
 



 

 

 

 

 

 

 

 މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ލިޔުދީ:

 ޢަލީ ޒައިދުކ މުޙައްމަދު ސިދާދް މުރާޖަޢާކުރީ:

 ޢަޒްމީދް ރަޝީދުކ މުޙައްމަދު ސިދާދް ލޭއައުޓް:

 



އަހަރެދް ކޮދްމެ ކަމެއް ކުރަދް ފަފާއިރު 

 ކިޔަމެވެ.

ِاللِِِِبْسمِِ
 

ފުޅުދް ދަދްގެ هللا މާތް "

 1"(.)ފަފަމެވެ
                   

 .87سورةِالّرمحنِ:1ِ



 

ވާ ހިދދު އަހަރެދް މުސްލިމަކާ ބައްދަލު

 ކިޔަމެވެ.

 

 َعَلْيُكمِْ السَّاَلمُِ
 

 

 2"ތިބާއަފް ސަލާމަތްކަދް ހުއްޓެވެ."

                   
 .448حةِ،ِالصحي887األدبِاملفردِِالبخاري2ِ



ކަމެއް ކުރަދް މުސްތަޤްބަލުގައިއަހަރެދް 

 ޚިޔާލުކުރާދަމަ ކިޔަމެވެ.

 

ِِإْنَِشاَءِاللُِ
 

 ...އިރާދަކުރެއްވިއްޔާهللا "

 3"(.)އެވެ

                   
 .32ِِ،34سورةِالكهفِ:3ِ



 
 އަހަރެދްދަފް އެދްމެ މަތިވެރި ކަލިމައަކީ

إَِلَوِِإالَّ ِ،اللُِِالَِ
هللا " ُُمَمٌَّدَِرُسوُلِاللِِ

ފިޔަވައި ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަދްވެވޭ 

އިލާހަކު ދުވެއެވެ. އަދި 

ގެ هللاމުޙައްމަދުގެފާދީ 

 "ރަސޫލާއެވެ.

 



ރަސޫލާގެ ދަދްފުޅު އަޑުއިވޭ ހިދދު ކީރިތި 

 އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

َِعَلْيوِِِاللَُِِصلَّى
َِوَسلَّمَِ

 

 އެކަލޭގެފާދަފް ސަލާމާއިهللا މާތް "

 4"ވެ!ދޭދޞަލަވާތް ލައްވާ

 
                   

 .65سورةِاألحزاب:4ِِ



 

 އަހަރެދް ދިދީދް ހޭލާހިދދު ކިޔަމެވެ.
َِأْحَيانَاِالَِّذيِلِلَّوِِ اْلَْْمدُِ
َِوِإلَْيوِِِأََماتَ َناَِماِبَ ْعدَِ

 النُُّشورُِ
 އެބަހީ:އަހަރެމެދް މަރުގެދްދެވުމަފްފަހު )"

މަފްފަހު( ގޮތް މެދުވެރިކުރެއްވުދޭދޭދި

 އަލުދްއެބަހީ:އަލުދް ދިރުއްވެވި )

 هللاމާތް ގޮތް މެދުވެރިކުރެއްވި( ދޭހޭލެވޭ



 

އަފް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. އަދި އަހަރެމެދް  

ދްވަދީ ޔުއެދބުރި ދި)މަރުވުމަފްފަހު(

 5"އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަފެވެ.

 

 

  

 

 

 
                   

 3833،ِومسلم5233ِالبخاري5ِِ



 

 އަހަރެދް ފާޚާދާއަފް ވަދްދައިރު ކިޔަމެވެ.

ِِمنََِِأُعوُذِبكَِِِإّنِِِاللَُّهمَِّ
 َواْْلََباِئثِِِاْْلُُبثِِ

 

ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  އޭ"

ދުބައިވެގެދްވާ ފިރިހެދް ޝއިޠާދުދްދާއި 

ދުބައިވެގެދްވާ އަދްހެދް ޝައިޠާދުދްގެ 

ކިބައިދް ރައްކާތެރިކޮފްދެއްވުމަފް އެދި 



ގެ ޙަޟްރަތަފް هللاމިއަޅާ އިބަ

 6"ދަދްދަވަމެވެ.

 

 

 

  

 

 

 

 

                   
 .286(ِبرقم34372ِ)ِ،ِومسلم343ِ(ِبرقم3446ِ)البخاري6ِِ



 

ފާޚާދާއިދް ދުކުދްދަ ހިދދު އަހަރެދް 

 ކިޔަމެވެ.

 

 َنكَُِغْفرَا
 

ގެ هللا މިއަޅާގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަފް އިބަ "

 7"އެދި ދަދްދަވަމެވެ. ދްޙަޟްރަތު

 

                   
 .233،ِوابنِماجة23ِ،ِوأبوداود8ِالرتمذي7ِِِ



 ގެއިދް ދުކުދްދަ ހިދދު އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

 

ِاللَِِِعَلىِتَ وَكَّْلتُِِاللِِِِبْسمِِ
 بِاللِِِِإالَِّقُ وَّةََِِوالََِِواَلَحْولَِ

 

( މިއަޅާ .ގެ އިސްމުފުޅުދް )ފަފަމެވެهللا "

هللا ރަމެވެ. އަދި އަފް ވަކީލުކުهللا އިބަ 

ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަފް އެއްވެސް 

 8"ބާރެއް އަދި ގަދަފަދަކަމެއް ދުވެއެވެ.

                   
 .24363،ِوانظرِصحيحِالرتمذي2438ِ(ِبرقم64483ِ،ِوالرتمذي)6384(ِبرقم44236ِأبوِداودِ)8ِ



 

 މިސްކިތަފް ވަދްދަ ހިދދު އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

َِوالسَّاَلم9ُِ،ةَُِوالصَّالَِِبْسِمِالِلِ
ِِلِِافْ َتحِِْاللَُّهم10َِّ،اللَِِِرُسولَِِِعَلى

 11َرمْحَِتكَِِأَبْ َوابَِ

 

( އަދި .ފުޅުދް )ފަފަމެވެގެ އިސްމުهللا "

މައްޗަފް ޞަލަވާތާއި  ގެރަސޫލާގެ هللا 

                   
 ،ِوحسنوِاأللباّن.77ابنِالسين9ِِ

 .634برقم3/637ِِ،ِوانظرِصحيحِاجلامع456ِبرقم3/335ِِأبوِداود10ِِ
 .883،ِوابنِماجةِبرقم832ِبرقم3/484ِِمسلم11ِِ



އިބަ  !އެވެهللا އޭ ސަލާމް ހުއްޓެވެ. 

ތައް ކޮޅުމަތުގެ ދޮރުއިލާހުގެ ރަޙް

 "ވެ!ދޭދވާވައްހުޅުމިއަޅާއަފްޓަކައި 

 

 

 

 

 

 

 



 މިސްކިތުދް ދުކުދްދަމުދް އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

 

ىَِوالسَّاَلُمَِعلَُِةَِوالصَّالَِ،ِبْسِمِاللِِ
اللَُّهمَِِّإِّنَِأْسأَُلَكِِ،َرُسوِلِاللِِ

ِِمْنَِفْضِلكَِ
 

 އަދި ( .ގެ އިސްމުފުޅުދް )ފަފަމެވެهللا "

ޞަލަވާތާއި މައްޗަފް  ގެރަސޫލާގެ هللا 

. އިބަ އިލާހުގެ ސަލާމް ހުއްޓެވެ



މިއަޅާ  ފަޟްލުވަދްތަކަމުދް )ދެއްވުމަފް(

 12"އެދި ދަދްދަވަމެވެ.
 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 .34338،ِوانظرِصحيحِابنِماجة882ِابنِماجة12ِِ



 ހަރެދް ކިޔަމެވެ.ގެއަފް ވަދްދަ ހިދދު އަ

 

ِِبْسِمِاللِِوََِوجلََْناِِ،ِبْسِمِاللِِ
ْلَناَِخَرْجَنا َِوَعَلىَِربِ َناِتَ وَكَّ

 

ގެ هللا އަހަރެމެދް ވަދްދަދީ "

އިސްމުފުޅުދް )ފަފަމުދް( ދެވެ. އަދި 

 ގެ އިސްމުފުޅުދް هللا ދުކުދްދަދީވެސް 

 



 

އަހަރެމެދް އަދި )ފަފަމުދް( ދެވެ. 

 13"ވެ.އެ އިލާހަފެ ވެސްވަކީލުކުރަދީ

 

 

 

 

 

 

 

                   
 (37،ِوحسنِإسنادهِالعالمةِابنِبازِيفِ"حتفةِاألخيار"ِ)ص.6385ِبرقم4/236ِِأبوِداود13ِِ



 

 ކާދްފެފުމުގެކުރިދް އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

 

 اللِِِِبْسمِِ
 

 14"(ގެ އިސްމުފުޅުދް )ފަފަމެވެ.هللا "

 

 

                   
 .3/358،ِوانظرِصحيحِالرتمذي3767ِبرقم4/377ِِ،ِوالرتمذي2858ِِ،ِبرقم2/248أبوِداود14ِِ



 ކައިދިމިގެދް އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

اْلَْْمُدِلِلَِّوِالَِّذيَِأْطَعَميِنِ
َىَذاَِوَرَزقَِنيِوِِمْنَِغْْيَِِحْوٍلِ

قُ وٍَّةِ ِِميِنَِوالَِ
 

އަފް هللا ކެތި ދެއްވި މާތްމިއަޅާއަފް މިކާތަ"

މިއަޅާގެ  ހީއެ އިލާ ޙަމްދު ހުއްޓެވެ.

 އާރެއްބާރެއް ދެތް އެއްވެސް 

 



 

އްވި ރެމިއަޅާއަފްމިކާތަކެތި ރިޒުޤުކުހާލު

15"އިލާހެވެ.

                   
،ِوانظرِصحيحِالرتمذي2376ِ،ِوابنِماحةِبرقم2467ِ،ِوالرتمذيِبرقم4332ِأبوِداودِبرقم15ِِ

2/368. 



ކޮފްދީފިދަމަ ހެޔޮކަމެއްއަހަރެދްދަފް މީހަކު 

 އަހަރެދް ބުދަމެވެ.

 

 َخْْياِ ِاللَُِِجَزاكَِ
 

އަފް ހެޔޮ ދަރުމަ ތިބާهللا ތް މާ"

 16"ދެއްވާފިއެވެ!

 

 

                   
 .34333الرتمذيِِ،ِوِصحيح5344،ِوانظرِصحيحِاجلامع3326ِالرتمذيِبرقم16ِِ



 

 ކިދބިއްސެއް އެޅިއްޖެދަމަ އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

 

 لِلَّوِِِْمدُِاْلَِْ
 

 17"އަފް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ!هللا މާތް "

 
                   

 .5334(ِبرقم8/336ِالبخاريِ)17ِ



ފް ފަހު މީހަކު ކިދބިއްސެއް އެޅުމަ )އެހެދް(

ދަފް އަހަރެދް)މިފަދައިދް( ކިޔާ އަޑުِلِلَّوِِِْمدُِاْلَِْ

 ކިޔަމެވެ. އިވިއްޖެދަމަ

 

ِاللُِِْرمَحُكَِي َِ
 

 އަފް ރަޙްމަތްތިބާهللا މާތް "

 18"!ލައްވާފިއެވެ
                   

 .5334(ِبرقم8/336ِالبخاريِ)18ِ



ِلِلَّوِِِْمدُِاْلَِْޅައި ހަރެދް ކިދބިއްސެއް އައަ
 އިފިދަމަކިޔަ اللُِِكَِمحَِْْرِ َِي ކިޔުމުދްހަކުމީކިޔުމުދް

 އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

 

 بَاَلُكمَِِْوُيْصِلحُِِاللُِِيَ ْهِديُكمُِ

 

ބާގެ ދެއްވައި ތިހިދާޔަތް ތިބާއަފްهللا މާތް "

 19"ކަދްތައްތައް އިސްލާހުކޮފްދެއްވާފިއެވެ!

 

                   
 .5334(ِبرقم8/336ِالبخاريِ)19ِ



ކުރާހިދދު އަހަރެދް ބަލިމީހަކަފް ޒިޔާރަތް

 ބުދަމެވެ. ފްއެމީހާއަ

 اللَُِِشاءَِِِإنَِِْطُهورٌِِسَِبَأِِْالَِ

 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا ދެރަދުވާފެވެ! "

)ބަލިވުމަކީ( )ފާފައިދް(  ތިޔައީ

 20"ޠާހިރުވުމެކެވެ.

 

 

                   
 .2535(ِبرقم334337ِالبخاريِمعِ"الفتح"ِ)20ِ



 މަ ކިޔަމެވެ.އަހަރެދް ރުޅިއައިސްފިދަ

 

 الرَِّجْيمِِِالشَّيطَانِِِِمنَِِبِاللَِِِأُعوذُِ

 

ލަޢުދަތް ލެއްވިގެދްވާ ޝައިޠާދާގެ "

، އެދިބައިދް ރައްކާތެރިކޮފްދެއްވުދްކި

ދް ޙަޟްރަތުގެ هللا އިބަ މިއަޅާ

 21"ދަދްދަވަމެވެ.

 

                   
 .3424(ِبرقم3/3337ِ،ِومسلمِ)2383(ِبرقم5/343ِالبخاريِ)21ِ



 ފަހަރު 3 ހެދދުދާއި ހަވީރު އަހަރެދް

 ކިޔަމެވެ.

 

َيُضرُِّ َمَعِِِبْسِمِاللَِّوِالَِّذيِالَِ
يفِ ِوَِشيٌءِيفِاأَلْرِضَِوالَِ اْسِْ
ِالسََّماِءَِوُىَوِالسَِّميُعِالَعِلْيمُِ

 

ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުދް هللا"

)ރައްކާތެރިކަދް ލިބިގަދްދަމެވެ.( 

އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު 



ބިމާއި އުޑުދް އެއްވެސް އެއްޗެއް 

ގެއްލުމެއް ދުދޭދެއެވެ. އަދި އެއިލާހީ 

ފް އައްސަވާވޮޑިގެދްވާ މޮޅަފް މޮޅަ

 22"ދެދެވޮޑިގެދްވާ އިލާހެވެ.

 

 

                   
قمِ،ِوابنِماجةِبِر2277(ِبرقم6/456ِ،ِوالرتمذيِ)6377ِ،6378ِ(ِبرقم4/232ِأبوِداودِ)22ِ

 (.3/223نظر:ِصحيحِابنِماجةِ)،ِوا2758



( ކުރިމަތިވާ ދެރަކަމެއް، މުޞީބަތެއް )ހިތާމައެއް

 ހިދދު އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

 

 رَاِجُعونَِِِإلَيوَِِِوِإنَّاِِإنَّالِلَّوِِ

 

هللا އަހަރެމެދް ވަދީ ހަމަކަފަވަރުދް "

ގެ هللا އަފެވެ. )އެބަހީ: އަހަރެމެދްދީ 

އަދި އަހަރެމެދް އެދބުރި .(އަޅުދްދެވެ

އެއިލާހުގެ ހަމަދިޔުދްވަދީ 

 23"ޙަޟްރަތަފެވެ.
                   

 .837(ِبرقم3/523ِ)ِمسلم23ِ



 

އަހަރެދް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެދަމަ 

 އަހަރެދް ކިޔަމެވެ.

 

 بِاللِِِِإالَِّقُ وَّةَِِالَِِاللَُِِشاءََِِما

 

)هللا އިރާދަކުރެއްވި ގޮތެވެ. هللا މިއީ "

އިރާދަކުރެއްވިގޮތުގެ 

ހަފްމެދުވީ އެއްވެސް އެއިލާވެ.(ހެޔޮކަމާއެ

 24"ބާރެއް ދުވެއެވެ.
                   

 .28سورةِالكهفِ:24ِِ



 

 އަހަރެދް ދިދުމުގެ ކުރީދް ކިޔަމެވެ.

 

 َوَأْحَياِأَُموتُِِِمَِّهُِاللَِّْسِْكَِابِِ

 

އަހަރެދް މަރުވަދީ )ދިދަދީ( އަދި ދިރެދީ "

 25"ގެ އިސްމުފުޅުދްދެވެ.هللا )ހޭލަދީ( 

 

                   
 (.2/342،ِوانظر:ِصحيحِالرتمذيِ)6346(ِبرقم4/233ِأبوِداودِبلفظوِ)25ِ


