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بسمِاهللِالرمحنِالرحيم

ނ ު
ެފށު ު
احلمد ِهلل ِلالا ةو ِلالس ةع ِى ر ِول ا ِاهلل ِى ر ِاهلل ِى يو ِلل م ِلهلوِ
لىحبوِلل مِِلبعدِ :
މިފޮތަކީ ޑރ .އާއިޟް އަލް ޤަރަނީ ލިޔުއްވާފައިވާ "مفتاحِالنجاح" " ކާމިޔާބުގެ
ތަޅުދަ ނޑި" މި ފޮތުގެ ދިވެހިތަރުޖަމާއެކެވެ.
ނ ގޮތުން ވަގުތު ނެތުމުގެ ވާހަކައަކީ ވަރަށް
އަޅުގަ ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ހުން ަ
ކ
ގިނައިން ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެކެވެ .ޙަޤީގަތުގައި މިފޮތުގެ ބޭނުމަ ީ
ތ
ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމެވެ .ފޮ ް
ނ
ހ ު
ނންވާ މީހާއަށް ނު ަ
ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް މިފޮތަކީ ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ބޭ ު
މގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ބޮޑަށް މަންފާ ކުރާނޭ ފޮތެއް ކަ ު
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދިވެހި އެންމެހައި އަޚުންނާ އުޚުތުންނަށް ފައިދާ ކުރަނިވި
ފޮތެއްކަމުގައި

މިފޮތް

ލައްވާ

ކާމިޔާބުތައް

ހޯދުމަށް

މަގު

ފަހިވެގެންދާނެ

ފޮތެއްކަމުގައި މިފޮތް ލެއްވުމެވެ.
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ބުލާު
ރތި ުޤރުއާ ު
ކާމި ާޔބވ ަމށު ު ެއދު ު ީމހުާ ުކީ ި
ނގެު ުއާ ަޔތ ަތ ަކށު ު ަ
ނު ެޖހު ު
ވިސ ަނ ު
ِمؤمنيِ}
{لَل َِتن ا ِِلَل َِتزن ا ِلأنتم ِاْلى ن ِإن ِكنتم ُّ

1

މާނައީ" :މިއީ،

މީސްތަކުންނަށް އޮތް ސާފު ސީދާ ބަޔާނެކެވެ .އަދި ،މަގު ދެއްކެވުމެކެވެ .އަދި،
ކމެތި ނުވާށެވެ!
تقوىވެރިންނަށް އޮތް وعظއެކެވެ .ތިޔަބައިމީހުން (ފިނޑިވެ) ނި ަ
ޑވެގެންވާ ބަޔަކީ
ސ ނުކުރާށެވެ! މަތިވެރިކަން ބޮ ު
އަދި ،ތިޔަބައިމީހުން ހިތާމަވެ ް
ބއިމީހުން مؤمنން ކަމުގައި ވާނަމައެވެ".
ތިޔަބައިމީހުންނެވެ( .އެއީ) ތިޔަ ަ

{للاوِِِى اِإ َٰل ِمغفرِِِ ٍو ِِّمنِوِِِبِّكم ِلجن ٍة ِىرِِِضهاِالسمالات ِلاْلوِِِض ِأىدتِ

ل متقيِ}

2

ތޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން
މާނައީ" :އަދިި ،

ފާފަފުއްސެވުން ލިބިގަތުމަށާއި ،އުޑުތަކާއި ބިންފަދަ ތަނަވަސްކަންހުރި ސުވަރުގެޔަށް
ށވެ! އެ ސުވަރުގެ ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ،
ތިޔަބައިމީހުން އަވަސްވެގަންނާ ެ
تقوىވެރިންނަށެވެ".

{لابق ا ِإ َٰل ِمغفرٍِِِِو ِ ِّمن ِوِِِبِّكم ِلجن ٍة ِىرِِِضها ِكعرِِِض ِالسماء ِلاْلوِِِضِ
أىدت ِل ذين ِهمن ا ِبال ـو ِلوِِِل وِِۚ ِ ٰذلك ِفضل ِال ـو ِيـؤتيو ِمن ِيشاءِِِۚ
لال ـو ِذل ِالفضل ِالعظيمِ}

3

ވރިރަސްކަލާނގެ
މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންގެ ެ

ގ
ތނަވަސްކަން އުޑާއި ބިމު ެ
ބގަތުމަށާއި ،އެތާނގެ ަ
ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުން ލި ި
1

ِهاِىمران139ِ:

2

ِهاِىمران133ِ:

3

حلديد21ِ:
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ށ ތިޔަބައިމީހުން ކުރިއަރައިދާށެވެ! އެ ސުވަރުގެ
ތަނަވަސްކަންފަދަ ސުވަރުގެޔަ ް
ވ
ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ،اللَّه އަށާއި ،އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށް އީމާން ި

ގ އިރާދަކުރައްވާ
މީހުންނަށްޓަކައެވެ .އެއީ اللَّهގެ فضلވަންތަކަމެވެ .އެކަލާނ ެ
އަޅަކަށް އެ فضلވަންތަކަން ދެއްވަތެވެ .اللَّهއީ ،ބޮޑުވެގެންވާ فضلވަންތަކަމުގެ
ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ".

ِبِقاتلِمعوِوِِِبـِّيُّ نِكثيرِِفماِلهن اِلماِأىابـهمِِفِلبيلِالِـوِ
{لكأيِّ ِّ
نِمنِن ٍّ
ب ِالاابرِِِينِ }
لما ِضعف ا ِلما ِالتكان اِۚ ِلال ـو ُِي ُّ

4

މާނައީ" :އެ

ކޅައީ ކިތައްކިތައް
ގންވާ ޖަމާޢަތްތައް ހަނގުރާމަ ު
އ ގިނަވެ ެ
ނަބިއްޔުންގެ އަރިހުގަ ި
ނަބިއްޔުންހޭ؟ ފަހެ ،اللَّهގެ މަގުގައި އެއުރެންނަށް ޖެހުނު ކަންތަކަށް އެއުރެން
ފިނޑިއެއް

ނުވިއެވެ.

އަދި ،އެއުރެން ނިކަމެއްޗެއްވެސް ނުވިއެވެ .އަދި،

(ދުޝްމަނުންގެ ކުރިމަތީގައި) އެއުރެން ބަލިކަށްޓެއްވެސް ނުވިއެވެ .ކެތްތެރިންދެކެ
اللَّه ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވެތެވެ".

ض اِمنِ
{فبماِوِِِمح ٍة ِِّمنِال ـو ِلنتَِلمِِِۚلل ِكنتِفظًّاِغ يظِالقِ ب َِلنف ُّ

ح لكِِۚ ِفاىف ِىنـهم ِلالتـغفرِ َِلم ِلشالوِِِهم ِِف ِاْلمرِِۚ ِفإذاِىزمتِ
ب ِالمتـ ِّك يِ}
فـتـ كل ِى ر ِال ـوِِۚ ِإن ِال ـو ُِي ُّ

ކަލޭގެފާނު

އޯގާވެރިވެވަޑައިގަތީ،

اللَّهގެ

5

މާނައީ" :އެއުރެންނަށް

ޙަޟްރަތުން

رحمةއެއްގެ

ލެއްވި

ސަބަބުންނެވެ .ހިތްޕުޅު ހަރުކަށިُ ،خلق ނުބައި ބޭކަލަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ވިނަމަ،

ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އެއުރެން ވަކިވެގެން ހިނގައްޖައީހެވެ .ފަހެ ،އެއުރެންނަށް

ِ4هاِىمران146ِ:
ِ5هاِىمران159ِ:

6
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ދ ދަންނަވާށެވެ!
ކަލޭގެފާނު عفوކުރައްވާށެވެ! އަދި ،އެއުރެންނަށް ފާފަފުއްސެވުން އެ ި
އަދި ،ކަންތަކުގައި

ނ
ކަލޭގެފާ ު

އެމީހުންނާ

މަޝްވަރާ

ކުރައްވާށެވެ!

ފަހެ،

ނ اللَّه އަށް
(ކަމަކާމެދު) ކަލޭގެފާނު عزم ކަނޑައަޅުއްވައިފިނަމަ ،ފަހެ ،ކަލޭގެފާ ު
ކރާ މީހުންދެކެ اللَّه ލޯބިވެ
ު
ވރުން ،وكيل
وكيل ކުރައްވާށެވެ! ހަމަކަށަ ަ
ވޮޑިގެންވެތެވެ".

{يِاِأيـُّهاِالذينِهمن اِاىِبِلاِلىابرِِِلاِلوِِِابط اِلاتـق اِال ـوِلع كمِتـف ح نِ}

6

ތކުރާށެވެ! އަދި،
މާނައީ" :އޭ إيمانވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ކެ ް
ނ
(دشمنންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމުގައި އެއުރެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް) ތިޔަބައިމީހު ް
ބލާ جهادކުރުމަށް
ނ މަގުތަކަށް ބަލަ ަ
ނ އަތުވެދާ ޭ
ކެތްތެރިވާށެވެ! އަދި ،دشمن ް
ހން اللَّه އަށް تقوىވެރިވާށެވެ! (އެއީ)
ށވެ! އަދި ،ތިޔަބައިމީ ު
ތައްޔާރީގައި ތިބޭ ެ
ތިޔަބައިމީހުން ދިންނަވައި نصيبލިބުމަށްޓަކައެވެ".

{إن ِالمنافقي ُِيادى ن ِال ـو ِله ِ ِخادىهم ِلإذا ِقام ا ِإَل ِالا ةو ِقام ِاِ
ي ة }
اَلِيـرِِِاءلنِالناسِلَلِيذكرِِِلنِال ـوِإَلِق ًِ
كس ٰ

7

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން،

ށ ކުރާ ކަހަލަ
ބހީ :އޮޅުވައިލުމަ ް
މުނާފިޤުން ،اللَّه އަށް އޮޅުވައިލަތެވެ( .އެ ަ

ޢަމަލުތައް

ކުރެތެވެ).

އެކަލާނގެ

އެއުރެންގެ

މައްޗަށް

އެ

އޮޅުވައިލުން

ށ
ރައްދުކުރައްވާ ހުށްޓެވެ .އަދި ،އެއުރެން ނަމާދަށް ތެދުވާއިރު ،މީސްތަކުންނަ ް
ކަންދައްކަމުން ކަންނެތްވެ ތިބެ ތެދުވެތެވެ .އަދި ،ވަރަށް މަދުން މެނުވީ ،އެއުރެން
اللَّه ހަނދުމައެއް ނުކުރެތެވެ".

6

ِهاِىمران200ِ:

7

ِالنساء142ِ:

7
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{انفرِِِلاِخفافًاِلثق ًاَل ِلجاهدلاِبأم الكم ِلأنفسكم ِِف ِلبيل ِال ـوِِۚ ِ ٰذلكمِ

خيـررِ ِلكم ِإنِكنتم ِتـع م نِ}

8

މާނައީ" :ލުއިކަމާއެކުގައްޔާއި ،ބުރަކަމާއެކުގައި،

ހންގެ މުދާތަކާއި،
ނ (ހަނގުރާމައަށް) ނުކުންނާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީ ު
ތިޔަބައިމީހު ް
ނށްޓަކައި ،އެގޮތް
ނ اللَّه ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން ަ
ނަފްސުތަކު ް
ނމައެވެ".
ނށް (އެކަން) އެނގޭކަމުގައި ވާ ަ
ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ަ

ބުލާު
ޔބުވ ަމށު ު ެއދު ު ީމހުާ ު ީ
ކާމި ާު
ކރިިުތ ު ަރ ޫ
ސލުާ ުެzގ ު ަޙީުދޘު ަތ ަކށު ު ަ
ނު ެޖހު.
ވިސ ަނ ު
ب ِإَلِ
ىن ِأِب ِهريـرو ِقِااِ قاا ِول ا ِال وِ ِ{ِ :ِ zالمؤمن ِالق ُّ
ي ِخيـرر ِلأح ُّ
ال وِمنِالمؤمنِالضعيفِ}

9

ތ اللَّه ރުއްސުންލެއްވި
މާނައީ :މާ ް

ول اِاهلل

أِب ِهريـرو ِ

ގ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
ެ

 zހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ނިކަމެތި މުއުމިނު މީހާއަށް ވުރެން ވަރުގަދަ

މުއުމިނު މީހާ اللَّه ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ".

8

ِالت بة41ِ:

9

ِولاهِمس مِكتابِ،بابِِ:فِاْلمرِبالق وِلتـركِالعجزِلاَللتعانةِبال وِلتـف يضِالمقاديرِل وِ،جـِِ/13صِِ،142

وقمِاحلديثِ 4816ِ:

8
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ِبِ{ِ:zنعمتانِِمغب رِنِفيهماِ
اسِوضيِِال وِِىنـهماِقااِِقااِِالن ُِّ
ىنِِابنِِىب ٍِ

الاحةِِلالفراغِ}ِ
كث ِيرِمنِِالناسِِ ِّ

10

ِب ِz
اس ِوضيِ ِال وِ ِىنـهما ِގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .الن ُِّ
މާނައީ :ابنِ ِىب ٍِ

ޣފިލުވެގެންވެއެވެ.
ތކާމެދު ވަރަށް ގިނަ މީހުން ާ
ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ދެ ނިޢުމަ ަ
އެއީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ހުސްވަގުތެވެ".

ِبِِzلِِرجِ ٍِلِِلهِ ِِيِعِظِوِ{اِغِتِنِمِِ
اسِوضيِِال وِِىنـهماِقااِِقااِِالن ُِّ
ىنِِابنِِىب ٍِ
ِ،لغِنِاءِكِِ
ِ،لىِحِتِكِ ِقـِبِلِ ِلِقِمِكِ ِ
س ِِ:شِبِابِكِ ِقـِبِلِ ِهِِرمِكِ ِ
خِسِاًِقـِبِلِ ِخِ ٍِ
ِ،لحِيِاتِكِِقـِبِلِِمِ ِتِكِ}
ِ،لفـِِراغِكِِقـِبِلِِشِغِِكِ ِ
قـِبِلِِفـِقِِركِ ِ

11

އވެ.
ގ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެ ެ
اس ِوضيِ ِال وِ ِىنـهما ِ ެ
މާނައީ :ابنِِىب ٍِ

ول اِاهلل

ސކަމެއް އައިސް ލައިގަތުމުގެ ކުރިން ފަސްކަމެއް
 zހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ފަ ް
ގ
ތބާ އަވަސްވެގަންނާށެވެ .ތިބާ މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ،ތިބާ ެ
ލިބިގަތުމަށް ި
ޅހެޔޮކަމުގެ ފައިދާ
ގ ކުރިން ދު ަ
ށވެ .އަދި ބަލިވުމު ެ
ގންނާ ެ
ޒުވާންކަމުގެ ފައިދާ ލިބި ަ
ނށެވެ.
ލިބިގަން ާ

އަދި

ފަޤީރުވުމުގެ

ކުރީގައި

މުއްސަނދި

ކަމުގެ

ފައިދާ

ނށެވެ.
ވމުގެ ކުރިން ހުސްވަތުގެ ފައިދާ ލިބިގަން ާ
ނށެވެ .އަދި އަވަދިނެތި ު
ލިބިގަން ާ
ނށެވެ".
އަދި މަރުވުމުގެ ކުރިން ޙަޔާތުގެ ފައިދާ ލިބިގަން ާ

ِ-ِ10ولاهِالبخاويِ:بابَِ:لِىيشِإَلِىيشِاآلخروِ،جـِ/20صِ/33وقمِاحلديث5933ِ:
11

ِمانفِابنِاِبِشيبةِ،جـِِ/8ص127

9
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ىن ِمعاذ ِبنِجب ٍلِ،قااِ:قاا ِول ا ِالِو َِ{ :zلِتـزلا ِقدماِىب ٍد ِيـ عِ
القيامةِحَّتِيسأاِىنِأوبعِخا ٍااِ:ىنِىمرهِفيماِأفـناه؟ِلىنِشبابوِفيماِ
أب ةه؟ ِلىن ِمالو ِمن ِأين ِاكتسبو ِلفيما ِأنـفقو؟ ِلىنِ ِى مو ِماذا ِىملِ
فيو؟}

12

މާނައީ :މާތް اللَّه ރުއްސުންލެއްވި

معاذ ِبنِجب ٍلِ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ول اِاهلل

z

ނސާނަކާވެސް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ހަތަރު ކަމަކާ
ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ކޮންމެ އި ް
ހދަކުރި ގޮތާއިބެހޭ
ލ ނުކުރެވި ނުދާނެއެވެ .އޭނާގެ ޢުމުރު ޭ
ބެހޭގޮތުން ސުވާ ު
ނވެ .ފައިސާ ހޯދި
ގތުން ެ
ނ ހޭދަކުރި ގޮތާއިބެހޭ ޮ
ވންކަ ް
ގޮތުންނެވެ .އޭނާގެ ޒު ާ
ނއަށް ލިބިފައިވާ
ގޮތާއި އަދި ފައިސާ ހޭދަކުރިގޮތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ .އަދި އޭ ާ
ހގޮތުންނެވެ".
ހފި ގޮތާއި ބެ ޭ
ޢިލްމުގެ ބޭނުން ި

ކާމި ާޔބގެުުރކނ ަތއުު ު
 .1اهللِتعاَل

ކ
ތިމާދެކެ ރުހިވޮޑިގެންފައިވާކަން އިޙްސާސް ކުރެވިއްޖެނަމަ ތިމާއަ ީ

ޞާލިޙު އަޅުވެރިއަކަށްވުން.
 .2ތިމާގެ ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ މީހުން ތިމާ އާއި ރުހިފައިވާކަން އެނގުން،
މހާ ،ފިރިމީހާއާއި ކުދިންނާއި އެއްބަނޑު ތިމާގެ
މައިންބަފައިންނާއި އަނބި ީ
ނށް ތިމާއަކީ
ށޓެރީން ަ
ތކުރާ މީހުންނާއި އަވަ ް
މީހުންނާއި އެކުގައި މަސައްކަ ް
"މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރާ ،އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހެއްކަން އެނގުން"

ِ12ولاهِالرتمذيِ،ماجاءِِفِشأنِاحلسابِلالقااصِ،جـِ/8ص443
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އ ދުރަށްގޮސް އުފާވެރި ކަމާއެކު ހިތްހަމަޖެހޭ
 .3ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ވިސްނުންތަކާ ި
ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން.
ރން .އެއީ ތިމާ
ރނިވި ޢަމަލުކު ު
ނނަށް ފައިދާ ކު ަ
ހ ް
 .4ތިމާގެ ޙަޔާތުގައި އެހެން މީ ު
ނތީއެވެ.
މަރުވެ ދިއުމުންވެސް އެކަން ފެންނަން އޮންނާ ެ

ބ ު
ބު
ކާމި ާޔބީ ެގ ަ
ުސ ަ
.1

ނ ކުރަން އެނގުން.
ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ވަގުތު ބޭނު ް

.2

ހެޔޮ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ތިމާގެ ހިތް އަބަދުވެސް އެދުން.

.3

ކިތަންމެ އުނދަގޫތަކަކާއި ކުރިމަތިވި ކަމުގައި ވިޔަސް މަންޒިލާއި ހަމައަށް
ދިއުން.

.4

ކޮންމެ

މަސައްކަތެއްގައި

ވެސް

ލަނޑުދަނޑި

ފާހަގަކޮށް

އެއަށް

ލން.
ވާޞިލްވެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވާ ބެ ު
.5

ލަނޑުދަނޑިއާ

ހަމައަށް

ދިޔުމަށްޓަކައި

ހ
ހަރުފަތަކަށްފަ ު

ހަރުފަތެއް

ގިރާކުރުން.
.6

ޙަޔާތުގައި ކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޙަޔާތުން ޢިބްރަތް ހޯދުން.

.7

ދ ކަމެއް
ފ ަ
ނ ރަނގަޅުނުވާނެ ،އަދި އެ ަ
ހިތް ނޭދޭކަމެއް ކުރަން އުޅު ް
ވ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ.
ކުރާނަމަ ،ގިނަފަހަރު އެކަށީގެން ާ
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ދމީހނގެުުސި ަފ ަތއު ު
ކާމި ާޔބީު ޯހ ާ
 .1ހީއެއްގެ އުޞޫލުން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެކަމެއް އެތަކެއް ފަހަރު ތަކުރާރު
ކުރުން.
 .2ރަނގަޅު ކަންކަމުގައި ފުރުޞަތު ހޯދާ ބެލުން.
 .3ކުރިއަށްދާ މަގުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާ ކެތްތެރިވުން.
 .4އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.
 .5ކަމަކަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ اللَّه އަށް ވަކީލުކުރުން.
 .6ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރުން.

ނ ު
ދ ަފއިުވާުބފޅ ު
ކާމި ާޔބުު ޯހ ާ
 .1ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ

أب ِالحاق ِالش ِيايي

މ ފިލާވަޅެއް
ކޮން ެ

ވެސް  100ފަހަރު ތަކުރާރު ކުރައްވާ.
ޝ
ރން ،ޢި ާ
 .2الشيخِحممدِاْلميِالشنقيطي މައްސަލައެއް ހޯދާ ދިރާސާ ކު ު
ނަމާދުން ފެށިގެން އަނެއް ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދާއި ހަމައަށް ދެމިގެން
ދިޔަ.
 .3އަޞްޙާބު ބޭކަލެއް ކަމަށްވާ

جابر ِبن ِىبد ِاهلل

ހޯދުމަށްޓަކައި އެއްމަސް ދުވަހު ދަތުރު ކުރެއްވިއެވެ.
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.4

ليد ِبن ِاملسيب

ރޭގަނޑު ދެބައިވެއްޖެނަމަ ނުނިދާ އަޅުކަމުގައި ފަތިސް

ވަންދެން ދެމިހުރެއެވެ .އަދި ހަމަ  60އަހަރު ވަންދެން ނަމާދު ކުރިއިރު
އ ނުވެއެވެ.
ޙަރަމްބަން ތަކުބީރު ފާއިތުވެފައެ ް
.5

ِإدويس
ىبد ِاهلل ِبن ِ

ގޭގެ ކަނެއްގައި  4000ފަހަރު ޤުރްއާން ޚަތިމު

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ފތް ކިޔާފައި
ވން ދުވަސްވަރު ޮ 20،000
ގ ޒު ާ
 .6އިބްނުލް ޖައުޒީ އޭނާ ެ
ވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
.7

اإلماعِالذهِب

ވދާޅުވަނީ ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ
ި

 700ފަހަރު ބުޚާރީ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ .އަދި

شافعر

ގ
ެ

ِأى ا ِالفقو

ކިޔާފައިވާކަމަށެވެ.

ފޮތް

ކަމަށްވާ

اإلماعِابنِىطية

اإلماع ِاملذىنِ ،اإلماعِ

"الرلالة"

اإلماع النسائرِ ،ىحيح ِمس م

500

ފަހަރު

ހރު ކިޔަވާ
 100ފަ ަ

ވިދާޅުވިކަމަށް ވެއެވެ.
 .8ކަރަންޓް އުފެއްދި ތޯމަސް އެޑިސަން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ
ފއިވެއެވެ.
އަތުން  5000ބެޓްރީ ހަލާކުވެ ަ

ނ ު
ކ ުއުކރވާ ަފ ިއވާުުކާ ިމ ާޔބުުބފޅ ު
ސރ ަތ ެ
އިނ ާ
ސނިއ ަޔުަތށުު ެހޔުު ައ ަ
 .1ކީރިތި

ول اِاهلل

ވ ޝަރީޢަތާއި
 zގެ ރިސާލަތާއި ،އެކަލޭގެފާނު ގެންނެ ި

އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މާތް އަޚްލާޤު.
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.2

أب بكر وضي ِاهلل ِىنو

ކުރައްވާފައިވާ

ގިނަގުނަ

ހެޔޮކަންތަކާއި

އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ކުރައްވާފައި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތައް.
.3

ىمر ِوضي ِاهلل ِىنو

ދލުވެރިކަމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކަވާފައިވާ
ގެ ޢަ ު

ލާމަސީލު މިސާލެއް.
.4

ىبدِاهللِبنِىباس وضيِاهللِىنو

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގައި ކުޅަދާނަކަން.

މއި ވިސްނުންތެރި ލީޑަރޝިޕް
ހތްވަރުގަދަކަ ާ
 .5خالدِبنِلليدގެ ި
 .6ނަޙޫގެ ޢިލްމުގައި ސީބަވައިހިގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު.
 .7ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ ޖަމަޢުކުރެއްވުމުގައި އަލްއިމާމުލް ބުޚާރީގެ ކުޅަދާނަކަން.
.8

اإلماعِأب

މއި ވަރުގަދަ ވިސްނުންތެރިކަން.
ِخنيفة ެގ ކުޅަދާނަކަ ާ

 .9އަލް އިމާމުއް ޝާފިޢީ އަކީ އުޞޫލުލް ފިޤްހުގެ އިމާމު.

 .10اإلماعِأمحد

ސަނަދާއި އެކު އެއްލައްކަ ޙަދީޘް ދަސްކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރިހަމަ

ޙަދީޘް ފޮތްތައް ލިޔުއްވި.

 .11اإلماع ِالطبي

ރޢީ ޢިލްމަށް
އވާ ޢިލްމުގެ ސަބަބުން ޝަ ު
ލބިފަ ި
އަށް ި

ކން.
ލިބިފައިވާ ބަރަކާތްތެރި ަ

 .12اإلماعِالن لي

ހދަ ކުރެއްވި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޢިލްމީ
ދުނިޔޭގައި ޭ

ޚަޒާނާ މުއްސަނދި ކުރައްވާފައިވޭ.
ނ
 .13އިބްނު ޚަލްދޫން ލިޔުއްވާފައިވާ "އަލްމުޤައްދިމާ" ކިޔުނު ފޮތުގެ ސަބަބު ް
އެތައް ބައެއް ލޯހުޅުވިގެން ދިޔަ.
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ށެުވ! ު
ނ ެު
ކާމި ާޔބު ެއދ ީމހާު ަދނ ާ
.1

ކާމިޔާބަކީ ހަދިޔާއެއް ފަދައިން މީހަކު ދޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .އަދި
މަސައްކަތަކާއި ނުލައި ލިބޭނެ ޝަރަފެއްވެސް ނޫނެވެ .ކާމިޔާބާ ހަމައަށް
ވރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ނނަމަ ގަދައަޅާ ހިތް ަ
ދާން ބޭނު ް

.2

ގ ހިނގާ ހުންނަ
ކވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ހިނ ަ
ގތަ ީ
އިރު ،ވައި ،ފެން އަދި ވަ ު
ޓ ހުންނަނީ
ތަކެއްޗެވެ .ވީމާ ،އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި ތިމާ ހުއް ި
ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

.3

ބނެއެވެ.
ނނީ އެހެން މީހުންގެ އިޙްތިރާމެއް ނުލި ޭ
ކާމިޔާބު ހޯދާ މީހުންނަށް ޫ

.4

މސައްކަތް
މ އެކަމަކަށް ަ
ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް اللَّه އަށް ވަކީލުކޮށް ތި ާ
ކުރާށެވެ.

.5

ތ ނަގާ ނުލާށެވެ.
ފައިދާއެއް ނެތް ގޮތެއްގައި ވަގު ު

.6

ކ ޢިބްރަތް
މކަށް ހަދާށެވެ .ތަންތަން ބެލުމަ ީ
ތިމާގެ ހަމަހިމޭންކަން ވިސްނު ަ
ޙާޞިލްކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭށެވެ .ތިމާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ޛިކްރު
ކުރުން ކަމުގައި ހަދާށެވެ.

.7

މ
އެންމެ މިނެޓަކީވެސް ކިހާވަރެއްގެ އަގުހުރި އެއްޗެއްކަން ނުދަންނަނީނަ ަ
ތިމާއަކީ ކާމިޔާބީގެ މަގުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ މީހެއް ނޫނެވެ.

.8

ޞާލިޙު އަޅުންގެ ސިޔަރަތާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމާއި އެކު ކިޔުމަށް
އާދަކުރުން.

.9

ޙަޔާތުގެ އެއްވެސް ވަގުތުކޮޅެއް ފައިދާނެތް ގޮތަކަށް ދޫ ނުކުރާށެވެ.

 .10ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ކައިރީގައި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
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އޅެން ދަސްކޮށްދޭށެވެ.
 .11ތިމާގެ ދަރިންނަށް އަމިއްލައަށް ު
ހދާށެވެ.
 .12ގިނަގިނައިން ހީސަމާސާކޮށް ނު ަ
 .13ހުރިހާ ކަމެއްގައި މާތް اللَّه އަށް އިތުބާރު ކުރާށެވެ.

ކާމި ާޔބުުކ ަިޔުވާުކ އޖެއގެުުސި ަފ ަތއު ު
.1

ހިންމަތާއި މިންނަތާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާއެކު ވަރުބަލިކަމާ ކަންނެތްކަމާ
ދުރުހެލިވުން.

.2

ށ ހެޔޮކޮށް
ނނަ ް
އންބަފައި ް
ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް اللَّه އަށް ތަޤްވާވެރިވެ ،މަ ި
ހިތައި ،މާތް اللَّه އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤުން
ށއި ރަޙްމަތްތެރިންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.
ޒީނަތްތެރިވުން .މުދައްރިސުންނަ ާ

.3

މަތީ ވަނަތައް ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުން.

.4

ނ އިނުމާއި
މުދައްރިސް ފިލާވަޅު ޝަރަޙަކޮށްދޭ ވަގުތު ކިލާހުގައި ހިމޭނު ް
ބހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުން.
އޮޅުން ނުފިލާ ކަންތައްތަކާ ެ

.5

ކރުން.
ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ވަގުތު ހޭދަ ު

.6

ނ ފޮތްތައް ދިރާސާކޮށް ބެލުން.
ކިޔަވާ ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެ ް

.7

ފަރްޟު ފަސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި މިސްކިތުގައި އަދާކުރެވޭތޯ ބެލުން.

.8

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކީރިތި ޤުރްއާނުން ބައެއް ކިޔެވުމާއި ހެނދުނާއި
ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔުން.

.9

ވިޔާނުދާ ރަޙްމަތްތެރިންނާ ދުރުހެލިވުން.

 .10ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ސާފު ތާހިރުކަމަށް ލޯބިކުރުން.
 .11ގޯސް ވިޔާނުދާ ސިފަތަކާއި ބަސްތަކުން ދުރުހެލިވުން.
 .12ޙަރާމް ކުރެވިފައިވާ މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތަކުން ދުރުވެ ހުރުން.
 .13އިސްލާމީ ރިވެތި މާތް އަޚްލާޤުން ޒީނަތްތެރިވުން.
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ސަުފ ަތއު ު
ިސއގެު ި
ކާމި ާޔބުމ ަދއރ ެ
 .1ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން.
 .2ދަރިވަރުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.
ނ
ނންކޮށްގެ ް
ތ ބޭ ު
 .3ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދިނުމާއި ފަސޭހަގޮ ް
ދނުން.
ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި ި
ލގައި ސީދާވެ
ބހާއި ޢަމަ ު
ލއް ކަމުގައިވުންަ ( .
 .4ތިމާއަކީ ދަރިވަރުންނަށް މިސާ ެ
ހުރުން)
 .5ކިބުރުވެރިކަމާއި ބޮޑާކަމުން އެއްކިބާވުން.
 .6ކިޔަވައި ދިނުމާއި ތަރުބިޔަތު އެކުއެކީގައި ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި
ދިނުން.
 .7ތިމާއަކީ ދަރިވަރުންނަށް އޯގާތެރި ވަފާތެރި މީހަކަށްވުން.
 .8ތިމާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ހަމަހަމަވުން.
ރވަރުން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރުން.
 .9ތަރުބަވީ ޘަޤާފީ ކަންކަމުގައި ދަ ި

ސަުފ ަތުއ ު
ކާމި ާޔބުމު ަވއ ަޒ ެފއެުގު ި
 .1اللَّه އަށް ބިރުވެތިވެ ތިމާކުރާ މަސައްކަތުގައި އިޚްލާސްތެރިވުން.
 .2ތިމާއަށް ލިބޭ މުސާރައަކީ ޙަލާލު އެއްޗަކަށްވޭތޯ ބެލުން.
 .3ރިޝްވަތާ ދުރުވެހުރުން.
 .4ޙަރާމް

ގޮތުގައި

ހޯދާ

ފައިސާއިން

މަނާވެގަތުން.
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ކާން

ނ
ދިނުމު ް
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 .5ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް އަވަހަށް ނިންމުން.
ނށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެކަންތައް ކޮށްދިނުން.
 .6ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުން ަ
ކ
 .7ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންނާއެކު ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ހިނިތުންވުމާއެ ު
މުޢާމަލާތުކުރުން.
ގތު އަމިއްލަ
 .8ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ އާލާތްތަކާއި ވަޒީފާގެ ވަ ު
ނން ނުކުރުން.
ކށް ބޭ ު
ބޭނުންތަ ަ
ހއްޓުން.
 .9މަސައްކަތުގެ ވަގުތަށްފަރުވާ ބެ ެ
ނކުރުން.
 .10ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި މުދާ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ު
 .11ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި އެހެން މީހުން ކުރާ މަސައްކަތާ ނުބެހުން.
 .12މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގައި ތިބޭ އިސްވެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން.
މއި ޗުއްޓީ ހޭދަ ނުކުރުން.
 .13ބޭކާރު ގޮތްގޮތުގައި ޗުއްޓީ ނެގު ާ
އ އަމިއްލަ
ވގުތު ބޭރުގައި ހޭދަ ނުކުރުމާ ި
 .14ވަޒީފާގެ ވަގުތުގައި ،ގިނަ ަ
މަސައްކަތް ނުކުރުން.

ކާމި ާޔބުު ިފރި ެއއެުގުސި ަފ ަތުއ ު
 .1އުފާވެރިކަމާއެކު

އުޅުމާއި

ލޯތްބާއި

އިޙްތިރާމާއެކު

ށ
އަނބިމީހާއަ ް

މުޢާމަލާތުކުރުން.
ވސް ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތު ނުކުރުން.
 .2އަނބިމީހާގެ ހިތުގައި ޖެހޭ އެއް ެ
ނޖެހޭ ވަގުތު
ދ ް
މހާއަށް ޭ
ނނޭ ކިޔާފަ އަނބި ީ
ބ ް
 .3ދުވާލުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބަ ު
ބޭކާރު ނުކުރުން.
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ކމާއި ސާފު
ނނަ ހިނދު އަބަދުވެސް ހުންނަންވާނީ ރީތި ަ
 .4އަނބިމީހާއަށް ފެ ް
ތާހިރުކަމާއި ހިތްހެޔޮ ކަމާއެކު.
ށ ނުހެދުން.
 .5އަނބިމީހާއާ ޖަދަލުކޮށް ޒުވާބުކޮ ް
މއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ވާހަކަ އަބަދު
 .6އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އުނިކަ ެ
ނުދެއްކުން.
 .7ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި މަޢާފު ކުރުމަކީ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުވާނެ
ކަމެއް.
 .8ފިރިމީހާގެ

ޙަޔާތުގައި

އަނބިމީހާއަކީ

ވަރަށް

މުހިންމު

މީހެއްކަން

އަންގައިދިނުން.
 .9ޢާއިލީ ސިއްރުތައް ބޭރު ނުކުރުން.
.10

ނނާނެކަން
ހ ް
ހގަކޮށް ނުރަނގަޅު ކަންކަން ު
އަނބިމީހާގެ ރީތި އާދަތައް ފާ ަ

ވ
ނ ފެންނަ ހިނދުގައިވެސް އެކަމަށް ކެތްތެރި ެ
ކ ް
މ ނުޖެހޭ ކަން ަ
ދަނެ ހިތްހަ ަ
އެކަންކަން ބަލައިގަތުން.

ބއެުގުސި ަފ ަތުއ ު
ކާމި ާޔބުަުއތު ެު
ލ
ނ ހަމައެކަނި ފިރިމީހާއަށް ޚާއްޞަކޮށް ،ހި ޭ
 .1ތިމާގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާ ބެލު ް
ފިރިހެނަކަށް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ޚާއްޞަ ނުކުރުން .ތިމާގެ ސާފު
ތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ އަބަދުވެސް ވިސްނުން.
 .2ޢާއިލީ ސިއްރުތައް އެއްވެސް މީހަކަށް ކިޔައި ނުދިނުމާއި ،ފިރިމީހާގެ
ނނަ ރުޅިވެރިކަމަށް ކެތްތެރިވުން.
ފަރާތުން ބައެއް ފަހަރަށް ފެ ް
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ނ
ހ ް
 .3ފިރިމީހާއާ ދޭތެރޭ އޯގާތެރިކޮށް ހިތުމާއި މަޑުމޮޅިކަމާއި އެކު ރިވެތި ބަ ު
މުޢާމަލާތު ކުރުން.
ނ
 .4ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު އިޙްސާންތެރިކަމެއް ވެފައިވާނަމަ ،އެކަ ް
ޤަބޫލުކުރުން.
ދން.
 .5ޝަރުޢީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ވަރިއަށް ނޭ ު
ހގެ ހުއްދަ
ނ ނަމަ ،ފިރިމީ ާ
ޔކު ގެއަށް ގެން ަ
ހލޭ ބަ ަ
 .6ގެއިން ބޭރަށް ދިޔުމާއި ި
ހޯދުން.
 .7ފިރިމީހާ ނެތް ތަނެއްގައި اللَّه އަށް ބިރުވެތިވުމާއި ،އަދި ފިރިމީހާއަށާއި
މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރި ނުވުން.
 .8ފިރިމީހާގެ ވަޒީފާއާ ލިބޭ މުސާރާއާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ޖެހުން.
 .9ފިރިމީހާ ރުޅިއައިސްފަ ހުންނަ ވަގުތު ތަކުގައްޔާއި ،ބަލިވެފައި އޮންނަ
ވަގުތުގައްޔާއި

ވަރުބަލިވެފައި

ހުންނަ

ވަގުތު

އ
ކަންކަމުގަ ި

މަޝްވަރާ

ނުކުރުން.
ތ ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ
 .10އަނބިމީހާއަކީ ދަރިން ތަރުބިޔަ ު
މީހެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދަރިން ތަރުބިޔަތު ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ފިރިމީހާއަށް
ނން.
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި ު

މަންމައަކީ ޞާލިޙު

ދަރިންވެސް ގިނަފަހަރު ރަނގަޅުވާނެތީއެވެ.
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ނ
އ ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބު ް
 .11ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ވަޒީފާއެ ް
ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ބަސް ނުކިޔުން.

ސ ަފ ަތުއ ު
ބއ ަޕު ެއއު ެގުު ި
ކާމި ާޔބުު ަ
މނާއަކަށްވުން.
 .1ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށް ތިމާއަކީ ނަ ޫ
 .2ދުވާލަކު ކޮންމެވެސް ވަގުތު ކޮޅެއް ކުދިންނާއެކު ހޭދަކުރުން އަދި އެކުދިންގެ
ކިޔެވުމާއި ތަރުބިޔަތާ ބެހޭގޮތުން ނަޞޭޙަތްތެރިވުން.
ހިތްހަމަ

 .3އުފާވެރިކަމާ

ޖެހުމާއެކު

ކޮންމެވެސް

ވަރަކަށް

މަޖާކޮށް

ސަމާސާކުރުން.
މލު ސީދާވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަން ދަތުން.
 .4ކުދިންގެ ކުރިމަތީގައި ބަހާއި ޢަ ަ
 .5ޢާއިލީ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމުގައި ފައިސާ އިސްރާފު ނުކުރުން.
 .6ޢާއިލީ ކަންކަމުގައި އުފާ ފާޅުކުރާއިރު އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ
ގޮތަށް ކަންތައްކުރުން.
 .7އިސްލާމީ

އުޞޫލުތަކުގެ

މަތީގައި

ދަރިން

ތ
ތަރުބިޔަ ު

ކުރުމަށް

އަހަންމިއްޔަތުކަން ދިނުން.
 .8ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކީ ޢާއިލާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދުވަހަކަށް ހެދުމާއެކު
ވން.
ކުދިންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރި ު
 .9މަހަކު އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ޢާއިލީ ދަތުރެއް ރާވާ އެކަން ތަންފީޒުކުރުން.
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 .10އެހެން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުދިންނާ މުޚާޠަބުކޮށް އެކުދިންގެ އަގުވެއްޓޭ
ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުން.
އކުމާއި މުޢާމަލާތު ކުރުން.
 .11ރީތި ބަހުން ކުދިންނާ ވާހަކަ ދެ ް
ނ
ޅންނާ ގުޅު ް
މ ބޭފު ު
ތނުގެ މުހިން ު
 .12ކުދިން ކިޔަވަމުންދާ މަދްރަސާ ފަދަ ތަން ަ
ބަދަހި ކުރުން.
ގޅު އިނާމެއް
ބމުން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ރަނ ަ
ލ ު
ނތީޖާ ި
 .13ކަންކަމުން ރަނގަޅު ަ
ކުދިންނަށް ދިނުން.

ނުގތު ަތުއ ު
ދ ެު
ކާމި ާޔބީެުގު ަމގ ަގއިު ެއހީ ެތރިުު ެވވި ާ
ކގެ މަތީގައި
ލތަ ު
 .1އިޚްލާޞްތެރި ބައްޕައެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ،ރަނގަޅު އުޞޫ ު
ކުދިން ތަރުބިޔަތު ކުރުމާއި ނަސޭހަތްތެރިވުން.
 .2ތެދުވެރި މަންމައެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ކުދިން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންކަމުގައި
ދނުން.
ކުދިންނަށް ހިތްވަރާއި ސާބަސް ި
 .3ހެޔޮލަފާ

ޖީލެއް

ބިނާކުރުމުގައި

މުޖްތަމަޢުގެ

ކަމުވޮށިގެންވާ

މީހުން

އެހީތެރިވުން.
ނ އިޙްތިރާމް
ތ ް
 .4ހެޔޮ ކަންކަމުގައި ކުރިއަރައިދާ މީހުނަށް މުޖްތަމަޢުގެ ފަރާ ު
ކުރުން.
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ރގތު ު
ކާމި ާޔބުުމީހނުު ަވގތުުހ ަދކ ާ
ސ ވަގުތެއް
ތ ގޮތަކަށް ޙަޔާތުން އެއްވެ ް
 .1އެއްވެސް ކަހަލަ ފައިދާއެއްނެ ް
ދޫނުކުރުން.
 .2ނިދުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ނަފްސު މުހާސަބާކުރުން.
 .3ފަރްޟު ފަސް ނަމާދު މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށް އާދަކުރުން.
 .4ދުވާލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޓައިމް ޓޭބަލެއް ހެދުން.
 .5ޞާލިޙު އަޅުންގެ ސީރަތާއި ތަރުޖަމާތައް ކިޔުން.
 .6ކޮންމެ

ދުވަހަކުވެސް

ޤުރްއާނުން

ކޮންމެވެސް

މިންވަރެއް

ކިޔެވުމަށް

އާދަކުރުން.
 .7ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފޮތް ދިރާސާކުރުމުގެ ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކުރުން.
 .8ބޭކާރު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ހީސަމާސާ ކުރުމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކުޅިވަރުތައް
ކުޅުމުގައި ދުވާލުގެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުން.
ރށް ވަގުތު ހޭދަ
 .9ކެއިން ބުއިމަށްވެސް އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތަށްވުރެ އިތު ަ
ނުކުރުން.
 .10ބޭކާރު ގޮތުގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަ ނުކުރުމާއި ރޭގަނޑުގެ ނިދުން
ލަސް ނުކުރުން.
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ރ ެށ ެވ! ު
ސށުު2ސވާލުކ ާ
ުނފ ަ
ލ ަ
ކނމެުދ ަވ ަހކ ެވސު ައމިއ ަ
ށލާށެވެ! "މިއަދު
ސ  .1ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ފަތިސްނަމާދަށްފަހު މިސުވާލުކޮ ް
ކުރާނީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟ އަދި މިއަދުގެ ތާވަލަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
ސ  .2ނިދުމުގެ ކުރިން މިސުވާލު ކުރާށެވެ! "ނިމިގެން ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަހު
ށ
ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟ އަދި ކަންކަން ކުރެވުނީ اللَّه ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަ ް
ތޯއެވެ؟"
ނިމިގެން މިދިޔަ ދުވަހު ތިމާއަށް ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ اللَّه ތަޢާލާ
ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވުނުތޯ؟
އ ކުރެވުނުތޯ؟
ތށް ކަންތަ ް
 މައިންބަފައިން ރުހޭގޮ ަނ އެދޭގޮތަށް ކުރެވުނުތޯ؟
 އަނބިދަރިންގެ ކަންތައް އެމީހު ް މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކުރެވުނުތޯ؟-

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔުނުތޯ؟

-

އެއްވެސް ކަހަލަ ފާފައަކަށް އަރައިގަނެވުނުތޯ؟

-

އެއްވެސް ވަރަކަށް اللَّه އަށް ދުޢާ ކުރެވުނުތޯ؟
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