހ،ޚަޒާނާތައް އެޔާ .16
 ނިޒާމެއް ނެތްމެޔޭ އެހެނަްސ، މިިއންފައިދާ ކުރާ ގޮތަކަށް،

 މުތީއާ ދޭދަރާ އަދިވެސް އެމަރުވާރީދުތައް އެތަނުން .17
 އޮތީ ފީނަން ކެރުނު ބަޔަކަށް ލިބުން ފަހިވާ އުޞޫލުތަކަށް

 ވަކިންއަދި މާވަހަރުއެކި ބާވަތުން ލިބުމަށް ފަސޭހަވެގެން  .18
 ެވސްވެޔޭ އެންދެރި ކިޔޭ ަނމަކަށް] ލަކުޑިއެއް[ޅު މޮ ވަކިން މާ

 މިހާބަރަކާތަކާ ނިޢުމަތް މިދެމިހުރި ދިވެހި ފަސްތަކަކީ  .19
 ވިޔެ އިންޑިއަްނ އޯޝަންތެރޭހުރި ރީތި ރަށްތަކަކަށް ! އަނހާނ

 ދެކޭށޭ ދޮންވެލިން ހެދިގެން ބޮޑަތިވީ ރަށްތަކޭ މިހިރީ، .20
 ޝަނަކަށް،ދެކޭއިރު ކޮންމެ ހަމަރަށަކީ ވެޔޭ ާތޒާވި ޤުލް

 ބިރެއްހުރި އެއްމެ ޖަނަވާރެްއ ނުވެސްއުޅެޭޔ މިރަށްރަށުގާ، .21
 ބިރެއްނެތި ކޮންމެ ވަގުތެއްގާ، ވެޔޭ އުޅެޭވނެ މަންޒިލަކަށް 

 އިރާ ހުޅަނގުން ދެއިރު ދަޅަޔަށް، އެދައްކާ ރީތި ަމންޒަރުތައް .22
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 ބިރާމޮޅިޔާ ހިތުން ފިލުވާދެމުން ވެދެޔޭ ދަރުސްތަކަކަށް

 ކުްނ ހިތާ ހަށްޓަށް ފަސޭހަވެގެންޖެހޭނަލަ ރީތި ރޯޅިތަ .23
 ޖެހޭ އުނދަގޫ ހިތުން ކެހިެގން އެނބުރި އެދަނީ އަލުްނ ގެތަކަށް

 ވިދާ ނަލަރީތި ތަރިތައް ފިޔަޖަހާލާތަން ވަކިން ފެނުމުން، .24
 ހަނދާނާ ލޯބި ދިރިދާނޭ އަސަރުހުރި ޙާދިޘާ ތަކަކަށް

 

 އަރާމާ ހިތްފަސޭހަކަމާ އުފާދޭ ހާރުދަން ތަކުގާ، .25
 ތަކުން ހުޅުވުން ލިބޭނީ ފުން ޚިޔާލު ތަކަށްބަރާބަރު ހިތް

 ލޮލުން އެހިނދުންެމ ނީރާލާ ވިދާތިކިތަކުގެ ބެބުޅުމަކުން  .26
 ވެދާނެޔެ އަލިއެޅޭ ގޮތަކަށް] ބޮލުންފެށިގެން ފަޔާ ހަމަޔަށް[

 ހިދާއީ ނޫރު ދެއްވާފާ ވެޔޭ އުއްމަތުގެ އެންމެންނަށް  .27
 ށް ނިދާފާ އަހުރެމެން ތިއްބާ އަނދިރި އެތަކެއް ޤަރުނުތަކަ

 މިނޫރާނީ އަލީގެތެރޭ ލެހެއްޓެވުޭމ އެދޭ ގޮތަކީ، .28
 މިނޫރަށްވާ ޝިފާގެ އަލިން، ިމހިތްތައް މިންޖުވާގޮތަކަށް،

 

 .ހ1-8-1406

 ބުރާސްފަތި . މ10-4-1986

 

 ހެދުނު މޮޔައެއް 

 

ނިޑ ފަށެއްވެސް ނެތި ިމމޮޔަހެދުނީ އަނެއްކާވެސް  .1  ހަނދާނުގެ ކު
 އަނެއްކާވެސް  އަނދާ ގިންޏަށް މިތެޔޮ ޖެހުީނ ނުވިސްނާހުރެ 

 މިހިތުގާ ކިލަނބުކަންނެތަތީ، މިހިތުގާ ލޭފަވެސްވާތީ  .2
 މިހިތުގާ ރަޙުމު އުފެދޭތީ ކުރެވުނީ ދެން    އަނެއްކާވެސް 

 އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅަކަށް އެދި ގޮވާލެވުމުގެ ނަތީޖާޔޭ  .3
 އެފާޅުވެގެން ދިޔާ ހަމަ އިހުގެެވސް ގޮތުގާ   އަނެއްކާވެސް 

 ހުގެ ހުރިހާ ކަމެއްއެކުގާ ހިތަށްވީ ތަދުތަކާ ގަތްލަދު، އި .4
 އެތަންވަޅުގާ ހަނދާން ކޮށްދީފިޔޭ ރަނގަޅަށް އަނެއްކާވެސް 

 ހެދުނު މޮޔަހީވެފާ ދުވަހަކު، އަލުން ފެނިދެނިނުވަން ހިތުގާ .5
 އެދުހު ހަމަ އެހިނދު ަކނޑައެޅުޭނ އަލުން ޢަްޒމެއް އަނެއްކާެވސް 

 ހޭ އެހީ ނުވަދިހަ ފަހެއް، އަށް ވަނަ މަހުގެ ހަމަ ެއންމެ ފަހުދުވަ .6
 އެއީ ޑައެރީ ގެ ތެރެޔަށްވީ  އިތުރެކޭ  ހަމަ ައނެއްކާވެސް 

 ބުނާ އެކިވާހަކައިންނާ، މޫނުމައްޗަށް ވާގޮތުން އެނެގނީ  .7
 ގުނާތައް ހިތުތެރޭއާލާވެގަންނަ  ކަމޭ    އަނެއްކާވެސް 

 އެފަދަ ވިހަގަދަ ދުލެއްވެސް ހަމަ އެފަދަ ވިހަ ގަދަ ހިތެއްވެސް ަހމަ  .8
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 ައޖާއިބެކޭ   އަނެއްކާވެސް އެފަދަ މީހެއްގެ އޮތުމީވެސް 

 ބަރާބަރު އެއްދުވަސް ފާއިތުވިއިރުވެސް ހިތުގެ ވިންދުތަކަށް  .9
 ޤަރާރުކަމެއް ނުލިބުނީމާ، ގަަލން ނެގުީނ  އަނެއްކާވެސް 

 މިހާރު ހިތަށް ވަރަށް ކުޑަކުަޑ ލުޔެއް ނީރާލިހެންހީވޭ  .10
 އެހެންނަމަވެްސ ފުދޭނީ ބުނެކިޔާދެވިގެން އަނެއްކާވެސް

 

 މަށް ނުމެލެއްވެވީތީ ޝުކުރުކޮށް އުފަލުންއެފަދަ މީހެއްކަ .11
 ދެފަދައެއްނެތް އެޙަޟްރަތަށޭ މިޙަމްދުކުރީ އަނެއްކާވެސް 

 

 .މ2-9-1995

 ހޮނިހިރު . ހ7-4-1416

 

 ޞުލްޙަވެރިކަން 

 

 ހިތްހަށި މުޅިންެމ ހަމަާވ ސިއްރާއި އަޞްލަކީއޭ  .1
 ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުން ައސާސަކީ އޭ 

 ން އެނުކުންަނ ފުންޝުޢޫރެއް ހިތްތަކުގެ އެންމެ އެތެރޭ .2
 ހިތްވަރުލަމުން ގޮވާލާ މަތިވެރި   ނިދާއަކީ އޭ 

 ރަޙްމަތްތެރިންގެ މެދުގާ  އަދި   ޢާއިލާތެރޭގައި  .3
 ރަޙްމާ ގުޅުން ބަދަހިވާ ޞުލްޙައިގެ ބާރަކީ އޭ 

 ކަމަކާ މެދަށް ފިކުރުކޮށް ވިސްނާ ޚިޔާލު ކުުރމަށް .4
 ރަމަތަވެލުމަށް ލިބޭނޭ  ސީދާ  އެހީއަީކ އޭ

 ދުން ހިތާ ސިކުނޑިޔަށް ަހމަގައިމުެވސް ޔަޤީނުން ޢަމު .5
 ކަމުދާނެ ދެވަނަ އެއްނެތް ބޭނުން ޣިޛާއަކީ އޭ 

 ހަމަކޮންެމ މީހަކަށްވެސް ހަމަ ޮކންމެ ޤައުމަކަށްވެސް  .6
 ހަމަތަކުގެ ޙައްޤު ގޮތުގައި ލިބިދާނެ ޙައްޤަކީ އޭ

 

 .މ2001ޖެނުއަރީ  1

 

 

 

 )ފަރެސް ޢާމިރު(މުޙަންމަދު ޢާމިރަށް 

 ޅަކު ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ދަރިފު   

 ޢާމިރުގެ ޝުޢޫރު       
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 އިންތިޒާރުގެ އެންމެ މަތިވެރި އުފަލަކީމީ މިލިބުނީ  .1
 އިންތިހާއަށް ހިތުތެރޭގާ ޙަމްދުތައް ކެކި އުތުރެނީ 

 މީ ޙަޔާތަށް ދެއްވި ފާގަތި، ބާއްޖަވެރިކަން ކަށަވަރުން .2
 މީޙަޔާތަށް ލިބުނު ފުރިހަމަ ވުންކަމަށްދެކި ހެކިވަނީ 

 

 ނުވެވޭ ހައިވަރަށްވާ ނިޢުމަތުގެ ތެރެއިން މިއީޢަދަދު .3
 މަދަދުވެރިވީ ރަޙުމަތެއްކަން ކަށަވަރުން އެނގި އެނގިވަނީ 

 ހާދަ ލޮބުވެތި މީއަމާނަތެކޭ އިލާީހ ދެއްވި މާތް  .4
 ހާދަވަރުގަދަ ޢަޒުމުތަކެކޭ ހިތުތެރޭ ކަނޑަ މިެއޅުނީ 

 ވެވުނު ވަރަކުން އެްނމެ ސީދާ ތެދުމަގަށް ސާބިތުކުރަން  .5
 ބާރެއް ލައިހަދައިގެން ބިސްިމ ކިޔަމުްނ މިފަށަނީލެވުނު 

 ލޯބި ކުޑަކުޑަ މޫނުފެނިލާ ކޮްނމެ ފަހަރަކު ހިތުތެރޭ .6
 ލޯބި ކެކިގެން، މިހުރިހަިއ ފޮނި ފޮނި ޝުޢޫރެއް އުފެދެނީ

 ދަރިފުޅާޔޭ ދަރިފުޅާޔޭ ދަރިފުޅާހެދި ވާއުފާ  .7
 ދަރިފުޅަށް އަދު ނޭނގުނަސް އެނގި، ފެނިވަޒަްނ އަދިވާނެނީ 

 އަދި ބައްޕަ މިވަނީ ހެޔޮހިތުން އެދި ބޮޑުުވމަށް މަންމަޔާ .8
 ކަން ޔަޤީނުން ދަރިފުޅަށްވެސް ފަހުމުވާ ދުވަހެއް ވަނީ 

 އަބަދު ރަޙުމަތް ލެއްވުމަށް އެދި މާތްއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް .9
 އަބަދު އަބަދަށް ދަންނަވަން އަތް، އުފުލައުފުލާ މިތިބެނީ

 ކުލިބުން ދަރިފުޅަށް ފޮނި ފޮނި ޙަޔާތެއް ދިގު ޢުމުރަކާ އެ .10
 ދަރިފުޅުގެ ހެޔޮ މަންމަޔާ އަދި ބައްޕަ އެދިއެދިޔޭވަނީ

 

 .މ23-6-2001

 ހޮނިހިރު . ހ1-4-1422
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 އަދަބީ ޅެން 
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 ގުލްފާމުގެ ގުލްފާމް 

 

 ައއީ ވުޖޫދަށް އެރޭ ] ގުލްފާމް] [ގުލްފާމްގެ[ .1
 އިލްހާމްގެ އިލްާހމް ދެމުްނ ނޭ އެރޭ  އައީ 

 ޓަކާ މުާނސިބު ރެއަކަށް އެ ހޮއްވެވީ މިކަމަށް .2
 ެއއީ  Uރެޔެއް Uމިކަމަށް އެހާ މުނާސިުބ ރެޔެކޭ 

 އެއްވަނަ އެއީ އަހަރު މަތިފުޅު ރޭކަމަށްވުމުން  .3
 އެއްވެސް ހިތެއް ރުހުން ނެތިފައި ނެތްރެޔެއް އެއީ 

 ހުރިހާމެ ހިތް ތަކަށް ވެރިވަން ފެށި އަސަރުތަކުން  .4
 ައއީ ފުރިހަމަ ޝިހާބު ވަންތަކަމޭ ފެތުރިގެން 

 ޅެންވެރިކަމާ ލިޔުންތެރިކަން ާހމަކޮށް އެތާ  .5
 ޅެމުގެ އައީ ދައުރެއްއިންޞާފު ކޮށްލުމަށްފަހު 

 އަހަރީ ދުވަސް އަހަރު މަތިފުޅު ދުވަހަކަށް ވެގެން  .6
 އެއީ] ޅެންވެރިދުވަސް[ފަޚުރާއެކީ އުފެއްދެވި 

 ގުލްޒާރުގައި އެހިނދު ފަރިވީ ާމމެލާ މެލިން  .7
 ގެން އައީ ދިލްޝާދުވާ ޝަޛާ އެތަނަށް ފެތުރި

 ހިމެނުއްވުމުްނ މިކަްނ މިގޮތަށް ޝުކުރު އުފެދިގެން .8
 ހިމެނުން ނުާވ ވަރަށް ހިތަކުން ދިޔަ ރެޔެއް އެއީ 

 ރަމްޒީގޮތުން ރަބީޢުގެ ފަޞްލެއް އުފައްދަވާ  .9
 ތަޢުރީފު ޙައްޤުވާ ފަދަ ފުރިހަމަ ރެޔެއް އެއީ

 ހުންނަންޖެހޭެނ ހައިބަތަކާ  ޤަދަރަކާއެކީ .10
 ޖޫދަށް އެރޭ   އައީ ގުލްފާމް ގެ ގުލްފާްމ ވު

 

 .މ 1989ޖެނުއަރީ  22

 

 އާއަހަރަކަށް ފަތްތޫރަ 

 

 އާއަހަރަކަށް ތަރުޙީބުތައް ލިބިފައިވެޔޭ އެކިރޮނގުރޮނގުން .1
 މާއަލިވިދާ ނަލަ ތަރިތަކެއް ފެންނަންނެތަސް އަދުއުދަރެހުން

 އޮއްސުނުކަމަކު އެއަލީެގ އަލި ޖައްވުގެތެރޭ ެކނޑިގެްނނުގޮސް  .2
 ދަީނ ހިތްތައް އެއިން ތާޒާވަމުން ބޮއްސުންނުލާ ހުރުމުން
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 ގުލްޝަންތެރޭ ހެދިފޯދެމުން ދާގަސްތަކަށް ރޫޙީ ގޮތުން  .3
 އިލްހާމުތައް ލިއްބައިދެނީ ކާނާޔަކަށް ފުދެވޭ ގޮތަށް 

 މިކަމުގެ ނިޝާްނ ޞަފްޙާތަކުން ފެންނާނެޔޭ ފަތްތޫރައިން  .4
 މިކަމަށްޓަކާ ކުރެވޭ އުފާ ފަތްތޫރަވެސް ހިނިތުން ވަމުން 

 ފަޚުރާއެކީ ފާހަގަވެވޭ ޞަފްޙާތަކެއް  އަދިވެސް ވަކީން .5
 އަދިވެސްވެޔޭ އެއަރިސްތަކަށް ކުރަމޭޝުކުރު އެތަކެއްފަށުން 

 އަދަބާބަހަށް އަދި ހަމަ އެހެން ތާރީޚުތައް ހޯދައިބަލައި  .6
 ޢަދަދެއްނުވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެޔޭ  ގަދަހިންމަތުން 

 އް މިގޮތުގެ މަތިން ތޭވީސްއަހަުރ ވީކަން މިއީ ބޮޑުނިޢުމަތެ .7
 އެގޮތުންއެތައް ބަޔަކަށް ޝުކުރުޖެހެޔޭކުރަން މަދަދުގެ ގޮތުން 

 ފަހަކަށް އައިސް ފަތްތޫރަޔަށް ޝަރަފެއްވަކީން ލިބިފައިވެޔޭ  .8
 މަހިނޫރުފަދަ ނޫރެއްއެއީ ޝަޚުޞީ ގޮތުންވެސް ކަށަވަރުން

 ޅެންވެރިކަމުގެ ޞަފްޙާތަކަށް މިއަލީގެ އަލި ފޯރުވިހިނދުން  .9
 ބެވިއްޖެޭޔ މިރޮނގުްނ ސަފުން އެންމެންތެރޭ މަޤްބޫލުކަން ލި

 ފިނިފެންމަލުން ދަސްތާ ހަދައި ޢިއްޒަތްތެރިން އަރިހަށްއެމާތް .10
 މިނިވަންކަާމ އެކުގާ ވެދުން ވެެވމުން ދެޔޭ އަބަދުމެދުލުން

 

 .މ24-3-2002

 އާދީއްތަ . ހ10-1-1423

 

 ޅެމަކީ 

 

 ޅެމަކީ އަސަރުހުިރ ޛައުޤަކާ، ވަޖުދެއް ނިކަންހުރި އެއްޗެކޭ  .1
 ީމހުން ދަާމ ބާރެއް ސަފުން ހުރި އެއްޗެކޭ  ޅެމަކީ އެޔަށް

 ޠަބައީ ގޮތުން ޅެމުާގ އެވާ ބާރާ އަސަރުތައް ފޯރުވާ  .2
 ނުބަޔާރަނގަޅު މޮޅިާޔ އުފާ ހިބަކޮށް ދެމުންދާ އެއްޗެކޭ

 އަސަރުތައް ބަސްތަކުން ހިނދުގާ ދުލުން ަހމަ ބޭރުވާ  ޖަޛްބީ .3
 ވަޒަނެއްގެ ތައްގަނޑަކަށްފެތޭ ވަކިހަމަތަކެއް ާވ އެއްޗެކޭ

 ދެކޭ ބަހެއްގެ ވަސީލަތުން އެ އަދާކުރާ ޖަޛްބާތަކީތެ .4
 ތެދެކޭ ޝިޢުރެކޭ ނޫން އެހެން ކިއިދާނެތޯއޭ އެއްޗެކޭ

 ޝިޢުރެއްގެ ފުރިހަމަ ހެއްކަކީ، ޝިޢުރެއްގެ ފުރިހަމަ ހަދަފަކީ .5
 ޝިޢުރުންކުރާ ފުން އަސަރެކޭ ޖަޛްބާތު ހުރި އޭ އެއްޗެކޭ

 ތަކުން ރިހުމާއި ވޭނާ ތަދުތަކާ ސިފަކޮށް ދެމުންދާ ޅެން .6
 އެހުމާއެކީ ތަޞްވީރަކަށް ހަމަ އޭގެ ވެވިދާ އެއްޗެކޭ 

 ރޫޙެއް މުޅިން ނެތި ގެއްލިފާ، ކަންނެތްވެ ހިތްގޮްސ އެއްލިފާ .7
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 ފޫހެރި ބިތަށްގޮސް ލައްވެފާ، ތިއްބާ ނަގައިދޭ އެއްޗެކޭ 

 

 ވެނިމުނު ަކމެއްގެ ިމސާލުގާ، ައނިޔާ ހިތަށް ލިބެވުނު ގޮތުން، .8
 ދިރުމެއް ގެެނސްދޭ އެއްޗެކޭ ކަނިވާ ބައެއްހުޅުކޮޅު ތަކަށް

 ޅެމަކީ ޅެމުގެ ޅެންވެރިކަމުްނ ބޭނުން ހިނދަކު ބޭނުންގޮތެއް  .9
 މުގާ އެލައްާވ ރަހަޔަކުން ހެދިދާނެ ސިހުރީ އެއްޗެކޭ ޅެ

 ފިލިކޯޅިތައް ހަމަކުރެވިފާ ބަނޑުވައް އަކުުރ އެއްގޮތް ވެފާ .10
 ނަލަރީތި ފޮނިތުނި ބަސްތަކުން ވަޒަނަށް ކިރޭނޭ އެއްޗެކޭ 

 މުެގ ފުރިހަމަގޮތީ މިއްޔޭ ފަށުއިވެސްވާ ގޮތީމިއްޔޭ ޅެ .11
 ނުާވ ީމ އެއްޗެކޭއްމިއްޔޭ ދުލަށް ލުއިވެސް ގޮތީ، ހުއްޔެ
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 ބަހުގެ ބަލިމަޑުކަން 

 

 އަދަބީ މި ޤުލްޝަނަށް އައި ބަލިތައް ފިލާކަށެއް ނެތް .1
 ޅަދަރިންނަކަށް އެއިން ދެން މިްނޖެއްވެވޭކަށެއް ނެތް

 އް ެއ ދަނީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟ހީނަރުވެގެން އެ ގަސްތަ .2
 ހީކޮށްލިއަސް މިކަން ދެްނ އުއްމީދު އާވުމެްއ ނެތް

 ބިންގަނޑު ތެރޭން ެއ ވަސްވެްސ ނެތިގެން މުޅިން ދަނިއްޔޭ  .3
 އިންކާރު ވާނެތެދުވެރި އެއްވެސްހިތެއް ނުވެސް ނެތް 

 މިދެކެނީ ] އަދަބީދުނިޔެ[ކޮންފަދަ ހިތާމައެއްތޯ  .4
 މަުގ އޮމާުވމެއް ނެތް ކޮންމެސް ގޮތެއް ވެގެންތާ، ބަސް

 ފޮންޏާ އަސަރު ނިކަން ހުިރ ބަސްތައް ވިހާލިވެވި ޮގސް  .5
 ކަންފަތްތަކަށް އަހަންދަތި، ނޫނީ ބަހެއް އިވޭ ނެތް 

 ހުރިހައިމެ ބަސްބަހެއްގައި ތަހުޛީބު ނޫން ގޮތެއްގައި  .6
 ފުރިހަމަ ގޮތުން އަދަބުހުރި މަތިވެރި ބަލާޣަތެއްނެތް

 އަށް މިއަދު ދެން ނަމަވެސް މިޙާލު ޖެހުމުްނ ފުރަމާލެ .7
 އަމަށުން ސަާލމަތުން ވާ ބަސްތައް އިޭވ ގޮތެއް ނެތް

 މިކަމަށްޓަކާ ބަހާރެއް އަންނާނެ ދުވަހަކަށް ދެން  .8
 ނިކަމެތިވެ އިންތިޒާރެއް ކުރުމެއްެގ ބޭނުމެއް ނެތް

 ޤައުމަށްޓަކާ ޖިހާދެއް އަދަބީ ރޮނގުން ނުކޮށް ދެން .9
 އް ނެތް ދައުރެއް މިނޫން ގޮތެއްގައި އަންނާކަށެއް މަގެ
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 އޮޅުންބޮޅުން ފިލުވައިލުން 

 

 މާނަތައްގިނަ ބަސްތަކާ އެއްމާނަާވ ބަސްތައްވެޔޭ .1
 މާނަ އޮޅިގެްނ މިކަލަކަށް އަިއސް ގެންުގޅޭ ބަސްތައްވެޔޭ

 އޮިޅ ފޫނުބެދިގެންނޭދަނީ ] ތޫނުކަން[، ]ތޫނުފިއްޔާ[ .2
 ތޫނުފިލިކަން މޫނުގައިވާ ސިފަޔަކަށް ކިއިފައިވެޔޭ

 ޗާ ަކޅިރަވައިގާ ހުންަނ ފުރިހަމަ ރީތިކަން މޫނުމައް .3
 ތޫނުފިލިކަމުގައި ބަޔާނުން ސާފުކޮށް ފައިވެޔޭ

 އަދި އެއީ ފެނުމާ އެކީގާ ހިތްދަމާ ބާރެއްކަމަށް  .4
 އަދި ދެވަނަޔަށް މާނަކޮށްފައިވެސް ރަދީފުން އަންގަޔޭ 

 ތޫނުކަމުގައި މާނަގިނަޭޔ އޭ ތެރޭގާ ވޭ މަާޖޒް  .5
 ޢުނަވީ ސިފަޔަށް މެވޭ ތޫނުކަން މިގޮތުން ވަީނ ހަަމ މަ

 ކަންފަތާ އަދި ލޮލުގެ ޙިއްސުގެ ބާރުގަދަވުން ހިމަނަނީ  .6
 އަންދަހުއްސުރެ ތޫނުކަމަށޭ މާނަތައް  އިތުރަށް ވެޔޭ

 ނުހަނު ހިތްއަލިވެއްޖެ ނަމަވެްސ، ނުހަުނ ވިސްނުންތެރިވިޔަސް  .7
 ނުހަނު ތޫނޭ ބުނެލުުމންހަަމ މާނަޔާ އެއްގޮތް ވެޔޭ 

 ސް ީމހުނާ ގުޅިފައިނުވާ ތޫނުކަމުގައި އަދި މިނޫންވެ  .8
 މާނަތައްވޭ އެޔަކު އޮުޅމެއް މިގޮތަކަށް ުނމެވޭ މެޔޭ

 ކަމަށްވެްސ ކިޔުމަކީ ] ނުކަތާ[އެބުނާ ބަހަށް ] ނުތަކަޔޭ[ .9
 ދޭތަ މިހާރަށް އާދަވެވިފައިވާ  ކަމެއްކަމުގައި ވެޔޭ 

 ހުއްޓާ ގޭެގ ފެންނަ އެތައް ބަޔެއް ] ލާފަ[ގަސްގަހާގެހި  .10
 މުގަިއމިހާރަށް އެބަވެޔޭއެބައުޅޭ ކަ! އަސްތާ އަސްތާ

 ހަމަ ހިތަށް އެރުމާއެކީ އެކިޔާލިގޮތް ގޮތަކަށް ވެގެން  .11
 ހަމަތަކަށްފެތިފައިނުވިޔަކަސް މާރަނގަޅުގޮތަކަށް ވެޔޭ

 ހަމަ އެހެްނ ނަންަނމުގެ ބަރަކާތް ގެއްލިދާއިރު ނޭނގެޔޭ  .12
 ކަމަކުދާނޭ ގޮތްގޮތެއް ނޫންކަން މިީއ ހީުނމެވެޔޭ

 ނަންނަމަްށ އުނިކަންނުދީ ރަމްޒު ކޮށްލުންވެްސ ކިޔެއްތޯ .13
 އަށް އެބަވެޔޭ ] ޮމީޑ[ޔާ އަދި ] އަބޯ[ޙަމްދުހުރިނަންތައް 

 ޖާހިލުންނަށް މިފަދަ ވާކަށް ހެޔޮނުވާނޭ ކަށަވަރުން .14
 ޢާލިމުންނަށް ނުވެވުނަްސ މީ ޮބޑުވަރެއް ކަމުގައިވެޔޭ 
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 ޤައުމުގާ އަންހެނުންގެ މަޤާމް 

 

 މު އަދު ލިބެވިއްޖެޔޭ އޭރުއްސުރެން ހޯދަންއުޅޭ އެމަޤާ  .1
ނޑައެޅުނު ގޮތުގާ މިހާރު ފުދިއްޖެޔޭ   އޭރުގެ ޢަޒުމްތައް ކަ

 އަޅުވެތި ކަމުގެ ކަސްތަޅުތަކުްނ ބެނދެ ހަފުސްވެވިދިޔަ އަންހެނުން  .2
 ވަޅުގަނޑުތެރޭން ދިނިގެްނ މިއަދު ަހމަނޭވަޔަށް އަތުވެއްޖެޔޭ

 ޢިލްމީ ޚަޒާނާ ުހޅުވުމުްނ ދިއްލާލި އަލިކަން ފެތުރެމުން  .3
 މީ އެތައް މޮޅުފަންނަކަށް ވެދެގެން މިހާރު ހިނގަްއޖެޔޭ ޢިލް

 މޮޔަ އަންހެނުންނަށް އޭރުާގ ވިޔަކަސް ލިބެްނ ފެށުމުން ޣިޛާ .4
ނޑިތައް ވެއްޖެޔޭ  މޮޔަކަން  ފިލާފަދަ ރަހަތަކުން ތާޒާ ސިކު

 ޤައުމަށް އަބަދު ބޭނުންވެފާވާހައި ރޮނގުން އަދު އަންހެނުން  .5
 މިހާރު ފެނިއްޖެޔޭ  ޤައުމަށްޓަކާ ޤުރުބާންވަމުން ދާތަން

 ބޭހުގެ ރޮނގުން އެދެވޭއެތައް ފަންނެއްގެ މޮުޅމޮުޅ ޑޮކްޓަރުން  .6
 ދޭހުގެތެރޭ ޝަރަފާ ޤަދަރު އުފުލޭގޮތުން އުފެދިއްޖެޔޭ

 ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތްވެސް އެހާ ފުރިހަމަގޮތުްނ ލިބެވޭނެހެން  .7
 ވަރުވަރުގެ ދަރަޖައިންވެސް މިއަދު، ތައްޔާރު ހަމަކުރެވިއްޖެޔޭ 

 ސްތައް އަދުވަނީ ޚިދުމަތުގެ އަގުދެނެގެންފަޔޭ ހުރިހާ އޮފީ .8
 ކުރިބިމުޖަހާފާ އަންހެނުން، ކުރިޔަށް މިހާރު ިހނގައްޖެޔޭ 

 އަދަބީ ރޮނގުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޖިންސުއްލަޠީފުންކުރިއަރާ .9
 ޢަދަދެއް ނުވާހާ ފޮތްތަކާ ޅެންތައް މިއަދު ފެތުރިއްޖެޔޭ 

 ންވަީކން ފެހުމާ އެކީ އަދި ކުރެހުާމ ފަންނީ އެތައް ކަމަކު .10
 ޖެހިލުންވުމެއްނެތި ައންހެނުން ހޮވިެގން މިހާރު ނެގިްއޖެޔޭ

 ޤައުމުގެ ދިފާޢީ މަސްރަޙާ ކުޅިވަރުގެ އެކި މައިދާންތަކުން .11
 ފައުޅުވެ ދިވެހި އަންހެން ކުދިން ފެނުމުްނ އުފާވެސް ވެްއޖެޔޭ

 ވާހަކަތަކާ ތަމްޘީލުތައް މަސްރަޙުތަކާ ތިއެޓަރުތަކުން .12
 ތޯވެސް ބަލަން ފެށްޓިއްޖެޔޭވާހާ މޮޅަށް ދައްކައިދެވޭ

 ބުލްބުލްތަކާ މުނިޔާތަކާ، އަޑުރީތި ނަލަނަލަ މިޔުޒިކުން  .13
 ގުލްޝަންގެ ތެރެއިން ވިރުވަމުން ދާއަޑު އިވޭގޮތްވެްއޖެޔޭ

 ޤައުމުގެ ދުލުން އެދިގެން ގޮވާ ހުރިާހ ކަމެއްގާ ކެރިތިބޭ  .14
 ޤައުމުގެ ލަޠީފީ ޖިްނސަކީ ކުޅަދާނަބަޔަކަށް ވެއްޖެޔޭ 

 ވާ ދެއްވަވާ އޭރުއްސުރެން ގަުއމުގެ ައމީން ބިންގާ އަޅުއް .15
 ގެންދެވިގޮތަށް މުޅި ޤައުމު އަދު ފުރިހަމަވެ ސީދާ ވެއްޖެޔޭ 

 އިންދެވި އެމާތް ފުރިހަމަ އޮށުން ހެދިފޯދިގެން އައި އެންެމމާތް  .16
 އެގޮތަށް ބިނާ ަހމަވެއްޖެޔޭ ] އޮއްޓަރުން[އިންކާރު ނުވެވޭ 
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 ކަށަވަރު ޔަޤީންޝައްކެއްނެތޭ ހަމަ ސިއްރަކީ މައުމޫނުކަްނ  .17
 ޝައްކެއްނެތޭ ލެއްވެވި އެއީ ރަޙުމަތްކަމަށް އަދުވެއްޖެޔޭ

 

 .މ13-6-1996

 

 !ހާސްފަހަރުވެސް ވިސްނާ 

 

 އޭރާ މިހާރުގެ ފަރަޤުތައް ބުނެދީ ހަދަން އެނގިދާނެބާ .1
 މީރާއި ދޯރާ ވަކިކުރަން އަމުދުންވިޔަްސ އެނގިދާނެބާ

 ކާ އާނހޫނބަހާ އަދި ލައްބަޔާ ދުރުވަން ކިޔޭނޭ ހަމަތަ .2
 އަދި ހަމައެ އާދެވަޑައިގަތުން ކުށްނެތި ކިޔަން އެނގިދާނެބާ

 މަސްހުނިރުނބަޔަކަށް ބަސްވަނީ ވެފަޔޭ މިހާރަށް އައިސްމިެހން  .3
 ބަސްތަކުގެ ޙުރުމަތް ކެނިޑ މުޅިްނ ދިޔަ ގޮތް އެނގުން އެކަށޭނަބާ 

 ރަސްރަސްކަލުންނާ ޙާކިުމން އަދި ވާޢިޡުން ާނ މާހިރުން  .4
 ތުން ވަކިކޮށް ކިޔަން އެނގިދާނެބާ ބަސްބަހުގެ އެބުނާ ޕަންޑި

 ލަދުތަދު ބަހައްޓަން ވީގޮތާ ބަސްމޮށެއުޅެން ވީއަދަބަކާ  .5
 މަދަނިއްޔަތާ ތަހުޛީބުގާ ހުރިގޮތްމި ރޭކާލާނެބާ

 އަދަބުގެ ތެރޭގާ ހިމެނިގެން ބަސްވާކަާމ ހުރިބުރަދަނާ .6
 އަދަބީ ބަހުރުވާގާ އެވާ ފޮނިކަން ވަޒަން ވެވިދާނެބާ 

 ޞުނެއް ނޭނގޭ ހިނދެއްގާ ވަކިކުރަން ރަޙުމަތްތެރިންނެއް ޚާއް .7
 ބަހުރުވަތަކަށް ފާޑެއް ކިޔަން އަމުދުން ވިޔަސް އެނގިވާނެބާ 

 ބަހުގާ އެވާ ޤަދަރާ އަގާ ޙުރުމަތް އެކީ ގާ ެކނޑުުނމުން  .8
 ފަހުމެއްވެވޭނޭ ހިނދުކޮޅެއް އަންނާނެާބ އަންނާނެބާ 

 ދީނުގެ އަދަބުވެސް ނުމެ އެނގުނުތާ އިންިގލަންޑު ެގ އަދަބުވެސް .9
 ނުމެވެޔޭ ނޭނގޭަކމެއް ދެންދޫހެލެން އޮންނާނެބާ ހީ

 ލޯވެސް ހުޅުވިގެްނ ދޭހަޔެއް ވެވިދާނެ ފަދައެއް ވާނެބާ .10
 ބޯވެސް އެހާ ސަކަރާތްވުމުްނ ހޭވަރިވެވެން އޮްނނާނެބާ

 ރުޅިޔާ ޙަސަދަޔާ ކިބުރުނޫން އެއްޗެއް ނެތީމާހިތުތެރޭ .11
 ހަމަވެގެން ުއޅެވޭ ގޮތެއް އެއްވެްސ ހިނދަކު ދެންވާނެބާޅިއު

 އެފަރާތް ބަލާލެވުނަސް ތިމާ، މިފަރާތްބަލާލެވުނަސް ތިމާ  .12
 ހަފަރާތުގާވެސް ހަމަތިމާ ވާތީ ނުފެނިދެންދާނެބާ

 

 .މ12-2-2002

 އަންގާރަ. ހ29-11-1422
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 ފަތްތޫރައިގެ ދުލުން 

 

 ތަރުޙީބުތައް ލިބި ގަންނަމުން އަހުރެން މިއަދު މިނުކުންަނނީ، .1
 ވެފަޔޭ  ވަނީ   ޤަރުނެއްގެ އާ ފެށުމެއްތެރޭ ޅަޒުވާނަކަށް 

 މަތިވެރި އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް އަހުރެންގެ މަދަދުން ޤައުމަށާ .2
 ވަޠަނަށް މިފާހަގަ ކޮށްދެމުން ޢުމުރުްނ އެކާވީސް މިފުރުނީ

 ހަތްތަރި ހަމަވެ ނުވަޔެއްގެ އައި އެޕްރީލު އެއްަވނަ ދުވަހަކީ  .3
 އަތްތައް ގުޅެވިގެން ދުނިޔެއަށް އަހުރެން ނުކުތް ދުވަހަށްވަނީ

 އްސުރެން ކުލަ ގަދަވަމުން، ނަލަ ރީތި ފޭރާން ލެއްެވމުން އެދުހު .4
 އަދި މީރުވަސްވެސް ދުއްވެމުްނ މިއަދާއި ަހމައަށް އަންނަނީ 

 މަުލން] ވައިލެޓް[ަމާލ ] ނަރުގިސް[މަލުްނ ] އޯކިޑް[ފިނިފެންމަލާ  .5
 ގެނަންެވސް ގެންނަނީ ] ޭޑޒީ [ހިނިތުންވެހުރެ ކުރަމުން ވެދުން 

 ވާ ޮމޅުޝާޢިރުން އެފޮނުއްވަވާބަސްތައް ބުގިސްކޮށް ގެންނަ .6
 މަތީ އެޅެންތައް އަދި ވަކީން ޝައުޤުންނެ ހިތްތައް އެފުރަނީ 

 އެފަދައިން އެހާ މަތިވެރިލިޔުން އެކި ފަންނު ފަންނުގެ ލިޔެވިގެން .7
 ޞަފްޙާތަކުގެ އަގު އުފުލިގެން ގޮސްފައި އަދަށްދާނދެން ވަނީ

 ދިވެހިކޮށްއެކި ބަސްބަހުގެ އެކިޅެންެޅމާ އެކިއެކި ލިޔުންތައް  .8
 އެކިއެކި ގަލަން މެދުވެރިވެގެން ފަތްފުށްތަކެއް ފުރިފައިވަނީ 

 ޙަރަކާތް ހަލުއި ހިންގުންތެރިން ލޮބުވެތި މުޙައްރިރު އަރިހުގާ  .9
 ޙަރަކާތުގާ މަޑުޖެހިނުާލ ތިއްބެވި ކަމުގެ ހެިކ ފެންނަނީ 

 އަހުރެންގެ ބާނީ އުފްޤުގާ ވިދަމުން އެދިޔަރަން ދައުރުގާ .10
 ކަން އުފާ ފާގަތި ކަމެއްގާ ުއޅެވުނީ އަހުރެން އުފަންވެނި

 ގެ އޮސްފުހުމަކީ ]ޘާޤިބު[ޔާ އަދި ] އުޖާލާ އެތަރި[ނަމަވެސް  .11
 ހަމަޖެއްސިދާފަދަ އުނިކަމެއް ަކމުގައި ނުވެވިފައި އޮންަނނީ 

 އަހުރެންގެ ހުރިހާ ޝަރަފަކާ ދިރުމެއްގެ އަޞްލާ ސިއްރަކީ، .12
 ނީ އަހުރެން ދިފާޢު ކުރައްވަވާ ހުރިހާ ގަލަން ކަމުގައިވަ 

 މަތިވެރި ޙަޟްރަތަށްهللا  ނާމިކަމަށްޓަކާ ޙަމްދާ ޘަ .13
 ޛިކުރާގެ ރަހަ ލިބިގަންނަމުން ދިރިދެމިހުރުން އެދި އެދި ވަނީ 

 ހުރިހާ ފަރާތެއް ޖަމްޢުކޮށް ޝުކުރުގެ ތަރާނާ އިއްވަމުން  .14
 ކުރިމަގު އުޖާާލ ފަތިހަކަށް އުންމީދު ކޮށްކޮށް ހުންނަނީ 

 

 .މ19/4/2000ބުދަ 

 

 

 ނިވެމުންދާ ބައްތި 
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 !ޙުއްބުލްވަޠަންގެ ރޫޙުން ހިތްތައް ދިރާލުވާށޭ .1
 !ލައްބައިކަޔަށް ދަރީންނޭ ތާއީދުތައް ކުރާށޭ

 ވިދަމުން އެދިޔަ ދިވެހިބަސް ދިވެހީންގެ ނަން ހިފާއްޓާ  .2
 !އަދަބީ ގޮތުން މިދީބުން، މަދަރީން ދިޔަ ނުދޭށޭ

 ވިސްނާ އަކުރު ތަކީމީ، ތާނައިގެ އަުމނަނީ މީ، .3
 !ކޮށްމިހެްނ ކިޔާށޭބިސްމިން ކިޔާ ފަށާނީ، ދަސް

 ކޮށް ނިކަން ތިބޭށޭ، ދަހިވެތިވެގެން ދަރީނޭ  ހި ފަ .4

 !ރެން މިދޭ ބަޔާނުން ބަޑުވައް އަކުރު ނަގާށޭ ހު ◌ަ އ

 ވަރު ކަމެއް ޔަޤީނުން، މަޙުޝަރުބިމަށް މި އެއްވުން  ށަކަ  .5

 !ވަކިވެނުދާށޭ! ގަތް މިމާތް ވިދީނުން އަސްތާ ށައަ 

 ނިވެ އިޚުވަތުންނާ،މުނު ތަނަށް ހަނދާންކޮށް، ފެނިދެ ނިވެ  .6

 !ކަން ޙަޔާތުގައި ހުރި، ފިލުވާ އެކީ އުޅޭށޭ ނިއު 

 ◌ި މަތި ލުމުެގ ކުރީގާ، ހުރިހާަކމެއް ކުރުމުގާ ރކު  .7

 !ސްުނމެއް ނަގާށޭވިގޮތެއް ކަމަށްވާ، ދުރު ހަމަ ރިފު 

 !ގަބުރަށް އަރާމު ދޭށޭ! ރެއް ނަގާ ނުލާށޭ ބުއަ  .8

 !ވަގުތަށް ކަމޭ ހިތާށޭ! ރާ އެކީ އުޅޭށޭ ބުޞަ 

 އޭރުންނެ ރުއްސަވާނީ،! ކަން ގިނައިން ކުރާށޭ ޅުއަ  .9

 !އޮޅިގެން ތިހެން ނުދާށޭ! ގެން އަބަދު ތިބޭށޭ  ޅިގު 

 !ރާއިފިލި އެނގޭނޭ ދަސްކޮށް އަބަދު ހަދާށޭ ކުއަ  .10

 !ރާ މަކުނު އެނގޭޭނ ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރާށޭ ކުއަ 

 ތާ އެދުން އެދޭނެޔެ ކަނޑުތައް އަާމން  ނުވަންޏާ  އްހަ  .11

 !ދަރީނޭ ރަނގަޅަށް ހަދާން ކުރާށޭ ބަ◌ަތިދޭ މި އްއަ 

 ޔެއް ކުރަން އުޅޭހެން މަރުވާްނ ތިމާ ނުދަނެޔޭ  ވަހު  .12

 !އެއްގެ ހޫނު މޭރުްނ ލިބެވޭނެޔޭ ބަލާށޭ ވަތި 

 ނަރުތަކެއް ތެރޭ ދާ، ގެރިޔެއްގެ ޙާލު ގައިވޭ މަހި  .13

 !ޙާލަކީ މިއީޔޭ، ވިސްާނ ފިކުރު ކުރާށޭ މަހަ 

 އެއީ އޮޔާޭލ،ހެއްޓުމެއް ނުވޭތޯ ޖިްސމޭ  ފެހި  .14
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 !ދައިން ދެވޭ ނަޞޭޙަތް ކަނުލާ ދަރީން އަހާށޭ ފަމި 

 ވަސްވެފާ މިތާނގާ، ދިއުމަށް ވަނީ ޖެހޭށޭ، ދުދެ  .15

 !ވަސް ނަާގ ނުލައްޗޭ، ައޅުކަން އަބަދު ކުރާށޭ ދުމި 

 ގާ ހިނގާ ނުބައިހާ، ަވސްވާސްތަކާއެދުންތައް ތުހި  .16

 !ރާ މަގޭ ދުރަށްލާ، ތައްޔާރުވާން އުޅޭށޭ ތުމި 

 ]ވިސްނައިފިަނމަ އެނގޭނޭ[ކަން މިދީނުގައި ހުރި  ލިއަ  .17

 !◌ަ ރީތިވީ ދަރީނޭ އަލިކަން މަތީ ތިބޭށޭލނަ 

 ތައް މިފަހިވެދާނޭ، އަލިކަން އެދިއްލި ދާނޭ، ގުމަ  .18

 !ތައް ފަސޭހަވުން އެދި ނަޞްރާ ނަޞީބު އެދޭށޭ ގުމަ 

 ވިޔަނީގެ ޝަރަފުން ޢާލީ ވެގެން އައިސްފައި، ޏަމީ  .19

 !ފުރަދު ނަމެއް ދެކޭށޭމްޏަމޭ ކިޔޭއޭ މު ޏަވާ 

 ދަރީންތިބޭށޭ ހޭލާ ނުރައްކަލާ މެދު،! ތާ ސްއަ  .20

 !ދާނުގައި އެނބުރިގެން، އަސްތާ މިއަދު ނުދާށޭ ސްއަ 

 ތައް މިއަދު އަހާށޭ◌ަ ބުއްދީގެ ބަސްތަކުންނޭ ޑުއަ  .21

 !ތައް މިއަދު އުކާށޭ، ޞަފްޙާތަކެއް ފުރާށޭ ޑުގަނ 

 !ދޭށޭނުގައި އެނުބަޔަށް ބަރުވިޔަ މިއަދު ނު ޒާމީ  .22

 !ލުގެ ނިޔާޔަކީ، ދެން، ސުވަރުގެ ަކމަށް ދެކޭށޭ ޒައަ 

 ތަކުންނޭ ] ސުއްޓާ ަޢމަލު[ލުގެ ަމޖާތަކުންނާ  ޓަހޮ  .23

 !ކާ އެދޭން ފަށާނީ ނާޒިރުކަމަށް ދެކޭށޭ ޓްހަ 

 ލުގެ ދުވަސް ހިނގަްއޖޭ ކިޔެވުމުެގ ވަގުތު އައްޔޭ  ޖަމަ  .24

 !ން ވިދާވިދުންހެން، ކުރިޔަށް ދަމާ ހިނގާށޭ ޖުތާ 

 ޗާ މިއަދު ވެދާހެން، ނަލަ ރީތި ކުއްޖަކަށް ވޭ  ޗައަ  .25

 !ޗީ ވެގެން ނުދާށޭ، ރަނގަޅަށް ޢަމަލު ކުރާށޭ ޗައަ 

 ލުގެ ތެރޭ ވެދާށޭ، ދައުލަތުގެ މާތް ދިދައިގާ  ޔަހި  .26

 !ހެންމެ ބޯލަނބައިގެން، ކުރިޔަށް މިއަދު ހިނގާށޭ ޔަތި 

 އްގެ ގަދަ އަލީގާ ތަޢުލީމު އުނގެނި ެގންނޭ  ޕެދީ  .27

 !ނައިން ލިބޭނީ ހިއްމަތް އިތުރު ކުރާށޭތައް ގި ޕްކަ 
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 ހުރިހާ އަކުރު މިިނމުނީ، ފުރިހަމަ ނަޞޭޙަތުން ނޭ، .28
 !ހުރިހާ ކުދީން އެކީގާ، ހުރި ހިތްވަރެއް ކުރާށޭ

 

 .މ19-3-1978
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 ޢިޝްޤީ ޅެން 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަލަތު ލޯބި 

 

 ތަސްލިޔާ ޔަކަށްވޭ  ސިކުންތަކަށްވެސް ފިލައިނުދާތީ ހިތަށް ލިބޭ .1
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 ހިކުންނުވާ ފުން ޒަަޚމްގެތެރެއިން ނުކުންނަ ފޮނިފޮނި ނަޝީދަކަށްވޭ

 އަނދާ ގިނީގާ ނަގާ ދިލައިގާ ތަދާ އިވޭނުގެ ޢަޛާބުތަކުގާ .2
 ނިދާ ލެވޭ މަދު ސިކުންތުކޮޅުާގ އެދޭ ޙަޔާތަށް ދެވޭ ކަމަށްވޭ

 ދެރޫޙުއެކުގާ އެހައިރުގުޅިގެން ވަފާ ގެ އަގުމާތް ފަސާޚުލެވިގެން  .3
 ޢަރޫސުނާއެކު އުޅޭ އެ މަންޒަުރ ދެކެންއެތާ ހުރެލެވޭކަމަށް ވޭ 

 އެތައް ގުނައަކަށް ތަފާތު އެތަކެއް އުފާ އެހާ ފޮނިލިބޭ ގޮތެއްގާ  .4
 ހިތަށް ތަޞައްވުރު ވަމުން ވަމުން ޮގސް ފުރާނަ ދިރުވާނެ ބާރަކަށްވޭ

 ވެގެން އެދިޔަހާ ދުވަސް ތަކެއްގާ ހިނގާ އެދި ޔަހާ ޙަވާދިޘެއްގާ  .5
 ދިޔަހާ ކަމެއް އެކީގާ ައލުން ބަލުން  ހިތްދެކޭކަމަށްވޭވެގެން އެ

 އެހައިރު ޖަޛްބާތު ތައް އުފެދިގެން ލެޔާ އެކީ ހަށިގަނޑަށް ފެތުރިގެން .6
 ނިހާޔަތަށް ގޮސް އިޢާދައެވަނީ އެފޮނި އެފުން ފުން އަސަރުކަމަށްވޭ 

 ދިޔަސް ޤަރުނުތައް އެތައް ގުނަޔަކަށް ލިޔަސް އެތައްހުޅުތަކެއް މިޯލތްބަށް  .7
 ޔަސް ބަދަލުތައް މިދުނިޔެ ތެރެޔަށް ތަފާތު ދުވަހަކުނުވާކަމަށްވޭ އަ

 ހިތަށް އަބަދުވެސް ވަމުން ދަނީ ހީ އަުލން އެއާލާވަުމން ދަނީހެން  .8
 އެތައް ގޮތެއްގާ އެތައް ކަމެއްގާ އަޖައިބު ހެކިތައް ލިބޭަކމަށް ވޭ 

 ކުރާ މިހުރިހާ ަކމެއްކުރެވެނީ ޤަރާރުކަން ލިބި މުރާލިވެވެނީ  .9
 ގެން މިހެން އުޅެެވނީ އެއަންަނ އިލްހާމަކުންަކމަށްވޭފުރާނަލިބި

 

 5:00ބުރާސްފަތި . މ12-3-1996

 

 ]ހިތަށް ކުރި އަސަރު [

 

 ނުދެނެހުއްޓާ ވިދުވަރެއްހެން ހިތްއެކީ ގޮސް ބެނދެވުނީ .1
 އަދި އަދަށްވެސް ވަކި ވުމެއްނެތް މަްނޒިލެއްގާ ހުރެވުނީ 

 އޭގެ ފަހުގާ ދާއިމީ ކޮށް ލޯބިވެތި ލަމްޙާ މަގޭ  .2
 ގެ ތެރެއަށް މީރުކަންދޭ ރަމްުޒ ކަމުާގ ހުންނަނީ ލޭ

 ޢަދަދުނުވެވޭ ގަޑިތަކެއް ހެންހީވެގެން ދިޔަ ހިނދުކޮޅެއް .3
 އަނދަ އަނދާ ހުރި ފޮނި އެހާ ފޮނި ގިންޏަކަށް ވެފަޔޭވަނީ 

 

 

 

 ގެއްލިފައި އޮތް ކަލާގެ ފޮޓޯ 

 

 ގެއްލިފައި އޮތް ތިޔަ ފޮޓޯ ފެނުމުން ގުޑައިގެން ހިތްދިޔާ .1
 އްލިގެންގޮސް އަލިވެގެން ާމޒީ ދިޔާ ދުއްލިސާތައް ދި
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 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަހާ ވީގޮތާ ވަގުތުްނ ހިތަށް .2
 ގޮްސ އަސަރުތައްއޭރުގެ އެކީކުރަމުން ދިޔާ ފެންނަމުން 

 އެވަގުތުން ފެށިގެން ވަނީ މުިޅ ހިތް ކަލާޔަށް އެރުވިފާ .3
 އެވަގުތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން މުޅިހަށިަގނޑަށް ލިބިގެން ދިޔާ 

 އްބާ ޤުދުރަތުން މިދެ ހިތް ގުޅުއްވައިދެއްވި ގޮތްނުދެނެތި .4
 ތެދެކެ ތެދެކޭ އެހިނދު އެހިނދަށް މުޅި ހިތަށް ވަދެގެން ދިޔާ

 ފުންއަސަރުތައް އެކުލެވޭ އެކި ޙާދިޘާޔާ ރަމްޒުތައް  .5
 ފުން އެފަދަ އިޙްސާސަކާއެކު ގާވަޒަން ވެެވމުން ދިޔާ 

 މޫސުމުެގ ކަޅުފޮއިކަމެއް ޠޫފާންތަކުގެ ވަރުގަދަ ކަމެއް  .6
 އަތުވެއްޖެ ނަަމ ނުެމ އޮންނަ ގޮތް ފެނިގެްނ ދިޔާ] މޫސުމެއް [

 ހަނދުވަރީރޭތައް އެދޭ މަދަދަށް ޝުކުރުތައް ހިތުތެރޭ  .7
 ހަނދުމަތައް އާވާން ފެށީމާ އުތުރިއަރަމުން ޭނ ދިޔާ

 ހުންނަ ޤަދަރާ އިޙްތިރާމާ ލޯބިއޭގާ ހިމެނިގެން  .8
 ފުންކަމާ އެކުގާ ތަބާދުލް ވާގޮތޭ ފެނިގެން ދިޔާ

 ހުރެގެން މިހުރިާހ އިޙްސާސް ކުރާއިރުާގމިތާއެކަނި .9
 އެކަނި އަހުރެން ނޫްނ ދެވަނަޔެއް ނެތްކަމޭ އެނގިގެްނ ދިޔާ

 ހަމައެކަނި ދެން ަހމަ އޮތީ އުްނމީދުގާ ކެތްކޮށްލުމޭ .10
 ހަމަޔަޤީނުން ޖަންނަތުްނ ދެހިތަށް ލިބޭނޭ ތަސްލިޔާ 

 

 .މ14-4-1998

 .ހ13-12-1418

 

 ދެއްވި ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު 

 

 ރި ފޮނި ޙަޔާތެއް ދެއްވި ކަންމައްޗަށް ޝުކުރުކުރަމޭއުފާވެ .1
 ތަފާތެއްނެތި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރެވޭތީ ޝުކުރުކުރަމޭ 

 މެލާމެލިތައް ފަރިވެ ފޮޅެުމން އެދިޔަ ލޯބީގެ ހަތްއަހަރަށް .2
 ބަލާ ވިސްނާލުމުްނ އެލިބޭ އުފާތަކަކުން ޝުކުރުކުރަމޭ

 އަހަރޭ އެއީ ބިންގަލުގެ މައްޗަށް މުޅި ޙަޔާތު ބިނާވި ހަތް .3
 އެއީ އުއްމީދު ފުރިހަމަވާން ނުކުތްފާލޭ ޝުކުރުކުރަމޭ 

 ޒަވާޖުގެ ފޮނި ޙަޔާތަށް ފެއްޓުމުން އަދި ހަމަވަީކން އުފަލޭ  .4
 ޒަވާޖުގެ ރަްނޒަމާްނ ދެމެހެއްޓެވުން އެދިގެން ޝުކުރުކުރަމޭ 

 އެއީ ނުވަދިހަހަތެއް ބާރައިން ފަހެއް ތާރީޚު ޖެހިގެން އައި  .5
 ޙަޔާތަށްއައި، ޝުކުރުކުރަމޭއެއީ ބަރަކާތްތެރިވި ދުވަހޭ 

 މިލޯތްބަށް ފަނޑުކަމެއް ނަުއމަށް އަބަދު އެދިގެންވަނީ އަހުރެން  .6
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 އެދި ޝުކުރުކުރަމޭ ] ނިޝާނަށް[މިލޯތްބަށް ހެކިލިބޭނޭ ފޮނި 

 

28-11-1998. 

 .ހ9-8-1419

 

 ވައިގެ ތެރޭގާ 

 

 ލޮބުވެތި ހިތުން ކުރަމުން ވެދުން އަދަބާ އެކީމެދަންނަވަން  .1
 ން ދެމޭ ލޯބީގެސައިުލ އޮހޮރުވަން އޮބިނޯވެގެން ހިތު

 ބުލްބުލްތަކާ ކޮކާތަކާ ގެންނެވި ބަހާރުގާ އެތާ .2
 ދިލްކަޝްމަނާޒިރުން އުފާކުރަނީ އެރޫޙު އާކުރަން 

 ވެސްހަމަމިީއ ޙަޤީޤަތޭ ރޫޙާ ހިތާ ދަމުން ދަމުން  .3
 ގޮސްހަމައެކީ ަހމަޖެހިުލމުްނ ގިސްލަްނޖެހިއްޖެޔޭ ފަށަން 

 އަކަށް ތަނެއް ނެތޭ  ތިޔައީ ދުނިޔެ ހިނގާ މަގޭ ޝަކުވާ .4
 ރުންޖުރިބާކުތިޔަހެންވެ މާކުރީއްސުރެން ވިްސނީެމ ތަ

 ލްޕަވަރު ގެްނނަ ހިނދު ވަކީން ވި◌ިފަސްހީވެ އެކި ރޮނގުން ހިތަށް  .5
 މަސްތުންކުރެއްވި ގަދަ ކަމުްނ ިޖސްމަށް ޮލޅުންވިޔޭނިކަން 

 މިހެްނ އުުޅމުން ލިބޭއެ ތަސްލިޔާ  އެހެން ލާހޫރެމުން  .6
 ގާ ިހނގަނީ ހިތަށް ިމލުއި ކުރަން މާހެއު ކަމަށް ޚިޔާރު

 ބީރުގާޢަޙުއްރިއްޔަތުގެ އުއްމީދުގާ ފަރިވީ މަލުގެ  .7
 ފުން ނޭވައެއް ލުާމ އެކީ ޖެުހނީ ވަދާޢު ތާކިޔަން

 ތިޔަހެން ހިތާކުޅުންއެއީ ! އޭހިތުގެ ޢާޠިފާ މަގޭ .8
 އޭރުއްސުރެން ހޮބީ އަކީ ތޯއޭމެހިތް އުފާކުރަން 

 

 .މ25-12-1976

 

 

 

 

 ީނ އިލްހާމް ވަިކވުެމއް ނެްތ ރޫޙާ

 

 ޔެހަސްތާހުވާ: ރާގު

 

 ހިތުގެ ގުލްޝަްނ އެކީ ގުގުަމމުންނޭދަނީ ނަޣުމާތަކުން މިލޯބީގެ 

 މިރޯޝަން ޒަާމނުގެ އުފާތައް އެކީ ޤުލްޝަނަށް ފެތުރެމުންނޭ ދަނީ  
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 މިބިންވެސް ދިރުން ލިބި އަުލން ރޫޙަކައިގެން  .1
 ހެދެން ފެށި އެގަސްތައް އެއިލްހާމް ލިބިގެން 

 ރާ މާތަކުންޢިބްރަތީ ރައުޙެކޭ ލިޔެވެމުންއަދު ދަނީއެދެންފަރިކު 

 

 ޚަރީފް ގެ އަސަރުތައް އެއީވެރި ނުވާނޭ  .2
 އަދީބިއްޔަ އިލްހާމު ތައް   ުހސްނުވާނޭ 

 ޙަޤީޤީ އެ  ޤުލްޝަން އެރޫޙީ އަސަރު ފޮނުވަމުން  ގެންދަނީ     

 

 މަދަދުވެރި އެއަތްޕުޅުގެ ދީލަތި އެހީގައި .3
 ނު ތަކުގާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭ ހާމެ ގިނަ ފަން

 އަބަދުވެސް ޙަޔާތަށްއިތުރު ކާމިޔާބީތަކޭ ލިބެވެމުން ހަމަދަނީ  

 .މ27-12-1976

 

 އުފާެވރި ަޙޔާަތކަށް 

 

 ޙަޤީޤަތުގާ އުފާވާނޭ ޙަޔާތެއް ގެންނަމާ ތޯއޭ؟ .1
 ޙަޤީޤީނޫރަކުން ރާސްތާ ނިކަން އަލިކޮށް ލަމާތޯއޭ 

 އަގެއްނެތި ގެއްލި ނިމިގެންދާ ޒުވާންކަން އެްނމެ ހިތިގޮތުގާ  .2
 ދެއް އިޙްސާސްކޮށް ނުމެދީ އެދާގޮތް ވިސްނަމާ ތޯއޭ؟ތަ

 މުޞީބާތާއި ކެކުޅުމުގައި ަޒމާންތައް ދިގުވެ ދާއިރުގައި .3
 ނަޞީބުގެ ތަރި އަރާތޯ ހިންމަތެއް ދެން ކޮށްލަމާ ތޯއޭ؟

 ހިތާމަތަކާއި ވޭނުން ހިތް ނުދިރުވޭނޭ މިޙާލެއްގާ  .4
 ހިތާމޫނާ އުޖާލާވާެނ ގޮތަކީފަހެ ކޮބައިތޯއޭ؟

 މެލާމެލިތައް އަބަދު ތާޒާވެ ފޮޅިފައިވާ  އަޛާއެއް ނެތި .5
 ޝަޛާ ޤުލްޝަން ގެލިބެވޭތޯ ނިކަންބާރެއް ލަމާތޯއޭ؟

 އެތައް މިޞްރާބަކަށް ހިތް އެނބުރެމުން ދާގޮތް ބަދަލު ކޮށްފާ  .6
 ނިކަން ތެދުވެރި ކަމާއެކުއަޞްލު މިޞްރާބަށް ދަމާތޯއޭ؟

 ޙަޤީޤީ އަޞްލު އަޞްލާ ގުޅެވުމެއް ނުހިނގާ ފުރާނައިގާ  .7
 ޤުލްޝަނަށްވާޞިލް ވެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯއޭ؟ޔަޤީނޭ 

 

 .މ27-5-1968

 

 ހީވަނީ އަބަދުވެސް 
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 ސޫރަތިޔަލޯބި ހިތަށް ނެގުނު ގޮތަށް ނުފިލުވުނޭ .1
 ކޫރުތައް އެޅުނު ގޮތަށްވެސް ދިޔައީ ފުން ވެގެނޭ 

 ފޮހެލުމަށް ހާދަކަމެއްވެސް އަހުރެްނ ކޮށްފީމޭ .2
 އެހެނަކަސް ކުރެހުމަކަށް ކުަލ ބަދަލެއް ނުކުރެވުނޭ 

 އަދި ކިއެއްތޯ ފިލުވަން ހީކުޅަނަމަވެްސ އެދަނީ .3
 އަދި ވަކިން ހިތުގެ ތެރޭ ގައި އެހަނދާން ގަދަވެގެން 

 އިޚްތިޔާރެއް ލިބިގެން ބާރުހިނގާނީ ކިހިނެއް .4
 އިޚުތިޔާރެއް އެކަކަށް ވެސް މިދަނީ ނުލިބި ގެނޭ 

 ދިރިމިއުޅެނީ ހަަމ މިތުރާ ެގ ހަނދާނާ އަސަރުން  .5
 ވަނީ ފެންނަ ހެނޭ ކުރިމަތިން ތާއަބަދަށް ހީމި

 .މ5-1-1970

 

 

 

 ގާތްކަން 

 

 ހާދަހާ ދުރު ގަޔޭ ތިޔަވަނީ އަހުރެނާ .1
 އެހެނަސް ކަލާ އަހުރެނާ ހާދަހާގާތެ 

 ހާދަ ލޮބުވެތިވި ގުޅުމެއް ވެޔޭ އަހުރެނާ  

 ހާދަ ފޮނި ބަސްތަކެއްވޭ ދެމެދު އަހުރެން   

 

 އިލާ ހިއްޔަ ބާރެއް ދެމެދުގައި ވުމުން  .2
 ޅެވުމުން ޚިޔާލާ ފިކުރު އެއްގޮތަށް ގު

 ބިލާހެއްކަމަށް ނުވެ މިަކން ތައްވުމުން  

 ހިޔާ ލިބެޔެ ބައްދަލުވުމުން އަހުރެނާ   

 

 

 ހަނދާނުން ފޮހެވިދާ ހިނދެއް މަދުމެޔޭ  .3
 ނިދާތައް ކެނޑޭ ހިނދުކޮޅެއް ނުމެދެޔޭ

 ނިދާލާއިރަށް ހުވަފެނުން ފެނިދެޔޭ   

 ފިދާވެވި އެކީގާ ވެޔޭ އަހުރެނާ  

 

 އި ވާތަނޭ ފެންނަނީ ޖަންނަތުން ުގޅެވިފަ .4
 އެންމެ މަތިވެރި އުފާލިބެވެމުްނ ދާ ތަނޭ 

 އޮހޭވެްސ ތަނޭ ] މުތް] [ފޮނި ރަްނމުތުގެ[އެންމެ  
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 ފެން ބޮވޭވެސް ތަނޭ އެކުއެކީ އަހުރެނާ   

 

 .މ23-9-1998

 ބުދަ . ހ2-6-1419

 

 ޤުލްޝަންގެ ތޯތާ 

 

 މަގޭ ޤުލްޝަންގެ ތޯތާ އޭ ގޮވާލާފާ އެނބުރިއެދިޔާ .1
 ހަދާލާފާ އެނބުރި އެދިޔާމަގޭ ހިތުގާ އަޑުްނ ފިރުމާ 

 ބަދުފެންނަން މިތާ ވާހެން ހިތުގެ ދުނިޔޭގަޔޭ އެވަނީ އަ .2
 ސަބަބު ތަކަކުން ހުރަސް އެޅިގެްނ ދިޔަސް ލޯތްބޭ ދެމުން އެދިޔާ 

 ދެލޯމެރުނަސް ފިލައިނުމެގޮްސ އެފެންނަ ފޮޓޯގެ ލޯބިކަމުން  .3
 އެލޯބީގާ ފިދާވީމާ ލިބޭނެ އުފާ ވަޒަންވެ ދިޔާ 

 މިމާްތ މަޤްޞަދު ލިބެންވާނީ ޙަޤީޤަތުގާ ޖިނާނުންނޭ .4
 ޔަޤީނުންވެސް އެހެންވީމާ މިއުްނމީދޭ ދެމުންއެދިޔާ

 ޢަދަދު ނުވެވޭ ވަރަށް ހިތުގާ ވެޔޭ ލޯބީގެ ފައްވާރާ .5
 ބަދަލު ލިބެމުން އެދާ އިރުގާ އެކީ ތެމިފޯވެގެން އެދިޔާ 

 ނުރައްކާކަން ފުޅެއްވެސް ނެތް އެާހ ޠާހިރު ގޮތެއް ގާވާ  .6
 މަށް ބަދަހިކަން ލިބެވެމުން އެދިޔާ ބިރެއް ސިހުމެއް ނުާވ ގުޅު 

 ވަނީ އަބަދަށް އެއުންމީދުން މިހިތް ފުރިފާ ތަސައްލީގާ  .7
 ހަނީމޫނުން އުފާވާހެްނ ދެހިތް ތާޒާ ވަމުްނ އެދިޔާ

 އަބަދުވެސް ހިތް ގޮވާގޮވުމަށް އިޖާބަ ލިބޭ ގޮތުްނ އުފަލުން .8
 މަދަދު މިގޮތުން އަބަދު ލިބެމުން މެދާތީ ޝުކުރު ގުނަވެދިޔާ

 

 .މ20-3-1998

 ބުރާސްފަތި . ހ21-11-1418

 

 އެޔަށްފަހުން 

 

 ކީއްވެތޯޔޭ ހުވަން ހިލަންނުވީ އެޔަށްފަހުން  .1
 ކީއްވެތޯ ހުދުހުދެއް ވިއަސް ނައީ އެޔަށް ފަހުން

 ފާޅުތިއަ ކުރެއްވި ފޮނި ޝުޢޫރުތައް ހީވަނީ، .2
 ރާގެ މަސްތީ ޝަރާބު ދެއްވިހެން އެޔަށް ފަހުން 

 އަންގަވާ ބައްލަވާ ވީގޮތެއް ސާފުކޮށް .3
 ންގަވާދެއްވި ބިންވަޅެއްގެ ނުދޭ އެއަށް ފަހުން ނަ
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 ކުޅިވަރާ ަމޖާތަކާ ފޭވެ މާދުރަށް މިގޮްސ، .4
 މުޅި   ހިތާ ރޫޙު އިންތިޒާރުާގ އެޔަށް ފަހުން

 ޙާލު ބޮޑުވެ ރޭދުވާ ވަކިނުވާ ހިސާބަކަށް  .5
 ފާލުއެޅި ދިޔައިމެތޯ ސަފުންއެފޮނު ވުމަށް ފަހުން 

 

 .މ1-10-1977

 

 ވީގޮތް 

 

 ހެނެއް ަކމަކު ރުޅިއެއްނުވަން ވީގޮތީ ވާނޭ ގޮތޭ އެ .1
 އޭގެ ހުރިހާ މާނައެްއ އަތުލައްވަވާ ރުޅިއެއް ނުވަން 

 ސިއްރަކީތޯ ސާފުކޮށް ބުނުމަށް ނިކަން ލަދުވެސްގަނޭ  .2
 ސިއްރު އެކަމަކު ސާފުކޮށްދޭނަން މިއަދު ރުޅިއެއްނުވަން 

 ވީގޮތީ ޖާދޫގެ ތީރެއް ޖެއްސެވުނުކަްނ ޅެންބަހުން  .3
 ަކމޭ ރުޅިއެއްނުވަން އޭގެވިހަ ހަށިގަނޑުތެރޭ ހަރުލީ

 ވީމައޭ ހިތިވޭނަކަށްވީ، އިންތިޒާރުގެ ވަގުތުގާ، .4
 މީކިހާ ދެރަވެސްކަމެއްތޯ ަނމަވިއަސް ުރޅިއެއްނުވަން 

 އެއްމެބޮޑު ކަމަީކ މިތާ ދާއިމްެވ ނުތިބޭނޭ ކަމޭ  .5
 ކޮންމެ ޢުމުރެއްގައިވިއަްސ މަރު ހުއްދައޭ ުރޅިއެއްނުވަން 

 ޡެއް ނައި ބޭރަކަށް މިލަފް....ދެވަނަ ކަމަކީ، ދެވަނަ ަކމަކީ .6
 ދެވަނަ ޤުރުބާނެއް އަދަކު ނުމެ ވަންމެޭއ ރުޅިއެއްނުވަން 

 މިބަދަލާހުރެޔޭ ފިކުރުތައް ހިތުތެރޭ ބޮޑުވަންފެށީ  .7
 ހިބަވެގެން ދިއަ ހިތުގެ ނަޣްމާ އައްސަާވ ރުޅިއެއްނުވަން 

 އޮއްސަވާ ލެއްވެވި ގޮތުން ތިޔަ ހިތްޕުޅުގެ ޖަޒުބާތުތައް .8
 ރުވާފައޭ ރުޅިއެއްނުވަން ގޮސް ހިތުގެ ަމންބަޢު ވަނީ ފު

 ކަން މިހެންެވ ނިމިްއޖެއޭ އެހެަނސް ކުރީއްސުރެވެްސ ކަލާ  .9
 ގެންގުޅުއްވާ ހަމައަކަށް ބަދަލެއް ނަޭއ ރުޅިއެއްނުވަން 

 ކީއްވެތޯ ބަދަލެއް ފިޠުރަތުގެ އަޞްލާ އިދިކޮޅީ  .10
 ކީއްވެތޯ ޙައިރާން ނުވާނީ ތިއަކަމާ ުރޅިއެއްނުވަން 

 ނޭދިއާ ނިކަމެތި މިހިތް  އެދުވަހުއްސުރެ ވަޤުފު ވެވެމުން .11
 އެދުވަހުއްސުރެ ރުހުމުގާ ނުކުރަްނ ކުށެއް ރުޅިއެއްނުވަން 

 ކަށަވަރޭ އާޚިރު ނަތީޖާގައި މިކަންވެްސ ވާނެނީ  .12
 އަށަނުގަނެ ބައިގެން ހިނގައިދާ ކަމަކަށޭ ރުޅިއެއްނުަވން 

 ވީމައޭ، ނުވަީނސް މިހެން، ވަކިާވ ޚިޔާލެއް އަންނަނީ  .13
 ނެ ރުޅިއެއްނުަވން އޭރުނޭ މިހިތަށް ޝޮކެއް ނުލިބޭ



 128 

 

 އާދީއްތަ . މ15-1-1978

 

 މަސްތީލޯބި 

 

 ދޭހަވާހާ ޚަބަރު ހިތްތަކަށް ވަންނަނީ
 އޭގެ ޝައުޤުން ނަޒަރު ދޭހުގާ ހިންގަނީ 

 ހޭދަކޮށްފައި އެކީގާ އެގޮސް ގެއްލުނީ
 ރޭގަނޑޭ އަލްވަދާޢުގެ ނަޒަުރ ކޮށްލަނީ

 ލޭގެ ވިންދަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްވެސް ފައޭ .1
 ތާހިތް ފުރާލައިފިއޭއޭގެ ސިއްރުން ހި

 ދޭޝަރާބުން ޒަޚަމްތައް އޮމާކޮށްފައޭ 

 ރޭގެ ލޯބީގެ ފަތިހޭރޮމުން އަންނަނީ   

 

 މާތަކޭ ފަރިވެފާ ޤުލްޝަނުން ހީނލަނީ .2
 އޭގެ ރައުޙުން އަހަރެމެްނ އަލުންމިދިރެނީ 

 ލޯބިން މިހިރަ އުފެދެނީ! މާމުޔޭ އާދެ 

 ހާދަހާ އުފަލެކޭ ހެނދުނުވެސް ލިއްބަނީ   

 

 .މ4-3-1972

 

 

 

 

 ޗުއްޓީ ދަތުރުން އެނބުރިއައި ހިނދު 

 

 މަސްތީ އެރީތި އަޑުއައިްސ ކަންފަތުތެރޭ ޖެހިއްޖޭ  .1
 ތަސްބީޙަޔާ ޘަނާތައް އެވަގުތު އުތުރި އަރައްޖޭ

 އެރިޔަދޫން އައިސް ވަންހިނދު އެރިންގްވީމާ ! އަސްތާއެ .2
 ހިތުގެ ބޯޑަށް ތަޞްވީރު އައިސް އަރައްޖޭ ! އަސްތާއެ

 ހުރެން މިވޭތު ކުޅައީ ހަތްދިހަ ދެގަޑި ތެރޭގާ އަ .3
 ހަތް ލައްކަ އަހަރު ކަމުާގ، ވީ، ހީ، ފިލާ ިހނގައްޖޭ 

 ކެކި އުތުރިގެން އަރައިގަތް ލޯބީގެ ފޮނި އެއާރުން  .4
 ތިކިތައް އޮހެން ފެށީމާ އަހުރެން އެކީ ތެމިްއޖޭ 

 ކެތްބަލިވެގެން އެދިޔަގޮތް އަވަހަށް ދުށުން އަދައިގެން  .5
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 ލެވިްއޖޭ  ހެއްކާ އެކީ އެނގޭހެން އެވަގުުތމެ ބުނެ

 ރޫހާ ހިތާއި ޖާާނ ޤުރްބާންވެގެން ނެ ދިޔައީ .6
 ރޫޙާ ހިތަށް އުފާލިބި އާދިރުމަކުން ދިރިއްޖޭ

 ގައިބާރުވެސް އަލުން ލިބި ހައިކަްނ ުމޅީން ހަނދާންނެތި  .7
ނިޑ ޙަރަކާތް އިތުރު ވެވިއްޖޭ   ފައިގާ އެވާ ރިހުންކެ

 އިތުރަށް ބަޔާން ކުރާނޭ ލަފުޒާއި ބާރު ހުއްޓަސް  .8
 ގަލަން ދެން ހުއްޓަން ިމޅެން ޖެހިއްޖޭ  އަތުލެއްވުމުން

 

 .މ1998-11-15އާދީ 

 .ހ26-7-1419   

 

 ހިތުގެ ޝަކުވާ 

 

 ތިޔަ ރީތިނަން ހިތުގާމަގޭ އެތަކެއްފަހަރު ލިޔެވިއްޖެޔޭ .1
 ތިޔަ ސޫރަވެސް ހިތުގާމަގޭ އެތަކެއް ފަހަރު ކުރެހިްއޖެޔޭ 

 އަދަދެއް ބުނާކަށް ނޭނގެޔޭ ލިޔެވުނު ވަރެއް ކުރެހުނު ވަރެއް  .2
 ދަދެއް ލިބޭނެގޮތެއްނެތޭ އެކަނިވެ މުޅީްނ ބީވެއްޖެޔޭ މަ

 ވަކި ވީއްސުރެން މިޔެ ޙާލަކީ ވަކިވީއްސުރެްނ މިޔެ ޙާލަކީ  .3
 ތިކިތައް މަނާނުވެ ކަރުނައިން ކޯރެްއ މިތާ އުފެދިއްޖެޔޭ

ނޑު ބޮޑުަވމުން ދާތީ ހިތަށް ކެތް ނުވެވިގެން  .4  ލޯބީގެ ހުޅުގަ
 ްއޖެ ޔޭ ލޯބީގެ ޒަޚްމީގައި މަދެން ނިމިދާނެޔޭ ހީވެ

 ވަކިވުމުގެ އިޙްސާސްތައް މަށަށް ލިއްބާ އެގަދަފަދަ ވޭނަކުން .5
ނުޑ ވެއްޖެޔޭ  ނޑުފު  ވަކިވުން ޤިޔާމަތަކަށްވެގެން މުޅި ދުނިޔެ ފު

 ހޭބުއްދި ހުރިނަމަވެސް ނެތޭ ބުނެޭވ ވަރަށް މި ޢަޛާބުގާ .6
 ހޭބުއްދިޔަށް ގޮތް ވާވަރަށް އަނިޔާ މަށަށް ލިޔެވިއްޖެޔޭ

 ނީ އަދު ހިތް ގޮާވ ގޮވުމުެގ އަޑުން މުޅި ދުނިޔެ ގުުގމާފާ ވަ .7
 ނަމަވެސް އިވޭޭނ ކަންފަތެއް ނެތް ކަން ޔަޤީންވެ އެނގިްއޖެޔޭ 

 އެހެނަސް މިައޑުތައް ވަންހަާނ ނުމެާވ ފަރާތެއްވާކަމުން .8
 ސިހުމެއްނުވާ ބާރެއް ހިތަށް ވަދެގެން އެކަްނ ހަރުލައްޖެޔޭ 

 

 . މ22-9-1998

 )ރ3:12. (ހ01-6-1419

 

 އަލަށް ފޮޅުނު ނަލަމާ 
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 މަގޭ ލޯބީގެ ޤުލްޝަންގާ ފޮޅުނު ނަލަ ނަަލ މަލޭތިޔައީ  .1
 މަގޭ ރޯދީގެ ތެރެޔަށް އައި އުފާވެރި ނަލަ ަމލޭ ތިޔައީ

 ލޮލަށް ފެނުނަސް ހިތަށް އެރިޔަސް މެޔަށް ތަނަވަސް ކަމެއްލިބިގެން  .2
 ބޮލަށް މަތިވެރި ޚިޔާލުތަކެއް ގެނެސްދޭ ނަލަ މަލޭތިޔައީ

 ނަވެްސ ވެފާވަނިކޮށްމިދުނިޔޭގާ އިޔާރެއް ނެތި މުިޅން ގި .3
 އަދުގެ ދިރުމާ އުފާތައްދޭ އުޖާލާ ނަލަ މަޭގ ތިޔައީ

 އިހުގެ ހުރިހާ ހަނދާންތައްވެސް، ބުރައިގެްނ ނޭދިޔާފެނުމުން .4
 ސިހުރުވެރި ބާރަކުން ުމޅިހިތް ދަމައިގަތް ނަަލމަލޭތިޔައީ

 އެތައްފަހަރަކު ދުރާގާތުން ތެދޭހަމަ ފެންނަ އިރުގާވެސް  .5
 މެއް ހިތަށް ދޭނަލަ މަޭލ ތިޔައީއެތައް ޖަޒުބާތަކާ ލޮޅު 

 އެހިނދު ވާގޮތްތަކެއް މުޅި ހަށިގަޑާއި ހިތަށް ބުނަން ނޭނގޭ  .6
 އެހިނދު ޝައުޤުން މިހިތް އެކުގާ ފުރާލާ ނަލަ މަލޭ ތިޔައީ 

 އެހާ ސާފޭ އެހާ ޗާޭލ މަލުެގ ބައްޓަން އެހާ ރީއްޗޭ  .7
 އެހާވަސްމީރު ފިޔަތައްނަލަ މަޭގ ނަލަނަަލ މަލޭތިޔައީ 

 ށް ހިތް ހާސްވެފައިވަނިކޮށް މުޅިްނ ޣައިބުންލިބޭނެގޮތާ މެދަ .8
 ލިބޭނޭގޮތް ވެގެން ލިބެވުނު ޣަރާމުގެ ނަލަމަލޭތިޔައީ 

 ޝުކުރުކޮށްކޮށް އަޅާ ހުއްޓަސް މިމުިޅ ދުނިޔޭގެ ޢުމުރަށްވެސް  .9
 ޝުކުރު އަދައެއް ނުވެސްވާނޭ، އެފަދަ ނަލަ ނަަލ މަލޭތިޔައީ 

 

 .ހ7-4-1419  5:30

 ހުކުރު . މ31-7-1998     

 

 ޣިޛާ 

 

 ޤަރާރުކަމެއް މިހާރު ހިތަށް ނެތޭ ލިބުމެްއ ދެވަނަ ކަމަކުން  .1
 އަރާމެއްވެސް، މުރާދެއްވެސް ނެތޭ ލިބުމެްއ ދެވަނަ ކަމަކުން 

 އުޅެން ޖެހިފައި މިވާ ބުރަކަން ހިތާ ހައްޓަށް ކުރާ ތަދަކުން .2
 އުޅެން ދަތިވާ ވަރަށް ލިބުމުން ނެޭތ ފިލުމެއް ދެވަނަ ަކމަކުން 

 ގުތަށް ކުރާ ފުންފުން އަސަރުތަކަކުންތަފާތު އެތައްވަގުތު ވަ .3
 ޝިފާ ލިބުމެއް މިހާރަކުނެތް ިމނޫން އެއްވެްސ ދެވަނަ ކަމަކުން 

 އަހާ ހިތްވާ އެރާގުތަކާ ބަލާހިތްވާ އެމަންޒަރުތައް  .4
 މިހާރު ހިތަށް ކުރާ އުނދަގޫ ފިލާކަށް ނެތް ދެވަނަ ކަމަުކން 

 އް އަސުރު ވިޔަކަސް ފަތިސް ވިޔަކަސް ދުނިޔެ ދައްކާ ހިތާމަތަކެ .5
 އަސަރުކުރުވާ އެހިތި ގޮތްތައް ފިލާކަށްނެތް ދެވަނަކަމަކުން

 ވެދިޔަތަން ގޮސް އޮބާ ލަތްޕޭ ރުޖޫޢަވުމެއް އަލުްނ ނުމެވޭ  .6
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 އެދިޔަ ދިޔުމުން ލިބުނު އުނިކަން ބެދޭކަށްނެތް ދެވަނަ ކަމަކުން 

 ހިތަށް އެރުމުން ދެކޭހިތްވާ ލޮލަށް ފެނުމުން ކެތަށް ބަލިވާ  .7
 ލިއްބާ ގޮތެއް ަހމަނެތް ދެވަނަ ަކމަކުން  އެތައް އުފަލެއް މިހެން

 އެއީ ރޫޙަށް ދިރުން ލިބިދޭ ޣިޛާ ކަމުގާ މިއަދު ހިމެނޭ  .8
 އެއީ ބާރޭ އެބާރެއް ހަމަ ލިބޭކަށް ނެތް ދެވަނަ ަކމަކުން 

 

 . މ2001-6-10އާދީއްތަ    3:45

 

 ތަސްލިޔާގެ ސިއްރު 

 

 ހިތަށްފެނުނަސް، ލޮލަށްފެނުނަސް، ހިތަށް ާމޒީ އެކީ ވަދެޔޭ  .1
 ންމެ ދުވަސްތަކެއް ވިޔަކަސް ތަފާތެއްވެސްތެދޭ ނުވެޔޭކިތަ

 ޒަމާންތައް ދިގުވަމުންދާއިރު ޙަޔާތުގެ އުނިކަާމ   އެކުގާ  .2
 އަމާޒު ނުގެއްިލ ފޮނިހުވަފެންތަކުން ރޫޙާ ހިތާ ދިރެޔޭ

ނޑު .3  ދެމުންދާތީ ގެ ވަކިވުން ޢަޛާބާ ވޭންދެތަންވެ ދެހަށި ގަ
 ދަތުރު ކުރެޔޭ ހިތަށްލުއި ހޯދުމަށް އޭރުގެ ޙަޔާތަށް ހިތް 

 ގަޔާވާ އެއްކަމެއް ނެތި ފޫހިވީާމ ހިތް އުދުހިގެންގޮސް  .4
 ޙަޔާތުގެ ސިއްރު ތަކުތެރެޔަށް ވަނީމާ ހަމަޖެެހން ފަށަޔޭ

 ނިދީގެ އަސަރު ފިލައިގެންގޮސް ހަތަރުދަން ހިތުގެ މަންޒިލުގާ  .5
 ތެދޭ ވޭތުވެ އެދާއިރު ހިނދުކޮޅެއް ވީހެން ހިޔެއްނުވެޔޭ

 

 ބުން، ބަޔެއް ފަހަރަށް ނިދޭ ރޭރޭ ލިބޭވަރުބަލި ކަމުގެ ސަބަ .6
 ތް ފުރާލެވެޔޭލުން، އެދައްކާ ހުވަފެނުން ުމޅިހިލިބޭ އުފަ

 ނިފާޤެއްނެތި އުފެދިގެން އެރި އެހާތާހިރުވި މަންބަޢަކުން، .7
 ވަފާތެރި ލޯބި އޮހިގަތްގޮތް ހިތަށްފެނި ފެނި އަބަދު ހުރެޔޭ

 ހިތާ ހަށްޓަށް ނުކުޅެދޭ ވޭނަކާ ތަދުތައް ތަޙައްމުލުކޮށް، .8
 ތާ ނަފުސުގެ އެދުން ކަތިލަން ޖެުހނު ހިނދު މަރުވިވެސްަނމަޔޭހި

 އެތައް ގޮތަކުން މިހެން މަޖުބޫރުވުން ތަޤުދީރުގާ ވީމާ، .9
 ވޭނަށް ދެމިތުރުން ގަންބުާވ ލިއްޔޭ ޚަންޖަރު ހަރާހިތަށް 

 އެހިނދު މުޅިދުނިޔެ ހީވީ ަހމަ ޤިޔާމަތަކަށް ވެގެން ދިޔަހެން  .10
 ލެއިްނ ކަރުނައިގެ ފޯވިއްޔޭ އެހިނދު ކުދިކުދި ވަމުން ހިތްގޮސް

 މިޠޫފާނުގެ ތެރޭ މޮޔަނުެވ ތިބުން ލާިޒމް ކުރާ ގޮތްތައް، .11
 ވުޖޫދު ކުރެއްވެވީތީވެސް ޢަޖައިބުވެ ފިކުރުތައް ހިނގަޔޭ

 މިފަދަ ޙާލާ ތަކަށް އައިސް ދަތުރު ކުރިނާ އުރި ހަލާކުވުުމން  .12
 މިފަދަ ގޮތަކުން ތަސައްލީލިބި ނުގެން އޮތްބެއް ނުވެސްއޮވެޔޭ 
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 .މ31-7-1995

 .ހ3-3-1416

 

 ލޯބިވެރިޔެއްގެ ޢަޒުމް 

 

 ތިޔަނޫން އެހެން މޫނެއްތެދޭ ދުށުމަށް މަނޭދެން ދުނިޔެއިން  .1
 ތިޔަނޫން އެހެން ފާގަތި ކަމެއް ލިުބމަށް މަނޭދެން ދުނިޔެއިން 

 މުޅި ނަފްުސ ޤުރުބާނުގެ ތެރޭ އުފަލާއެކީ ގުލްޒާރުގާ  .2
 ނިޔެއިން މުޅިރޭދުވާ ހޭދަވެދިޔަސް ހައިކަންފުޅެއްނެތް   ދު

 ނިކަމެތި ކަމާއެކު ދުންޔަވީ ނިުޢމަތްތަކުން ވަކިކޮށްލިޔަސް .3
 ބިކަވެވި ޤަދަރު ކެނޑިދާނެހޭ ލޯބީގެ ފޮނިފޮނި ދުނިޔެއިން

 ހިނދުކޮޅަކުވެސް ވަކިވުންހިތަށް ދަތި، އެންމެ ދަތިކަމަކަށްވެފާ .4
 ވަނިކޮށް އެދެމެދަށް ވަނުމަކީ، ބޮޑު ފާފަޔެއްބަލަ ދުނިޔެއިން

 ރުދީ ތަކާ އަބަދަށްތަބާދުލު ވާގޮތުންރަޙްމާއި ހަމްދަ .5
 ނަމަވެސް މިހެން ހިންމަތްކުރަން ކެރިގެްނ ތިބީމޭ ދުނިޔެއިން 

 އިލްހާމުތައް ލިބިލިބިހުރޭ އިޙްސާސްތަކުން މުޅިހިތްފުރޭ .6
 މިލްޖުލްެވ އަބަދަށް ލާމެހޭ ދިރުމޭ ތިއީ މުިޅ ދުނިޔެއިން

 ތިޔަޔޭ ހިތުގެ އުންމީދަކީ އަބަދީ ޙަޔާތުންވެސްއެދޭ  .7
 ޔޭ ޙަޔާތުގެ އުފަލަކީ، މުޅިރޫޙަކީވެސް ދުނިޔެއިންތިޔަ

 

 .މ30-7-1995

 އާދީއްތަ . ހ25-3-1416

 

 ނިމުމެއް ނެތް ހަނދާން 

 

 ނިދޭނީ ކިހިނަކުން ތޯޔޭ ހިތެއްނިދަނިއްޔަކީ ނޫނޭ  .1
 އެދޭ ލޯބީގެ ހުވަފެންތައް ހިތުން ފިލަނިއްޔަކީ ނޫނޭ 

 ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ މާީޒ ވަނީ ުހޅުދާންވެފާ ފެންނަން .2
 ހިތެއް އެތަނުން އެނބުރި އަންނާކަށެއް ރުހެނިއްޔަކީ ނޫނޭ 

 ހިމޭން ވެލެވޭއިރަށް މާޒީ އަށޭ ހިތް އުދުހިގެން އެދަނީ .3
 ނިމޭކަށް އޮތްކަމެއް ކަމަކަްށ މިކަންަހމަ ވިއްޔަކީ ނޫނޭ 

 ހިތަށް އުފުލަން ނުކުޅެދޭ ހައިބަތެއްހުރި އުފަލަކަށްކުރެވޭ  .4
 ނެތުނިއްޔަކީ ނޫނޭ އެތައް ގިނަ އިންތިޒާރުތަކެއްގެ ރަހަ 

 އެހިނދު ކުރަމުން އެދާ އަސަާރ އެވާގޮތްތައް އިޢާދަވެގެން  .5
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 މިހިނދުވެސް ަހމަ އެގޮތުގާ ހިތުތެރޭ ނުވަނިއްޔަކީ ނޫނޭ 

 ހިތުގެ ޤުލްޝަން ތެރޭން އެއިވޭ ނުހަނު ފޮނިފޮނި ތަރާނާތައް .6
 ހިތުގެ ވިންދާ ގުޅެވިފައިވާ ގުޅުން ެކނޑުނިއްޔަީކ ނޫނޭ 

 ޔެޔަކުން އެހާ ފުރިހަަމ ބަހާރުތަކުންއެހާ ހިތްގައިމު ދުނި .7
 އެހާ ފޮނި ޙުލްމުތައް ދެކެފާ ނުވާ ހިތަކިއްޔަކީ ނޫނޭ 

 

 .މ25-8-1995

 ހުކުރު. ހ27-3-1416

 

 

 ވަންހަނާ މިޔުޒިކް 

 

 ރޭގަނޑެއްގެ ަހމަހިމޭްނ ކަމެއްތެރޭން ކަލާދުށީ  .1
 ނޭނގި އައިސް ޖެހިލި ޯރޅިޔެއް ފަދައިން ކަލާދުށީ

 ގޭ ޖެހުުނ ޠޫފާނަކުން އެހިނދު އައިސް ހިތަށް މަ .2
 ބެހިއޮޔާނުގޮސް ނެތޭ އެތިކޮޅެއް ިމނަފުސަކުން 

 ނާރުތައް، ވިންދުތައް، ޙިއްސުތައް ޝުޢޫރުތައް  .3
 ބާރު އޮއިވަރާއެކީ ދުރަށް އެގެންދިޔާ އެތައް 

 !ރާޅުތަކުގެ ހުޅިމަތީ ގެނަިއ އަވަސްކަޭމ އެހާ .4
 ފާޅުގާ އެމަންޒިލަށް ފޮިނ އެހާެމ ހިތި އެހާ 

 ދޯދިތައް ކުރެން އެހިން ރަތްވިލާގެ ދަޅަތަކާ .5
 ހަމަ އެހެްނމެ މުރަކަޔާ ރިނދަލިތައް ކުރެން އެހިން 

 އިންތިޒާރުގާ ހުރިން ޖަވާބަކަށް އަދާ އެތާ .6
 ކޮންމެވެސް މަޒާރެކޭ   ހުރިަކމަށް ވަނީ އެތާ 

 ނަމަވިޔަސް އަދުވަނީ ގިާރ ތުނޑީގެ ފަސްބަޔަށް  .7
 ފޮރުވި ގެއްލި ގޮސްފަޔޭ، ދަތިވެޔޭ މިނޭވަޔަށް

 ހިތުން ހިތަށް އިއްވި ރާާގމެދަށް، ދެން އެހިން .8
 ދެން ސަރިންދާގެ ބަސް އައިސްވަޭނ މިކަންފަތަށް

 ފޮންޏެ މާމުޔަށްވުރެން ވެްސ އެރާގު، ަހމަތެދޭ .9
 ނަމަވިޔަސް އެފިތްތަކާ ކުޅެންނުކެރި ހުރިްނ ތެދޭ

 ވާނެގޮތް ހިތްތަކަށް ހީވެފާމެ ނުކެރުނީ، .10
 ވާނުވާ ނޭނގިވާ ޙާލެކޭ ޖެހޭ ނެނީ 

 އެހިން އެރީތިރީތި ބަސްތަކަށްވީގޮތެއް ވެސް  .11
 މީގެ ސިއްރު ބުނެދިނުްނ ދަތިވިޔަސް ގަލަންތުޑަށް

 ނެތިވެ ދާނެތީ ބިރުން ނުލިޔެ ކަރުދާހުގާ .12
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 ހިތުގެ ނާރުތަކުގަޔޭ ލިޔެވުނީ މިޢަޒްމުގާ 

 ހިތުގެ ތަސްބީޙަޔޭ، ހިތުގެ ލޯތްބަށް މެޔޭ .13
 ހިތުގެ އޭ ދުށުން ތަކޭ ހިތަށް ލިބޭ ޝިފާ މެޔޭ

 ލިބޭނެ ރޫޙީ އުފާ އުފަލަކީ! އާނޔެކޭ .14
 މިދޭހަކުން ނެތޭ ލިބުން މިބުނި އުފާ! އާނޔެކޭ

 ވަކި މިޔަށްވުރެން ނެތޭ ފޮނިކަމެްއ ލިބޭނެދެން .15
 ވަކިވުމެއް ނުވާ ަހނދާން ތަކާ އެކީ އުޅެްނ މަދެން 

 

 .މ27-8-1995

 އާދީއްތަ . ހ1-4-1416

 

 އަހަރެންގެ ލޯބި ހަނދާންވާނެ 

 

 ]ޖަބްކޮއީ ޕިޔާރުސޭބުލާއެގާ: ރާގު

 

 ވަތާ ގޮވާލެވޭ ހިނދުންކަލާ، ގައިުމ ލޯބިއާވެ ހަނދުމަވާނެޔޭ ލޮބު

 ފިޔަޖަހާލާ އެތަރިޔަކުން ކަލާ އާވެ އިންތިޒާުރ ހަނދުމަ ވާނެޔޭ   

 

 އަޅުގަނޑާިއ ނުމެކުރައްވަވާނެޔޭ، ބޭޤަރާރުކަންފިލާ، މުޚާޠަބެއް .1
 އަދި ގެނބޭނެޔޭ  މަގޭ ޚިޔާލުާގ  އޭރު ހިތްތެޅޭނޭ ެއހާ ހާލުގާ 

 11ލިބޭހިނދުންކަލާ  ތަދުގެ ވޭންތައް  

 ގައިމުލޯބިއާވެ ހަނދުމަވާނެޔޭ    

 

 އާވުމާއެކީ ހަނދާން، ދެލޯފުރޭ ވޭތުވެއްޖެ އަދި މިހެން ހަވީރެކޭ، .2
 ކަރުނަވީ ނިޝާން ކިޔާ ޙިކާޔަތެއް ކިހިނަކުން ފިލާނެނީ ހިތުންމަގޭ 

 11ރޮއްވުވައިފިނަމަ ކަލާ އެހުވަފެނެއް   

 ގައިމުލޯބިއާވެ ހަނދުމަ ވާނެޔޭ    

 

 ހިތެއްހެ ލޯބި މިފަދައިންވަނީ، ކޮންހިތެއްހެ މިފަދަ ލޯތްބެއްދެނީ ކޮން .3
 ކާކުތޯޔެ ލޮލުގެ ކޮއިފަދައިން މިހެންގެންގުޅޭެނ ވާނެނީ ބުނާނެދެން 

 11އަދިނަމުން ގޮވާލެވޭ ހިނދުންކަާލ   

 ގައިމުލޯބި އާވެ ހަނދުމަވާނެޔޭ   

 

 .މ28-8-1995

 ހޯމަ. ހ24-4-1416
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 އެރީތި ހުވަފެން 

 

 ން އެހުވަފެން ހިތަކުން ފިލައިގެނެއްނުދޭފެށުނީއްސުރެ .1
 ފެނުމާއެކީ ނެގުނުއެފުން ބިންވަޅުތަކެއް ފިލައިނުދޭ

 ތަކުރާރުކޮށްދެކޭ ހިތުން ވާގޮތްތަކެއްނުވެސްއެނގޭ .2
 ޛިކުރާގެ މީރު ފޮނިކަމެއް އާވުންަކނޑައިގެނެއްނުދޭ 

 ފަނޑުކަންފުޅެއްނުވާ އަލީްނ ކަޝްފުވެ އެހާމަވީހިނދުން  .3
 އެޗާލުކަން ހިނދުކޮޅަކުވެްސ ފިލައިނުދޭ ދަނޑުތައް ފެނުނު

 ފަރުބަދަތަކާ ޤުލްޝަންތަކާ އަދި ކޯރުތައް އެދައްކުވާ  .4
 ވަރުގަދަ އެސިއްރުތައް ހިތަށް ނޫނީ ވަޒަންަވމަކުންނުދޭ

 ޤަލަމުންވިޔަސް ދުލަކުންވިޔަސް އެކަށޭނަހެންބަޔާންކުރަން  .5
 ނުދޭއަލަމުން ލިބޭއެމުތްތަކަށް ރުހުމުެގ ލޮލެއް އަދިޔެއް

 ތަށްލިބުނު އުފާތަކެއް ފެނުމާއެކީ އެމަންޒަރުން މަހި .6
 ދަހިވީވަރެއް ބުނާކަށެއް ކެތްތެރިކަމެއް ތަނެއްނުދޭ 

 މާތް އުފައްދަވާ ފުރިހަމަކަމާމެދަށް ޘަނާ هللا  .7
 އަށް ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވުނުގޮތް  ހިތަކުންނުދޭهللا 

 ސުބުޙާނަހޫ ސުބުޙާނަހޫ ކޮންފަދަ އެހާ ފުރިހަމަކަމެއް  .8
 ވީ ތަޢުރީފު ނިމުމަކަށް ނުދޭ ތޯޔޭ އަޅާށަދެއްކެ

 ބުލްބުލްގެ ރީތި މިޔުޒިކީ އަޑުާގ އެހުންަނ ޖަޛުބަތެއް .9
 އުލްފަތު އިތުރު ކުރާގޮތެއް ހަށިގަނޑުތެރޭން ފިލައިނުދޭ

 މާތަކުގެ މީރު ަވސްތަކުން ހުވަނދުވެ ހިތާ ސިުކނޑިއެކީ  .10
 އާތަޖުރިބާގެ ރަހަތަކެއް ލައްވާލިގޮތް   ހިތަކުންނުދޭ 

 ފެންނަ ފެހި މަޚްމަލުގެ ދޫލަތައްމަތީ ފަރުބަދަ މަތީން އެ .11
 ވަރުވަރުގެ މަޢުނަވީ އުފާ  ކުރިގޮތް ހަނދާނަކުންނުދޭ 

 ފިނިކަން ދެމުން އައި ރޯޅިތައް ފިރުމާުލމުްނ ނަފުސަށްލިބޭ .12
 މިނިވަން އުފާތަކުން ސަފުން ވަކިވާހިތެއްވަމަުކން ނުދޭ 

 ފެނިގެން އެދިޔަ މިހުވަފެނުން ޙައިރާންވެއަންތަރީސްވެގެން  .13
 ޔޭގަޔޭ   ހުރީ މަދެްނ ހީވާނެ ހިނދުކޮޅެްއ ނުދޭދުނި

 

 .މ8-10-1998

 ބުރާސްފަތި . ހ17-6-1419

 

 މިޞްރާބު ބަދަލުކޮށްފިން 
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 ދިފާޢީ ބާރުތައް ގަދަކޮށް އަލުން ވިލްޕަވަރު ގަދަކޮށްފިން  .1
 ޝިފާއީ ޤުލްޝަނުން މަތިވެރި ޙިމާޔަތް އޭގެ ހޯދައިފިން

 ން އަސަރުކޮށްގެންމަގުން ކެހިގެްނ ނުދިއުމަށް ދެއްވި އިރުޝާދު .2
 މަގުން ސީދާވިރާސްތާއަށް، ުމޅިން މިޞްރާބު އަޅުވައިފިން

 މުޅިން ޣާފިލުވެގެން ޮގސް ވިހަ މަޅީގަިއ ބެދި ހަފުސްވަނިކޮށް .3
 މުޅިން މެސަާލމަތަށް ގެންނަން އެއަިއ އިލްހާުމ ލިބިގެންފިން

 ހިތާ ރޫޙާއި ނަފުސަށް ކުރުވި ފުން އިޙްސާސްތަކާ މެދުގައި .4
 ރުވަތައިގެން ހަމަ ޖިހާދުގެ ކަމަރުެވސް ބަނދެފިންހިތާމަވެ ބި

 ދަރުމަޔާ ބާއްޖަވެރިކަން ހޯދުމަށް އިހުހުރި މަޤާމަށްގޮސް  .5
 ކަރުނަވީލައްޛަތުގެ މަންޒިލް ަކޑައްތުކުރަން   ފަށައިގެންފިން

 އެއައިގަދަ ބާރުއޮއިވަރުގައި ދަމައިގަނެގެން މަގެންދަނިކޮށް .6
 ން ބަނދަރެއްމަލިބިގެންފިންއެއައި ރަޙުމަތުގެ ފަތަޙަޔަކުން، އަމާ

 

 އެރީތި ޤުލްޝަނުގައި 

 

 ހިޔާ، ފިނި ރީތި ޤުލްޝަނުގާ ހަނދާންތައް އާވެގެންއެދިޔާ .1
 ނިޔާމަ އަރާމުލިބެވޭހެްނ އުފާތައް ލިބެވެމުން އެދިޔާ

 

 ހިތާ ހަށްޓަށް ދިރުން ލިބިގެން އުފެދިގަތް ފުންޝުޢޫރުތަކުން  .2
 ދިޔާނިތާމޫނަށް އުޖާލާކަްނ ވެރިވެ ތާޒާ ވެގެްނ އެ

 އެތައް އަހަރެއް ވެގެން ގޮސްފައި އެހެްނ ބައްދަލު ވުމުން ލިބެވޭ .3
 ހިތަށްވެސް ހަމަ ނުގެނެޭވހާ އުފާ އެވަގުތު ވެގެން އެދިޔާ 

 ނުހަނު ލުޠުފާ އެކީ ރަޙުާމ އެކީލޯބީގެ ފައްވާރާ .4
 ނުހަނު މަތިވެރި ގޮތެއްގާ ފެނިުލމުން ވާޭނ ގޮތޭ ވެދިޔާ

 ށި ރަންއެމުތްތަކަކުން ޣަރާމުގެ ފުން ޝުޢޫރުތަކުން އޮހެންފެ .5
 ބަރާބަރުކަން ހިތަށް ލިބިގެން ޣަރާމުން ފޯވެގެން ނެދިޔާ

 މެލާމެލިތައް ފޮޅެންފެށުމުްނ ދުވާހިތްގައިމު  މީރުވަހުން  .6
 މިލައިފާވާ މިނިަކމެތިހިތް އަލުން ދިރި އާވެގެން އެދިޔާ 

ނޑިތައް .7  އެހާ ނަލަ ދޮންވެލީގެ މަތީ އެވާހުދު ގާތަކުގެ ގޮ
 މްޒުތަކެއް އެދިން ގޮތްވެސް  ހަނދާންވެދިޔާއެހާ ޙައްސާސު ރަ 

 އެރޭގެ ހަނދާން އެހާ މަތިވެރި ގޮތެއްގާ ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް  .8
 ދިރޭގޮތުގާ އެގެންނެވިގޮތް ހިތަށް ސިފަވެސްވަމުންއެދިޔާ

 އެހެރަ ނިޔަނެތި ކަމާލޮބުވެތި ކަމެްއ ހިތަކުން ފިލައިނުދެޔޭ .9
 ވެގެްނ އެދިޔާއެހެރަ ބިންވަޅު ތަކުން ބުރުސޫރަ ވިދަުމން އަލި
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 .މ16-1-2000

 އާދީއްތަ . ހ9-10-1421

 

 

 

 ހަނދުމަވާނެ 

 

 ކޮންމެސް ފަރާތަކުން ދެން ލޯބިން ގޮާވލެވޭ  ފ 
 ހިނދުގާ މަގޭ މިލޯބިން ވާޭނ ހަނދާން ކަލާ 

 ޮކންމެްސ ރެޔަކުދެކެފިނަމަ ތަރިޔެއްގެ ފިޔަޖެހުން      

 އަހަރެންގެ އިންތިޒާރޭ ވާީނ ހަނދާން ކަލާ    

 ޔަޤީނުން އެނޭގ އަޅުަގނޑާ ަހމަހިލާ  ހަމަ. 1 ފ 

 ކަމަކު ޖެުހނަސްބަލާވެސް ނުލައްވާ ކަލާ   

 11ނުކުރައްވަވާނެކަން ދުވަހަކު މުޚާޠަބެއް    

 ހިލަގަނޑެއްތަކަލާ؟    

 

 

 ކަށަވަރުންވެސް ކަލާ ޚިޔާލުތެރެޔަށް މަގޭ. 2ފ 

 ގެނބިހަފުސްވާނެޔޭ ތަދުގެ ވޭންދޭނެޔޭ   

 11ހުރެންގެ ލޯބިދެން އެހިނދުން ހަނދާންވެގެން އަ   

 ރޮއިހަދާނެ ކަލާ؟     

 

 ތިޔަ ހަނދާން އާވުމުން ކަރުނައޮހުޭނ ލޮލުން . 3އ 

 ވިޔަނުވާހާވަރަށް ވެއްޖެޔޭ އިތުރުވުން 

 11ހޭދަވެދަނީ މިހެން ވަގުތާއި ާޖނުދެން    

 ދެނަހުރިންތަ ކަލާ     

 

 ކަރުނަވީ ތިޔަ ނިޝާން ދެއްކި ވާހަކަ ހިތުން. 4ފ 

 ދެން ކުރި އަސަރު ބޮޑުަކމުން ފުހެލެވޭނޭ ހެ 

 11ކޮންމެސް ެއ ހުވަފެނެއް ރޮއްވައިފިނަމަކަލާ   

 ރަޙުމުވާނެ ކަލާ؟     

 

 ކޮން ހިތެއްގައި ހެދެން މިފަދަ ލޯތްބެއްއޮތީ. 5ފ 

 ކޮންހިތެއްހޭ މިހެން ލޯބި ދޭނޭ ވަނީ  

 11އެސްފިޔަ މަތީގާ ލޮއްސާީނ ކާކުހޭ؟  
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 ހަނދުމަވާނެ ކަލާ     

 

 . މ18-8-1995  

 

 ކުއްލި ނިދާއެއް 

 

 ނުދެނެހުއްޓާ އިވުނު އަޑަކުން ހަނދާންތައް ދިރިގެނޭ އެދިޔާ .1
 ބެނދެވިފައިވާ ހިތުގެ ބެނދެވުން ތަޞައްވުރު ވެވިގެނޭ އެދިޔާ 

 ތަދާ ވޭނާ އަލުން އިޙްސާސް ަވމުްނ ގޮސް ރޫޙުގެއްލި މުޅިން  .2
 ނިދާތައް ހިތުގެ ރުއިމަށް ބަދަލުވެގެނޭ ހަމަުމޅިން  އެދިޔާ

 ބީގެ ސައިލުތަކެއް އުފެދިގެން  އޮހުުނ ބާރުކަމުން އަލުން ލޯ .3
 އަލުން   އޭާގ  ޣަރަޤުވެގެނޭ  ހިތާ ރޫޙާ އެީކ އެދިޔާ

 ފެށި ފުންއުދާހެއް ނޭވަޔަށް ދަތިކޮށް  ހިތުން ކެކިގެން އަރަން .4
 ދެތުން ފަތް ހިކި މުޅިންކަރުތެރެ އެކީގާ ބެދިގެނޭ އެދިޔާ

 ނުވެެއހިނދުންނެތޭ ކުޑަ ކަންފުޅެއްވެްސ އޭރުދެން ތަމްޘީލު  .5
 ހިތޭ ކުދިކުދިވަމުން ތަދުފަތުރަމުން މުޅި ހަށިގަނޑަށް އެދިޔާ 

 އެލިއްޖޭ ހިތްވަރާ ޖޯޝާ އިހަށްހުިރ ހަމައެވީ ގޮތަކުން  .6
 ތަލިން ކުޅުހިކި އަރުން ފެންހިިކ ނުދިރުވޭގޮތް ވެގެން އެދިޔާ

 އެކީ މީހާ މިލައިގެން ޮގސް ހަކަތައެކުގާ   ފިލައިގެންގޮސް  .7
 ސަރުތަކުން މުޅިްނ ޯމޅިވެ ހިތޭ އެދިޔާ އެކީލަވަޔެއްގެ އަ

 

 .މ12-6-1995

 

 ގެއްލުނުއެ ލޯބި 

 

 އެލޯބި ހިތުން ފިލާނެ ގޮތެއް ދުވަސްވުމަކުްނ ވިޔަސް ނުވެޔޭ  .1
 އެލޯބި މަށަށް އެގެއްލުނު ގޮތް ހަނދާނުްނ ވަކިވުމެއް ނުވެޔޭ 

 ނުލާހިކުރީތި ހަނދުވަރުގާ ހަނދާ ބައްދަލުކުރާއިރުގާ .2
 ލޯބިވެތި އިލްާހމު ތައް ލިބެޔޭ  ކެލާގެ ތުޑިން އެފޮނުވާ

 ތަނެއްގާ ހުރި ނަރެއްގާ ވައި ެއޅޭ އަޑުއިވިލިޔަްސ އަދުދެން .3
ނޑު ތެޅެްނ ފަށަޔޭ  ގުނަންތައް ފިނިވެ ގަނޑުާވ ގޮތް ވެގެން މޭގަ

 ހިތަށް ހުރެ ސިފަވަނީ އެވަގުތު ޙަސަން އެފަރީދު ފާލަމުގާ  .4
 އެތައް ގިނަ ރޭތަކެއްގާ ތިބި ހަނދާނޭ ބާވަތެއް ނުވެޔޭ

 ސަރުގަދަ ރީތި އަޑުފުޅަކުން އެތާރޫދާދު ޝައުޤު ވަކީން އަ .5
 އަސަރު ގަދަ މިޔުޒިީކ ރާގުން އެއިއްވެވި ގޮތް ފިލައިނުދެޔޭ
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 ވަޔާ އެކުގާ އައިސްވާރޭ ހިޔާވަހި ނުލިބިދިޔަރޭތައް  .6
 ވަޔާ ވާރޭ އެކީ އައުމުްނ ހިތަށް ސިފަވާން އަލުްނ ފަށަޔޭ

 ފާވަނިކޮށް ގޮވާލާ އަޑު އިޭވ ހިނދު ހާ ފަތިސް ދަންމަތި ވެ .7
 ހުވާ ލޯބީގެ ކޮށްފާ ވަކިވެގެން ދިޔަ ގޮތް ހިތަށް ފެނެޔޭ

 ޖެހުނު ހިނދުވަކިވުމަށް މިދެހިތް އެކުރިއަސަރުން ވަކިވެދިޔައީ .8
 ދެހިތް ދެހިތަށް ހަލާކުވެ ކަރުނައިން ތެމި ފޯވެފާ ތިބެވެޔޭ 

 އެތައް އަހަރެއް ވެގެން ދާއިރު ތަފާތުވުމެއް ނުވެސްވާތީ .9
 ން އެދިގެން ދެކޭ ހިތް ވާން އަލުްނ ފަށަޔޭހިތަށް ފިނިކަން ލިބު

 !މިހާރު ހިތަށް ވެފާވާގޮތް މިހެްނ ލިޔެބުނެދެވޭ ނަމަޔޭ .10
 !މިހާރު އަލުްނ އިއާދަ ވެގެން އެާމޒީ  އަތުވެދާ ނަމަޔޭ

 

 .މ23-7-1987

 

 

 

 ހާގޮވާލާ އަޑު 

 

 އިވޭހިނދު ހާގޮވާލާ އަޑު ހިތަށް  މޮޅިޭޔ އިތުރުކުރަނީ .1
 ށް އަލުން ހުުޅ ރޯވެގެން އަނދަނީ ނިވޭ ގިނިތައްވިޔަސް އިތުރަ

 ވަކިން އަދި ޚާއްޞަކޮށް މެންދަންވެފާ ވަނިކޮށް އިވުނުނަމައީ، .2
 ވަކިން ހިތި އަސަރަކުން ތަދުތައް އަލުން އިތުރަށް ކުރަންފަށަނީ

 އެކަނިވެރި ހާލުގާ މިގޮތަށް ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލަނިކޮށް، .3
 ކުރަނީ އެކަނި ޝަކުވާއަކާ ނުމެލާ ވިައސް ޒަަޚމޭ އިތުރު  

 އެހެން މީހުންެގ ހިތްތަކުގާ އުފަލަކަށް ފަހަރުގާވިއަކަސް .4
ނޑުގެޔޭ މިަވނީ   އެއީ މޮޅިވެރިކަމުެގ ރަްމޒެއް ކަމަްށ އަޅުގަ

 

1-5-1976 

 

 ހިތުން އޮހޮރުނު ފޮދުވަރެއް 

 

 ޚިޔާލުން ވަކިވުމަށް ތިއަދެން ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ؟ .1
 ތޯއޭޤިޔާމަތަކަށް ޙަޔާތު ވެގެން ނިމެންވީ  ވޭނުގަިއ 

 އެހާ ފޮނި ރީތި ހުވަފެންތައް އެހާފުން ބިންވަޅެއްގެ ތެރޭން  .2
 މިހާ ހިތި ވޭނުާގ ފޮހެލަން ސަފުން ރުހެޭވނެވެސް ތޯއޭ؟

 އުފާވެރި ކޮންމެ މަްނޒަރަކުން ހިތަށް ތީރެއް ހަރާލާހެްނ  .3
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 ވެފާވާފުން ހަނދާންތައް ފަހެ ޢަޛާބަކަށެއް ނުވޭތޯއޭ؟

 ްއ ހިނގާަނމަތާއިވޭހާ ރާގުތަކުގައިވެސް އެހެން އަސަރެ .4
 މިވޭނަށް ލުއިކަމެްއ ލިބެވޭނެނީ މީފަހެ ދޮގެއް ތޯއޭ؟

ނޑީގެ ދުނިޔޭގާ  .5  އެކަނިވެރިވާ ހިނދެއްގާވެސް ހިތާސިކު
 ޙުކުމް ނުކުރާކަމަށް ވީަނމަ ކިހާވެްސ ދެންރަނގަޅު ތޯއޭ؟

 ކިތަންމެ ވަރަށް ހަނދާން ކުރިޔަސް ކިތަްނމެލެއެއް މިޮއހޮރުވިޔަސް  .6
 ކޮށްލަން ހިތެއްވެްސނެތް ދޮގެއް ތޯއޭ؟މިތަން ފެނިގެން ރަޙުމް

 

 . މ1-3-1976

 

 

 

 

 

 ވާނެ ގޮތަކާމެދު 

 

 ހަނދުމަފުޅު ގާ އަޅުެގ އެއްވެސް ަކމެއް ހުރިބާވަޔޭ ީހ ވޭ  .1
 އަދުގެ ޙާލާމެދަށް ފިކުރެއް ކުރައްވާ  ބާވަޔޭ ހީ ވޭ 

 މިތާ އޮވެގެން ހަނދާން ކޮށްކޮށް ހަލާކުަވމުން މިދާއިރުގާ .2
 ވެިލ ކަމަށް ވޭ ބާވަޔޭ ީހ ވޭ  ފިތާއި މެޔަށް ހިލަންވެސް

 ގަނޑު ވީތަނެއްވެސް ނޭނިގ ތިއްބާ ހަމަދެތަންވެވުމުން ހަށިދެ .3
 ދެހިތް ބަނދެވުނު ބަނދެވުމަށް ވީ ކިހިނަކުން ބާވަޔޭ ހީ ވޭ 

 ތެދޭ ފޯނުން ނުގުޅުނީމާ އެެހންނާ ހައްދަވާ ގޮތްވެސް  .4
 ތެދޭ މިފަހަރު އެގޮތް ހެއްދެވި ކަމަށް ވޭ ބާވަޔޭ ހީ ވޭ 

 ދެވި ކަމަށްވީނަަމ ޚަބަރު ސާފުވެވަޑައިގަތީހޭއެހެން ހެއް .5
 އެހެންވީނަމަ މިހެން  މިހިތަށް އަރާޭނ  ބާވަޔޭ ހީ ވޭ 

 އިޝާރާތެއް ވިޔަސް އައުމަށް މަގެއްނެތްކަން ޤަބޫލު ކުރަން  .6
 ބަޝާރަތަކަށް މިކަންތައް ފަހެ   ވެދާނޭބާވަޔޭ ީހ ވޭ 

 އެ◌ެހެންނަމަ ވާެނ އުފަލެއްވެސް ކިހިނަކުންތޯ ަވޒަންވާނީ  .7
 ހެންވޭނުގެ ތެރޭވާހިނދު ވަީނ ކެތްބާވަޔޭ ހީ ވޭ މި

 

 .ހ24-6-1419

 .މ15-10-1998

 

 ދޯނިމަތީގައި 
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 މާލެ އިްނ ވަކިވީ ކަމަުކ މުިޅ ދަތުރުގާ ހިތަކުންނުދޭ، .1
 ޙާލަކީ މީ މިތުރުއަރިއަހަކުން ހިތެއް ދުރަކަށް ނުދޭ

 ކީއްވެ ވާންފެށި މީގޮތެއްތޯ މިފަދަ ސިޙުރެއް ިމޖެހުނީ  .2
 ތުގެ ގުލްޝަންގާއަބަދު  ތިއުޅުއްވަނީކީއްވެތޯ އަދު ހި

 މާ މެާލމެލި ތަކުތެރޭ އަބަދާ އަބަދު ވަކިނުވެ އެތާ، .3
 ހާދަހާ އުފަލެއްގައޭ އުޅެމުން ދަީނ އެކުގާ އެ ތާ 

 ލޯ މެރޭ ުކޑަ ހިނދުކޮޅެއް ގާެވސް ހިތާ ނަފުާސ ވަނީ، .4
 ލޯބިވާ މިތުރާގެ ފޮނި ޙުލްމެްއ ގައޭ ތެދު މިބުނަނީ 

 އިުރ އެހެރަގެން އޮއްސެީނ،މާލެ އެއޮތީ ކުރިމަތީގާ  .5
 ޙާލަކީ ކެތް ތެރިކަމެއް ނެތް ހިތްމި ތެިޅ ތެޅި ޔޭ ަވނީ 

 ދާތަނުން ފެނިލާނެ ނަމައޭ ހާދައުފަލެއް ވާނެޔޭ، .6
 ވާތަފާތު މިޔޭ ޢަޖައިބޭ ހާދަ ދެކެލާ ހިތް   ވެޔޭ 

 .މ24-1-1978   

 

 ހާފުސް ކޮޅެއް 

 

 ލިބުނީ ސިޓީއަހަންނަށް ބެޑްޓީ ގެނައި ވަގުތުގާ، .1
 އެކީ އެކުލައަށް ވިސްީނމެ ިހނދުކޮޅެއްގާލިބުމާ 

 ވިސްނާ ލުާމ އެކީގާ އެސިޓީގެ ނޫކުލައިގާ، .2
 މަސްތީ އަސަރު ތަކެއް ިހނގިކަންހަނދުމަވިއެ އިރެއްގާ 

 އެފަހުން ސިޓީ ކަނޑާފާ ތަކުރާރު ކޮށް  ކިޔާފާ، .3
 އެފަހުން އަލުން ނަކަލުވެްސ ކޮށްފީމެ ހިތުތެރޭގާ

 ތަކުގެ ހަނދާންތައް،އަދު ހަނދުމަ ނެތި ދިޔާހޭ އެދުވަސް  .4
 ވިދު ވަރުތެރޭ އުޅޭއިރު މަޝްހޫރު އެމެރިާކ ގާ 

ނުޑ ތަކުގެ ހަނދާންތައް، .5  ވަޠަނު ގެ ހަނދާން ތަކާއަދި، ރުއްދަ
 ނެތިގެން މުޅިްނ ދިޔާހޭ މިއަދުގެ ަމޖާ ތަކެއްގާ 

 ހަނދުމައިތެރޭން ދިޔާހޭ ރާއްޖޭގެ ދޯނިތައްވެސް، .6
 އަލީގާ  ހަނދުވަރުގެ ރީތި ދަޅަވެސް ތިއަ ބޮކި ތަކުގެ

 އަދު ފަހެ ކޮބާހެ ހިތުގާ ހިނގިހާ މަގޭ ފަސާނާ، .7
 އެދުވަހު އެފާޅު ކުރިހާ ރުއްތަކުގެ ފިނި ހިޔަލުގާ 

 ކެހިގެން ދިޔާހެ ހަނދުމައިން ފެހިރީތި ރީތި ރަށްތައް .8
 ދެހިތަށް އެދުހު އުފާދިން އަދިވެސް އެތައް ތަނެއްގާ

 އެދުވަހު އަޅާ  ފަޤީރަސް މުްއސަންޖަީކމެ އަދުގާ، .9
 ރިހުރީމެ ދަތުރެއް ކޮށްލާށަ ވައި ތެރޭ ގާއަދު ކެ
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 ވީމާ މިއަދު މިއެދެނީ، އެދުވަސް އިޢާދަ ކޮށްލަން، .10
 ސީދާ ޒަވާުޖ ގޮތުގައި މިދެހިތް ގުޅާ ލުމެއް ގާ 

 އެދުވަހު ކިޔެއްވެހޭ ފަހެ ތިއަކަން މަށަށް ނުއެންގީ، .11
 އެދުވަހު މަށަށް އެނގުނު ނަަމ، ހުންާނނެނީ ެއ ގޮތުގާ

 ހިތް ވިއްކާލިކަން ސިޓީއިން ނަމަވެސް މަށަށް އެދިން .12
 އެނގުމުން ހިތޭ އެދިޔައީ ފުނުޑ ފުނޑުވެގެްނ އެހިނދުގާ 

 ލިބެވުނު މިއީ މޮޅެއްކަްނ އަސްތާ ހިތަށް އަރާފާ .13
 ލިބެވުނު ހިތާމަ އުފަލަށް އެދިޔާ ބަދަލުވުމެއްގާ

 މީއެއްމެ ފަހު ސިޓީއޭ ޢުމުރަށް ސަާލމް ބުނީމޭ  .14
 ރިބާގާމީއޭރު ނޭނގި އޮތް ހަމަ ެއނގުމޭ  މިަތޖް

 

 ހޯމަ. މ27-2-1978

 

 ގެއްލުނު އުއްމީދު 

 

 ލިބިފައިމެ ގެއްލުނިއްޔޭ ލިބިފައިމެ ނުލިބުނިއްޔޭ  .1
 ލިބިގަންނަހިތް ނުކެނޑިހުެރ ވޭނުން ފަނާވަނިއްޔޭ 

 ކޮންފަދަ ނަޔާ ބަހާރެއް ކޮންފަދަ އުފާ ޙަޔާތެއް  .2
 ކޮންފަދަ އެދޭ ގޮތެއްގާ ލިބިފާ  އެގެއްލުނިއްޔޭ

 ގޮތް ގޮތަށް ވެނިމިގެން ތަޤުދީރުގައި ހުރީތީ ހުރި .3
 ތަޤުދީރު ރޭވިރޭވުން  ފުރިހަމަ ވެގެން ދިޔައްޔޭ

ނޑުވާ ގޮތެއްނުވީމާ  .4  ނަމަވެސް ަހނދާންތަކެއް ހަމަ ފަ
 ހަމަ އަބަދު ހިތުތެރޭގާ ތަމްޘީލުތައް ވަނިއްޔޭ 

 ވަކިވަކި ތަފާތު މަތިވެރި އަސަރެއް އެހުރި ޙަވާދިޘް .5
 ޔޭ ތިކިތައް ކަރުނަ އޮހޭނޭ ގޮތުގާ ހަނދާންވަނިއް

 މުޅ ހިތުގެ އެްނމެ ައޑިޔަށް އެވަގުތު ވެގަންނަ ގޮތަކުން  .6
 މުޅިހިތް އެކީ އެލޯބިްނ ކެކިގެން އެއުތުރެނިއްޔޭ

 ބިންމަތީގާ، ަހނަފަސްތަކުގެ ތެރޭގާ ސަހަރާގެ .7
 ޒަޚަމީ ރިހުްނ އުފައްދާ ހޫނުން  މިނިމިދަނިއްޔޭ 

 . މ30-7-1977

 

 އުފެދޭ ޝުޢޫރު 

 

 އްގެ ރަްމޒުތަކޭތަޢާރުފު ކޮށްލެވޭތޯ މިއުޅެނީ ލޯތްބެ .1
 އިޢާދަވެގެން އަލުން އުފެދޭ ޝުޢޫރުތަކެއްގެ ނަޡުމު ތަކޭ 
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 ދިރުން ލިބުނީމީ ޤުލްޒާރަށް އަލުްނ ބުލްބުލް ގޮވާލީމާ  .2
 ނިރުން ނިރުތައް ފަޅައިގެން ގޮްސ ހެދެންފެށިލެއް އަވަސްކަމެކޭ 

 ކިޔާނަމަ ރީތި ރާގުތަކުން އެހާ ބަސްތައް ޮއމާންކުރަމުން  .3
 އަހަން އަބަދު އުޅެޭވ މިގޮތް  ތަކެކޭ ގަޔާވެވިގެން އެރާގު

 އެއީހިފެހެއްޓުމެއް ނުމެވާ އެހެްނ ފުށަކަށް ގުޅުން ުނމެވާ  .4
 އެއީ ލޯތްބެއް ކަމަށް ހެކިދޭ ދެނީ ބުލްބުލް ބަޔާން ތަކެކޭ

 ގަހެއްގާ ކޫޑި އެތަކެއް އަހަރުވަްނ ދެންވެސް ފިލާ ުނމެގޮސް  .5
 ގޮތެކޭ އެފެޅި! ައސްތާ! އެހެން ހުރެފާ އަލުން ކުރިޔެއް އަނހާ

 ކިހާވަރުގަދަ ޢަޖައިބެއްތޯ މިފެނުނީ ލާމަޘީުލ  ގޮތުން  .6
 ނިހާއީ ދަރަޖައަށް ތިއަދެއްވެވީ އާ ފަލްސަފާ  ތަކެކޭ

 މިއަށްވުރެ ފަޚުރަކާ ޝަރަފެއް ޙަޤީޤަތުގާ ނެތޭ ލިބިފާ  .7
 ލިޔަން ވެސް މިއުޅެނީަހމަ ނުފެނިގެްނ އެކަށޭ ޢިބާރަތެކޭ 

 ެނ ަކަމށް މިހާމަތިވެރި ގޮތެއްގާ ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭ .8
 ފިސާރި ތެދެއް ހިޔެއް ނުކުރަން މިއީަހމަ ޤުދުރަތީ ކަމެކޭ

 

 .ހ15-10-1388

 

 ދެއްވައިފިނަމަ 

 

 ޔަޤީންކަން ދެއްވަވައިފިއްޔާ ހިތަށް ލުއިކަން ލިބެވިދާނޭ، .1
 ޙަޤީޤަތް ހާމަވާ ކަޝްފެއް ކުރެއްވެވި ނަމަ ޔަޤީން ވާނޭ 

 މި ޙާލެއްގާ ރެއާއި ދުވާ މިހެން ތަކުރާރު ވާއިރުގާ  .2
 ހާ ވޭނީ ހިތެއްވާކަން އެހެްނ މީހަުކ  ނުދަންނާނޭ އެ

 ހިތެއްވާނަމަ ރަޙުމް އުފެދޭ ިމ އިޙްސާސްތައް ވިއަްސ ކުރެވޭ  .3
 ހިތެއް މިހިތާއިނަމަ ުގޅެވޭ އެކަިނ ވެރިއެއް ނުވެސްވާނޭ 

 ޙަޔާތުގެ ޤުލްޝަނަށް މި މުޞީބާތެއް ޖެހުނީއް ސުރެްނ އަހުރެން  .4
 ށް ހަދައި ގެންނޭ ނިޔާފުޅު އައިގޮތާމެދު ކެތް ކުރީ އުފަލަ

 މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތައް ހީވަނީ   ހަތްޤަރުނު ވީހެްނނޭ  .5
 މިވޭނީ ރުއިމުގާދެންއޮތް ދުވަސްކޮޅުެވސް ހިނގައިދާނޭ 

 ރެއާއި އަދާއި އިއްޔެ ރެއާ އިހަށް ދުވަހާ ފިސާރި ތެދެއް .6
 ޭވނޭ ހޫނުކަމެއްެގ ަޖޒުބާތެއް ނުބުނެ ލެއާ ގުޅިފައިވި

 ށްތެޅި މަރުވެދާނަންމޭ ކިތައްފަހަރު ހިތަށް އަރައޭ ބިތަ .7
 އެހެން ނަމަެވސްކުފުރުކަން ހީވެފާ ޞަބުރެއް ލިބެވިދާނޭ

 އެހެން ހިތަކަށް މިއުނދަގޫ އުނދަގުލެއް ކަމުާގ ވެދާ ނޭތީ  .8
 މިހެން ކެތްތެރިވެ ހުރުމަށްވުރެ ގޮތެއް މޮޅުދެން ނުއޮްނނާނޭ 
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 ގެޭވނުގާ ޙިއްޞާކުރާ ހިތަކަށް! މިހެން ނޫްނނަމަ މި އާހް .9
 ާދނޭ އްވަކުން މިނިވަން އުފާތައް ާހމަވެވި އިހަށްފަދަ ޖަ

 ދެކޭފޮނި ރީތި ރަންހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ވިނަމަ ތެދެކޭ .10
 ދެކޭނީހަމަ ޙަޤީޤަތުގާ ވެވޭލޯބީގެ ޤުރުބާނޭ 

 

 .ހ15-6-1968

 

 އަބަދުމެ އެދެން 

 

 ހަނދާން ނެތިކޮށް އެތައް ދުވަހެއް ނަގާލެވިގެން ހިތާމަކުރަން  .1
 މިހާރު ހިތަށް ގެނެސްގަންަނން  ވަދާޢުގެ ހިތި ހަނދާންތައްވެސް

 މިހާރު މަށެއް ނެތޭ ހީވާ އެތައް ފަހަރެއް އައިސްފައިވޭ  .2
 ނިހާޔަތަށޭ އެކަނިވެރިކަން މިއަދު ޖެހިފައިވަނީ  އުފުލަން

 މަސައްކަތުގައި އަބަދު މިގޮތަށް އުޅޭއިރު ހިތް އެހެްނ ކަމަކަށް  .3
 ަކން ނުވެސް ދިއުމުން ހިތަށް ލިެބމުން ދަނީ އަބަދަށްމެވަރު ބަލި

 ކަލާ ފިޔަވާ އެހެންފުށަކުން ފެނުންނެތް ހަނދުމަ އާވީމާ  .4
 ހަލާކުވެގެން މިހިތް ދާވަރުވެޔޭ އެނުގމުން މަގޭ   އުނިކަން 

 ނުހަނު ބާރަށް ހިތޭ ގޮވަނީ މަޢާފަށް އެދި ކަލާކިބައިން .5
 ނުހަނު ތާހިރު ހިތުން ހިތުގާ އެނޭގ ފިރުމާލަ   ދޭނޭ ކަން 

 ރާ އޭ ތިޔާ އަބަދަށްހިޔާވަހިކަން މަށަށް ލިބިދިން އިޔާ .6
 ސިޔާސަކަމެއް ނުދައްކާ ަހމަ އަދާކޮށްފީމު ތެދުވެރިކަން

 އެހާ ސާފޭ އެހާ މާތޭ އެހާ ލޯތްބޭ އެާހ ރަނގަޅޭ  .7
 އެހާ މަތިވެރި އުފާ ދީފާ ހިތާމަޔަކީ  މިތާ ނެތްކަން 

 އަޅާގެ ފުށުން ވެފާ ވާހާ ކުށަށް ތަކުރާރުކޮށް މާފަށް .8
 ބަދުއެދި އެދިވަންއަޅާ އެދިގެން ދުޢާކުރަމުން ކަލާއަށް އަ

 

 . މ16-1-2001

 

 މަޢާފު 

 

 ޝުކުރުން ފުރޭ މިހިތަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިްއޖޭ  .1
 ކެކުޅުންތަކަށް މިވޭނުގެ ކުޑަުކޑަ  ލުޔެއް ލިބިއްޖޭ 

 އެހެނަސް ހިތާަމ ފުންމޭ އަދިވެސް އެާހމެ ހިއްޗޭ  .2
 މިހިރީ ޙަޔާތުގާވާ މަޖްބޫރުކަްނ  އެނގިްއޖޭ 

 ބެހޭ ޚަބަރުތައްހީވެސްނުވާ މިގޮތަކުްނ މިަކމާ .3
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 މާސާފުކޮށް މަގޭބަލަ އެކުވެރިޔަކަށް  އެނގިްއޖޭ 

 އެނގުމުންނެދެން މިެއނގުނީ ވާންީވ ގޮތެއް ކަމޭވީ  .4
 އެނގުމުން ޙަޤީޤަތަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް މެ ހޭލެވިްއޖޭ 

 ވީމާ ކުރީއްސުރެން ެވސް ރާޑަރުތެރޭން އެފެނުނީ  .5
 ސީދާ ޙަޤީޤަތޭ ހަމަ ފަޚުރުން މިހިތް  ތެމިްއޖޭ 

 ވީގޮތާހަމަ ހީކުރި ގޮތާމެ އެއްގޮތް  !އާދޭހެ .6
 ބާދޭ ޞަބާގެ ދުނިދަނޑި ސީދާވެގެން  ހިނގައްޖޭ 

 ލުއްސާލެވޭނެ ގޮތަކާ މެދުގާ ވަކީލުކޮށްގެން .7
 ހުއްޓާނުލާ އައިޘްނީ ޔޭ  ދެންނެވުން ފެނިއްޖޭ 

 

 .މ26-1-1977

 

 ހިތި އިންތިޒާރު 

 

 ކަންދިމާވި ގޮތުން ފުރުން ލަސްވެްއޖެޔޭ އާދީއްތަޔަށް  .1
 ދިގު އިންތިޒާރީގާ ދިޔާ ނިދި ނައިސް ލޮލަށް  ދަންވަރުގެ

 ޙައްޤު ނޫން ލަފްޒެއްގެ ނަމުާގ ބިންގަލެއް ނެތް ަގނޑުވަރެއް  .2
 ހައްދަވާ ދެއްކެވި ހިނދުން އިޙްސާސްވިޔޭ ފުން މިންވަރެއް 

 ވީމަޔޭ ތަޢުރީފުތައް ތަފްޞީލުކޮށް ލަފްޒަށް ދިނީ، .3
 އޭރު ކުޑަމަސްތެއްގަޔޭ ހުރެވުުނ ކަމަށް ވެވިފާ   ވަނީ 

 ނަމަވިޔަސް އެއަސަުރ ފިލައްޖޭ އިންތިޒާރަށް ވީގޮތުން  .4
 ހަމަތަކަށް ވިސްނާލުމުްނ އަދިވެސް އެހެްނ އެތަކެއް ގޮތުން

 ބޭނުމެއް ނޫނޭ ޝަރުޠުތައް ަހމަނުވާ ލޯތްބެއް އަޅާ  .5
 ވޭނުގާ މުިޅ ރޭދުވާ ބޭކާރު ކޮށްލާކަށް  އަޅާ 

 ވޭތުވީ މިކަހަލަ އެތައް ތާރީޚު  އެނގިފާ  ވޭމެޔޭ  .6
 ނޭ  ހިތެއް މިއަދަކު އަޅާުނމެ ޭވމެޔޭ އޭތެރޭ ހިމެ

 ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކުގާ މިޞަފްޙާ ނިންމުމީ  .7
 ހިތުގެ އެންމެ އަޑީެގ އެދުމޭ  ވާގޮތުން ަމޖުބޫރުމީ 

 ކޫރުމެއް ހުރި ކެރުމަާކ އެކުގާ ވަދާޢުގެ ހިތި ސަާލމް  .8
 ނޫރު ލިއްބައި ދޭފަރާތަށް އެނބުރެމުންއަދިވެސް ސަލާމް 

 . މ13-1-1978   

 

 އަހަރެންގެ ލޭކޮކާ    

 

 އަހަރެންގެ ލޭކޮކާލޭ އަހަރެންެގ ލޭކޮކާލޭ  .1
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 އަހަރެންގެ ޤުލްޝަނަށް އައި ނަލަރީތި ލޭކޮކާލޭ 

 ފޫހީގެ ކަން ފުޅެއްނެތް ބެލިޔަސް ކިތަންމެވަރަކަށް  .2
 ރޫޙީ އުފާތަކެއްދޭ  ހިތްގައިމު  ލޭކޮކާލޭ 

 ހުދުތިކިތަކާ އެކީގާ ރަތްލޭ ކުލައިގެ ތެރެއިން .3
 ވައިދޭ ހިތްގައިމު ލޭކޮކާލޭ ކަޅުކުލަ އެދައްކު

 އަތުލާ ބަލާލިޔަސް ވެސް ފިރުާމ ހަދާލިޔަސްވެސް  .4
 ހަތްގުނަ އިތުރު ވެގެންދާ ރީތީގެ ލޭކޮކާލޭ

 އުޅެލާ އެލޯބިގޮތްތައް  ފެނިފާހިތާއި ރޫޙާ .5
 ފޮޅިގެން ދެޔޭ މަލެއްހެން ލޭފައިގެ ލޭކޮކާލޭ 

 

 ވަކިވަކި ގުނަންތަކަށްވެސް ވަކިވަކި ނަޒަުރ ދެވޭއިރު .6
 ހަލު ތަންފުކެއްވެސް ުނނެގޭނެ ލޭކޮކާލޭ ވަކި ސަ

 މާތަކުގެ މީރުވަސްތައް ލިބިގެްނ ހުވަނދުވެފައިވާ .7
 ގާތަށް އައިސް އުޅޭއިރު ވަްސމީރު ލޭކޮކާލޭ 

 އެލިބޭ ލަޠީފު ބޮސްތައް މާތައް ޤަބޫލުކޮށްގެން .8
 އަލިއަލި އެރީތި ފޮނިކޮޅު ލިއްބާ އެލޭކޮކާލޭ 

 

 .މ1989-7-15ބުދަ 

 .ހ21-3-1419/  1:30 

 

 ....!ނދުމަވާތީ ހަ

 

 ހަނދުމަވާތީ ހިތުތެރޭގާ ލޯބި ކެކިއުތުރޭ ވަރޭ .1
 އަދި މިތާ ދުރުގާ މިހެން ިއންދާ މިހިތް އުދުހޭ ވަރޭ 

 އުދުހިގެން ގޮސް ހިތް އެއުޅެީނ އަބަދު ތިޔަ ޤުލްޝަންގައޭ .2
 ޚުދު ތިހިތްޕުޅުގާ ނުހަނު ލޯބިން އެހެރަ ބޮސްދޭ ވަރޭ 

 ނަމަވިޔަސް  ފަހެ މިކަން އިޙްސާްސ ކުރެވޭތޯއެ ފަހަރަކު .3
 ފަހެ މިހެންވުން ޭއ ޢަޖައިބަކަށެއްނުވާނޭ  ކަށަވަރޭ 

 ކަށް] ބާރަ[މިދެހިތުގެ ހުރިހާމެ ސިއްރެްއ އޭރު ދެންނެވި  .4
 ހިނދުކޮޅަކުވެސް ވަންހަާނ ނުވެޔޭ މިކަންެއނގި ކަށަވަރޭ

 ހުރިހާ ޚަބަރުތައް ކެނޑިނޭޅި މިކޮޅަށް ފޮނުވަޔޭ ! އާދެ .5
 ރަ ނުރުޭހ ވަރޭ އެހެ] ބާރެއް[މިކަމާ އެހުރިހާ ! އާދެ

 މަންމައާ އަދި ބައްޕައާ، އަދި އެްނމެ ލޮބުވެތި މަދަދުވާރު .6
 ދަންނަވަން ނޭނގޭވަރަށް ކޯފާ އެހެރަގެން ާވ ވަރޭ

 ކީއްވެތޯ މިކަމާ އެާހ ކޯފާވަނީ؟ ފުން ަނޒަރަކުން  .7
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 ކީއްވެތޯ ވިސްނަން ުނޖެހި ދާނީ؟ ޙަޤީޤަތަކީ ބިރޭ

 ތަކުންފަށްފަށުން އިންޒާރު އާދޭ ބިރުވެތި ވި ލަުހޖާ .8
 !ހިތް ފަޅައިގެން ދާވަރަށް އޭގާ އަސަރުތައް ހުރި ވަރޭ

 ދެން ހަދަންވީ، ދެން ހަދަންވީ، ކިހިނަކުންތޯ ކިހިނަުކން؟ .9
 ޅެންތަކާ މެދުވެސް އެހެަރ ކޯފާގެ ގަދަކަން ހުރި ވަރޭ 

 މިންޖުކޮށް ދެއްވާނުތޯ ނިކަމެތި ައޅާ މިނުބައި ކަމުްނ؟ .10
 ތް އެގޮާވ ވަރޭ ދިންނެވުން އެދި ޖައްލަރައްބީ ޔަށް މިހި

 މީ ޙަޤީޤަތެކޭ ޙަޤީޤަތެކޭ ކުށެއް ނޫނޭ މިއީ، .11
 މީ އެހެްނ ނަމަވެްސ ޔަޤީން ނުކުރެއް ވެވޭޭނ މިންވަރޭ 

 

 5:35ހުކުރު . މ11-3-1978

 

 ކިހިނެއްތަ ވަކިވެވޭނީ 

 

 ސަހަރާޔަކަށް ދިޔަސްވެސް ކިހިނެއްތަ ވަކިވެވޭނީ؟ .1
 ފަހަރެއްގެ ހިނދުކޮޅަކުވެސް ކިހިނެއްތަ ވަކިވެވޭނީ؟

 ބަދާ އަބަދު އެކީގާ ވަކިނުވެ އުޅުނު ދުވަސްތައްއަ .2
 އަބަދަށްމެ ހަނދުމަވާތީ ކިހިނެއްތަ  ވަކިވެވޭނީ؟

 ]އޭހުވަފެން[ހިނދުކޮޅަކުވެސް ފިލައިގެން ނުދެޔޭ ހިތުން  .3
 ނިދުނަސް މަށަށް ނުނިދުނަސް ިކހިނެއްތަ ވަކިވެވޭނީ؟

 މޮޅިޔާ ހިތާމަތަކުގާ، އެފަދައިންެމ ހަަމ އުފަލުގައި .4
 އުޅުުނ އެރޫޙާ ކިހިނެއްތަ   ވަކިވެވޭނީ؟ ގުޅިގެން

 އެކިއެކި ޙަވާދިޘާ އަދި ވަކިވަކި ސިކުންތު ތައްވެސް  .5
 ދެކިދެކި ހިތުން އުޅޭއިރު ކިހިނެއްތަ  ވަކިވެވޭނީ؟

 ހިނދުކޮޅަކުވެސް ނުފެނުނަސް ކެތްބަލިވެގެން ހިނގައިދޭ .6
 ތެދު ހިތުގެ ތެދު ތެދޭމީ ކިހިނެއްތަ ވަކިވެވޭނީ؟

 ޔާތުގެ ދިރުމާއި ރޫޙަކީ، އޭ އަހުރެންގެ މުިޅ ޙަ .7
 މަޙުޝަރުގެ ބިންމަތީންވެސް، ކިހިނެއްތަ ވަކިވެޭވނީ؟

 އުންމީދަކީ އަބަދުވެސް ....އުންމީދަކީ އަބަދުވެސް .8
 އުންމީދު ކެނިޑ ނުދާތީ ކިހިނެއްތަ ވަކިވެވޭނީ؟

 ޖަޛްބާތުތައް އުތުރިގެން އޮހިގަތް ވަގުތު އެއިވެނީ .9
 ]ކިވެވޭނީކިހިނެއްތަ ވަ[މަޛްބަޙްގެ ލޭގެ ތެރެއިން 

 

 .މ1997ނޮވެމްބަރ  9އާދީއްތަ 

 . ހ1418ރަޖަްބ   9      
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 ގުލްފާމް 

 

 ހޯޓޯންސޭ ޗޯލޯތުމް : ރާގު   

 ޕްރޭްމ ގީތު: ފިލްމް       

 

  ލޯތައްދިޔައީ ކަރުނައިން ފުރިގެންނެ ޚަބަރުލިބުމުން

ނޑިދިއުމުން ] ހިވިންދުރި[އޯގާވެރިކަން ލިބިދިން     އެކެ

 

ނޑުވެއްޖެ އެތަރިނެތުމުން  .1   ޖައްވާއި ފަޒާއެކުގާ ފަ

 ލެއްވުން އެދިގެން ރަޙުމަތް ފެށެވިއްޖެ ދުޢާ އެހިނދުން  

 އެންމެންގެ ހިތާއި ދުލުން ެކނޑިޭނޅި ހަނދުަމ ކުރަމުން    

 

 އަޞްރެއްގެ އެއީ ހެއްކެއް މަސްތީވި ބަހުެގ ސިޙުރެއް .2
 ޒެއް މަޝްހޫރު އެއީ ބަޠަލެއް އިޞްލާޙުގެ ފުން ރަމް

 ވަޠަންގޮވަނީ ގެއްލިއްެޖ ދިވެހި މިބިުމން ! އަސްތާއެ 

 

 ޤުލްޝަންގެ މެލާމެލިތައް ބުލްބުލްގެ ތަރާނާތައް .3
 ދިލްޝާދުވެވޭ ޅެންތައް ޢިލްމީ އަގުހުރި މުތްތައް

 ގުލްފާމުގެ އަރިއަހުގައި ވަކިވެއްެޖ ވަގުތު ޖެުހމުން  

 

 1988ޖެނުއަރީ  15

 

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީގެ  އަލްއުސްތާޛު

 ހަނދާނުގައި 

 

 ދިވެހި ޖައްވުން އޮއްސުީނ އަދު ޚިދުމަތުގެ އަލިތަރިޔެކޭ .1
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 ދިވެހި ޤައުމީ މަރުކަޒުްނ އުނިވީމުިހންމު މުޝީރެކޭ

 ނީލަކޯރުގެ ރާޙަތާ އަދި މީރުކަން ޙާޞިލްވެގެން  .2
 ދީލަތިވި އާރޫޙަކައިގެން ތެދުވި ޚިދުމަތްތެރިއެކޭ 

 ދެއްވެވީ ފުރަތަމަ ޢުލޫމީ ޤުލްޝަނަށް އެންމެ އިސްކަން  .3
 އެންމެ ހިނދަކަށް ދޫނުދެއްވާ ފެށްޓެވީ ޚިދްމަތްތަކޭ 

 މަދޮށި ހެލެނބެލި ކާނި ފުނަޔަށް މުރްޝިދުން ލެއްވެވުމުގައި  .4
 މަދޮށި މުރްޝިދަކަށް ހޮވުނުއޭ ލުޠުފުވެރި ލުޠުފީއެކޭ

 

 ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހަކަށް ތަނަވަސްވެ މައިދާން ޚިދުމަތީ  .5
 ދަރުމަ ލިބި ކާމިޔާބީ ޙައްޤުވީ  ފަންނާނެކޭ ސުވަ

 އަދި އެތައްގިނަ ހޯދުމެއްވޭ ހޯދި އާޘާރީ ގޮތުން  .6
 ވެދިޔަ ތާރީޚަށް އެއިން އެޅިފައިވަނީ ގަދަ އައްޔެކޭ

 ހަމަ އެހެްނމެ ޘަޤާފަތަށް އެތަކެއް ދިރުންތައް ވެސް ގެނައި .7
 ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މުއައްރިޚެކޭ މުިހންމު އަދީބެކޭ 

 ރިއިްނ ތިމާފަނޑުވުްނ ނުވާޭނ އަކުރަކުންމަރުވުމުގެ ކު .8
 ހަރުދަނާނަން ލިޔެލުމަށްވީ ެޖހެވިދާނެ   މިސާލެކޭ 

ނޑުދޮށްތަކާ .9  ދަނޑުފަނގާ އަދި ގަސްގަހާގެހި ރަށްތަކާ ގޮ
 ކަނޑުފަޅާއެކު ެކނޑިނުއެިޅ އަދުއެކުރަނީ ޛިކުރާތަކޭ

 ހެޔޮހިތުން ޛިކުރާ ކުރާ ހިނދު ޖަންނަތުްނ އެފުރާނަޔަށް .10
 މިކުރަނީ އެދި ދެއްވުމަށް ނިޢުމަތްތަކޭ ހެޔޮދުޢާތައް 

 

 2001ފެބްރުއަރީ  27

 

 ލޭފައިގެ ބާރު 

 

 މުޅިން އެެހން ބަޔަކަށް ބަދަލުވީހެނޭ ހީވީ  .1
 މުޅި ހަށްޓަށް އެވަގުތު ވީ ގޮތުން  އެހެން ހީވީ 

 

 އެއާހުގާ ހުރި ވޭނާއި ކެުކޅުމާ ިގސްލުން  .2
 ފުރާނަޔާ އެވަގުތު ކުޅެލިހެން ުމޅީން ހީވީ 

 އެވަގުތު ވީ ގޮތުން އެެހން ހީވީ  މުޅި ހަށްޓަށް  

 

 ޢަޛާބު ފޮނުވާ ފެންނަމުން އެދިޔަ ގޮތަކުން .3
 މަޒާރަކަށް ުމޅިބިން ވެްސ ވެދާނެޔެ ހީވީ 

 މުޅި ހަށްޓަށް އެވަގުތު ވީގޮތުން އެހެްނ ހީވީ   
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 އޮހޭ އެކަރުނަތަކުން މުޅިތަނަށް ވެހޭވާރޭން  .4
 ސިހޭ ވަރަށް ގެނބިގެން ޮގސް ިނމޭނެޔޭ ހީވީ 

 ށް އެވަގުތު ވީ ގޮތުން އެެހން ހީވީ މުޅި ހަށްޓަ 

 

 ވެވޭ ދުޢާގެ އެހެރަހިތިކަމާ ހިތާމަތަކުން .5
 އިވޭ އިރަށް މުޅިހިތް މުގުރި ދިޔަ ހެނޭ ހީވީ 

 އިވޭ ހަށްޓަށް އެވަގުތު ވީ ގޮތުން އެހެން ހީވީ  

 

 މުރާދުތައް ފުދެމުން ނުފުދެމުން އެދާމީހުން  .6
 ދުރާއި ގާތަށް ވިސްނާލި ބާވަޔޭ ހީވީ 

 އެވަގުތުވީ ގޮތުން އެހެްނ ހީވީ  މުޅި ހަށްޓަށް 

 

 ކުރެއްވިހާ މަތިވެރި ވީދުޢާ އިޖާބަވިތަން .7
 ވަރަށް އެދޭ ގޮތުގައި ފެނި ޢަޖައިބުވެސް ހީވީ 

 މުޅި ހަށްޓަށް އެވަގުތު ވީ ގޮތުން އެެހން ހީވީ  

 

 އެހާމެ ސާފު ހިތެއްގާ އެާވ ޮމޅީގެ ތެރޭން  .8
 އެހާ އެހާގެ އަޭޑ އުފުލުނީ ކަމަށް ހީވީ 

 އެވަގުތު ވީގޮތުން އެހެްނ ހީވީ މުޅި ހަށްޓަށް  

 

 މިއީ އައްސައްޔިދާ ބޮޑުފެން◌ެވަޅުގޭ ސީދީގެ ޅެންތައް އެއްކުރުމުގައި ކިޔާ ނިމުނުއިރު 

 . އެވެ ) ތިއްތިބޭބެ (ސީދީ އަކީ އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑުބޭބެ . ހިތަށްވީގޮތުން ހެދުނު ޅެމެކެވެ 

 

 .މ4-1-1999  

 ހޯމަ. ހ16-9-1419   

 

    

 މިނޫން ގޮތެއް ނެތް 

 

 ދިކުދިވެގެން ހިތް ހާސްނުވާ ދުވަހެއް ތެދޭ ނުދެޔޭމަގޭކު .1
 ފުދިގެން ހިތާ ދެކޮޅަށް މިހެން ހުއްޓަސް މިޔޭ ހުރިގޮތްމަގޭ 

 ރަޙުމަތް ތެރިންނާ އެކުވެރިން ފެންނަން ނެީތމާ ގާތުގާ  .2
 އަހުރެންގެ ހިތް ފިރުމާލަދޭނޭވެސް ނެތޭ މީހެއް މަގޭ 

 ވާނެނީ އަނިޔާތަކުން މިލިބޭ ހިތަށް ކިހިނެއް ަސލާމަތް  .3
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 މުޅި ފޫހި ފިލުވާ ައސަރަކީ އަނިޔާކަމަށް ވެްއޖޭ މަގޭ 

ނޑާ ދެފަރާތުގާ ވަނިކޮށް މިތާ  .4  އަލިފާންގަނޑާ ފިނިފެން ގަ
 އަލިފާންގަނޑަށް އެރުމީ މުޅީްނ ަމޖުބޫރު ކަމެޭކ އަދު މަގޭ 

 ފިނިފިނި ހަވީރީ ޤުލްޝަނުން މިނިވަން އުފާ ހޯދާކަތުން  .5
 އްނެތޭ ސަހަރޯމަގޭ ހިނިތުން ކުޅައަކަސް އެލެކަކުްނ އުފަލެ

 ވީމާ ހިތަށް ޖެހެީނމުޅިްނ އަނދިރީގެ ރޭތައް ކަނުކުރަން  .6
 ނޫނީ ހިތުގެ ފަރުވާ ލިބޭނޭ އެއްގޮތެއް ވެްސ ނެތް މަގޭ 

 

 ވިދާޅުވި ގޮްތމަތިން] ރަންތަރި[ކުށަކަށް މިއީ ފަހެ ވާނެތޯ  .7
 އޭމަގޭ ] ލޯބީގެ ކަލަކީ[ކުށަކަށް ވެވޭނީ ކިހިނަކުން 

 

 .މ11-6-1963

 

 !ވޭނީ އާހް

 

 މިއީ ކޮންފަދަ ހަވީރެއްތޯ ހިތާމައިން ޒަހަރު ލެވިފައިވާ  .1
 މިއީ ކޮންފަދަ ޢަޛާބެއްތޯ  މިވޭނީ އާހް ދީފައިވާ

 ވަފާތެރި ކަމުގެ ނަމަކީ ބޭވަފާތެރިކަން ދޮގެއްތޯއޭ .2
 ތަފާތުނުވާ ގޮތުން ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ

 މިފުރިހަމަ ފުންއުފާ ފުރަތަމަ ދިނީ މިހިތަށް ތަސައްލީއޭ  .3
 ނުހަނު މަތިވެރި ތަަމންނާތައް އެއާ ޝާމިްލ ކުރެވިފައިވާ

 !ބުނެ ދޭށޭ! މިއުފަލުގެ ނިުމމަކީމީޭހ ހިތާމަތަކާއެ .4
 މިއުޅެނީ ކެތްނުވެވި ެގންނޭ ހިތަށްބަލަ ވަޤްފު ވެވިފައިވާ

 ވަޔާއޭ ގޮސް ބުނާށޭ ލޯބިވެތި ޤުބްލާތަކެއް ދީފާ  .5
 ކަލާ ނެތިލާ މިނޭވަޔަީކ ޢުޤޫބަތެކޭ  ލިބެވިފައިވާ 

 

 .މ7-12-1976

 

 ހިތުގެ ފަސާނާ 

 

   މި އުލްފަތުގާ ހިނގާ ހިތުގާ، ނިމުްނ ނެތްމީ ފަާސނާ އޭ،

 މި ޒުްލމީ އާހުާގ އުފެދޭ މިއީ ވޭންދޭ ފަސާާނ އޭ   

 

 ހިތާމައިގާ ކިހާވޭންދޭ ޙަޔާތެއްތޯ ޙަޔާތެއްތޯ؟ .1
 އަތާފައިން ގޯސްހެދޭ ހާވާ މިއީ ކޮންފަދަ ޢަޛާބެއްތޯ
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 އްދާހާ ފަސާނާ އޭތިތާދުރުގާ ތިހެން ހުރެމީ އުފަ 

 

 ނިދޭހާ ވާއިރަށް މިތުރާ ވަނީ ލޯބީގެ ޙުްލމެއްގާ  .2
 ތެދޭ އަބަދާ އަބަދު ގާވެސް މިހިތް ުއޅެނީ މި ޙާލެއްގާ 

 އެދޭލޯބީގެ ތެދުވެރިމީ ފަސާނާ އޭ ފަސާނާ އޭ  

 

 8:30އަންގާރަ . މ28-2-1978

 

 ބޭޤަރާރު ހިތް 

 

 އިންތި ޒާރީގާ ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަޭމ ވޭނުގާ  .1
 ނާ ލޯބި ހިތުގާ ހިނގަހިނާގ ވޭ އަބަދުގާދިން ހަނދާ

 ގިނަ ވެފާ މުިޅ ރޭދުވާ ފޫހީގެތެރެއަށް ގެއްލިފާ .2
 މުނިއަވަސް ނުފިލާތީ ދުނިޔޭން ހުްނނަނީ ބޭޚޯސް ވެފާ 

 އަބަދުވެސް ހިތުގާވަނީ މިތުރާގެ ލޮބުވެތި ސޫރައޭ  .3
 އަބަދުވެސް ހިތް އުތުރެނީ މިކަމަށްޓަކައި ލޯބީގައޭ

 މިތުރާގެ އެކްޝަންތައް ހިތަށް  ހައިނުކޮށް އެކި ފުށްފުށުން .4
 ޢައިބު ނެތި ފެނުމުން އެވާގޮތެކޭ އަޅުގެ ނިަކމެތި ހިތަށް

 

 ގައި  8:30އަށް . މ28-2-1978

 

 ނަޞީބު ހުރި ގޮތް 

 

 ހާދަހާ އަސަރުކުރާ ޙަޔާތެކޭ މިފެނިދިޔާ .1
 ހާދަހާއުފާތަކާއި މޮޅިތަކޭ ލިބެވި ދިޔާ

 ދާއިމީވެ ލައްޛަތެއް ލިބުން އެއީ ނަޞީބުގައި .2
 ރި ގޮތުން މަޙާލު ަކމަކަށޭ ވެގެން ދިޔާ ޙާލުހު

 ޗާލުހާ މަނާޒިުރން ލިބޭ އުފާ އެދައުރުގާ .3
 ފާލުއެޅި އެހެން ަޒމާނަކަށް ބަދަލްވެގެންދިޔާ

 ރަތްވިލާގެ މަންޒަރާ މެންދަމާ ފަތިސް ތަކާ  .4
 އިއްވަމުން އެއައި ނަޝީދު ވަޔަށް ބުރައި ގެނޭދިޔާ

 ބައިވެރިން ތަކާ އެކީ އިހަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާ .5
 އިނުކޮށް ކުރާއުފާ މިއަދު މުޅިްނ ވަކިވެދިޔާހަ

 ލޯބި ހިނިތުން ވުާމ ހޯދިހާ ޤަރާރުކަން .6
 ދޯދިޔާ މިޒާޖުތައް ފުށުން ޖަހާަލމުންދިޔާ
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 އިންދިހާ އެގަސްތަކުން އަންނަ ފޮނި މޭވައެއް  .7
 ދަންނަވަންތޯ ނެތީމަޔޭ މިހެްނ ވެގެން ދިޔާ 

 

 .މ4-2-1972

 

 

 ކީއްވެތޯ؟

 

 ތެއް ކުރެއްވެވީ ކީއްވެތޯއޭ މިހެން ޒަަޚމް ހި .1
 ކީއްވެތޯއޭ ބަޝާރަތުން ހިތެއް ފުރުއްވެވީ 

 ވާނުވާ މިނޭނގިގެްނ ބޭޤަރާރު ކަންމަތީ  .2
 ވޭނުގާ މިރޭދުވާ ދައުރުވާން ިމޖެއްސެވީ 

 ވަކިވެގެން މިހޭދަވާ ވަގުތުތައް ހަނދާނުގާ  .3
 އެކިގޮތަށް ލެއާގުޅޭ ގޮތެއް މިކީއްވެ ހެއްދެވީ 

 ހިތުތެރޭޤުލްޝަނެއް އަލުން ބަލުން އުފައްދަވާ މި .4
 އުލްފަތުން ޣިޛާއު ދޭން ކީއްވެތޯއެ ފެށްޓެވީ 

 ދެއްވަވާ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުގާ ހުރިން  .5
 ދެއްވުމީ ލިބޭހިތަށް ކީއްވެ ޝަރަފަކަށް ނުވީ

 ނުވަތަމީ ޙަޔާތުގާ ހިނގާނެ ޠޫފާނަކަށް  .6
 މިވަރުގާމެ ހައްދަވަން ކިޔެއްވެތޯ އުޅުއްވެވީ 

 

 . މ28-11-1976

 

   

 ވަކިވެގެން ދަމުން   

 )ރަށްޓެއްސަުކއެިދެގން(

 

 ވަކިވެގެން މިދަނީ ރަށުން ހިތި ކަރުަނ އޮހޮރާ ޙާލުގާ  .1
 ވަކިވަކީން ވީހާކަމެއް ހިތުާގ ހިނގައިދާ ޙާލުގާ

 އެކުވެރިންނާ ޔާރުނާ އެއްލޭ ހިނާގހާ ީމހުނާ  .2
 ދެކެފަރިތަހާ އެންމެނާވެސް ވަކިވުމުގެ ހިތި ޙާލުގާ

 ން ކޮންމެ ޙާލެއްގާވިޔަސް ހުރިާހ ދަރިންނާ ވަކިވެގެ .3
 އެންމެ ގޮތަކަށްވެސްހިތަށް ލުއިކަންފުޅެއްނެތް ޙާލުގާ

 ކުޑައިރުން ފެށިގެން މިހާ ނިކަމެތިގޮތެއްގާ އުެޅމިހެން  .4
 ބޮޑުވުމަށް ފަހު އަދި ވަކީން ދަތިތައް އިތުރުވާ ޙާލުގާ
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 ލޯބިވާ ވަޠަނާ ވަކިވެ ދާއިރު ހިތާމައިްނ ފޯވެގެން  .5
 ހޯދަމުން ހުރިހާ ފަރާތެއް ނަޒަރުހިންާގ ޙާލުގާ 

 ތްފައިން އަދު ބާރުދެރަވީ ދުވަހު ބަލިޙާލާއެކީ އަ .6
 އަތްމަތީގާ ހައްބަވެސްނެތި ހުސްވެފައިވާ ޙާލުގާ 

 

 ލެއްވި ރަޙުމަތްފުޅުގެ މައްޗަށް ޙަމްދު ކުރަުމން ޝުކުރުކޮށް .7
 އެންމެނަށްވެސް އަލްވިދާޢޭ ވަކިވެގެންދާ ޙާލުގާ 

 

 .ހ2-11-1418

 .މ1-3-1998

 

 ސައިކޭޓްރިސްޓަކަށް 

 

 ޔާތަށް ރޯކަމެއްދޭ އެކަކުވެްސ ނުވެޔޭމަގޭ ހީނަރު ޙަ .1
 މަގޭ ތަޤްދީރުގާ އުފަލޭ ކިޔާ އެއްޗެއްބަލަގަ ނުވެޔޭ

 އުފާވެރި ހުޅުކޮޅެއް ހިތުގާެމ ދިއްލޭ ކޮންެމ ފަހަރަކުވެސް .2
 ދިފާޢެއްނެތް ގޮތެއް ނިއްވާލުމަށް މެދުވެރިވަކިންވެދެޔޭ

 ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ދައުރެއްގާ މިފަދަވަރުގަދަ ނުފޫޒުތަކެއް  .3
 ށް އަނދިރިއަޅުވަން ފައިވިދޭގޮތުގާ އަބަދު ހުރެޔޭ ޙަޔާތަ

 ފަރިވެލަން ކަން މަޭގ ހިތް އެއުޅެީނ އެނގިލާ އިރަށް އަމުދުން  .4
 އަރިވެލާފާ ޖަހާއެތި ފަހަރަކުން އަނިޔާ ހިތަށް ކުރެޔޭ

 އެދޭއިރު ހިތްމަގޭ ލިބުމަށް އެތައްގޮތަކުންމެ ަހމްދަރުދީ .5
 ވަކިން ކުރެޔޭ ތެދޭ ހަމަދަގަނޑުހަތިޔާރުން އެހިނދުބޭނުން 

 ޙަޔާތުގެ ޤުލްޝަނަށް މިވެހޭ ނުލާހިކު ހޫނުވާރޭތައް  .6
 ޙަޔާތުން ވަކިކުރާނޭ ރަޙްމު ހުރި އެއްވެސްހިތެއް ނުވެޔޭ

 

 .މ25-5-1968

 

 އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު 

 )މެޑްރާސް(         

 

 ]ގޮވާފާ[އެދުވަސްވަރުގެ ތެރޭގާ މަހުރީ ުމޅިން  .1
 ]ގޮވާފާ[ވެސް ނާާރ ވަރަށް މިދުވަސް އައުން ހިތަށް

 ހުރެވޭ ގޮތުން ހިތާމޭ ގެތިފިތި މުިޅން ޮމޅީގާ  .2
 ކުރެވޭ އެނޫން އެހެްނ ހަަމ އިޙްސާސް ތަކެއް ނެތެވިފާ 
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 ތެދެކޭ އިވޭ އަޑެއްވެސް ބޮލަކަށް މަޭގ ނުވަދެޔޭ .3
 ތެދެކޭ މަދެން ވަނީ ހަަމ ބީތާވެ ގަބު އަރާފާ

 އަބަދަށް އުޅެން ޖެހޭނީ މިހެނޭ  ހިތަށްއަރާފާ .4
 ބަރާ ކަމުގެ ތެރޭގާ ުސމަކަށް  ސިުކނޑިއަރާފާ ގަ

 އެއްވެސް ހިނދަކު ޝިފާއެއް ލިބިދާނެކަން ހިތަށްވެސް .5
 ނާރާވަރަށް ވަނީ ހަަމ ބުއްދީގެ  ބާރުގޮސްފާ

 މަހަކާ ސަތާރަ ދުވަހަށް ފަހުގާ މިަކން   މިރޭކާ  .6
 ލީމާ އެހިނދު އަޔޭ ިހނި ވީގޮތް ހިތަށް އަރާފާ

 

 .ހ26-6-1419

 .މ17-10-1998

 

 )މެޑްރާސް(ށްއައި ފަހުން ގެޔަ

 

 ދުވަސްތައް ދިގުލަމުން ދާތީ ހިތަށް ދަތިކަން އިތުރު މިވަނީ .1
 މިވެސް މީ ލެއްިވ ރަޙްމަތެކޭ ހިތަށް ހީވެސް ަވމުން މިދަނީ 

 އެހެންނަމަވެްސ އެހާ އެދެވޭ ހަނދާންތައް ވަކިވެގެން ނުދެޔޭ  .2
 އެހެންވީމާ އެޔާދުރުގާ އުޅެްނ ދައްޗޭ ވެފާ މިވަނީ 

 ރުމުާމ ލޮބުވެތިވި ލަހުޖާއިްނ އިވޭބަސްތައްއެނާޒުކު ފި .3
 އެނާދިރު ގޮތްތަކާ އެކުގާހިތުގެ ފުނުގާ އަބަދު މިވަނީ

 ހިތޭ ފުރިފާ ވަނީ ލޯބީގެ ފޮނިފޮނި ލައްޛަތާ އެކުގާ .4
 ހިތޭ ވަކިވާ ހިތެއް ނުވަނީ އަބަދު ގުޅިފައި ުވމަށް އެދެނީ

 ފުރަންވީއިރު ނުގުޅުނީތީ އެހާމޮޅިެވސް ވިޔޭ އެެހނަސް  .5
 ޖެހުމުން ކުރާެނ ކަމެއް ނެތީމާ ކެތް ކުރަްނޖެހުނީ ފުރަން

 ގުޅުއްވޭތޯ އުޅުއްވާނޭ ގޮތާ މަންޒަުރ ހިތަށް ފެނިފާ .6
 ގުޅުން ބަދަހިވެ ހިތާއި ހިތުން ތަސައްީލ އެއް ލިބެންފަށަނީ

 ފަސޭހަވެގެން ދެވޭ ދުވަހަށް ވެވޭ ގަދަ އިންތިޒާރެއް ގާ  .7
 މިވަނީ  ފަސޭހަވުމަށް ދުޢާ ކޮށް ކޮށް އަވަސްވުން އެދި ގެނޭ

 ތަދާ ދުޅަޔާ ރިހުން ތައް ކެނިޑ ނުދާތީ ވޭނުގާ އޮވެގެން  .8
 އަދާ ހަމަޔަށް އަޅާގެ މިޙާލު ހުރި ގޮތްތައް މިލިެޔ ލެވުނީ 

 

 . މ1998-8-24ބުރާސްފަތި   6:50. ފ.މ

 

 )މެޑްރާސްގައި .............(ފޫހިެވެގން ގޮސް
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 އޮވެއޮވެ މިހާރު ފޫހިވެގެން ައސަޑުވެއްޖެޔޭ  .1
 އް ބެހިގެން ރާޑިވެއްޖެޔޭ އޮވެއޮވެ ޚިޔާލުތަ

 

 ދުޅަޔާ ތަދާ ރިހުން ތަކުގާ ހުންނަ ވޭނަކުން  .2
 ކުޅަދާނަވެސް ނުވާވަރުގާ ކެތް ވެވިްއޖެޔޭ

 ކެނޑި ޭނޅި ދިޔަދޮވިން އޮހެމުްނ ދާ މިލޭތަކުން  .3
 ފިނޑިވެސް ވެގެްނ ނިކަންަހމަ ކަންނެތް މަވެއްޖެޔޭ 

 ނިދިފާ މައޮންނައިރު އަބަދަށް ފެންނަ ޙުލްމުތައް .4
 އަރާމަކަށްވެ އެކަން އާދަވެއްޖެޔޭ  ނިދުމުގެ

 އެކުވެރިވެގެން އުޅޭ އެކި މިތުރުން ހަނދާންވުުމން  .5
 ދެކިލާހިތުން އެކަން އެދިގެން އޮވެ ނިދިއްޖެޔޭ 

 އުނދަގޫތަކުން ލިބޭ އިޙްސާސްތައް ހަނދާންނެތޭ .6
 ފަދަ ވަގުތުތައް އެތައްފަހަރަކުވެސް ލިބިއްޖެޔޭ

 އް އޮއްވާ މިހެން ެއސޫރަވެގެން ދާ އުފާ ތަކެ .7
 ދެއްވާ ފަރާތަކަށް ޝުކުރުން ހިތް ފުރިއްޖެޔޭ

 އެއްޔޭ ވަގުތު ތަކެއް ކަމުގާ ވީ ވަގުތުތަކީ  .8
 ބައްޔޭ ހަނދާންނެތޭ ކަމުގާ އެހިނދުވެއްޖެޔޭ 

 ތެދުވެއްޖެނަމަ ގުދަށް އޮވެގެން ނޭ ިހނގަންވަނީ  .9
 އެނދުގާއޮތަސް މުޅިން ކުރުެގޅުމަށް ޖެހިއްޖެޔޭ 

 

 .މ1998-9-1  2:25. ދ: ހުކުރު

 

 )މުޙައްމަދު ޙިލްމީއަށް(ވިދާޢު އަލް

 

 ކިހާ ހިތި ވޭނަކާ އެކުގާ ފުރައިގެން ދާްނ މިއަދު ޖެުހނީ  .1
 އެހާ ހެޔޮ ދަރިފުޅުގެ މަޤުޞަދު ނުފުދުނީ ތިއްޔެ މޮޅިމިވަނީ 

 ނިޔާ ފުޅުގައި މިހެްނ މިގޮތަށް ދިމާވާ ިގނަ ފަހަރު ލިބެނީ  .2
 ހިޔާ އިދިކޮޅު ނަތީޖާއޭ ފަހުން ރަނަގޅޭ ހިތަށް އަރަނީ 

 ތަކުގާ އެފަދަ ސިއްރެއް ޔަޤީނުންވެސް ނުވާަނމައީ މިކަން .3
 މިކަން މިގޮތަށް ނުީވސްތާއޭ ހަވަނަ ޙިއްސުްނ އެއަން ގުަވނީ 

 މެދުގާއައިގޮތާ އެހެންވީމާ އޮތީ ރުުހމޭ ނިޔާފުޅު  .4
 ފަހުން ދެއްވާނެ ވަގުތަކަށޭ އަލުން އުންމީދުގާ މިވަނީ 

 މިމަްނމަގެ ހިތްވަނީ ފުރިފާ އެހީޔާ ހެޔޮކަާމ ލޯތްބަށް .5
ނޑި ނުއެޅިއެވަނީ   މިމަްނމަގެ ހެޔޮ ދުޢާތަކުގާ މަދަރިފުޅު ކެ

 އެފަދައިން ހިމެނިފައިވޭ ޅީ މަދަރިފުޅުވެްސ މިގިްނ ތީގައި .6
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 އެފަދައިން މާމަދަރިފުޅުމެން ދުޢާގައި ހިމެނިފައިއެވަނީ 

 ދެދުނިޔޭން ރަޙްމަތާ ނިޢުމަތް ދެދުނިޔޭން ރަޙުމަތާ ނިޢުމަތް .7
 ގެ މަތީގަޔޭ މިވަނީ އެދުމުގާ ތާއަބަދު ކޮށްކޮށް ދުޢާ

 މިއީ ޝުކުރޭވެވޭ ޛިކުރާތަކޭ ކުރެވޭ އަބަދު މިދުލުން .8
 ހެކިކޮށް ާހމަކޮށް މިލަނީ هللا މިއީ މަްނމަގެ ހިޭތ 

 

 .ހ21-6-1419  4:30

 .މ12-10-1998 

 

 ......!ހީވީ 

 

 ހީވީހިތަށް ޒަހަރުލީ ތީރެއް ހަރާލެވުނުހެން  .1
 ހީވީ ހަތަރުފަރާތުން އުދަރެސް ފެނަށްގެބުނުހެން 

 ރިހުން ހިތަށްދޭ ގޮތަކަށް ސުވާލުއައުމުން  ކެރުމާ .2
 މަރުގާ އެހުންަނ ރަހަތައް ހީވީ ހިތަށް ލިބުނުހެން 

 ވިދިގެން އެދެއްވި ޚަބަރުން ސީދާވި ގޮތް ހިތާފާ، .3
 ން އަޅާގެހިތްގޮސް ހީީވ ނިމެންުއޅޭހެހިނދިގެން 

 މޮޅިއިން ދެލޯކަރުނައިން ފުރިގެްނ އެދިޔަވަގުތުގާ  .4
 ބައެއްވަކިވިހެން  ތެޅިގަތްގޮތުން ހިތާމޭ ހީވީ

 ޤުލްޝަން އެކީ މިލައިގެން އެވަގުތު ޚަރީފު ލިބިގެން  .5
 ބުލްބުލްތަކާ ގުރާތައް ހީވީ މަރުވެ ދިޔާހެން

 އެކުވެރިކަމާ ވަފާޔާ، ތެދުވެރިކަމާއި ރަޙްމާ  .6
 ހީވީ ވަދާޢުކީހެން] ހަވީރުކޮށްފާ[އެކުގާ 

 ލޯބީގެ އެންމެ ފަރިނަލަ ޤުލްޝަންގެ ފޮނި ަހނދާންތައް .7
 ޒު ތަކަކުްނ ހީވީ ހިތަށް ފެށުނުހެންލޯބީގެ ރަމް

 ޢަމަލީ ހަޔާތުގާއައި ވިޔަވަތި އުފާ ދުވަސްތައް .8
 ފިލްމީ ގޮތުން އެހީވީ ތަްމޘީލުވާން ފެށުނުހެން 

 ކުލަގަދަ އެތައްކަމެއްގާ ފާހަގަވެގެން ހޮވޭހާ  .9
 މަލަކަށްޓަކާ ޝުކުރުތައް ހީވީ އުތުރިއަރާހެން

 ދެގޮތެއްނުވާ ޒަމީލާ ދެވަރެއްނުވާ އިޔާރާ  .10
 ތަށް ނިމުން ދިޔައިމާ ހީީވ ޝިފާ ލިބުނުހެންއެގޮ

 މަބްރޫރު ޙައްޖަކަށްވުން އެދިގެން ދެއަތްނެގީމާ  .11
 އޮބިނޯވެ އޮހުނު ކަރުނައިން ހީީވ ޣަރަޤުވަނީހެން

 ހާހާ ހަތަރު ސަތޭކަވެ އަދި ހަތަރު ވަަނ އަހަރުގާ .12
 ފާހަގަ ވިޔޭ އެޙައްޖުގެ ތޭރައިގެނަން ފެވޭހެން 
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 ކާއިން އަޔޭ ވަގުތުގާ އާހެއްގެ އަޑު ދަތުރުކޮށް މައް .13
 މާޙައުލުގާ ފެތުރިގެން ހިތްތައް ޒަޚަމް ކުރާހެން 

 

 ލޮބުވެތިވި ފާފުމީމަށް ލޮބުވެތި ހިތުންވެވޭމީ .14
 އަބަދަށްޓަކާ ދުޢާއޭ ތައުފީޤު  ދެއްވަވާހެން

 

 މަހާނަފުޅު ދެކެފައި 

 

 އޭހިތުގެ ލޮބުވެތި ރަފީޤޭ އަރިއަހަށް އަތުވެއްޖައިން .1
 ށް އަދަބުގާ ހުއްޓިއްޖައިން އޭމަދަދުވެރިކަން ހަނދާންކޮ

 ކާކުތޯ؟ މީކަރުނައިން ވެލިަގނުޑ މިތާހުރެ ތެންަމނީ  .2
ނޑެއް ނޫންކަްނ ކުރެއްވޭނޭ ޔަޤީން   ތާކުހުރިމީ ހިލަގަ

 ފޭވެދާނޭ ހިނދުކޮޅެއް ވަންދެން މިީމސްތައް އަހުރެނާ  .3
 ބޭޤަރާރު މަގޭ މިހިތް ކަތިލައި މިތާ ލޭއޮހޮ ރުވީން 

 ރެ ވަކިވި ވަގުތާ ދެމެދުގާ،އެންމެ ފުރަތަމަ ދުށް ހިނދުއްސު .4
 ދެޔޭ އެބައި ސްކްރީން  އެންމެ ކަމަުކން އުނިނުކޮށް ދައްކައި

 ޔާރުން އެކީާގ އުފަލުގާ އެކުވެރިންނާ މިތިރުނާ .5
 އެކުވެލޯބީގާ އުޅުނު ދުވަހޭ އެފެނުނީ މާކުރީން 

 ނޭނގިތިބެ ތަހުޛީބު ވެވެމުން އޭރު މިތުރާ އަރިހުގާ  .6
 ޞޫލެއްގާ މުޅީން ހޭނެމުން ދިޔައީ ސައިންޓިފިކަލް އު

 ދެއްވެވީ އިރުޝާދުތައް މުސްތަޤްބަލުގެ އުއްމީދުގާ .7
 އެންމެ ފޮނި ފޮނި ޢިލްމުތައް މިގޮތުން އެހައިުރމެ ދެއްކެވީން 

 ސޫރަ ކޮށްދެއްވާ ރުމޫޒުން ހިތްތަކަށް ކުރުވާ އަސަރު .8
 ރޫޙުޤައުމީ ލޯބި ޢިލްމީ ލޭތެރޭ އަށަ ގެންނުވީން 

 ަވުމން  މިގޮތުގާ މަތިވެރިވަމުްނ ރޫޙާ ހިތާ ތާޒާ .9
 މަގުގެ ސީދާ ރާސްތާއިްނ ދާނެމަގުވެސް ދެއްކެވީން 

 ބޭވަފާތެރި ދުނިޔެއަށް ހޭލައްވަމުން ޢިބްރަތްތަކުން .10
 ދޭހަކޮށް ދެއްވެވި ގޮތުން ތަފްޞީލުތައް ކޮށްދެއްވެވީން 

 އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެހީތެރި ަކމުގެ ލޮބުވެތި އަތްޕުޅުން  .11
 ފިރުއްމެވީން  އެންމެ ރިހުާމ ވޭން ގަދަވިހިނދު ހިތްއަޅާގެ 

 ހުންނަ މޮޔަަކމަކުން ނުވިްސނޭ ދެއްކުނަސް ބަަނ ކުލަތަކެއް .12
 ގެންނަވާ އޯގާތެރިވި ނަޒަރުްނ ބަދަލް ވެދެޔޭ މުޅީން 

 ބޭރަޙުމް ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްވެްސ ނުދެކެމޭ ފަހަރަކު ވިޔަސް  .13
 ބޭރަޙުމް ދުނިޔޭން ވަކިވި ހިނދު އޭގެއިޙްސާްސ ލިބިގަތީން

 ވި ިހނދު ކަރުނަތައް އޮހޮރުވުން ކެކުޅުމާ ވޭންތައް އުފުއްލެ .14



 160 

 ނޫން ގޮތެއް ނެތް ޙާލުގައިވެސް ރޫުޙ އަރިހުން ވަކިނުވީން 

 ގެއްލިދިޔައީ ހަށި ކޮޅޭ ހިތި އަސަރުގަދަ ވޭނާ އެކީ  .15
 ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭވެގެން ފިސްފިސް ވެދިޔައީ އޭުމޅީން 

 ރޫޙުފުޅު ރޫޙީ ގޮތުން މި ފަޒާތެރޭ އަބަދަށް  ވެޔޭ  .16
 އަދިވެސް ޣިޛާ ލިބިލިބިހުރީން ރޫޙުފުޅުގެ ނިދާ ތަކުން

 ދުނިޔެ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު އަސަރާ ޢަމަލު ފެންނާނެެހން  .17
 އުނިވުމެއް ނެތް ލޯބިވެތި ނަންފުުޅ ލިޔުއްވާ ލެއްވެވިން 

 އެންމެ ތެދުވެރި އެންމެ ލޮބުވެތި އެންމެ ސީދާ އަދި ވަފާ .18
 އެންމެ އެދެވޭ އަރިއަހަށް އަވަހަށް ދިޔުން އެދިގެން ހުރީން 

 ދައިން އެންމެ މަތިވެރި ޙަޟުރަތުން ދެއްވުން ޝަހީދު ހަމައެފަ .19
 ހަމަ އެއަށްވުރެ ނެތް އެދޭ އެދުމެއް ދުޢާ ކޮށްކޮށްހުރީން
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 ޢިބްރަތުގެ ޅެން 
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 ޢިބްރަތުގެ ފިލާވަޅެއް 

 

 ަހަމެނތޭ އިސްޖަހާލަން ނުޖެހިދާނޭ އެއްަކމެއްވެސް  .1
 ވިސްނަނީ ަނމަ ގިސްަލމުންގޮްސ ނުރޮވިދާނެ ހިނދެއްނެތޭ

 ކޮންމެ ކަމަކަށް ެވސްވަނީ ވަިކ ހަމަތަކެއް ަކނޑައެޅިފަޔޭ  .2
 އޮންނަނީ ހަަމ ވަގުތު ޖެުހމުން އެގޮތަކަށް ވެިވ ނިމިފަޔޭ 

 ޤުދުރަތުގެ ގަދަބާރު ނުހިނގާ އެންމެ ވަގުތެއް ެވސްނުވޭ  .3
 ކު އެކަމެއް ނުެމ އޮވޭ ފުދި އުފަލުގައިވާ ހިނދެއްގާ ހިތަ

 ތަރިތަކާ އަދި އިރުހަނދާ ފަރުބަދަތަކާ އެހެނަސްމިކަން .4
 ދަނެ އަބަދުވެސް ހަނދުމަކުރެވޭ އެންެމ ފުރިހަމަޔަށް ނިކަން 

 ކޮންކަހަލަ ފޮނި ނިޢުމަތެއްތޯ ބުއްދި ދެއްވެވި ކަންއެއީ .5
 އޮންނަ ދެރަކަމަކީ އެކަންވެްސ ހަނދުމަ ނެތިދާކަންއެއީ 

 މިހުރިާހ ކަން ޤަބޫލުކުރޭހިތުން ކޮންމެ ފަރުދެއްވެސް .6
 އޮންނަނީ އެހެނަްސ ިމޒާޖަށް މިހުރިހާ ކަންކަްނ ފެތުން

 ދިރިތިބުންމީ މާނައެއްނެތް ކުޅިވަރެއް ަކމުގައިވެދޭ .7
 ބިރުހިތުން ކެނޑިމަރުހަނދާްނ ނެތި ކަރުނަތައް ހިކިގެންމެދޭ 

 އުނިކަމޭމީ ދުނިޔެ ދައްކާ، ޙާލަތޭީމ ޙާލަތޭ .8
 ށްދެން އެންމެ ވަގުތެއްވެްސ ނެތޭމުނިއަވަސްކަން ފިލުުވމަ

 ގެއްލިގެންނޭ އެދިޔައީ އަދު ޤުލްޝަނުގެ ހުރިހާ އުފާ .9
 ގެއްލި ދިޔައީ ހިތުގެ ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ލިބެވުނު ޝިފާ

 އެކަނިވެރިކަން ވެރިވެ މިހިތަށް ޙިއްސުތައް ވެވިގެްނ ހިމޭން  .10
 އެކުއެކީގާ ވެއްޖެޔޭ ހަަމ ތުންފަތާ ދޫވެސް ހިމޭން 

 ސިކުނޑި އެދަނީ ުހޅުވިހަމަޔަށް ެއޅެވިގެން  މިފަދަ ވަގުތަށް .11
 ސިފަކުރަންވެސް ދަތި އެހާފުން ރަމްޒުތަކަކުން އަލިވެގެން 

 މިންވަރުން އައި ޮކންމެ ަކމަކަށް ރުހެވުީމ އީމާންަކމޭ  .12
 ދެންލިބޭނީ ކެތްކުރެވުމާއެކު ނިކަން ސާބިތުކަމޭ 

 މަންަމ ނެތުމުން ީވމޮޅީާގ މިހުރިާހ އިޙްސާސްިމ ވީ  .13
 ޔޭ މިރަޙްމަތް މިގޮތުގައި ހަމަލެއްވެވީ މަންމަޔަށްޓަކަ

 ދާއިމަށް ނިމުމެއްނުާވ މަތިވެރި އިލާހުެގ ޙަޟްރަތުން .14
 ދާއިމަށް ހަމަ ސުވަރުގޭާގ އެދެމެ އެއަާޅ ލެއްވެވުން 

 ޢަދަދުނުވެވޭހާ ޝުކުރުތައް އަބަދު ހިތުގާ ވޭމެޔޭ .15
 މަދަދުތައް ލިބިދެއްވި ގޮތްތައް އަދި އަދަށް ފެނިފެނިވެޔޭ 
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 ކާމިޔާބީ ލިބެުވމުގެ ުމޅި ސިއްރަކީ ލިބުނު ހުރިހާ .16
 ހިބަވެގެން ދިޔަ ލޯބިދެއްވެވި މަންމަޔޭ ަހމަ އަޞްލަކީ 

 މަންަމ ނެތުމުން މަްނމަ ސިފަވާ އެްނމެހާ ކަންތައްތަކޭ  .17
 ފެންނަނީ ކެނޑިޭނޅިމިހިތަށް ޢިބްރަތުގެ މީދަރްސެކޭ 

 ކުރުނުކޮށް ތަޙުލީލު ކިޔުމުގެ ހަަމޖެހުން ލިބިގަްނނަމުން  .18
 މަްނމަ އަރިހުްނ އެދެމެ ހިތްހެޔޮކަން ލިބުން  ޙުރުމަތާ އެކު

 ޔާއިލާހީ ޔާއިލާހީ އަޅުގެ މިދުޢާ އައްސަވާ  .19
 ޔާއިލާހީ ޙަމްދުޞަލަވާތް ދަންނަވަން ޢަދަދެއްނުވާ 

 

 .މ1999މެއި  30

 .ހ1419ޞަފަރު  15

 

 އިބްރާހީމް ރިފާ ޢައްބާސް 

 

 ފެނުނު ވަގުތުން އެކުޅަ އަސަރުްނ ވީނުވީއެއް ޭނނގުނޭ  .1
 ކުރެ ދެޅިޔަނުން ނޫީނ ދެލޮލަކަށް ނުފެނުނޭތަނު ތިބީން 

 އެހިނދު ކުލުނުން ހިތްއެކީގާ އެދިޔައީ ފުރި އުތުރިގެން .2
ނޑަށް ހަމަފެތުރިގެން   ޖެހުނު ގިލަނުެގ ފުން އަސަރުތައް ހަށިގަ

 އެހުިރ ޅަަޅ މަޢުޞޫމުކަން ] މޫނުޮކޅުގާ[ލޯބިވެތި ނަލަ  .3
 ލޯބިވެތިކަން ރަމްޒު ކުރެޔޭ ހެކިތަކުން މަތިވެރިނިކަން 

 މިފަދައިން ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންކަީމ ހަަމ ކަށަވަރުން .4
 ސިފަސިފައިގާ އަންނަ ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނޭ ފަށްފަށުން

 ޙިކުމަތުންނޭ ހުސްވެފާނެތް ސިއްރުތަކެކޭ މަޢުނަވީ  .5
 ފިކުރު ހިންގޭ މީހަކަށް ަނމަ ދަރުސުތަކެކޭ އުޚުރަވީ
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 ނަޞޭޙަތުގެ ޅެން 
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 ޞޭޙަތެއް ނަ

 

 ވާނަމަ ފިކުރު ހިންގާށަވީ ދަތުރާ މެދަށްބުއްދިއެއް  .1
 މުއްދަތެއް ނޭނގޭ އެވަގުތަށް ވާށެ ތައްޔާރީ މޮޅަށް 

 ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެޔޭ މިކަހަލަ މިއީ ރަްނ ފުރުޞަތޭ  .2
 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރާށޭ ޢިލްމު ލިބިހުރި މިންވަރަށް

 ނިކަން  ވޭތުވީތަން ދެން އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަ ކުރަން .3
 ޒާތުގާ ހުރި ނޭދެވޭ ގޮތް ދޫކުރާށޭ އެކު އެކަށް

 ދެންހިތާ އަދި ޢަމަލުވެސް ޠާހިރު ކުރާށޭ ފާފައިން .4
 އެންމެހައި ޙައްޤެއްމެ ަކނޑުވައި ފިތުނަވެރި ނުެވ ވޭގޮތަށް

 ކުށްތަކާ މެދުގައި ބަލާށޭ ވިސްނަމުން އިންޞާފުކޮށް .5
 ރަށްކުށްވެރިންނަށް ހުރި ސަޒާތައް ަޖމްޢުކޮށްގެން ހިތުތެ

 މިންވަރެއް ނުވެވޭ ކަރުނަިއން ފާފަތައް ދޮވެސާފުކޮށް  .6
 އިންތިހާއަށް މިގޮތުގައި ސީދާވެދާށޭ ތެދުމަގަށް 

 ފަށް ފަށުން ތައުބާ ވަމުން ފުރިހަމަ ކުރާށޭ ވާޖިބާތު  .7
 ފަށްފަށުން ގިނަ ގުނަވަމުްނ ދާނީ ޘަވާބޭ އެއަޅަކަށް 

 ެމއް ދަތުރު ހެދުމަށް މިބުނި ގޮތުގައި ކޮށްފިނަމަ ހުރިހާ ކަ  .8
 ދަތުރުވާނީ ހިމެނުމެއްނެތް ނިޢުމަތުގެ ބޮުޑ ނަފަޔަކަށް

 . މ24-5-1989

 

 

 

 ހިތް 

 

 ދަންނާށެވާނެނީ ނިޢުމަތް ތިޔަ ވަޒަން ކުރަން  .1
 އަންނާނެ ދުވަހަކަށް ސަހަރޯހީވެފައި ނިކަން 

 ހަދިޔާއެކޭ އެކީ ހުރިހާ އެންމެނަށް މެވާ  .2
 އަދި އޭގެ އަގުއަރާ ތިރިވުން ތިމައުރެންގެވާ 

 ޭހ ކަމެއްނެތި ލާހޫެރމުން މިހެން ވިސްނަންޖެ .3
 އަސްތާ ޢުމުރު ފަނާކުރަނީހެ އެތާ ފިހެން 

 ވީމާ ަސމާލުވާށަ ޖެހޭތަްނ ވަޅެއްވެޔޭ  .4
 އަާކ ދިމާވެނުދާ މާކުރީ ގަޔޭ ] ކޯމާ[
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 އެހެނަސް މިބާވަތުން ތެދެކޭ ވިސްުނމެއްނެތޭ  .5
 ބެހެމުން އޮޔާއެކީ އެކު ޮގސްގެއްލެނީ ހިތޭ 

 

 . މ28-2-1982

 

 އިލްހާމް  ވަލީވެރިއެއްގެ

 

 މަޝްވަރާތައް ތިޔަހެން އަގުހެއުކޮށް ދޫނުކުރޭ .1
 މަސްތު އެންެމންގެތެރޭގާ ވެވިގެން ޫނޅެ ހުރޭ 

 ވިސްނަވާށޭ ބަލަ އިތުބާރު ނުދޭށޭތިއަހެން .2
 ޖިސްމުގާާވ މަތިވެރި ޙިއްސުތަކުން ހޭދަ ކުރޭ 

 ބަސްތަކަށް ކެރި ހުރެ ރައްކައުތެރިވާށޭ ދަނެގެން .3
 ށައެދި ނަޒަރު ކުރޭ ނިސްބަތެއް ނެތްފަދަ އެ ނަޞީބަ

 އެހިނދު އިތުބާރު ވެވޭ ޤަދަރުދެވޭ މަންމަ އެދޭ .4
 އެހިނދު ވާނީ މަތިވެރި މާތްވި ފަޟީލުންގެ ތެރޭ

 މިފަދަމީހުންގެ ތެރޭގައި މެނުީވ އެކުވެ އުޅުން  .5
 ދެފަދަ އެއް ނެތް އެފަރާތުން ނުރުހުން އަބަދު ހުރޭ

 އަރިއަހަށް ޙާޒިރުވާށޭ މަގެކޭ ފުރިހަމަމީ  .6
 ފަތަކުން ހިތުގެ އެތެރެ ސާފު ކުރޭ ދަރިފުޅާ ފާ

 ކީއްވެހޭ އެތެރެހިތޭ މަންަމ ބުނީ ސަބަބުވެއޭ  .7
 ވީއްލިގެން ބޭރުފުށުގެ ފާފަދެޔޭ ޢަމަލު ތެރޭ

 އެންމެ ބޮޑު ފާފަޔަކީ އެންެމ ނުބައި ކަންބޮޑުވާ  .8
 ކޮންކަމެއްކަން އެނގިވޭޭހ އެކަމެއް ދޭހަ ކުރޭ 

 ]؟ޛާމާޙަ[އެންމެ ފައިދާ ލިބިދޭ ފާފައަކީ  .9
 ން ނުބުނެވުނަްސ ކަރުނަ އުފައްދާ ޒަހަރޭ ޅެންބަހު

 މަޝްވަރާއެއްނަމަ ރައްކާތެރި ކޮށް ބާއްވަހަރޭ .10
 ގަސްދުގާ ޤަދަރުދެވޭ މަތިވެރި ޖިސްމެއްގެ ތެރޭ 

 

 .މ24-5-1968

 

 އިލްތިމާސެއް 

 

 ސަހަރާގެ ބިންމަތީގައި ސަހަޯރ ހަނާނުވޭ  .1
 ބަހަނާޔަކީ ކުރާނޭ ފައިދާޔަކަށް ނުވޭ
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 ުކރޭ ހޭލާށެ ހޭ އަރާށެ ވޭލާ ވަނީ .2
 ހޭލާ ފަށަށް ދެވޭނޭ މަގަކުން ދަތުރުކުރޭ

 ވިސްނާ ފިކުރުކުރާށޭ ޖިސްާމމެދަށް ބަލާ .3
 ވެސް ހަަމ އަލުން ފަށާށޭ އިސްނެިގމެހުރެބަލާ

 ނިޢުމަތްތަކެއް ނުވޭހޭ މިލްކެއް ަކމަށްވެފާ .4
 ނިޢުމަތްތަކުން ހިފާށޭ ބޭނުން އަޅާ ނުވާ 

 ޢަމަލީ ގޮތުން މިެހންނޭ ޝުކުރެއް ވެވޭނެނީ  .5
 ކުރުތަކުންނޭ މިންޖެްއ ލިބޭނެނީ ޢަމަލީ ޝު

 

 .މ15-10-1998

 

 .!ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް ވޭތޯބަލާށެވެ 

 

 

 !ހާދަހާ ރަނގަޅޭ ބުނާފަދަ ކުއްޖަކަށް ވޭތޯބަލާ .1
 !ހާދަތެދުވެރިޔޭ ބުނާފަދަ ކުއްޖަކަށް ވޭތޯބަލާ

 އާދަކޮށް ހަމަ ކޮންމެދުވަހަކު ވެްސ ކުރަންވާ ކަންތަކަކާ  .2
 !ކަށްވޭތޯ ބަލާއާދަކޮށް ފަރުވާބަހައްޓާ ކުއްޖަ

 މަންމަޔާ ބައްޕަގެ ނަޞޭޙަތް އެންެމ ރަނގަޅަށް ައޑުއަހާ  .3
 !ކުއްޖަކީ މިއްޔޭ ބުނާފަދަ ކުއްޖަކަށް ވޭތޯ ބަލާ

 އެކުއުޅޭ ހުރިހާކުދިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހެޔޮކޮށްހިތާ .4
 !އެކުވެރިންގެ މިސާލަކަށްވާ ކުްއޖަކަށް ވޭތޯބަލާ

 ުއޅޭ  ޓީޗަރުންވެސް ލޯބިވާ އަދި ބަސްއަހާ ރަނގަޅަށް .5
 !ޓީޗަރުން ފާހަގަ ކުރާފަދަ ކުއްޖަކަށް ވޭތޯބަލާ

 ކުށްކުރެވުނަސް ނުފޮރުވާ ރަނގަޅަށް ތެދަށްބުނެ ދެންއަލުން .6
 !ކުށްނުކުރުމަށް ގަދަ އަޅާ ހަަމ ކުއްޖަކަށްވޭތޯ ބަލާ

 ގޭގަޔާ އިސްކޫލުގާ ހުރި އެްނމެ ކިޔަވަްނ މޮޅުއެީއ، .7
 !ކުއްޖެކޭ ބުނެވޭކަހަލަ މޮޅު ކުްއޖަކަށް ވޭތޯ ބަލާ

 އަޑުއިވޭހާ ހެޔޮބަހާއަދި ފެންނަ ހުރިހާ ރަނަގޅުކަން  .8
 !ކެނޑިނުއެިޅ ލިބިގަންނަމުންދާ ކުްއޖަކަށް ވޭތޯ ބަލާ

 ގޯސްކުދިންނާ އެކުއުޅުމަީކ ގޯސްކަމެއްކަްނ ވިސްނިގެން  .9
 !ގޯސްކަމެއްނުކުރާ ވަފާތެރި ކުއްޖަކަށްވޭތޯ ބަލާ

 ޚާއްޞަކޮށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމާ އެކު ނަމާދަށް ބޯލަނބާ .10
 !ޞަ ދަރިވަރެކޭ ބުނާފަދަ ކުއްޖަކަށް ވޭތޯ ބަލާޚާއް
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 .މ16-10-1995

 .ހ21-5-1416

 

 ދޮވެލާށެ ހިތް އެކީގާ 

 

 ޙައިރާންވެ އަންތަރީހަށް އެރިޔޭ އެއަޑު އަހާފާ .1
 މައިދާން ޤަރަމްވެގެންދާ ގޮތްތައް ހިތަށް އަރާފާ

 ދުވަހަކު ހިޔެއް މަނުކުރަން މިޔަކީ ވެދާނެކަމެކޭ  .2
 ބިގެންދިޔާ ސިހުމެޭކ ހުވަޔޭ ތެދޭ މިބުނަނީ ލި

 ތެދެކޭ ތެދޭ މިބުނަނީ ވައްތަރު މިއީ ކަމެއްޫނން  .3
 އެދެވޭ ގޮތީ މިޔެއްނޫން މިގޮތަށް މިކަން ުވމެއްނޫން 

 ދެވިފައި ވަނީ މިހާވެސް މަތިވެރިވިމާތް ޤަދަރެކޭ .4
 ނެވިކަން އޮތަސް ފަޟީޙަތްވެވިދާ އެއީ ދެރަޔެކޭ 

 ބައިވެރިވެ އެކު އުޅޭހާ އެްނމެންގެ ހިތުތެރޭގާ  .5
 އިމުން އެނެތިދަނީ ހަަމ ޙުރުމަތް އެކީެމ އެކުގާ ގަ

 އެކިގޮތް ގޮތުން މަނާވާ އެކިކަންަކމުގެ ތެރޭގާ  .6
 މެކިގެން ހަލާކުވާއިރު ހެކިތައް ވެޭޔ އެތަނުގާ

 މަޖަލަށް އެދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގާ  .7
 ހަޖަމޭ މުޅިްނ އެކުރަނީ ކަށިތައް ހަފާ ކެއުމުގާ 

 ކޮށް އެހަދަނީ ޞަފްޙީގޮތުން މަނާޒިރު ތަމްޘީލު .8
 ނީ ކަފުނުގެތެރޭ އޮތުންވެސް ރަނގަޅޭ ހިތަށް އެއަރަ

 ބޮލަކާއި ޢިލްމު ދެއްވެވި ބޭނުން ނުވެްސ އެނގޭހޭ  .9
 ހިލަވެއްޖެ ހިތްތަކާ ހަަމ އެއްފަދަވެގެން ދަނީހޭ

 ތަޤުވާގެ ކަންފުޅެއްވެސް ހުރިނަމަ އެެހން ނުވީހޭ  .10
 އަގުގާ ތިމާގެ ާޖނާ ނަޤުދާ ހިފޭއްޓުނީހޭ

 އުފާވެރި ބައްދަލުވުމެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއްތަދެން .11
 ސަހަރޯޔެ ޙާލަކީމީ ފިހި މާލަުމންނެ ދާނީ 

 ވީމާ، އަލުްނ ބަލުން އާ ޞަފްޙާތަކެއް ފުރާށޭ  .12
 އީމާންކަމުގެ ފަސާޚުްނ ހަށިގަނުޑ ނިވާކުރާށޭ

 ދޮވެލާށެ ހިތް އެކީގާ ކަޅުކަން އެކީ ފިލަންދެން  .13
 ދުވެގޮސް އެދިޔަދޮވިން ފެން ހޯދާށެ ރަހަލިބެންދެން 

 

 .މ14-3-2000

 އަންގާރަ. ހ8-12-1420
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 ދަތުރުނާމާ ޅެން 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ސިލޯނަށް ކުރި ދަތުރެއް 
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 ދަންނަވަންތޯ ހާދަހާ އުފަލޭ ދަތުރު މިނިވަންވެފާ .1
 ކޮންމެ ރޮނގަކުންވެްސ އެދޭހާ ކާމިޔާބީ ލިބެވިފާ 

 ތޯ ފުރީކޮންކަހަލަ ނިކަމެތި އެކަނިވެރިއެއްެގ ގޮތުގައި  .2
 ކޮންމެހެނަކަސް ރަުޙމަތޭ ތަނަވަސްވެލިބިފާވެސްހުރީ 

 އެއްމެ ފުރަތަމަ މެރިނަރުެގ ކެޕްޓަންގެ އޯގާތެރި އެހީ  .3
 ދެން އެހެން މީހުންގެެވސް މަޖަލާިއ އެކު ލިބުނޭ އެހީ 

 މާލެއިން ހަތްދިހަ ހަތެއް ދިހައެއް ފަހެއް ގާ މެރިނަރުން  .4
 ކަށަވަރުންދާލެކޭނަލަ ދުވެލި ލިބިގެން ދަތުރުކޮށް ހަމަ

 ތިން ދުވަހު މިގޮތުގެ މަތިްނ ނަލަނަލަ ދަތުރުކޮށްލާފައޭ .5
 ބިންމަތީ ލަންކާގެ ފައިޖެހުީނ ހަތެއްވި ހުކުރުގައޭ 

ނާޑ އެކުގާ ޖެޓީ އަށް ދާެނ މީހަކު ނައިކަމުން  .6  އަޅުގަ
 ފަޅުތެރޭގާ ލަސްވިއޭ ތިންގަޑި ފަނަރަވަންދެން ސަފުން 

 ލާޞްތެރިކަމާ ނަމަވިއަސް ޣައިބުގެ އެހީއެއް ުނހަނު އިޚް .7
 އެކުއައިސްބާލައިފިޔޭ މައްސަލަނުޖެހިއަދި ކަސްަޓމާ 

 އޭގެ ފަހުގާ ޖާއެލާއަށްވެސް އެހެްނ ގެންގޮްސ ދިނޭ .8
 ލޭގެ ހުރި ގުުޅމެއްގެ ބާރުން ހިތުގެ ލޭފަހިނގައި ގެނޭ 

 ދަންނަވަންތޯ ޔޭ އެއީ ޑޮކްޓަރު ވަޙީދުގެ ބައްޕަޔޭ .9
 އަލިބެއްޔާމެޔޭ! ދަންނައެންމެން އޭއަތިރަގޭ އާދެ

 ތިން ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ހޯމާގަިއ އައިސް ޑޮކްޓަރުގެއަށް .10
 ދެންދިއާ އެތަނުން އެހިނދު ޑޮކްޓަރްގެ އަމުރަށް ކާސަލަށް 

 ކޮއްކޮ އަށް ދިން ތަކެތިދޭން] މިސް[ހަމަމިދުހު ފުރަތަމަ ދިއާ  .11
 ހަމަ އެހެްނ އޭނާމެދިޔަޔޭ ޑޮކްޓަރަށް ގެންގޮްސ މެދޭން 

 ބެވިގެން އަދި ޝިފާއޭގެ ފަހުގާ ހަތް ދުވަހު ފަރުވާ ލި .12
 ލިބެވުނޭ ހުރިހާ ެމ ޓެސްޓުން ހާދަމޮޅަކަށް ފާސްވެފާ 

 ހިތް އަޅާގެ އެހެން ވިައސް ަހމަނުޖެހިެގން ޑޮކްޓަރ ބުނީ  .13
 ދެންޖެހޭނީ ހޭުމޅިން ނެތްތާ ބަލަްނ ނަމަރުހެވެނީ 

 އަޅުގަނޑު ރުިހމުޅިްނ އެއްބަސްވުމުން އެގޮތުެގ މަތިން ! އާދެ .14
 ސާފުވިއެ ޝައްކުގެ މަތިން ނާތެދޭ ބެލުމަށް ފަހުން ހިތް 

 ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްޞަ ގިނަ ގުނަ ފަންނުތަކުގާ ހުރިއަރާ  .15
 ކިޔޭ ނަންހުިރ އަރާ ) ޏާނަޕްރަގާސަމް(ޑޮކްޓަރޭ އޭ 

 ހާދަ ތަޢުރީފެއް އުފެދުނޭ އޭނަޔާ މެދު ހިތުތެރޭ .16
 މުޅި ވަގުތުންނެ ޤުރުބާން އެކުރަނީ ޚިދުމަތްތެރޭ! އާދެ

 އެލާއިން ޮކޅުނބަށޭހަތް ދުވަސް ފަހުގާ ބަދަލުވީ، ޖާ .17
 ފަތް ފުށެއް އާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިޔެ ލެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށޭ

 އައިނު ހޯދަން ރާާޖ ޕަކްސަށް ދިއަހިނދުން! އަސްތަ އަސްތާ .18
 ފަސްނުޖެހި އެކުވެރިވިޔޭ އެއްކަލަ ބޮީޑ ބިލްޑަރް އަުލން 
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 އެކަމަކު ބޯހުރީ މިފަހަރު ުމޅިން ބާލާފަޔޭ ! އާދެ .19
 ރަށްވުރެން ުގނަވެވި ފަޔޭޗާލުކަން އެހެނެއްކަމަކު އޭ

 ތެދުވުމާ އެކުގާ އައިސް ކުރިޔޭ ސަލާްމ ހިނިތުންވެފާ  .20
 ތެދު ހިތުން ހުރިހާ ޚަބަރު އެއްސޭ ވަރަށް އޯގާވެފާ

 ހީނލުމާ އެކުާގ އެހީމޭ ިކހިނަކުން ޭހ ވީ ބޮލަށް  .21
 ހީލަތެއްނެތި ސާފުކޮށް ބުންޏޭ އެއީ ކޮންޓެސްޓަކަށް
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 ދެންދިޔާ ނިއުރޭލިޔާއަށް ޖާޛުބިއްޔަތު ހުރި އެތާ 

 މާކުރީގެ ހަނދާން ތަކަށް ހިތް އުތުރިގަނެގެްނ ދިޔަމެޔޭ  .29
 ލިބިދިންމެޔޭ  ހީކުރަން ދަތި ހާވަރަށް ލޮބުވެތިއުފާ

 އެކިތަފާތު ވަހާއި ކުލަ ލިބިފާއެވާ މާތައް ނަޔާ،  .30
 ދެކިފަޔޭ ޛިކުރާ ވެގެން ދިޔައީ އިހުގެ ނިޔުރޭލިޔާ

 މިދަތުރުގެ ފޮނި ކާމިޔާބީ ގާހިލޭ ހުރިާހ ކަމެއް  .31
 ނުދެތުމާ އެކު އައިނުވެސް ިހމެނިއްެޖ މީއެކަށޭ ަކމެއް 

 ރަކަށްދެން އަނެއްކާ ދުންޔަވީ ހަމައިްނ ބަލާއިރު ފަޚު  .32
 ވާކަހަލަ ދަތުރެއް ލިބިއްޖޭ އޭވިޔޭ ހަަމ ޓެސްޓަކަށް
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 އޭސިރީ ލަންކާެގ ތަރިއެއް ފިލްމު ކުޅެަލން ދިއުމުގާ   .34
 ރުގާ އޭދިމާވި ގޮތުން ލިބުނު ދަތުރެއް ތެދޭ ތަޤުދީ

 ތަރިތަކާ އެކުގާ ވެވުނު ދަތުރުގެ މަޖާކަްނ ޅެންބަހުން   .35
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 ހަމަނުހަނު ުގޅެވޭ މިޒާޖުެގ ކުއްޖެކޭޭއ ވާގަޔާ

 އޭނަޔާ އެކުގާ ިވޖޭޔޭ ބަޠަލުބައި ކުުޅމަށްވަނީ  .37
 މާރްތުންގާ ނަާމ ގުޅިފައި އެވާ  ވިޖެޔަށްވަނީ އޭކު

 ކަތަރަގަމަޔަށް ފިލްމުއިސްޓާރުން އެކީގާދެވުނުމުން   .38
 ފަތަޙަވިޔެ އެތަކެއްކަމެއް މަތިވެރި މިފުރުޞަތު ލިބެވުމުން

 ނޫނޭ ނޫޭނ ތިޔަކަހަލަ ނޫޭނ އެއީ ކަންތައްތަކެއް  .39
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 އަދި ވަކިން ފާތީ ނެތީމާ އިތުރުފަޅުކަން ބޮޑުވިޔޭ   .41
 މަދަދު އެއްމެންނަށް ކުރައްވާ ގޮތް ހަނދުމަވޭވޭ، ވެޔޭ 

 ނުހަނު ގާތް އުޚުތެއްގެ އަގު މިދަތުރު ވަޒަންވެސްވީަކމުން   .42
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 ރޭހުގާ ތާސްޖެހުމުާގ އަދި ފަންސަވީހުގެ މީހެކޭ 

 އޭ އެފަދަ ހިތްހެޔޮ ޖަމީޭލ ހަނދުމަނުނެތޭ ފަދައެހާ   .46
 އޭނަޔަށް ޝުކުރާ ޘަނާތައް ރައްދުކުރަމޭ ގިނައެހާ

 ސޯޅަ ބުދައަށް އިންތިޒާރީގާ ތިބީ އުއްމީދުގާ   .47
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 ކަންމިހެްނ ހުއްޓަސް ނުރައްކާ ތެރިކަމެްއ ނުވެޔޭ ައމާން   .54
 ދަންނަވާލާށޭ މިސާލެއް ލިބިފައެއްވެސް ނެތް ައމާން 

 ހަތުރަކަށް ވުރެ ވަކިން ބިރުހުރި މިސާލެއް ދައްކަވާ މޮޔަ  .55
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 ހަމަ ިމހެން ހުއްޓާ އައިްސ ކޭކަމަުކ ފަރުވާލެއް ނެތޭ

 ދެން އޮތީ ފުރުމޭ ފުރާނޭ ބޯޓަކާ މެދު ވިްސނުމޭ   .57
 ދުރާ ހަމަޔަށް މިަކންތަކުގާ އުޅޭކަށް ނުެޖހުނޭ މެން

 ަވނީ ] އުމްނީ [ކަންދިމާވިގޮތުން އެހެން ަނމަވެްސ އެދުހު   .58
 މަންމައެއް ގޮތުގާ އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިްނ އެކުއާމިނީ 

 ހާދަހާ ގިނަ ޝޮކްތަކެއް ލިބުނޭ ފުރަން ވީ ވަގުތުގާ   .59
 ހާދަހާ ހިތްދަތިކަމެއް އިޙްސާސް ކުރީމޭ އެިހނދުގާ

 ނދުން ފުރުމުގެ ވަގުތު ވެްސ ބަދަލުކޮށްފާ އަންގަޔޭހިނދުހި  .60
 ނެތީާމ ހިތްއެކަނި ވެވިފާވެޔޭ] އުމްނީ[ތެދުތެދޭ 

 ނަމަވިޔަްސ ހަަމ ކުއްލި ގޮތަކަށް ޤުދުރަތުގެ ސީދާ އެހީ  .61
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 ފޯނުކޮށްލާފާ ފުރާކަން އެންގުމުން ިމސްކޮއްކޮ އަށް   .62
 އެކު އޯޑަރެއް ނުކުރަން އެބުނަީނ ކާރަކަށް ފޯރިއާއި

 ވަގުތު ޖެުހމާ އެކު އައިްސ އޭނާގެ ކާރުްނ ކަސްޓަމަށް   .63
 ނަޤުދަކާ ނުމެލާމެ ގެްނ ގޮސް، އިސްވިޔޭ ހުރިހާަކމަށް

 އެކު ކާރުގާ  ންދިޔާ ބޯޓަށް ގޮވައިގެން އެއްމެނާދެ  .64
 ގެންދިޔައިމާ ރޯންފެށީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު، ބޯޓް ގާ

 ކޮޓަރިއަށް ވަން ަކމުން ] ތާ[ކާ ހެދުމުގާ ބޯޓް ތެރެ ދައް  .65
 ނޯޓު ކުރެވުނު އެއްޗަކުން އަތުވެއްޖެޔޭ މަ◌ަސަލަސްަވމުން 

 ދަތުރު އެރެހައްޓަށް އަޔޭ އެއްކަލަ ޖަމީލްވެްސ ހެއުހިތުން   .66
 މިތުރެކޭ އޭ އުވިނުދާފަދަ، އައިމެޔޭ އަދިވެސް ފަހުން 

 ުމން މިދަތުރުގެ ފެށުމަށް ވުރެން މެދުތެރެ، އެއަށްވުރެވެސް ނި   .67
 ތެދުތެދޭ އުފަލާއި ނިޢުމަތް ހުރެ ދަނީ ގިނަ ގުނަަވމުން 

 

 އެއްމެކަމަކުްނ ދަތިނުވާ ރޫމެއް ލިބެވިފާވެސްވެޔޭ   .68
 އެއްމެހާ ބޭނުން ތަކެއް، ފުރިަހމަ ވެފާ އެތަނުން ވެޔޭ 

 ފޫހިވާނޭ ހިނދުކޮޅެއްވެސް، ނާދެޔޭ ނިޢުމަތްތެރޭ  .69
 ދޫހިމޭނުން ލާހިތެއްވެސް ުނމެވިޔޭ އުފަލުގެ ތެރޭ 

 ނިސްބަތުން ީމ ރަސްކަޭމ، ދޮޅު ދުވަހުނަމަެވސް ކޮށްލެވޭ   .70
 ާގ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންވެވޭ]ވަޅުަގނޑުވަރެއް[ޗަސްޕު ހުރި 

 ހުރިހާ ނިޢުމަތާ އުފަލަށް ޓަކާ ސަބަބަށް ޝުކުރު! އާދެ  .71
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 ކުރުމީ ވާޖިބެއް ނޫންތޯ ސަރަނގުބެއަށޭ ޝުކުރު! އާދެ

 ިރން ހެއުހިތުން ރިޕަބްލިކް ގާ ވާ ދިވެިހ ގިނަ އެކުވެ  .72
 ހެއު ނިޔަތުގައި މިޝުކުރުގެ ތެރެއަށް ތެދޭ ބައިވެރިކުރިން

 މާލެ އާދެވުނީ ބުދަ، ބާރަ ހަތްދިހަ އަދި ހަތެއް   .73
 ގާއެދުހު ފޭބުމުގެ ކަންތައް ހިންގުވީ ސިއްތިގެ އަތެއް 

 މަތިވެރި ޙަޟްރަތަށްهللا ލެއްވި ދީލަތި ރަޙުމަތަށް   .74
 ށް އެއްވަމުން ދާހާ ޘަނާއެްއ ފުނިޖެހެވިފައި ވޭ ހިތަ

 

 ބުދަ . މ6-12-1977

 

 ޑައިރީން ތަންކޮޅެއް 

 

 އަނެއްކާވެސް އައީ ތާރީޚުގާ ލިޔެލަން ޖެހޭ ދުވަހެއް  .1
 ބުނަން ކުޅަދާނަ ނޫންާހ މިންވަރަށް އުްއމީދު އައި ދުވަހެއް

ނޑުގެ އުއްމީދު ހޮަރސްކޯޕްއަށް .2  އެއީތޯއޭ؟ އެއީ އަޅުގަ
 ވަހެއް އެއީ އަލި އެޅުުނ ފުރަތަމަ އަދި އެއިން ޙައިރާންވިވެސް ދު

 އެއާ ވިދިގެން އައީ ހަތްދިހަ ހަތެއްގެ ނޮވެންބަރުން ތިނަކަށް  .3
 ބުރާސްފަތި ވީ ރެއޭ އޭހަމަ އެފަދައިން ލިޔެލެވުނު ދުވަހެއް 

 އެއީ ފިލްމީ ތަރީންގެ ތެރެއިން ސިޯލނުގެ ތަރިއަކާ ގުޅިގެން  .4
 އެއީ ހަމަ ކަތަރަގަމައަށް ދިއަ އުފާވެރި އަދި ަމޖާ ދަތުރެއް

 ހުން ފެށްޓިގެން ދަތުރަށް ފަށައި ގަނެގެންއެރޭ ދިހަ ގަޑި ތިރީ .5
 އެރޭ މެންދަމު ޖެހުނު ަކމަކުން ދަތުރު ދިގުލަން ޖެހުނު ދުވަހެއް 

 އެޖީޕްގެ ލައިޓް ހެދިގެން ދެން ދަތުރު ފެށުނީ ތިނެއްގެ ފަހުން .6
 އެއީ ހަމަ އަންބަލަންޮގޑައޭ، ުވމުން ިއސްހަނދުމަ ވީދުވަހެއް 

 ގާީވ އެގާރަ ޖަހާ ކަތަރަގަމަރެސްޓް އައު ސަންފޭބި ކަމު .7
 އެހާކަން ހާއިރޭ ެމންދުރު ފަހުން ކުޅުމަށް ފެށުނު ދުވަހެއް 

 އެއީތޯ އެއްމެ ފުރަތަމަ މިފަދަ މަްނޒަރުތައް ލޮލަށް ފެނިގެން  .8
 އެއީ ތަމްޘީލުވީ ދުވަހޭ ފެތުން، ޝޫޓިން ވެވުނު ދުވަހެއް 

 ދެނޭތޯ ދަންނަވަން ދަތިހާ އެތައް ކަމަކާއި ތަންތަނަކާ .9
 ހަަމ ހަނދުމަނެތި ޙައިރާންިވ ވެސް ދުވަހެއް  ގުނޭތޯވެސް ބަލަން

 ހިތަށް އަރަމުން ނިކުމެގެންދާ ޚިޔާލުތަކާ މެދަށް ވިސްނަން  .10
 އެތަނުގާ ހުރެ ވަގުތުތައް ހޭދަ ކުރަމުން ގެންދެވުނު ދުވަހެއް 

ނުޑ އުޅޭއިރު ހިތްއެތަން މިތަނަށް ދަތުރުކޮށްފާ  .11  އެތާ އަޅުގަ
 ްނ އެޅުވި ދުވަހެއް ސަތާރަ އަހަރު ކުރީގެ ދުރަށް ނުހަނު އަލިކަ

 ަމސައްކަތުގާ އުޅޭއިރުގާ ] ތަރިތައް[އަވަދިނެތި އެންމެހާ  .12
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 އަވަދިނެތި އަޅުގެ ހިތްވެސް ޚާއްޞަ ތަމްރީނެއް ކުރާ ދުވަހެއް 

 އޮހެން ނަމަެވސް އެކީގާ އެއްތަނެއްގާ ކޮްނމެ މަޖަލެއްގާ  .13
 އެހެން ޙިއްޞާ ކުރާއިރު އެއުރެން ޢަމަލުްނ ގުޅޭ ދުވަހެއް 

 ށް ފުރީމޭ ތިން ދުވަސް ދުއްވާުލމަށް ފަހުގާއެނބުރި އައުމަ .14
 އެނބުރި އައިއިރު އެތައް ރަޙުމަތްތެރިންނެއް ލިބުނުވެސް ދުވަހެއް 

 ނުލާހިކު ބާރު ދުވެލީގައި ދަތުރުކޮށްފާ ދެވޭ އިރުގާ  .15
 ނުލާހިކު ރީތި ރާގުތަކަށް މަާޖ ލަވަތައް ކިޔާ ދުވަހެއް

 ޅެނީ ދުރުގާ މިހިނދުވެސް އަޅުަގނޑުެގ ހިތް ވަކިވެގެންގޮްސ އެއު .16
 ޒިހުނު ހުޅުދާްނ ކުރާ ގޮތުގައި ޚަޒާނާތައް ވެޭވ ދުވަހެއް

 މިހިރަ ޙިކްމަތްތެރިވި ގޮތަކަށް ޙަޤީޤީ ސިއްރުތަކު ތެރެއިން .17
 މިހިރަގެން ގެންދަވާ ގޮތްދެކެ ޢަޖާއިބުން ފުރުނުީމ ދުވަހެއް

 ކުރަން އެކަށޭނަފަދަ ޝުކުރެއް ކުރާނެ މަގެއްގެ ތަދުބީރެއް  .18
 ތެރޭ ޛިކުރާގެ ޖަޒުބާތުން ފުރޭ ދުވަހެއްކުރަން ފިކުރުގެ 

 

 . މ8-11-1977
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 ލަވަ 
 

 

 ރައީސް މައުމޫނަށް ޝުކުރުގެ ޖިޒީއެއް 

 

 )ގަލޮުޅ ލަވައެއް] (އާނ މަިހންގާނީ: [ރާގު 

 

 11އާނމަގެންދާނީ ސާފުވާނެހައި ގޮތުްނ 

 ފުންހިތެއްގެ އަޑިން ފިތުނަ ނުލައިދެން ތާރީފުކުރަމުން  

 މަކަށްވެސް ހިނދެއްނުދެއްވާއަރާ

 ބަރާބަރަށް ޢަމަލުތައް ކުރައްވާ   

 ޤަރާރުކަންފުން   ލިބޭގޮތުންހާ

 ސަރާސަރަށް މަގު ކޮށާލަދެއްވާ   

 11އަދުގެ ރައީސަށް، ހިތުގެ މިސީދާ ޝުކުރު މިކުރަނީ   

 

 އުފާވެ ދިރިގެން މިޤައުމު ދާތީ

 ދިފާޢުގާ ބާރުތައް ހުރީތީ   

 ށީތީޝިފާ ލިބެންވެސް އަލުން ފެ

 ނިފާޤުކަން ވަކިވަމުން މެދާތީ 

 11އަދުގެ ރައީސަށް ހިތުގެ މިސީދާ ޝުކުރު މިކުރަީނ  

 

 ބުރާސްފަތި  15-10-1987   

 

   

 

 އިލާހީ ރަޙްމަތެއް 

 

 ޢިލްމުވެރިޔެއް އަދު މިޤައުމަށް ދެއްވުމުން ފާގަތި ނުވޭހޭ؟

 ޢިލްމުވެރިކަން ފާޅުވާއިރު އުފަލަކަށް ފަހެ އޭނުވޭހޭ؟  

 

 އުމަށް ލިބުނުމީ ރަޙުމަތުންވާ ރަޙުމަތޭ ދީނަށާ ޤަ .1
 ހީނުކޮށް ތިއްބާސަލާމަތް ޤުދްރަތުން ދެއްވައިފި ނޫންހޭ؟

 އެންމެ އެދެވޭހެން ތަރައްޤީ ކޮންެމ ރޮނގަކުން ގެންނަވާ  .2
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 އެންމެނާ ޙިއްޞާކުރައްވާ ވެރިޔަކަށް ފަހެމީ ނުވޭހޭ؟

 ޤުދުރަތުން ހަދިޔާ ކުރެއްވެވި ދިވެހި ޤައުމަށް ރަމްޒުކޮށް .3
 ތުގެ މަތިވެރި ހިދާއީ ފަތަޙަޔެއް ކަމުގައި ނުވޭހޭ؟ޤުދުރަ

 

 ޝުކުރު ކުރުމީ ވާޖިބެއްކަން ޙަޟްރަތަށް މަތިވެރިވިމާތް .4
 ޙުކުމުފުޅުގާ އަންގަވައިފާ ވާގޮތުން އެނގިފައި ނުވޭހޭ؟

 

 .މ23-6-1998

 ބުރާސްފަތި . ގ 11:30. ހ28-2-1419

 

 ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ހަނދާން 

 

   ނުރައްކާ ތިޔަ އަތްޕުޅަށޭ މަތަކޮށްލެވުނީ  ޤައުމަށްއައި ބޮޑު ކުއްލި .1
 އައުމާއެކުގާ ބާޣީން މިތަނަށް ަހމަ ވަގުތުން ޙައްލަށް ގެންނެވުނީ 

 ކޮންފަދަ ސިހުމެއް ތޯޔޭ ލިބުނީ ކޮްނމެ ގެޔެއްވެްސ ބިރުވެރިވެވުނީ .2
 ދޮންވެލި ފިނޮޅަށް ނުވަނިސް މިތަނުން ނަޞްރުގެ ދިދަޔޭ އުފުލާލެވުނީ

 ނާރާ އަށްޑަން ހަމަނުވެ ގިއްގެިޅ އެދިޔާޙުއްރިޔަތަކަށް ބުރުލެއް .3
 ބުއްރާސް ޖެހިހާ ބާޣީންގެ ބޮޑުްނ ހަްނމަތަވެ ުމޅީން އެކުގާ ހިފުނީ 

 ޙިކުމަތު ޢަމަލީ ގެންނެިވ މޮޅުކަްނ ދެކެފާސިހުނޭ އެންެމން އެކުގާ  .4
 ޝުކުރާ އުފަލުން ހިތްތައް ފުރިގެން ތަކުރާރުގެ ސާބަސްތައް ދެވުނީ

 .މ21-6-1998

 .ގ4:30ދީއްތަ އާ. ހ26-2-1419

 

 ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ  -–މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ޖަބްކޮއީ ޕިޔާރުސޭ ބުލާއެގާ : ރާގު

 

 ލޮބުވަތާ ގޮވާލުމުން ވަޠަންެގ ބިން 

 ވާނެ ގައިމު ަހމަ އިޖާބަދޭން ! އާދެ  

 11ސަބުއެކީ އަތާ އަތާ ގުޅާލަމުްނ 

 ވާނެ ގައިމު ަހމަ އިޖާބަދޭން ! އާދެ  

 

ނޑުތަކާ، ފަ )1(  ޅާ، ވަޔާ އެއްގަމާއި ކަ
 ސާފުވާނެ ގޮތްމަތިން ބަލާ ހަދާ 

 ފަރުތަކާ، ހުރާތަކާ، ފިނޮޅުތަކާ  
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 އުފެދުމަށް އެޅޭ ހާ ހުރަސްތަކާ   

 11! ފިލުވުމަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދުން އަނހާ   

 ވާނެ ގައިމު ަހމަ އިޖާބަދޭން ! އާދެ   

 

 ހޯދުމަށް ގޮވާލަނީ ކަާމ ބެހޭ  )2(
 ހޯދުމެއްގެ އަލި ިމހެން ލިބޭގޮތޭ 

 ތިބޭން ލިބޭ ސިޔާދަތެއް އުފަލުގައި  

 ލިބިފަޔޭވަނީ މިދީނާ އެކީ  

 11ވީމައޭ ނަގާނުލާްނ މިއަންަގނީ    

 ވާނެ ގައިމު ަހމަ އިޖާބަދޭން ! އާދެ   

 

 .ހ1417ރަބީޢުލްއައްވަލް  27  

 . މ1996އޮގަސްޓް  12  

 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އުފެދުނު ޝުޢޫރު  2002-1-28  

 

 ޔޭ ފެންނަމުން ފެންނަމުްނ އަންނަީނ ސޫރަ .1
 އެންމެ ލޮބުވެތި އެހިތްގައިމު ނަލަ ސޫރަޔޭ 

 ދެންވަމުން ދެންވަމުން ައންނަނީ ަހނދުމަޔޭ
 އެންމެ ފިނިކަން ހިތަށްދޭ އެއީ ހަނދުމަޔޭ 

 ރޫޙުނެތް ހިތްތަކަށް ރޫޙުލިއްބާ އެއީ  .2
 ފޫހިކަން ނެތްތަމުން ޖޯޝުގެނުވާ އެއީ 

 ނޫރުކެނޑިގެން ނުދާ ފަދަ އުޖާލާއެއީ 

 އެނގޭނޭ މެޔޭ  މޫނެކޭ ަހމަ ދުށިއްޔާ   

 މިހިރަ ފެނިގެން ދަނީ ަހމަ ެއމަންޒަރުތަކޭ  .3
 މިހިރަ އިވެމުްނ ދަނީ އޭރު އެިހ އަޑުތަކޭ 

 އެހެރަފައި އެހަމަކޮށްލަނީ އެގޮތަށޭ 

 ހީވަނީ ގޮސް އެތާއިނދެވުނީ ހެްނމެޔޭ    

 

 .މ4-1-1999  

 ހޯމަ. ހ16-9-1419  
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 ކުޑަކުއްޖަކަށް ހެދި ލަވައެއް   

 ފެންތިކިތައް    

 

 ކިތައް އެކުވެގެން، ފެންފެންގަނޑު އުފެދެޔޭފެންތި

 ބިންގަނޑު ތާޒާވެގެްނ ރުއްގަސްތައް ހައްދަޔޭ  

 ން އެކުއެކުގާ އެކުވުމުންފެންތިކިތިކި ހެންކުދި .1
 ދެންއެލިބޭބާރަކުން ޤައުމުގެ ނަން ދިރުވަޔޭ

 

 ކުދި ކުދި ހުރިހާ ކުދިން އެދިއެދިވާހައިކަމެއް .2
 ލިއްބަޔޭ ފުދިފުދިގެން ދާނެހެން ކުރިއެރުމެއް

 

 .މ19-4-1999

 

 ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ލަވަ 

 

 ޢުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް ެވސް ޙަރަކާތް ތެރިވެ އުޅޭށޭ  .1
 އޭރުން ކުރާނެ ފައިދާ މިގޮތުން ވަަޒން ކުރާށޭ

ނޑި ވެދާނޭ، ހީވާިގ ކަންމަތީގާ  .2  ތާޒާ ސިކު
 ތިބެގެންމެ ސާފުތާހިރު ކަމުގާ އަބަދުއުޅޭށޭ

 ޒަރުންދޭ، އުފަލާއި ހަމަޖެުހންތައްޤުދުރަތުގެ މަން .3
 އަދި މީރުވަހުގެ ރާހަތް، ހޯދާ އުފާކުރާށޭ

 ލޭހިންގުމާ އެކީގާ، ކަށްޓާމަހާއި ހުޅުތައް  .4
 ތާޒާކުރާނެ ގޮތުގާ، ކަސްރަތުކުރުން ހިފާށޭ

 ފިކުރާ ޚިޔާލުވާނީ، ދާގޮތް މަތިން ޒަާމނާ  .5
 އެކުގާތަބާކުރާށޭ، މިކަމަށް   ސަމާލުވާށޭ 

 

 .މ10-3-1999

 ަގއި  7އޭޕްރިލް  1999އޮތީ  ޖަލްސާ

 

 

 ކުޑަކުދިންގެ ލަވަ 

 

  ދެއްވާށެ ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްގައިމު ފޮނި އުފާތައް

  )ދިރިތިބުން(އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެްނ ބޮޑުވާށެ ރަން ދުވަސްތައް   
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 މިނިވަން ަކމާ އެކީގާ ިހނިތުން ވެވޭނެ ގޮތުގައި  .1
 )ތަރައްޤީ (އް ފިނިކަން ހިތަށް ލިބޭހެން ދެއްވާށެ ކުރިއެރުންތަ

 

 

 ގެއްލުން ތަކާ ނުރައްކާ ބިރުވެރިކަމުްނ ދިނޭހެން .2
 )ޙިމާޔަތް(ދެއްވާށެ ފަހި ވަގުތުތައް ސާބިތުކުރަން ޢަޒުމްތައް 

 

 )މިނިޓް އިރުން 3ހެދުނީ . (މ1990-12-6

 

 ]ފަތްމިންޏެއް [ޒުވާނެއްގެ ޝުޢޫރު 

 

 ސާދަވަނަރޭގެ ހަނދޭ ސާފުތިއީ އަލިފަތުރާ

 އެއް ކަށަވަރު ކޮށްދެން މިތުރާނެތް އެއްފަދަ! އާދެ  

 

 ހީވަނީ ކަޅިރަވަވެްސ މަސްތުގެ ފޮިނ އާރެއް ހެން  .1
 ހީވަނީ ކަތިލިހެނޭ ފެނިލިހިނދުން ނަލަަކނދުރާ

 ފެންމަތީ ގާތިޔައީ ފޮޅުނު މަލެްއ ލައިނޫފަރު .2
 ހުންނަ ގޮތަކުން އޮހެީނ ޣަޒަލުތަކެއް ދުނިޔެފުރާ

 ކޮލުގެ ދެފަރާތަށަވޭ ހިޔަނިތަކެއް ހެންއޮހިފާ  .3
 ބޮލުގެ ނަލަ އިސްތަށިގަނުޑ ރީތި ދިހުން ކުލަ އެއަރާ 

 ނާތެދޭ ހަމަ ތިޔައީ ފެނުނު މަށަށް ފަތްމިންޏެއް  .4
 ނާތެދޭ ފުރިހަމަކަން ހެކިކުރުމަށް ނަން އެއަރާ 

 

 . މ9-10-2002 8:45

 

 ކީއްވެހޭ      

 )އެހަނދާްނ(ކަސްޓަމް ޓެލިޑްރާމާ 

 

 ކީއްވެހޭ ބިރު ހިތުން އަބަދު ނުފިލާވަނީ

 ހޭ މޮޅިވެގެްނ އަދުރޮވެން އެއުޅެނީ ކީއްވެ  

 ކީއްވެހޭއެކަނި އިންނަން މަ ޖެހިލުންވަނީ 

 ކީއްވެހޭ ވާނުވާ ނޭނިގ މިގޮތަށް ވަނީ   

 

 ޕާކުގާ ގޮސް ކުޅޭއިރު އެހުރިާހ ކުދިން  .1
 ހާދަ މަޖަޭލ އުޅޭގޮތް އުފަލުގާ ކުދިން 
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 ހުއްޓަސް އެތާގޮސް އެކީ ބައިވެރިން! އާދެ 

 ކިން ހުރެވެނީ ކީއްވެ ހޭ މާދުރަށް ގޮްސ ވަ  

 

 މަންަމ ލޯބިން ަމ ބޮނޑިކޮށްލިޔަްސ ފިރުމަމުން  .2
 އަންނަ މީހުްނ މެޓާފޮށި ދިނަސް ތޮޅެ ަލމުން 

 ކޮންމެ ފަހަރަކު އުފާނުވެ މަށަށް ވާގޮތުން 

 އޮންނަނީ ރޮވިފަޔޭ ކީއްވެހޭ މިބުނަނީ   

 

 . މ28-9-2002

 

 ވައިރޯޅީގެ ޖަޒްބާތު   

 )ދިވެހި ފިލްމު އިޙްސާސް (

 

 ދަމުން ކޮށްފި ސުވާލެއް ހަަމ ސިއްރުން  ވައިރޯޅި) ފ(

 ގައިމުން ހިތުގާ އޭަހމަ އޮތް އެއްޗެކެ    ސިއްރުން   

 

 ވައިރޯޅި އެބުނި ސިއްރު ބުނެ ވިދާނެެހ ސިއްރުން ) އ(

 ޢައިބެއް ނުމެވާހެން ބުނެދީފާނުހެ ސިއްރުން   

 

   ހުޅިރީތި މާބުރާއެކު ބަޅިނދާ ކޮކާތަކާ) ފ( )1(

 އްހޭވެގެްނ މަލުން މުޅި ކަރުަގނޑުްނ ބޮނީ ފޮނި ކީ

 ހުޅިލާނަާގ އެރާޅު ވަށާ ފުއްޓަރަށް އެކީ ) އ(     

 ހޮޅިލާ އެބިންދަނީ ފަހެ ކީއްހޭ ވެެގން  އަުލން   

 

 ހިނިތުން ކަލާވެލާ ހިނދު އަހުރެން އުފާވެފާ) ފ( )2(
 ފެނިނެތް ހިނދަކު ކެތެއްނެތެނީ ކީއްވެ ވާ ގޮތުން 

 ތެދެކޭ ކޮކާ މަލަށް އެދަނީ ކީއްވެހޭ ހެމުން ) އ( 

 ޤުދްރަތުގެ މިބާރަށް ކިޔެނީ އޭގެ ލޯބިވުން   

 

 ވައިރޯޅި ދަމުން ކޮށްފި ސުވާލެއް ހަަމސިއްރުން ) ފ( )3(
 ވައިރޯޅި ދަނީ ލޯބި އުފައްދާފައެ ސިއްރުން) އ(

 

 ގައިމުން ހިތުގާ އޭހަމަ އޮތް އެއްޗެެކ ސިއްރުން ) ފ(

 ވައިރޯޅި އެއިން ފުން ަޖޒުބާތެއް ދިނެ ސިއްރުން ) އ(

 



 183 

 ބުރާސްފަތި   ރޭ. މ30-9-1987  

 .ހ08-2-1408  

 

 ހޯދަމުން ހަމަ ހޯދަމުން 

 )ދިވެހި ފިލްމު އިޙްސާސް (

 

 ހޯދަމުންނޭ ހަަމ ހޯދަމުންޭނ ކާމިޔާބީލިބޭތޯ ދަނީ

 ލޯބި ހިނިތުން ވުޭމ ހޯދެނީ އޭގެ ބާރުން ދިރޭގޮތްވަނީ   

 ހޯދަމުންނޭ ހަަމ ހޯދަމުންޭނ ލޯބިޔާރާ ފެނޭތޯ ދަނީ

 އަބަދުދެން މަށަށް ކުރެވެނީހޯދުމަށް ތިޔަ އުފާ ހިންމަތޭ ތާ  

 

 ރޫޙު ދިރުވާ ނިޝާނޭ ތިޔާ ނޫރުލިބިދޭ ޣަރާމޭ ތިޔާ

 ރޫޙު ގެނުވާ ބަހާރޭ ތިޔާ ސޫރަކޮށްދޭ ޙަޔާތޭތިޔާ   

 ބަލާލުންތިޔަ ހާދަ ތަދެކޭ މިހިރަލިބެވެނީ  ދޫހިމޭންވާ   

 

   މީރު ވަސްދޭ މެލާ މެލިތަކުން މީރުކަްނ ލިއްބުވައިދިންގޮތުން

 ލްޝަން ހިތުން ބޭރުވާނޭ ގޮތެއް ނެތްކަމުން ޔާރުމިތުރާގެ ޤު  

 ފާރުތަކުގާ ރިހުން އުފެދުމުން ޙާލުގާ ތާއުޅެން ެޖހެވުނީ    

 

 .މ04-11-1987   

 

   

 މިގުޅުން ޒަވާޖަށް ހަދާނަން 

 )ދިވެހި ފިލްމް އިޙްސާސް (

 

 

 މިގުޅުން ޒަާވޖަށް ހަދާނަން ޤުރުބާން ވުމަށް ެވސް ކެރޭނަން ) ފ(

 މަދޭނަން ވަޢުދަށް ކަމޭ ހީކުރާ ަނން އަގުވެސް ވަޒަްނ ކޮށް  

 ތެދުވެރި ޖިހާދެއް ކުރާނަން ސަދްމާއަކަށް ނުެމ ބަލާނަން ) އ(

 އެދުހުން އުފާތައް މަދޭނަން އެކުގާ މަޙިއްޞާ ކުރާނަން   

 

 ލޯބީގެ ނުގުޑާނެ ބިންގާ އަޅާ އޯގާެވ ރޫޙާ ހިތާ ާލމަހާ ) ހ) (ފ(

 ނެއް އެހާ ލޯބީގެ ޙުކްމާ ޚިލާފެއް ނުވާ ހޯދާނަޭމ ފޮނި ނިޝާ  

 ލޯބީގެ އިންޢާމަކީ ީމ ބަލާ މޭވާއެޭޔ ހާއުފާ   
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 ރޫޙޭ ކަލާއީ ފިލައިގެން ނުދާ އަހުރެންގެ ހަށިަގނޑުތެރޭގާ ހިނގާ  )2(
 ނޫރޭ އެއީ ބާރުދޭ އަލި ކުރާ ރަޙުމަތް އިތުރުކޮށް ބަދަހިކުރުމުގާ 

 ރޫޙާހިތާ ޖިސްމުތާާޒ ކުރާ ބާރޭ އެއީ ޢުމުރުގާ  

 

 ޒަރުތަކުްނ ގުޅުމުެގ ބަދަހިކަންއެދެން ދެއްވެވުންފެނުމުން އުފާވޭ މިމަން) 3) (ފ( 

 ހަނުހުން ަނމޭ ތަދު މަގޭ ފޮރުވަުމން ޤުރުބާނެކޭ ީމ ވެވޭ ހެޔޮހިތުން   

 ހިނިތުންވެ ހުރެގެން މެ އިޙްސާސަކުްނ ރޫޙީއުފާ ހޯދަމުން   

 

 .މ01-5-1988   

 . ހ15-9-1408   

 

 އިޙްސާސް ކޮށްދިނުން      

 )ފިލްމް އިޙްސާސް  ދިވެހި(  

 

 ޤުރްބާންވުމަށްވެސް ކެރޭނަން   އިޙްސާސްތަކެއްކޮށް މަދޭނަން

 ހީކުރާނަން ވަޢުދަށްކަމޭ    އަގުވެސް ވަޒަްނ ކޮށްމަދޭނަން 

 

 ޞަދްމާއަކަށްނުމެ   ބަލާނަން    ތެދުވެރި ޖިހާދެއް ކުރާނަން

 އެކުގާ މަޙިއްޞާ   ކުރާނަން    އެދުހުން އުފާތައް މަދޭނަން

 

 ލޯބީގެ އެޅެވުނު އެބިންގާ ކޮބާ   އޯގާވެ ރޫޙާ ހިތާ މާ މަހާ  .1
 ޮކބާ ހޯދާނަމޭބުނި ނިޝާންވެސް   ލޯބީގެ ޙުކްމާ ޚިލާފެއްނުވާ

 ކޮބާ މޭވާކޮބާހޭ       ލޯބީގެ އިންޢާމުލިބިފާ ކޮބާ

 

ނުޑ ތެރޭގާހިނގާ  ރޫޙޭކަލާއީ ފިލައިގެން ނުދާ .2  އަހުރެންގެ ހަށިގަ
 ރުމުގާ ރަޙުމަތް އިތުރުކޮށް ބަދަހިކު  ނޫރޭ އެއީ ބާރުދޭ އަލިކުރާ

 ހުންނާނަމޭ      އެގޮތުގާ   ރޫޙާއެކީގާ  ހުރިއްޔާ ކަލާ 

 ޤުރްބާންވުމަށްވެސް  ކެރޭނަން   އިޚްލާޞް ހިތުން ހެޔޮއެދޭނަން

 އިޙުސާނަކަށްހުރެ   ިނމޭނަން   އިޙްސާސްތަކެއްކޮށް މަދޭނަން

 

 4:40. ދ. މ02-5-1988  

 .ހ15-9-1408  
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 ދާނޭހޭ  ދާނޭ    

 )އަމާނާްތފިލްމު ދިވެހި (

 

 ދާނޭ ދާނޭހޭ ފޮހެވޭނޭހޭ

 ރީޚުން އެނިޝާންތާ 

 11ވޭންދޭ ވޭނީ މިހަނދާން   

 

 ޞަބުރުނެތިގެން –އާރާބާރާވީ ނަގާލާންމި ަކމާ ރޯންޭހ  .1
 ނަޖާ ނުވާނެތެ މީގޮތެއް ނޫޭނ ވާންވީ ބަލާ ޢަދަދުން

 ތައުބާވެ ޝިފާ ލިބިގެން    ފެށުމޭ  

 ދެންއޮތީ ދަތުރޭ ދިރުވާ ނީމިހަނދާން  

 

 ހައިގައިވާ ލޯބިދޭށޭ ކައިރީގާވާހެން އެމާމުއިންދޭ ރަ .2
 އުފާވާނޭ ! މިޔޭ ވާންވާނޭ ޙަޤީޤީ ރީތި ގޮތަކީ އާނ

 ދަރިފުޅުގެ ވަފާ އަބަދަށް ދިނުމޭ   

 ބައްޕާ އުފާކުރުމޭ މީންނޭ ާވނީ އެހަނދާން   

 

 މީނާ މީނާީމ އަމާނާތޭމީ  

 ތާރީޚުން ހެކިދޭ   

 މީންނޭ ވާީނ އެހަނދާން    

 

 .މ1997-8-4ހޯމަ 

 . ހ30-3-1418  
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 :ސްތަކުގެ މާނައުނދަގޫބަ 

 

 : ޅެންބަހުން އެކުލަވައިލުން    ން نظم -1
 

 ެއެވ قوىنـحممد البيއުޅުއްިވ  ަވނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި 11ހިޖުރައިން   منظومة البيقونية -2

  ަމއްޗަށް ގެ)علم އާބެހޭحديث (  علوم احلديث   ކިޔުނު ޢިލްމުވެރިއަކު

 .އްގެ ނަންބައިތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފޮތެ 35އެކުލަވައިލެއްވި 

 

 ިވދާޅުވި އެބަސްحديث  ވެގެން نقلއެކަކަށްފަހު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ) 1(   إسناد -3

 . ފަރާތާ ހަމައަށް ާވސިލުކުރުން   

 

 . ރިވާކުރެއްވި ރާވީންގެ ސިްލސިލާ حديث) 2(

 

 ނުކުެރވެންވީ   ޤަބޫލުحديث   ފެންނަ ފެނުމުގައި  އަކީ ބޭރުފުށުންعلة    العلة -4

 ންނެތް ނަމަވެސް، ކަމުެގ މާހިރުްނނަށް އެނގިފައިވާ އެ ސަބަބެއް ފެންނަ

 .ކިޔާނަމެކެވެ އަކަށްނުވި ވަްނހަނާ ވެގެންީވ ސަބަބަށްحديث صّح حديث    

 
 ގެ ފުްނނާބުحديث علم ައކީ  شاذއަީކ ނުވަތަ شذوذ  ގައި حديث علم   شاذّ  -5

 އިއުސް ބޭކަލަކު އެބޭކަލަކަށްވުރެ މި ފަންނުގަިއ ފުންނާބު އުސްބޭކަަލކާ

 . ޚިލާފަށް ރިވާ ކުރައްވާފައިވާ ރިވާޔަތަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ

 
 މިތާނގައި މުރާދަކީ އެ )ސިފައެއް ނެތުން ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ނުވަތަ(   :ވުންنفي -6

 .އެކުލެވިގެްނ ނުވުމެވެ އާއި شاذّ  އާއިعلة  ގައި ބުނެވިދިޔަحديث  
 . އަކަށްވުމެވެ حديث صّح حديث އެ

 

 .ދެބަޔަކަށް ބެހެވިގެންވެއެވެضيط . ނުގައި ބެހެއްޓުމެވެަހނާދއަކީ ضيط    ضيط  -7

 އެއީ ހިތުގައި ހަނދާން ބެހެއްޓުމާއި، އެއްޗެއްގައި ލިޔެފައި ބާއްވަިއގެން

 . ހަނދާން ބެހެއްޓުމެވެ

 

 .ލިޔެވިގެންވިޔަސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާީމހާހިތުންވިޔަސް ނުވަތަ    ضابط -8

 

 .ގެ ދަރަޖަކަމު صحّ  )އެއްގެ حديث(  : رتبة ގެصحيح -9
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 ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއްޤަބޫލު ކުރުމުގައި ބޭނުންާވ  حديث    :ضعيف  -10

 .حديثއުނިވުމުގެ ސަބަބުން ޤަބޫލު ނުކުރެޭވ ދަރަޖައިގެ 

 
 .ރަވީންގެ ިސލްސިލާ ރިވާކުރައްވާ حديث   :سند  -11

 

 ހަދައިގެންނުކުރައްވާ ބަހެއް ދޮގު رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث  :موضوع حديث  -12

 .އެއް روايةއެކަލޭގެފާނަށް ނިސްބަތްކޮށްފައިވާ 

   

 ބައްދަލުވެ އިސްލާމްކަންމަީތ   މިދުިނޔެ ބޭކަލަކާ  أصحابންނަކީ تابع    : تابع -13

 ންގެ އަރިުހންބޭކަލު أصحاب. (ދޫކުރެއްވި ބޭކަލުންނަށް ކިޔޭ ނަމެކެވެ

 )ޢިލްމު ހޯއްދެވި ބޭކަލުން

 

 ސަނަދުގެ އެއަށްވުރެ ތިރީގައިވާ ބޭކަލަކަށް ނުވަތަ އަކަށް  تابعى  :مقطوع حديث  -14

  .އެއް قولނިސްބަތް ކުރެވިފައިވާ 

 
 އާ ހަމައަށް ރާީވންގެ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  އަކީمسند    املسند  -15

ނުޑމެއްނެތި ރިވާ ކުރެވިގެންވާ   .حديثސިލްސިލާގައި މެދުކެ

 
 ވިޔަސްގެ އަރިުހންليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عއަކީ  منصل حديث   :املنصل  -16

 އަރިހުންވިޔަސް ުގޅިފައިވާ ސަނަދަކުން ރިވާކުރެވިަފއިވާ އެއްގެ صحاىب

 .حديث

 
 ހިމެނިަވޑައިގަްނނަވާ ަގއި  سند އެއް ރިވާކުރެއްވި حديث އަކީمسلسل    :املسلسل  -17

  ބުނެދެއްވުމުގައި އެކުލެވިގެންާވ މާނައެއް  ގައި حديث ން راوى ހުރިހާ   

 ގުިޅގެން(ގެ ފަރާތުން ތަސަލްސަލްވެގެންން راوىކަމެއް ހުރިާހ  ކުރެއްވި   

 . އައިސްފައިވުމެވެ) އެއްގޮތެއްގައި   

   

 ޭއގެ  .ންނެވެ التـواتـرމިބަސް ނެގިފައިވަނީ  املتواترބަހުގެ ގޮތުން    :املتواتر -18

 އެތައްއިރަކު ވާރޭވެުހމަށް ޢަރަބި. ވިދިވިދިގެން ކަމެއްވުމެވެމާނައަކީ 

 .މިެހންނެވެ] تواتر املطر[ބުނަނީ ބަހުން 

 ދޮގެއް ހެދުމަށް އެއެންމެްނ އެއްބަސްވުމަީކ މާނައަީކ  اصطالحى

 ކަމެއް ަކމުގައިވާހާ ގިަނ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ރިވާކޮށްފައިވާ  مستحيل
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 .އެވެحديث 

 އެ  އަކަށްވާނީمتواتر حديث އިން އެނޭގ ގޮތުގައި ާމަނ صطالحىإ

 އެއްގައިވެްސ ޢާއްމުގޮތެއްގައި بقةطސަނަދުގެ ހުރިާހ  އެއްގެ حديث

 ކަމެއް ަކމުގައި  مستحيلދޮގެއް ހަދައިގެން އެވާހަކަ ގެނެސްގަތުމަކީ 

 حديث ސަލާމަތް ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެ
 . ރިވާކޮށްފައިވުމުންނެވެ

 

 ގައި މިެވނިމިވެިނމީހަކު ބުނިއަުޑ އެހީޭމ ބުނުމުގެ ބަދަލުައީކ  عن عن  : عن عن  -19

 . މީހެއްގެ ކިބައިންނޭ ބުނާބުުނމެވެ

 

 ރިވާކުރެވިފައިވާ އަކީ، މިވެނި މީހެއްގެ ކިބައިންޭނ ބުނެ  معنعن   :املعنعن  -20

 . ރިވާޔަތަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ

 

 ގައިާވ މީހެއްެގ ނުވަތަ ސަނަދުގައިވާ ރާވީއެްއގެ أصل عبارةައީކ مبهم    :املبهم  -21

 . ނަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމެވެ

 

  ގައިާވ ރާވީންގެ ޢަދަދު މަދުވެسند  އެއްގެ حديث  އަކީ އެ عاىل    :العاىل  -22

 އަށް ލިބިގެންވާ سند  ގެ حديث މިއީ . ސިލްސިލާ ކުރުވެގެންުވމެވެ

 އެހެނީ މާތް ނަބިއްޔާ . މަތިވެރި ދަރަޖައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭކަމެކެވެ

 ުމގެ ރިވާކުރެއްވު  އެބަސްފުޅެއްައިރުހން  ގެ صلى اهللا عليه وسلم

 عن مالك عن :މިސާލު. ކަްނ ބޮޑުކަން އެއިްނ ސާބިތުވާތީއެވެ صحّ 
 .نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 

  ◌ިަނވެގ عدد ގައިާވ ރާވީންގެ سند  އެއްގެ حديث  އަކީ އެ نازل   : النازل  -23

 . ސަނަދުގެ ސިލްސިާލ ދިގުވެގެންވުމެވެ   

 ިގނަ  ގައި سند ގެ حديثޔަްސ އެ ކަމުގައިވިسند صّح   ގެحديث    

 ވާަގއި  سندއަކަށްވުރެ  حديثއަކުްނ ރިވާވެފައިވާ  سند ބަޔަކު ހިމެނޭ   

 ކަންمهم  ގެ  حديثރިވާވެފައިވާ ސަނަދުން  العاىلމަދު  عددރާވީންގެ    

 . ބޮޑެވެ   

 

 

 ތަ ނުވަ އަކު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެއް صحاىب އަކީ فعل އާއިقول    :فعل އާއިقول   -24

 . ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކަށް މިފަންނުގައި ކިޔާނަމެވެ
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 އެއް ނުވަތަ  فعل އެއް قول އަކަށް ނިސްބަތް ކުރެވިފައިވާ صحاىب  : موقوف  -25

 އެއިން ބޭކަލެއްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ކަމެްއ ހިނގައި އެަކމަށް އިންާކރު

 . ކުރައްވާފައިނުވާ ކަންކަމަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ

 

 މާނައަކީ  صطالحىإ. ދޫކޮށްލާފައިވުމެވެާމނައަކީ عام  ގެ مرسل   :املرسل  -26

 ބޭކަލަކުގެ أصحاب ބޭކަލަކަށްފަހު تابعى ◌ް ނިމޭހިސާބުނސަނަދުގެ 

 މަޤްޞަދަކީ އެސަނަދުގައި . ނަންފުޅު ދޫކޮށްލާފައިވުމެވެ

 تابعى ◌ްމިވެނިހެްނ ވިދާޅުވި ކަމަށ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ފުރިހަމަ  شرط ވުމުގެ  حديث صحّ  މިއީ. (ބޭކަލަކު ވިދާޅުވުމެވެ

 .)ނުވާ ގޮތެކެވެ

 

  އެއް حديث މަޤުޞަދަކީ އެ. އަކީ އެކަނިވެރިަކމެވެ غريب  : الغريب  -27

 . ރިވާކުރެއްވުމުގައި އެންެމ ބޭކަލަކު ރިވާކުރައްވާފައި ވުމެވެ

 ބޭކަލުން، أصحاب(ތަކެއްގައި  طبقةމިގޮތުން ރާވީންގެ ހުރިާހ 

 ) ގައިތަކު طبقة ން ނުވަތަ އެނޫން  تابع التابعބޭކަލުން،  تابعى

 އެއްގައިވިޔަސް އެްނމެ  طبقةވިއަސް ނުވަތަ އެއިން އެްއ 

  ތަކަށް حديث އެއް ރިވާކުރައްވާފައިވާ حديثބޭކަލަކު އެ 

 . އޭ ކިޔެއެވެ  غريب حديث

 

 . رواية ޫނން  صحّ   :غري اصحيح  -28

 
 ެއްއެވސް ، މާނައަކީ. ގުޅިފައިނުވުމެވެއަީކ އެސަނަދު  منقطع   :املنقطع  -29

 ޮކށް  متصل އެއްެގ އެއްވެސް ިހސާބަކުން سندސަބަބަކާ ހުރެ އެ 

 ގުޅިގެްނ އައިސްފައި  سند އެކަކު ކިބައިން އަނެކަކު ކިބައިން ގެ

 . ނުވުމެވެ

 

 އެއްގަިއ ވިދިވިދިގެން ދެރާވީން ވެއްޓިފައިވާ  سند ◌ަކީ އެ އ معضل   :املعضل  -30

 . ރިވާޔަތެވެ

 

  .ކުރުމަކީ އެއްޗެއްެގ ޢައިބު ފޮރުވުމެވެ ليستد ކުރާމީހާتدليس    :املدلس  -31

 ޢައިބެއް ފޮރުވައިގެ ަސނަދުގައިވާ  حديثާމނައަކީ  صطالحىإ

 . އެފަދަ ޢައިބެއް ނެތް ގޮތުގައި ހާމަކުރުމެވެ
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 މިއީ ތަދްލީސް  .އެއް صيغةރިވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ  حديث   :َعْن َأنَّ   -32

 .ކުރުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެކެވެ

  ައކީ  ] َأنَّ . [ އެވެ] އެވެިނ މީހެއްެގ ކިބައިން[ގެ ާމނައަކީ  نعَ 
 ުކރާ تدليس . ކަން ާހމަކުރުމަށް ބުނެވޭ ބަހެކެވެ]މީހަުކ ބުނިއެވެނި [

 ކިބައިްނ  ގެ أسنادއެއް ޭއނާގެ  حديثރާވީއަކަށް އޭނާ ރިވާކުރާ 

 ކަނޑައެޅިގެްނ އިވިފައި ނުވިއަސް ސަނަދުގައި އެއުސްތާޛުގެ ނަން 

 .ރިވާކުރެއެވެ حديث ބޭނުންކޮށްގެން أن ނުވަތަعن ނުކޮށް ހާމަ

 .އެއީ އެކަމުގައި އޭނާއަކީ ދޮގުވެރިއަކު ަކމުގައި ނުުވމުގެ ގޮތުންނެވެ

 ޫނން އެހެން  سندއެއް ރިވާކުރެއްވި  حديثރާވީ ެއ  ކުރާتدليس 

 راوىސަނަދަކުން ރިވާކުރެވޭ ހިނދު އޭނާ ާހމަނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި 
 ކުިރ ރާވީتدليس އެގޮތުން . ފާޅުވެ އެނގެްނ އޮވެއެވެއަކީ ކާކުކަން 

 . ވާނެއެވެ يقنيއަކީ ދޮގެއް ހެދި މީހެއް ނޫންަކން 

 

 ރިވާކުރައްވާ ރާވީންގެ އެންެމމަތީ ދަރަޖައިގެ  حديثއަކީ  ثقة   :ثقة  -33

 . ޢިލްމުވެރިންނަށް ކިޔޭ ނަމެކެވެ

 

 ފުށަށް އެއްފަރާތުންގެ މާނައަކީ އެއްޗެއް އެއްފުށުން އަނެއްمقلوب    :املقلوب -34

 . އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމެވެ

 )أصل عبارة(  منت ގަިއ ނުވަތަ سند  ގެحديث  މާނައަކީ إصطالحى

 އަކަށް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އިސްފަސްކުރުން ފަދަ  لفظ ގައިވާ

 . ކަމެއް ކުރުމެވެ

 

 ެއއް يث حدެއ  މާނައަކީ إصطالحى. ެގ މާނައަީކ އެކަހެރިކަމެވެ مفرد   :املفرد  -35

 އެއްރާވީއެއްގެ ކިބައިން ނުވަތަ އެއް ރަށެއްގެ ބައެއްގެ ކިބައިން ޫނނީ

 . ރިވާވެގެންނުވުމެވެ

 ިރާވ حديث ވެިރ ބޭކަލުން އެإمام ތައް ރިވާކުރެއްވި حديث މިފަދަ 

 ކުރެއްވުމަށްފަހު އެކަން ހާމަކުރެއްވުމުެގ ގޮތުން އެބޭކަލުންގެ ފޮތްފޮތުގައި

  . ލިޔުއްވާފައިވެއެވެއަންނަނިވި ގޮތްގޮތަށް 

 ރިވާކޮށްފައިވަނީ މިވެިނމީހާ  حديثމި އެވެނި މީހާގެ ކިބައިން ) ހ(

 . އެކަންޏެވެ

 ކަަރއިގެشام ހަމައެކަނި މައްކާގެ އަހުލުވެރިްނ ނުވަތަ ަހމައެކަނި ) ށ(

 . ރިވާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ حديث ވެރިން ނޫންބަޔަކު މި أهل

 ގޮތަކަށް  ހުލުވެިރންގެ ކިބައިން ނޫން ގެ އަمدينة  ވެރިން أهل ގެ بصرة) ނ(
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 އަކުްނ އެކަން  عبارةމިފަދަ  .ރިވާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ حديث މި

 އާ  املفرد ވެރިން  علم ެގ ބައެއް حديث علم. ހާމަކުރައްވައެވެ

 އާ އެއީ އެއްބާވަތަކަށް ކިޔޭ ދެނަމެއް ކަމުގަިއ  الغريب

 . ދެކެވަޑައިގަނެއެވެ

 

 . އެއް سرحدތަ ވަކިރަށެއް ނުވަ   :ُقطُرُ   -36

 

  . އެއްގެ ބަޔަކު سرحدއެއްރަށެއްގެ ނުވަތަ އެއް   :مفرد مجاعة  -37

 

 ކަމެްއ އޮންނަންވީ ގޮތްނޫްނ ގޮތަކަށް ގެ މާނައަީކ  مضطرب  : باملضطر   -38

 މިބަްސ ނެގިފައިވަނީ .އޮުޅމެވެ نظامބަދަލުވުން ނުވަތަ އެކަމުގެ 

 ުހމަށް ކަނޑުގައި ރާޅުގަދަވެ އެއްާރޅު އަނެއްރާާޅ ޖެޭހ ޖެ

 . ނިސްބަތްކޮށެވެ

 އެއްދަރަޖައެއްެގ އެއްފެންވަރެއްގެ ބައެއްގެ ކިބައިން މާނައަކީ إصطالحى

 .ތަކެވެ حديثނަމަވެސް ތަފާތު އެތައްގޮތަކަށް ރިވާވެފައި ހުންނަ 

 

 ގޮތުން އަކީ ކުޑަކުުރމުގެ تصغري .އެވެ تصغري ◌ެމިބަހުގ أهل އަކީ أهيل   :أهيل  -39

 ންޭނ އޮތީ ވަޒަނަށް أهيلތާނގައި ފަންނުގެ މި. ބޭނުންކުރެވޭ ބަހެކެވެ

 ]ވެރިންأهلމިފަންނުގެ [މާނައަކީ . ފައްތަން ވެގެން ގެންނަވާފައިވާ ގޮތެކެވެ

 . މިއެވެ

 

 ގެ މާނައަކީ އެއްޗެއްގެތެރެއަށް އެއާ ގުޅުމެްއ ނެތް އެހެން  مدرج   :املدرج  -40

 . އެއްޗެއްލުމެވެ

  ގެ منت ށް ނުވަތަތެރެއަ ގެ سندއެއްގެ  حديث މާނައަކީ إصطالحى

 އިތުރުކޮށްގެން ތެރެއަށް އެއާ ގުޅުމެއްނެތް ރާވީގެ ައމިއްލަ ބަހެއް 

 . ◌ެ ބާވަތެކެވެގضعيف حديث މިއީވެސް . ރިވާކުރުމެވެ

 

  މާނައަކީ  إصطالحى .◌ެ މާނައަީކ ޒީނަތްތެރި ކުރުމެވެގ ُمَدبَّجْ    :اْلُمَدبَّجْ   -41

 ކަކު އަނެކެއްގެ އެއްފެންވަރުގެ އެއްދަރަޖައިގެ ދެރާވީން އޭގެ އެ

 ބޭކަލުންކުރUެ أصحاب މިސާލަކަށް .ރިވާކުރުމެވެحديث ކިބައިން 

 ެވސް  أبوهريرة◌ެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާއިރު ގ أبوهريرة ގެފާނު عائشة

 ންކުރެ  تابعىނުވަތަ . ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެގެފާނު عائشة
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ެގ  الزهرى، العزيزعمر بن عبد ެގ ކިބައިން އަދި، عمر بن عبدالعزيز  ،لزهرىا

 .ކިބައިން ރިވާކުރެއްވުމެވެ

 

 . ގެ މާނައަީކ އެއްގޮތްވުމެވެ متقق   :املتفق  -42

 ރިވާކުރާ ރާވީއެއްގެ ނަމާއި އޭނާެގ ބަްއޕަގެ ނަން  حديث މާނައަކީ إصطالحى

 ކިޔުމުގައާއި ލިޔުމުގައިވެްސ އެހެން ރާވީއެއްގެ ނަމާއި ޭއނާގެ ބައްޕަގެ ނަމާ 

 ވެަފއިވާ  مشهور ގެ ަނމުން اخلليل بن أمحدކަށް، މިސާލަ. އެއްގޮތްވުމެވެ

 . ރާީވއެއްވެއެވެ 6އެނގިފައިވާ ގެ ަނުމްނ  عمر بن اخلطاب. ރާވީންވެއެވެ 6

 

 . ގެ މާނައަކީ ތަފާތުވުމެވެ مفرتق   :املفرتق  -43

 

  ާމނައަކީ إصطالحى. އަކީ ތަފާތުވުމެވެ خمتلف .އަކީ އެއްގޮތްވުމެވެمؤتلف  :املؤتلف واملختلف  -44

 ގެ ސަނަދުގައި އެބައިމީހުންެގ ނަމާިއ ލަޤަބާއި ކުންޔަތާއި ނަސަބު  حديث އެ

 .އެވެ حديثއެއްގޮތަށް ލިޔެވޭ އެކަމަކު ތަފާތުކޮށް ކިޔޭ ރާވީން ހިމެނިފައިވާ 

 

 ) އެއްބަސްުވން( اقرارނުވަތަ . ގެ މާނައަީކ ކަމަާކ ދެކޮޅު ހެދުމެވެمنكر   : املنكر  -45

 . ވުމުގެ އިދިކޮޅެވެ

 :ނައަކީމާ إصطالحى

 ގެ ސަނަދުގައި ކުށްހެދުންގިނަ ރާވީއެއް ނުވަތަ ޣާފިލުކަން حديثއެ  )1(

 ބޮޑު ރާވީއެއް ނުވަތަ އެމީހެއްެގ ކިބައިން ފާސިޤުކަމެއް އެނގިފާޅުެވފައިވާ

 . އެވެ حديثރާވީއެއް ހިމެނޭ 

 ކުރައްވާފައިވަނީ ގެ ތާރީފު املنكرއަލްއިމާމުލް ބައިޤޫނީ އޭނާެގ ެޅމުގައި 

 . ތަށެވެމިބުނެވުނު ގޮ

 ައކީ  رواى ثقة އެއް ضعيف رواىއެއް ރިވާކުުރމުގައި  حديثއެ  )2(

އެއް  ضعيف حديثމިދެގޮތުގައިވެސް އެއީ  .އަށް ރިވާކޮށްފައިވުމެވެ خالف

  . ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

 

 ފީވެފައިވާ ބިހުން ފިޔޮއް . ދޫކޮށްލާފައިވުމެވެގެ މާނައަކީ  مرتوك   :املرتوك  -46

 .އެވެ] الرتيكة[ހުގެ ތޮށިގަނޑަށް ޢަރަބިބަހުން ކިޔަނީ ނުކުތުމަށްފަހު، ބި   

 .ނެގިފައިވަނީ މިއަޞްލުންނެވެ مرتوك. އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެްތ އެއްޗެކެވެ   

 ދޮގުހަދާ ކަމަށް ުތހުމަތު ެގ ސަނަދުގައި حديث އެ  މާނައަކީ إصطالحى   

 . އެވެ حديثކުރެވިފައިވާ ރާވީއަކު ހިމެނޭ 
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 . ދޮގުހަދައިގެން ވާހަކައެއް ހަދައިލުމެވެއަކީ ގެ މާނަ وضع   :الوضع  -47

 ވިދާޅުނުވާ  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم މާނައަކީ إصطالحى

 ބަސްފުޅެއް  ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދައި އެކަލޭގެފާނަށް ނިސްބަތް 

 . މިއީ ބޮޑުފާފައެކެވެ. ކުރުމެވެ
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ވަނަ އަހަރުެގ  1343އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖްރައިން 

ފާއިޒާގެ ުފރަތަމަ އެދުރުގެއަކަށްވީ، އެގެއަކަށް އޭނާ . ދުވަހު ފުރަމާލޭ ގައެވެ ވަނަ 29ޞަފަރު މަހުގެ 

އޭނާގެ ފުރަތަމަ މުދައްރިސުންގެ ތެރޭގައި، އައްސައްޔިދު . ބޮޑުފެންވަޅުގެއެވެ. އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި ގ

ފާއިޒާ އޭނާއަށް . ޑުބޭބެއެވެސީދީއަކީ ފާއިޒާގެ މަްނަމ ފަރާތްޕުޅުން ބޮ. ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ

 .ވިދާޅުވަނީ ތިއްތިބޭބެ އެވެ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާގެ ޤައުމީ ޚިދްމަތްތައް ފަށްޓަވާފައިވަނީ މަދްރަސަތުލް ސަނިއްޔާެގ 

އޭގެ ދުވަސްކޮޅެްއ . އެީއ ނަވާރަސަތޭަކ ާސޅީހުެގ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. މުދައްރިސާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ

ފާއިާޒ ޅެްނ ހައްދަވަމުްނ ގެންނެިވ ަނމަވެސް، ޅެންެވރިކަމުގެ ދުނިޔޭގަިއ ފާއިޒާ ފާހަގަކުރެވެްނ  ކުރީއްސުރެ

އެ ގުލްޒާރުގައި . ެހދިގެން އައި ދުވަސްވަރެވެ] ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ގުލްޒާރު[އެއީ . ފެށީ މިދުވަސްވަރުއެވެ

ާޒއަށް ޚާއްޞަވެގެންދިޔަ ނަންފުޅަކީ ދިވެހި އެދުވަސްވަރު ފާއި. ފޮޅެން ފެށި ދުވަސްވަރުމެއެވެ] ނޫރާނީ މާ[

 .މި ަނމެވެ] ޑޭީޒމާ[ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތްޕުޅު ފެށްޓެވުމާ ގުޅިގެން، ފާއިޒާގެ ދިރިއުޅުއްވުން ގޭތެރޭގެ ދިރިއުޅުއްވުމަކަށް 

 .ންނަވައެވެނަމަވެސް އޭާނ އަދަބީ މަސައްކަތްތަކާ ދުރަކަށް ވަޑައެއްނުގަ. ބަދަލުކޮށްލެއްވިއެވެ 

. ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ 1981ފާއިޒާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތަށް ނުކުމެވަޑައިގަތީ 

މިއަދުވެސް އޭނާ ހުންނެީވ . ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އެހީތެރިއެްއގެ ގޮތުންނެވެ

 .އެގޮތުގައި ޚިދްމަތް ކުރައްވާށެވެ

ހި އަދަބަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚިދްމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ފާއިޒާ ދިވެ

ރިަކމުގެ ރޮނގުްނ ދެއްވާ ޢާންމު ޚިދްމަތުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމާއި، ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމު ަވނީ ޅެންވެ

 . ބިވަޑައިގެންފައެވެފާއިޒާއަށް ލި
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 ގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން ]މަލަސް [ނެރެމުން ގެންދާ    
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 މިފޮތް    

 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ ] ޑޭީޒމާ[މިފޮތުގައި މިވަނީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ  

ކޮށްލައިގެން މީގެ ކުރިންވެްސ ވަީނ ފާއިޒާ ހައްދަވާފައިވާ ޅެންތައް އެއް. ހައްދަވައިފައިވާ ޅެންތަކެކެވެ

ވަނަ އަހަރު  1949ފުރަތަމަ ފޮތް ޗާޕްކޮށްފައިވަނީ، . މިަނމުގައި ދެ ފޮތެއް ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ] ޑޭޒީމާ [

މިފޮތުގައި . ވަނަ އަހަރު ފާއިޒާ އަމިއްލަފުޅު ގޮތުންނެވެ 1988ދެވަނަ ފޮތް . ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނެވެ

ވާ ެޅންތަކުގެ ތެރެއިްނ ކުރިން ެދންނެވި ެދ ފޮތުގައިވެސް ހިެމނިފައި ނެްތ މިވަނީ ފާއިާޒ ހައްދަވައިފައި

މިއީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ . މިއީ ފާއިޒާ ހޮއްވަވައިފައިވާ ޅެންތަކެކެވެ. ޅެންތަކެކެވެ

ހައްދަވައިފައިާވ ަކމަށާއި، ނަމަވެސް މިއީ ފާއިޒާ ] ޑޭީޒމާ[މަރުކަޒުން ޝާއިޢުކުރާ މަލަސްގެ ފުރަތަމަ 

މި ޅެންތައް ފާއިޒާ ތަޚްޞީޞް ކުރައްވައިފައިވަނީ ސުމުއްވުލްއަމީުރ . ޅެންތަކުގެ ތިންވަނަ ޑޭީޒމަލެވެ

 . އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީްނ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނަށެވެ

ބީ ޅެމާއި، މިފޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާ ފާއިޒާގެ ޅެންތަކުގެ ތެރޭގައި، ދީނީ ޅެމާއި، ޤައުމީ ޅެން، އަދަ 

ޢިޝްޤީ ޅެން، ޒާހިދާނާ ޅެމާއި، ފަލްސަފާނާ ޅެްނ، ހިތާމަވެރި ޅެމާއި، ނަޞޭޙަތުގެ ޅެން އަދި އިޖްތިމާީޢ 

މީގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ޅެންތަްއ . ޅެމާއި، ދަތުރުނާމާ ގޮތުގައި ހައްދަވައިފައިވާ ޅެންެވސް ިހމެނޭެނއެވެ

އެހެންަކމުން، ޅެްނ ހެއްދެވުމުގަިއ ފާއިޒާގެ ޙަޔާތްޕުޅުެގ . ނެ އެވެހައްދަވައިފައިވާ ތާރީޚްވެސް ޖައްސަވައިފައިވާ

 .ހުރިހާ ދުވަސްވަރެއްގައިވެސް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކތްޕުޅެއްކަްނ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދޭހަވެގެންދާނެއެވެ

ބައެއް  ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެކިއެކި ދުވަސް ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ފާއިޒާ ހައްދަވައިފައިވާ 

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންެގ [، ]ކުޑަކުދިްނގެ ލަވަ[އޭގެތެރޭގައި، . ލަވަވެސް މިފޮތުގައި ހިމެނިފައި ވެއެވެ

 . ފަދަ ޅެންތަކަކީ ޅެންވެރިަކމުގެ ރޮނގުްނ ވަރަށް ަމތީ ވަނަތައް ލިބިފައިވާ ޅެންތަކެކެވެ] ދުވަހުގެ ލަވަ
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