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 ނަބަވީ ސުންނަުތގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާަތއް ނާއި، އާކީރިތި ޤުރު

 

 ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެދިފައިވާ ދުޢާތަކެކެވެ. ޓަކައިޖާމިޢު ދުޢާތަކަކީ އެ ދުޢާތަކުގައި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް

މި ދުޢާތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަދު ލަފުޒުކޮޅަކުން ގެތިގެން އައިސްފައިވާ މިދުޢާތައް ކިތަންމެ ކުރުކަމުގައިވިޔަސް، 
ރަފާތު ދުވަސްފަދަ ދުޢާ ވިފައިވާ ދުޢާތަކެކެވެ. ވީމާ، ޢަކަންތައްތައް އެކުލެ ކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހާބާއްޖަވެރި

 ޔާއި،އް އަދި ދަމުނަމާދުގެ ވަުގތުގަޔާއި، ވާރޭވެހޭއިރުގައިޖާބަކުރައްވާ ދުވަސްތަކުގައި މިފަދަ ދުޢާތައް ގިނައިން ކުރުން ހުއްޓެވެ. 
 .މަތާއި ދޭތެރެ ފަދަ ދުޢާ އިޖާބަވާ ވަގުތުތަކުގައިވެސް މި ދުޢާތައް ކުރެވިދާނެއެވެޔާއި، ބަންގިއާއި ގައްދަތުރު މަތީގަ

 

 ތިރީގައި މިހުށައަޅާލަނީ ކީރިތި ޤުުރާއނުގައި އައިސްފައިވާ ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތަކެވެ.

 

ًَة َوَهيِ ئم لََنا ِمنم أَممرِنَا َرَشًدا﴿   [ ۱٠]سورة الكهف  ﴾رَب ََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْحم

ރަތުން އަޅަމެންނަށް ރަހުމަތެއް ދެއްވާނދޭވެ. އަދި އަޅަމެންގެ ކަންތައް  ހަޟު ބައިލާހުގެއި ގެ ވެރިރައްބެވެ.އަޅަމެންމާނައީ: "
   "ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ.

 

 [۲٤]سورة القصص  ﴾َربِ  ِإّن ِ ِلَما أَنَزلمَت ِإََلَّ ِمنم َخْيمٍ َفِقْير ﴿

ވައިލަނިވި ކޮންމެ ކަމަކަށް މިއަޅާވަނީ މައްޗަށް ބާ ތެރެއިން މިއަޅާގެމުގެ ހެޔޮކަންކަ މިއަޅާގެ ވެރިރައްބެވެ.މާނައީ: "
   "ބޭނުންވެގެންނެވެ.

 

  [٧٩]سورة املؤمنون  ﴾رَّبِ  أَُعوُذ ِبَك ِمنم ََهَزَاِت الشََّياِطيِ ﴿

  [٧٩]سورة املؤمنون  ﴾َوأَُعوُذ ِبَك َربِ  َأن ََيمُضُرونِ ﴿

 "ގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ.هللاބަ ސްތަކުގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ އިޝައިތާނުންގެ ވަސްވާ މިއަޅާގެ ވެރިރައްބެވެ. މާނައީ: "
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  "އަދި އެސޮރުމެން މިއަޅާގެ ކައިރިޔަށް އައުމުންވެސް ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ."

 

َعلم ﴿  [٩٤الفرقان ]سورة  ﴾َنا لِلمُمتَِّقَي ِإَماًماَرب ََّنا َهبم لََنا ِمنم أَزمَواِجَنا َوُذر ِيَّاتَِنا قُ رََّة أَعمُيٍ َواجم

އަޅަމެންގެ އަނބީންގެ ކިބައިންނާއި ދަރީންގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ލޮލަށް ފިނިކަން އަޅަމެންގެ ވެރިރައްބެވެ.  މާނައީ: "
 "ދެއްވާނދޭވެ. އަދި އަޅަމެންނީ ތަޤްވާވެރިންނަށްވާ އިމާމުން ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ.

 

يُع الدَُّعاء﴿  [۳٩آل عمران ]سورة  ﴾َربِ  َهبم َل ِمن لَُّدنمَك ُذر ِيًَّة طَيِ َبًة ِإنََّك َسَِ

ދެއްވާނދޭވެ. ހަމަކަށަވަރުން  މިއަޅާއަށް ހެޮޔލަފާ ދަރިފަސްކޮޅެއް  ޙަޟްރަތުން  އިލާހުގެ ބައިމިއަޅާގެ ވެރިރައްބެވެ.  މާނައީ: "
  "ވެ.އްލަވާ ވޮޑިގެންވާ އިލާހެއެންމެ މޮޅަށް އައްސަވާ ވޮޑިގެންވާ، އެންމެ މޮޅަށް ބަ  ބައިލާހީއި

 

 ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތަކެވެ. ތިރީގައި މިހުށައަޅާލަނީ ނަބަވީ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ 

 

َمُة أَممرِي، َوَأصمِلحم َل ُدن مَياَي الَِِّت ِفيَها َمَعاِشي، َوَأصمِلحم َل )) آِخَرِت اللُهمَّ َأصمِلحم َل ِديِِن الَِّذي ُهَو ِعصم
َعِل  ََياَة زِيَاَدًة َل ِف ُكلِ  َخْيمٍ، َواجم َعِل اْلم أخرجه ] ((المَمومَت رَاَحًة َل ِمنم ُكلِ  َشر ٍ الَِِّت ِفيَها َمَعاِدي، َواجم

  [(7172) - 417مسلم 

މިއަޅާގެ އެންމެހައި ކަމެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަމުގައިވާ މިއަޅާގެ ދީން އިސްލާހުކޮށްދެއްވާނދޭވެ.  هللا!އޭ މާނައީ: "
އެތަނުގައި މިއަޅާ ދިރިއުޅެމުންމިދާ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް އިސްލާޙްކޮށްދެއްވާނދޭވެ.  އެތަނަކަށް މިއަޅާ 

ޙްކޮށްދެއްވާނދޭވެ. އިތުރު ހެޔޮކަންކަން މިއަޅާގެ ޙަޔާތަށް ގެނެސްދެއްވާނދޭވެ. އެނބުރިދާންޮއތް މިއަޅާގެ އާޚިރަތް އިސްލާ
 "ކޮންމެ ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ރާޙަތެއްކަމުގައި މިއަޅާގެ މަރު ލައްވާނދޭވެ.
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َُدى َوالت َُّقى، َوالمَعَفاَف َوالمِغَن )) أَُلَك اْلم   [(7177) - 417مسلم أخرجه (( ]اللُهمَّ ِإّن ِ َأسم

 ދެއްވާނދޭވެ."  މާއި ފުދުންތެރިކަންޢިއްފަތްތެރިކައަދި މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތާއި، ތަޤްވާވެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ. هللا! އޭ  "މާނައީ: 

ِد الَباَلِء، َوَدَرِك الشََّقاِء، َوُسوِء الَقَضاِء،  كَ بِ  ذُ وم عُ إّن أَ  اللُهمَّ )) البخاري ] ((َوََشَاَتِة اأَلعمَداءِ ِمنم َجهم
7441]  

އަދި މިއަޅާގެ  އި، މިންވަރުގެ ނުބައިކަމުންނާބަލާވެރިކަމުގެ ދަތިކަމުންނާއި، އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ ދަށްކަމުންނާهللا! އޭ "މާނައީ: 
 "ރަތުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ.ގެ ހަޟްهللاބަ ކާއި އުފާކޮށްހެދުމުން މިއަޅާ އިޢަދާވާތްތެރިން މިއަޅާއަށް ދިމާވާ ދެރަކަންތައްތަ

 

يِع َسَخِطكَ اللُهمَّ ِإّن ِ أَُعو )) َمِتَك، َوَجَِ أخرجه ] ((ُذ ِبَك ِمنم َزَواِل نِعمَمِتَك، َوََتَوُِّل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة نِقم
  [(7146) - 67مسلم 

ޅަހެޔޮކަން ދެއްވާފައިވާ ދުهللا  އް ފިލައިގެން ދިޔުމުންނާއި، އިބަގެ ނިޢުމަތްތަهللا ބަ މިއަޅާ އިهللا! އޭ  މާނައީ: "
ގެ ހަޟްރަތުން هللا ބަ ގެ އެންމެހާ ކޯފާއިން، އިهللا ބަ ބު ކުއްލިއަކަށް އައުމުންނާއި އިގެ ޢަޛާ هللاބަ ބަދަލުވުމުންނާއި، އި

 "ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ.

 

  [7764 - 71مسلم ] ((المُقُلوِب َصرِ فم قُ ُلوبَ َنا َعَلى طَاَعِتكَ اللُهمَّ ُمَصرِ َف ))
ގެ ކިޔަމަންތެރިކަމާއިދިމާޔަށް އަޅަމެންގެ ހިތްތައް  هللاބަ އި ހިތްތައް ފުރޮޅުއްވާ އިލާހު!هللا! އޭ މާނައީ: "

 "ފުރޮޅުއްވާނދޭވެ.

 

 [وأْحد الرتمذي ](( يَا ُمَقلِ َب الُقُلوِب ثَ بِ تم قَ لمِب َعَلى ِديِنكَ ))
  "ގެ ދީންމަތީގައި މިއަޅާގެ ހިތް ސާބިތުކުރައްވާނދޭވެ.هللاބަ އި ބަދަލުކުރައްވާ އިލާހު!ތައް ހިތްމާނައީ: "

 

ْيمِ ُكلِ هِ )) أَُلَك ِمَن اْلَم ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِ    اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأسم ُت ِمنمُه َوَما َلَم أَعمَلمم ُكلِ ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلمم
 ، ُت ِمنمُه َوَما َلَم أَعمَلمم  َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلمم
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أَُلَك ِمنم َخْيمِ َما َسأََلَك َعبمُدَك َونَِبيَُّك، َوأَُعوُذ ِبَك مِ  اللَُّهمَّ ِإّن ِ   نم َشرِ  َما َعاَذ بِِه َعبمُدَك َونَِبيَُّك، َأسم

َها ِمنم قَ ومٍل َأوم َعَمٍل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما ق َ  َنََّة َوَما قَ رََّب إِلَي م أَُلَك اْلم َها ِمنم قَ ومٍل َأوم اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأسم رََّب إِلَي م
أَُلَك َأنم ََتمَعَل ُكلَّ َقَضاٍء قَ  رًاَعَمٍل، َوَأسم  [صحيح ابن ماجه] (( َضيمَتُه َل َخي م

އަވަސް  ގެ ހަޒުރަތުން އެދެނީ އެންމެހާ ހެޔޮކަންތައްތަކަށެވެ.هللا ބަ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިهللا! އޭ "މާނައީ: 
މުސްތަޤްބަލުގަޔާއި، ދުރު މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބެން އޮތް ހެޔޮކަންތައްތަކަށެވެ. މިއަޅާއަށް އެނގޭ ހެޔޮކަންތައްތަކަށާއި މިއަޅާއަށް 

ގެ ހަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެނީ އެންމެހައި هللا ވަރުން މިއަޅާ އިނބަ ނޭނގޭ ހެޔޮކަންތައްތަކަށެވެ. އަދި ހަމަކަށަ
މިއަޅާއަށް  ނުބައި ކަންތައްތަކުންނެވެ.ނުބައިކަމަކުންނެވެ. އަވަސް މުސްތަޤްބަލުގަޔާއި، ދުރު މުސްތަޤްބަލުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ 

 ތަކުންނެވެ. ނުބައި ކަންތައްމިއަޅާއަށް ނޭނގޭ  ނުބައި ކަންތައްތަކުންނާއި އެނގޭ 

ގެ އަޅާ އަދި ނަބިއްޔާ އެދިފައިވާ އެންމެހައި هللاބަ އަށް އެދެނީ އިهللا ން މިއަޅާ އިބަ ހަމަކަށަވަރުهللا! އޭ 
ގެ އަޅާ އަދި هللاބަ ތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެނީ އިގެ ހަޟުރަهللا ބަ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އި ހެޔޮކަންތައްތަކަށެވެ. އަދި 

 ނަބިއްޔާ އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ އެންމެހައި ނުބައިކަމަކުންނެވެ.

އަށް އެދެނީ މިއަޅާއަށް ސުވަރުގެ ދެއްވުމަށެވެ. އަދި އެސުވަރުގެއާއި ކައިރިކުރުވާ ޢަމަލުތަކާއި، هللا މިއަޅާ އިބަ هللا! އޭ 
ނަރަކައިންނެވެ. ގެ ހަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެނީ هللا ބަ މިއަޅާ އި އަށް ތައުފީޤްދެއްވުމަށެވެ. އަދި ބަސްތަކަށް މިއަޅާ

 ބަސްތަކާއި ޢަމަލުތަކުން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އަދި އެނަރަކައާއި ކައިރިކުރުވާ 

 "މިއަޅާއާއިމެދު ނިންމަވާ ޮކންމެ ނިންމުމަކީވެސް މިއަޅާއަށް ހެޔޮ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ލެއްވުން އެދެމެވެ.هللا ބައަދި އި

 

اَلِق، َواأَلعمَماِل َواأَلهم الل))  [صحيح الرتمذي(( ]َواءِ ُهمَّ ِإّن ِ أَُعوُذ ِبَك ِمنم ُمنمَكرَاِت اأَلخم
 "ނުބައި އަޚްލާޤުންނާއި ހަވާނަފްސުގެ އެދުންތަކާއި ނުބައި ޢަމަލުތަކުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ.هللا! އޭ މާނައީ: "

 


