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Ë

m

 

ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺭﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻟﹶﻤﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰٰ ﺃﹶﺷﺮﻑ ﺍﻷَﻧﺒﹺﻴﺎﹶﺀِ
ﻭﺍﻟﹾﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ،ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﹶﺑﹺﻪ ﺃﹶﺟﻤﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺳﺎﹶﺭ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻧﻬﺠﹺﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰٰ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﺪّﻳﻦﹺ.

ﺃﹶﻣﺎﱠ ﺑﻌﺪ:
އަދި

ދުނިޔެއަކީ ޙާލަތްތައް ތަފާތުވާގޮތަށް މާތްﷲ ހައްދަވާފައިވާ ތަނެކެވެ.
އެތާނގައި

ތަފާތުކުރެއްވިއެވެ.

އެކަލާނގެ

އެކަލާނގެއެވެ.

ދިރިއުޅޭ

އެއްވެސް

މަޚުލޫޤުންގެ

ނުދެއްވަތެވެ.

މިހެންކަމުން

މަޚުލޫޤަކަށް

ޙާލަތްތައްވެސް

ފުދިވޮޑިގެންވާ

ފުރިހަމަ

ފުދުންތެރިކަމެއް

ފަރާތަކީ

އަހުރެމެން

އެންމެންނަކީ

ޙަޤީޤީ

އެހީތެރިއަކީ

އެކަލާނގެ

ހަމައެކަނި

އެކަލާނގެއަށް

ހުރިހައި ވަގުތެއްގައި ބޭނުންޖެހިފައިވާ ބަޔެކެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހައި

މަރުޙަލާތަކެއްގައި

އަހުރެމެންގެ

އިސްލާމްދީނުގައި

ޝަރުޢުކުރައްވާފައެވެ.

ޙަޤީޤީ

އަދި

މަދަދުވެރިއަކީ އެކަލާނގެއެވެ .އެހެންކަމުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރުން ވަނީ
އަދިކިއެއްތަ!

އަޅުކަމުގެ

ޚުލާޞާކަމުގައި ދުޢާކުރުން ވަނީ ލައްވާފައެވެ .މާތްﷲ އެކަލާނގެއަށް
ދުޢާކުރާ އަޅުތަކުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަތެވެ .އަދި އަޅުތަކުންކުރާ ދުޢާ

އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އެކަލާނގެވަނީ ވަޢުދުވެ ވޮޑިގަންނަވާފައެވެ.

ދުޢާކުރުމަކީ ވަރަށްމާތް އަޅުކަމެކެވެ .ދުޢާކުރުމުގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން

ވަރަށްގިނަ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .ފަހެ
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ދުޢާއަކީ ޒިކުރެކެވެ .މާތް ﷲގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމެކެވެ .އެކަލާނގެ

މަތިން ހަނދުމަކުރާމީހާގެ މަތިން އެކަލާނގެ ހަނދުމަކުރައްވަތެވެ .އަދި
އެކަލާނގެ އެމީހެއްގެ މަތިން ހަނދުމަކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އޭނާގެ

ބޭނުންތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމެވެ.
ސަޢީދު

މިކުޑަކުޑަފޮތަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚު
ބުނު

ތަފާތުވަގުތުތަކުގައި

ޢަލީ

ޤަޙްޠާނީ

ކިޔުމަށް

އެކުލަވާލައްވާފައިވާ

ދުޢާތައް

ސުންނަތްވެގެންވާ

ދުޢާފޮތެކެވެ.

މިފޮތުގައި

ޝާމިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިފޮތް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި މިވަނީ

މިފޮތް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ މިފޮތުގައިވާ ދުޢާތަކުގެ މާނަ
ރަނގަޅަށް

އެނގޭގޮތަށެވެ.

އަދި

ޢަރަބިބަސް

ބޭފުޅުންނަށް ދުޢާތަކުގެ ތަޚްރީޖު ހާމަވާގޮތަށެވެ.
ދުޢާއަކީ

އުޚުތުންނަށް

އަޅުގަނޑަށާއި

މިފޮތުގައި

އަދި

މިވާ

ދިވެހި

ދުޢާތައް

ދެނެވަޑައިގަންނަވާ

އެންމެހައި
އޭގެ

އަޚުންނާއި

މަޤާމުތަކުގައި

އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ކިޔަން އާދަކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު މާތްﷲ ދެއްވުމެވެ.



 
 

1417 1 -25

.

 -12ޖޫން  1996މ.
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ނ.
ި
ޛކު ުރކު ުރމުގެ މާތް ަކ ް
ﺍﷲ  Iވަޙީކުރެއްވިއެވެ¿ ¾ ½ ¼ » [ .
) ZÀﺍﻟﺒﻘﺮﺓ" (١٥٢ :ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންﷲ ހަނދުމަކުރާށެވެ.

އޭރުން

ތިމަންﷲ

ތިޔަބައިމީހުން

ހަނދުމަކުރައްވާހުށީމެވެ.

އަދި

ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންﷲއަށް ޝުކުރުކުރާށެވެ .އަދި ތިމަން ﷲ އަށް
ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރު ނުވާށެވެ".

[ ) ZÒ Ñ Ð Ï Î Í Ìﺍﻷﺣﺰﺍﺏ(٤١ :

އީމާންވެއްޖެ

މީސްތަކުންނޭވެ!

ހަނދުމަކުރުމަކުން ﷲ ހަނދުމަކުރާށެވެ".

ތިޔަބައިމީހުން

"އޭ

ގިނަވެގެންވާ

[§¨ © ° ¯ ® ¬ « ª
) Z±ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ" (٣٥ :ގިނަގިނައިން ﷲ ހަނދުމަކުރާ ފިރިހެނުންނާއި

އަދި

ގިނަގިނައިން

އެއުރެންނަށްޓަކައި

ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ".

ﷲ

ﷲ

ހަނދުމަކުރާ

ފާފަފުއްސެވުމާއި

އަންހެނުން

ދަންނައެވެ.

މަތިވެރިވެގެންވާ

އަޖުރު

[¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
¿ ) Z Ã Â Á Àﺍﻷﻋﺮﺍﻑ(٢٠٥ :

"އަދި ތިބާގެ ނަފުސުގައި

މަޑުމޮޅިކަމާ ބިރުވެތިކަމާއެކު ،އަދި އަޑު އުފުލުމެއް ނެތި ،ހެނދުނާއި
ހަވީރު ތިބާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރާށެވެ .އަދި ޣާފިލުވި މީހުންގެ
ތެރެއިން ތިބާ ނުވާށެވެ".

16



ް
މުސލިމު ްނގެ ކ ްިއ ާލ

އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އެމީހަކު ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރާމީހާއާއި ،އަދި އެމީހަކު ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާނގެ

ހަނދުމަނުކުރާމީހާގެ

މިސާލަކީ

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މިސާލެވެ".

ދިރިހުރި

މީހަކާއި

)(1

އަދިވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r
ޢަމަލުތަކުގެ

ތެރެއިން

އެންމެ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެ
ހެޔޮ

ޢަމަލަކީ

އަދި

ކޮބައިކަމާއި،

ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ޠާހިރުކަންބޮޑު

ޢަމަލަކީ

ކޮބައިކަމާއި،

އުފުލިގެންވާ

ޢަމަލަކީ

އަދި

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ކޮބައިކަން

ވިދާޅުވެދެއްވަން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކީ

ދަރަޖަތަކުގައި

ތިމަންކަލޭގެފާނު

އެންމެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަނާއި ރިހި

ހޭދަކުރުމަށް ވުރެވެސް ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެކެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ

ޢަދުއްވުންނާ ތިޔަބައިމީހުން ބައްދަލުކޮށް ،އެބައިމީހުންގެ ކަރުތައް ކަނޑައި
އަދި

އެބައިމީހުން

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ކަރުތައް

ކެނޑުމަށްވުރެވެސް

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެކެވެ .ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ .އާދޭހޭ!

ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ! ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ﷲ އަށް ޛިކުރުކުރުމެވެ.

)(2

އަދި ޤުދުސީ ޙަދީޘެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ .ﺍﷲ  Iވަޙީކުރެއްވިއެވެ" .ތިމަންﷲ ވޮޑިގެންވަނީ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .އަދި ﻣﺴﻠﻢ ގައި ރިވާވެގެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ" .އެގެއެއްގައި ﷲ

ހަނދުމަކުރެވޭ ގެއަކާއި އެގެއެއްގައި ﷲ ހަނދުމަނުކުރެވޭ ގޭގެ މިސާލަކީ ދިރިހުރިމީހަކާއި

މަރުވެފައިވާމީހެއްގެ މިސާލެވެ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ތިމަންﷲގެ އަޅާ ތިމަންﷲއާ ދޭތެރޭ ހީކުރާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ .އޭނާ
ތިމަންﷲ ހަނދުމަކުރާ ހިނދު ،ތިމަންﷲ ވޮޑިގެންވަނީ އޭނާއާ އެކުގައެވެ.

ފަހެ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ،އޭނާ ތިމަންﷲ ހަނދުމަކޮށްފިނަމަ،
ތިމަންﷲވެސް އޭނާ ހަނދުމަކުރައްވާހުށީމެވެ .އަދި އޭނާ ޖަމާޢަތެއްގެ

ތެރޭގައި ތިމަންﷲ ހަނދުމަކޮށްފިނަމަ ،އެޖަމާޢަތަށްވުރެ ހެޔޮ ޖަމާޢަތެއްގައި

އޭނާ ހަނދުމަކުރައްވާހުށީމެވެ .އަދި އޭނާ ތިމަންﷲއާ ކައިވަތަކަށް ކުއްތަން

ވެއްޖެނަމަ ،ތިމަންﷲ ،އޭނާއާ މުށަކަށް ކައިރިވެވޮޑިގަންނަވާހުށީމެވެ .އަދި

އޭނާ ތިމަންﷲއާ މުށަކަށް ކުއްތަންވެއްޖެނަމަ ،ތިމަންﷲ އޭނާއާ ބޮމައަކަށް
ކައިރިވެވޮޑިގަންނަވާހުށީމެވެ .އަދި އޭނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް

ހިނގާފައި އައިސްފިނަމަ ،ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާގެ ކައިރިއަށް އެއަށްވުރެ

ހަލުއިކޮށް ވޮޑިގަންނަވާހުށީމެވެ".

)(1

އަދި މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ ގެ އަރިހުން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

މީހަކު

ދެންނެވިއެވެ.

އޭ

ﷲގެ

ރަސޫލާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އަހުރެމެންގެ މައްޗަށް

ގިނަވެގެންވެއެވެ .ފަހެ އަހުރެން އެކަމެއްގައި ވަރުގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާނޭ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ) .މި ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުގައި ﷲ ،އަޅާއާ ކައިރިވެވޮޑިގަތުމުގެ

މުރާދަކީ އެކަލާނގެ ،އަޅާއަށް ޘަވާބު ގިނައިން ދެއްވުމެވެ .އެބަހީ އޭނާ ގިނައިން ﷲ
ހަނދުމަކޮށްފިނަމަ އަދި ހެއުޢަމަލާގެން އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވެއްޖެނަމަ އެކަލާނގެ،

އޭނާއަށް ގިނައިން ޘަވާބުދެއްވާނެއެވެ(.
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ކަމެއް އަހަރެންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާގެ ދޫ

އަބަދުވެސް ﷲ އަށް ޛިކުރުކުރުމުގައި ތެތްކޮށް ބާއްވާށެވެ".

)(1

އަދިވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﷲގެ ފޮތުން އެންމެ

އަކުރެއް ކިޔައިފި މީހާއަށް އޭގެސަބަބުން ހެޔޮކަމެއް ވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ
ހެޔޮކަމެއް އޭގެ ދިހަހެޔޮކަން ފަދައެވެ Z ! [ .އަކީ އެންމެ އަކުރެކޭ
ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅެއްނުވަމެވެ .އެހެނެއްކަމަކު އަލިފަކީ އަކުރެކެވެ .އަދި

ލާމަކީ އަކުރެކެވެ .އަދި މީމަކީ އަކުރެކެވެ".

)(2

އަދި މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻘﹾﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rއެއްދުވަހަކު

ގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ .އޭރު އަހުރެމެން ވަނީ ﺻﻔﱠﺔ ގައެވެ .ފަހެ
އެކަލޭގެފާނު

"ތިޔަބައިމީހުންގެ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ތެރެއިން،

ކޮންމެ

ދުވަހަކު ﺑﻄﹾﺤﺎﹶﻥ އަށް ނުވަތަ ﻋﻘﻴﻖ އަށް ގޮސް އެތަނުން އެއްވެސް ފާފައަކާ

ނުލައި އަދި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުކަނޑައި ،ބޮޑު ގޮންގަނޑުލީ ދެޖަމަލު
ހިފައިގެން

އައުމަށް

ދަންނަވައިފީމުއެވެ.

އޭ

ލޯބިކުރަނީ
ﷲ

ގެ

ކާކުހެއްޔެވެ؟

ރަސޫލާއެވެ!

ފަހެ

އަހުރެމެން

އަހުރެމެން
އެކަމަށް

ލޯބިކުރަމުއެވެ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު

މިސްކިތަށް ނުދާނަން ހެއްޔެވެ؟ އަދި މިސްކިތަށް ގޮސް ،ﷲގެ ފޮތުން
ދެއާޔަތް

ކިޔަވައިދިނުމާއި

ނުވަތަ

ދެއާޔަތް

ކިޔުން،

އޭނާއަށް

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އެދެޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ .އަދި ތިންއާޔަތް ،އޭނާއަށް
ތިން ޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ .އަދި ހަތަރުއާޔަތް ،ހަތަރުޖަމަލަށްވުރެ

ހެޔޮކަން

އަދި

ބޮޑެވެ.

އާޔަތުގެ

ޢަދަދު

ޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ".

އެޢަދަދުގެ

ގިނަވީވަރަކަށް

)(1

އަދިވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r

"މަޖިލީހެއްގައި

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

އިށީނދެ ،އެތާނގައި ﷲއަށް ޛިކުރުނުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާގެ

މައްޗަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ހިތާމައެއް ވެއެވެ .އަދި ތަންމަތީގައި )ނިދަން(
އޮށޯންނަ

ހިނދު،

ﷲއަށް

ޛިކުރުނުކޮށްފިމީހާ

މައްޗަށްވެސް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ހިތާމައެއް ވެއެވެ".

އޭނާގެ

ދަންނައެވެ.

)(2

އަދިވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އެއްވެސް ބަޔަކު

މަޖިލީހެއްގައި ،ﷲ އަށް ޛިކުރުނުކޮށް އަދި އެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާގެ
މައްޗަށް ޞަލަވާތް ނުކިޔަވައިފިނަމަ ،އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހިތާމައެއް
ނުވާގޮތަކަށް

އެމަޖިލީހުގައި

އެބައިމީހުން

ނުއިށީނދެތެވެ.

ފަހެ

ﷲ

އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ،އެބައިމީހުންނަށް ޢަޛާބުދެއްވަތެވެ .އަދި އެކަލާނގެ
އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ،އެބައިމީހުންނަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވަތެވެ".

)(3

އަދިވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އެއްވެސް ބަޔަކު
މަޖިލީހެއްގައި،
މަރުވެފައިވާ

ﷲ

ހިމާރެއްގެ

އަށް

ޛިކުރުނުކޮށް،

މަސްގަނޑުފަދަ

އެމަޖިލީހުން

އެއްޗެއް

ތެދުވާނަމަ،

ކައިރިން

ތެދުވާ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ބަޔަކުކަމުގައި

މެނުވީ

ހިތާމަވެރިކަންހުއްޓެވެ".

އެބައިމީހުން

ނުވެއެވެ.

އެބައިމީހުންނަށް

އަދި

)(1

ޛކު ުރ ަތ ްއ.
ރ ި
ި -1
ނ ކު ާ
ލއި ެގ ް
ނ ހޭ ަ
ނ ިދ ް
) (1

"ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﺣﻴﺎﹶﻧﺎﹶ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﹶ ﺃﹶﻣﺎﹶﺗﻨﺎﹶ ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﻮﺭ"

)(2

ޙައްޤުވެގެންވަނީ

ތަޢުރީފެއް

ﷲއަށެވެ.

"އެންމެހާ ޙަމްދު
އަޅަމެން

އެކަލާނގެއީ

މަރުގެންނެވުމަށްފަހު ،އަޅަމެންނަށް ދިރުން ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި
)ކައްވަޅުތަކުން( ތެދުވެގެން ދިޔުންވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ".
) (2

"ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹺّ

ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ .ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ،ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ،ﻭﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﻭﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ
ﻗﹸﻮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻠﻲﹺّ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ،ﺭﺏﹺّ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ"

)(3

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެން

އެއްވެސް

"ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

އެކަލާނގެއީ

އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކުނުވާ އެއްކައުވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
އެންމެހާ

ވެރިކަމެއްވަނީ

އެކަލާނގެއަށެވެ.

އަދި

މައްޗަށް

ކުޅަދުންވަންތަ

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ﷲ

އެންމެހާ

ޙަމްދު

ތަޢުރީފެއްވެސްވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ ކޮންމެކަމެއްގެ
ހުރިހާ

ޢައިބަކުން

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.

 (3ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ހޭލެވިއްޖެ މީހާ ހޭލެވުނު ވަގުތު މިފަދައިން ކިޔާށެވެ .އޭރުން

އޭނާއަށް މާތްﷲ ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވާނެއެވެ .ދެން ކޮންމެ ދުޢާއެއް ކުރިޔަސް އޭނާގެ ދުޢާ

އެކަލާނގެ އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެއެވެ .ދެން ތެދުވެ ވުޟޫކޮށް ނަމާދުކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު
އެކަލާނގެ ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ.
ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ﷲ

އަދި

އަށެވެ.

އަދި

އެންމެހާ
ﷲ

ޙަމްދު

މެނުވީ

ތަޢުރީފެއް

އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .އަދި އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ.

އަދި ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ

ބާރެއްވެސް ،މަތިވެރި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ .އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!"
) (3

"ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻋﺎﹶﻓﺎﹶﻧﹺﻲ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻱ ،ﻭﺭﺩ ﻋﻠﹶﻲ ﺭﻭﺣﻲ ،ﻭﺃﹶﺫﻥﹶ ﻟﻲ

ﺑﹺﺬﻛﹾﺮﹺﻩ"

)(1

"އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ.

އެކަލާނގެއީ މިއަޅާގެ ހަށިގަނޑަށް ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތު ދެއްވައި އަދި މިއަޅާގެ

ފުރާނަ އަލުން މިއަޅާއަށް ދެއްވައި އަދި އެކަލާނގެއަށް ޛިކުރުކުރުމުގެ
ހުއްދަ މިއަޅާއަށް ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ".

) b a ` _ ^ ] \ [ Z Y [ (4
n mlkj ihgfe*c
|{ * yxwvutsrq po
} ~  ¡ ¬ « ª © * § ¦ ¥ ¤ £¢
® ¯ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °
½ ¾ ¿ * Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
.- , + * ) ( ' & % $ # " ! * Ï Î
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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)(1

"ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން

ހެއްދެވުމުގައްޔާއި ،އަދި ރޭދުވާ ތަފާތުވުމުގައި ބުއްދިވެރީންނަށް ހުރި
އެބައިމީހުންނަކީ

ހެކިތަކެއްވެއެވެ.

ކޮޅަށް

ތިބެގެންނާއި،

އިށީނދެ

ތިބެގެންނާއި ،އަރިމައްޗަށް އޮށޯވެތިބެގެން މާތް ﷲ ހަނދުމަކޮށް ،އަދި

އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމާމެދު ފިކުރުކުރާ މީހުންނެވެ) .އެބައިމީހުން
ދަންނަވަތެވެ(.

އޭ

އަޅަމެން

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

އިބަރަސްކަލާނގެ މިތަކެތި ހައްދަވާފައިވަނީ ބާޠިލުގޮތެއްގައެއް ނޫނެވެ.

އިބަރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ .ފަހެ ނަރަކައިގެ

ޢަޛާބުން އަޅަމެން ދިންނަވާނދޭވެ! އޭ އަޅަމެން ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެ ނަރަކައަށް ވައްދަވައިފި
) (1ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ (200 -190 :ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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މީހާ ،ފަހެ އިބަރަސްކަލާނގެ އެމީހާ ނިކަމެތިކުރައްވައިފިކަން ކަށަވަރެވެ.

އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް މަދަދެއްކުރާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ .އޭ

އަޅަމެން ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން އީމާންވުމަށް

ގޮވައިލައްވާ ބޭކަލަކު )ޔަޢުނީ ރަސޫލަކު( ތިޔަބައިމީހުން ،ތިޔަބައިމީހުންގެ
ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް އިމާންވާށޭ ގޮވައިލައްވާ އަޑު އަޅަމެން އެހީމުއެވެ.

ދެން އަޅަމެން އީމާންވީމުއެވެ .އޭ އަޅަމެން ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި
އަޅަމެންގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ކުށްތައް ޢަފޫކުރައްވާނދޭވެ! އަދި ހެޔޮލަފާ

މީހުންނާ އެކުގައި އަޅަމެން މަރުގަންނަވާނދޭވެ! އޭ އަޅަމެން ހައްދައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަރަސްކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ ދޫފުޅު މަތިން
އަޅަމެންނަށް ވަޢުދުކުރެއްވި އެއްޗެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ! އަދި
ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އަޅަމެން ނިކަމެތިނުކުރައްވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން

އިބަރަސްކަލާނގެ

ވަޢުދުފުޅާ

ޚިލާފުވެވޮޑިއެއް

ނުގަންނަވަމުއެވެ.

ދެން

ފިރިހެނުންކުރެ

ނުވަތަ

އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ އެބައިމީހުންނަށް )އެބައިމީހުންގެ( ދުޢާ
އިޖާބަކުރެއްވިއެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ތެރެއިން

އަންހެނުންކުރެ ،ޢަމަލުކުރާ މީހެއްގެ ޢަމަލު ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންﷲ

ގެއްލެނި ނުކުރައްވާހުށީމެވެ .ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެއްބަޔަކީ އަނެއްބަޔެއްގެ

ކިބައިންވާ ބަޔެކެވެ .ފަހެ ހިޖުރަކޮށް އަދި ގެދޮރުން ނެރެވި އަދި
ތިމަންﷲގެ މަގުގައި އުނދަގޫތައްޖެހި އަދި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވީ

މީހުންގެ ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ކުށްފާފަތައް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންﷲ
ޢަފޫކުރައްވާހުށީމެވެ .އަދި އެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުތައް ހިނގަހިނަގއި
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ސުވަރުގެތަކަށް

ހުންނަ

ވައްދަވާހުށީމެވެ.

އެއީ

ހަމަކަށަވަރުން

ﷲގެ

ތިމަންﷲ

ޙަޟްރަތުންވާ

އެބައިމީހުން
ގޮތުގައެވެ.

ސަވާބެއްގެ

ކާފިރުވި މީސްތަކުން ރަށްރަށުގައި އެގޮތް މިގޮތަށް އެއުޅޭއުޅުން ކަލޭގެފާނު

ހެއްލުންތެރިކުރިޔަ ނުދޭހުށިކަމެވެ) .އެބަހީ އެމީހުން އެއުޅޭއުޅުން އެއީ(

ވަގުތީ

ކުޑަކުޑަ

އަރާމެކެވެ.

ދެން

ނިމުންވާ

އެބައިމީހުންގެ

ތަނަކީ

ނަރަކައެވެ .އެ ތަންމަތީގެ ހުރި ނުބައިކަމާއެވެ! އެކަމަކު އެބައިމީހުންގެ
ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތަޤުވާވެރިވި މީހުންނަށްޓަކައި އެތަންތާނގެ ދަށުން

އާރުތައް ހިނގަހިގައި ހުންނަ ސުވަރުގެތައް ވެއެވެ .އެތާނގައި އެމީހުން
ދެމިތިބޭނެތެވެ .އެއީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުންވާ މެހުމާންދާރީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ ތަކެތި ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް މާ ހެޔޮވެގެން ވެއެވެ.

އަދި

ހަމަކަށަވަރުން

އަހުލުކިތާބީންގެ

ތެރެއިން

ﷲ

އަށާއި،

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު ޤުރުއާނަށާއި ،އަދި އެބައިމީހުންނަށް

ބާވައިލެއްވުނު ތައުރާތަށާއި ،އިންޖީލަށް ،ﷲ އަށް މަޑުމޮޅިވެގެންވާ ޙާލު،
އީމާންވާ މީހުންވެއެވެ .އެބައިމީހުން ﷲގެ އާޔަތްތައް ކުޑަކުޑަ އަގަކަށް

ވިއްކައެއްނުލައެވެ.

އެބައިމީހުންގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ

ޙަޟްރަތުން

އެބައިމީހުންގެ އަޖުރު އެބައިމީހުންނަށް ހުއްޓެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﷲއީ

ޙިސާބުބެއްލެވުން އަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އޭ އީމާންވެއްޖެ

މީސްތަކުންނޭވެ!
ކުރިމަތިލައި

ތިޔަބައިމީހުން

ހަނގުރާމަކުރާއިރު

ކެތްކުރާށެވެ.

ކެތްކުރާށެވެ.

އަދި

އަދި

ދުޝްމިނުންނާ
ދުޝްމިނުން

ހަނގުރާމައަށް އަތުވެދާނެކަމަށް ތައްޔާރުވާށެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ﷲއަށް
ތަޤުވާވެރިވާށެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބުލިބޭތޯއެވެ".
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ރ ުދޢާ.
ނލާ ިއ ުރ ކު ާ
ެ -2ހ ުދ ް
"ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻛﹶﺴﺎﹶﻧﹺﻲ ﻫٰﺬﹶﺍ )ﺍﻟﺜﱠﻮﺏ (ﻭﺭﺯﻗﹶﻨﹺﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺣﻮﻝﹴ ﻣﻨﻲ ﻭﻻﹶ

) (5

ﻗﹸﻮﺓ"

)(1

"އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ.

އެކަލާނގެއީ މިހެދުން މިއަޅާ ލެއްވެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި މިއަޅާގެ
އެއްވެސް ބާރަކާނުލައި މި ހެދުން މިއަޅާއަށް ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ރ ުދޢާ.
ނލާއި ުރ ކު ާ
 -3އާ ެހ ުދ ް
) (6

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﺃﹶﻧﺖ ﻛﹶﺴﻮﺗﻨﹺﻴﻪ ،ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﹺﻩ ﻭﺧﻴﺮﹺ ﻣﺎﹶ ﺻﻨﹺﻊ ﻟﹶﻪ،

ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّﻩ ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺻﻨﹺﻊ ﻟﹶﻪ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ އިބަﷲއަށެވެ.

މިހެދުން މިއަޅާ ލެއްވެވީ އިބަﷲއެވެ .މިހެދުމުގައިވާ ހެޔޮކަމާއި އަދި
އެކަމަކަށްޓަކައި މިހެދުން އުފެއްދެވުނުކަމުގެ ހެޔޮކަން ދެއްވުމަށްއެދި މިއަޅާ
އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިހެދުމުގައިވާ ނުބައިކަމަކާ އަދި

އެކަމަކަށްޓަކައި

މިހެދުން

އުފެއްދެވުނުކަމުގެ

ނުބައިކަމުން

ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށްއެދި މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.
ދަންނަވަމެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ނވީ ުދޢާ.
ށ ޮކ ް
 -4އާ ެހ ުދމެ ްއލާ މީހާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
)" (7ﺗﺒﻠﻲ ﻭﻳﺨﻠﻒ ﺍﷲُ ﺗﻌﺎﹶﻟﹶﻰ"

)(1

"ތިބާ އެ ބާކުރެއެވެ .އަދި ﷲ ތަޢާލާ އޭގެ

ބަދަލު އަލުން ދެއްވަތެވެ".
) (8

"ﺍﻟﹾﺒﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍ ،ﻭﻋﺶ ﺣﻤﻴﺪﺍ ،ﻭﻣﺖ ﺷﻬﹺﻴﺪﺍ"

)(2

"އާހެދުންލާށެވެ .އަދި

ޙަމްދުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭށެވެ .އަދި ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައި

މަރުވާށެވެ".

ނޖެ ހޭ ކަ ިލ ަމ.
ބއިލާ ަވގުތު ކި ަޔ ް
ެ -5ހ ުދ ް
ނ ަ
)" (9ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ"

)(3

"ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން މިހެދުން ބައިލަމެވެ".

ރ ުދޢާ.
ނ ައ ް
ނ ކު ާ
ނ ަނމު ް
ށ ަވ ް
 -6ފާޚާ ާ
)(10

"] ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ [ ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺨﺒﺚ ﻭﺍﻟﹾﺨﺒﺎﹶﺋﺚ"

)(4

"މާތްﷲގެ

އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެ .އޭހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

ނުބައިވެގެންވާ

ފިރިހެންޝައިޠާނުންނާއި

ނުބައިވެގެންވާ

އަންހެން

ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަﷲގެ

ޙަޟުރަތަށް ދަންނަވަމެވެ".
 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺒﻐﻮﻱ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (4ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ .ބުރެކެޓުގެ ތެރޭގައި އެވަނީ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ރިވާކުރެއްވި ލަފްޒެކެވެ.
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ރ ުދޢާ.
ނ ުނކު ް
ނ ކު ާ
ނ ަނމު ް
ނއި ް
 -7ފާޚާ ާ
)(11

"ﻏﹸﻔﹾﺮﺍﻧﻚ"

)(1

އިބަރަސްކަލާނގެ
ދަންނަވަމެވެ".

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާ
ޙަޟްރަތުން

ފާފަ

ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް

އެދި

ޛކު ުރ.
ރ ި
ު -8ވ ޫ
ނ ކު ާ
ނ ފެ ުށމު ެގ ކުރި ް
ޟކު ަރ ް
)" (12ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ"

)(2

"ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެ".

ރ ުދޢާ.
ޟ ޮކ ް
ު -9ވ ޫ
ނ ކު ާ
ށ ނި ިމގެ ް
)(13

"ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ﻭﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ

ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ"

)(3

"ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް

އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ އެއްކައުވަންތަ
އިލާހެވެ .އަދި އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ .އަދި

މުޙައްމަދުގެފާނީ އެއިލާހުގެ އަޅާކަމަށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާކަމަށްވެސް
މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ް
މުސލިމު ްނގެ ކ ްިއ ާލ

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﹺﻴﻦ ﻭﺍﺟﻌﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺘﻄﹶﻬﹺّﺮﹺﻳﻦ"

)(1

)(14

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ތައުބާވާ މީސްތަކުންނާއި ޠާހިރުވާ މީސްތަކުންގެ
ތެރެއިން މިއަޅާ ލައްވާނދޭވެ!"

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻧﻚ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻙ ،ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ،ﺃﹶﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﻭﺃﹶﺗﻮﺏ

)(15

ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ"

)(2

"އިބަﷲގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

އެންމެހާ

އަދި

ޙަމްދު

އިބަﷲއަށް

ތަޢުރީފެއް

ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ .އިބަﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން

އެއްވެސް އިލާހަކު

ނުވާކަމަށް

މިއަޅާ

ހެކިވަމެވެ.

މިއަޅާ

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ .އަދި އިބަﷲއަށް

މިއަޅާ ތައުބާވަމެވެ".

ޛކު ުރ.
ރ ި
ނ ުނކު ް
ނ ަނ ިއ ުރ ކު ާ
 -10ގެއި ް
)(16

"ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ،ﺗﻮﻛﱠﻠﹾﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ،ﻭﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ ﻗﹸﻮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲِ"

)(3

"ﷲ ގެ

އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ނިކުންނަމެވެ .އަހުރެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް
ﷲއާ ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ .އަދި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް

އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ

ނުވެއެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ .ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺿﻞﱠ ،ﺃﹶﻭ ﺃﹸﺿﻞﱠ ،ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺯﹺﻝﱠ ،ﺃﹶﻭ ﺃﹸﺯﻝﱠ ،ﺃﹶﻭ ﺃﹶﻇﹾﻠﻢ ،ﺃﹶﻭ

ﺃﹸﻇﹾﻠﹶﻢ ،ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺟﻬﻞﹶ ،ﺃﹶﻭ ﻳﺠﻬﻞﹶ ﻋﻠﹶﻲ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

މިއަޅާ މަގުފުރެދުމުންނާއި މިއަޅާ މަގުފުރައްދައިލެވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ
ޙައްޤުމަގުން ކައްސައިލުމުންނާއި މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން ކައްސުވައިލެވުމުން

ނުވަތަ މިއަޅާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމާއި މިއަޅާގެ މައްޗަށް
އެހެންމީހަކު

އަނިޔާވެރިވުމުން

ނުވަތަ

މިއަޅާ

މީހަކާ

ދޭތެރޭ

ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި މިއަޅާއާ ދޭތެރޭ އެހެންމީހަކު

ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ
އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ".

ޛކު ުރ.
ރ ި
ެ -11ގ ައ ް
ނ ަނއި ުރ ކު ާ
ށ ަވ ް
)(18

"ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﻭﻟﹶﺠﻨﺎﹶ ،ﻭﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﺧﺮﺟﻨﺎﹶ ،ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﺭﺑﹺّﻨﺎﹶ ﺗﻮﻛﱠﻠﹾﻨﺎﹶ"

)(2

"ﷲ ގެ

އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު އަޅަމެން ވަނީމުއެވެ .އަދި ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ

ބަރަކާތާއެކު އަޅަމެން ނުކުތީމުއެވެ .އަދި އަޅަމެން ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި
ﷲއާ އަޅަމެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކުރީމުއެވެ) ".ދެން ގޭގެ

އަހުލުވެރިންނަށް ސަލާމްކުރާށެވެ(.

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ.
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ރ ުދޢާ.
ިސކި ަތ ް
ދއި ުރ ކު ާ
ށ ާ
 -12މ ް
)(19

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞﹾ ﻓﻲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ ﻭﻓﻲ ﻟﺴﺎﹶﻧﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻓﻲ ﺳﻤﻌﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻓﻲ

ﺑﺼﺮﹺﻱ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻣﻦ ﻓﹶﻮﻗﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺘﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻋﻦ ﺷﻤﺎﹶﻟﻲ
ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻣﻦ ﺃﹶﻣﺎﹶﻣﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻠﹾﻔﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﺍﺟﻌﻞﹾ ﻓﻲ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﺃﹶﻋﻈﻢ ﻟﻲ

ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻋﻈّﻢ ﻟﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﺍﺟﻌﻞﹾ ﻟﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﺍﺟﻌﻠﹾﻨﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻋﻄﻨﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ،
ﻭﺍﺟﻌﻞﹾ ﻓﻲ ﻋﺼﺒﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻓﻲ ﻟﹶﺤﻤﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻓﻲ ﺩﻣﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺮﹺﻱ ﻧﻮﺭﺍ،
]ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞﹾ ﻟﻲ ﻧﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﹶﺒﺮﹺﻱ ،ﻭﻧﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻈﺎﹶﻣﻲ[

ﻭﻓﻲ ﺑﺸﺮﹺﻱ ﻧﻮﺭﺍ"

)(1

]ﻭﺯﹺﺩﻧﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﺯﹺﺩﻧﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ ،ﻭﺯﹺﺩﻧﹺﻲ ﻧﻮﺭﺍ[

)(3

]ﻭﻫﺐ ﻟﻲ ﻧﻮﺭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻮﺭﹴ[

)(4

)(2

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ ހިތުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ!

އަދި މިއަޅާގެ ދުލުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ އެހުމުގައި
)ކަންފަތުގައި( ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ ފެނުމުގައި )ލޮލުގައި(

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ!

މިއަޅާގެ

ތިރިން

މިއަޅާގެ

ކުރިމަތިން

އަދި

މިއަޅާގެ

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ!

މަތިން

އަދި

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ!
މިއަޅާގެ

އަދި

ކަނާތްފަރާތުން

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި
ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާގެ

ފަހަތުން

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ ނަފްސުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.

 (3ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (4ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ
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މިއަޅާއަށް

ނޫރެއް

އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާއަށް

ނޫރެއް

ބޮޑުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާ

ނޫރެއްކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

މިއަޅާއަށް

ދެއްވާނދޭވެ!

ނޫރެއް

އަދި

ގޮހޮރުގައި

މިއަޅާގެ

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ މަހުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި
ލޭގައި

މިއަޅާގެ

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާގެ

އިސްތަށީގައި

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ ހަމުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ]އޭ
ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށްޓަކައި މިއަޅާގެ ކައްވަޅުގައި

ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ ކަށީގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ![ ]އަދި

މިއަޅާއަށް

ނޫރެއް

އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާއަށް

ނޫރެއް

އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ![
]އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއްގެ މައްޗަށް ނޫރެއް ދެއްވާނދޭވެ![

ރ ުދޢާ.
ިސކި ަތ ް
ނ ކު ާ
ނ ަނމު ް
ށ ަވ ް
 -13މ ް
)(20

"ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ،ﻭﺑﹺﻮﺟﻬﹺﻪ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﻳﻢﹺ ،ﻭﺳﻠﹾﻄﺎﹶﻧﹺﻪ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻳﻢﹺ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ

ﺍﻟﺮﺟﹺﻴﻢﹺ"

)(1

]ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ[)] (2ﻭﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ[)" (3ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻓﹾﺘﺢ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ﻟﻲ ﺃﹶﺑﻮﺍﺏ ﺭﺣﻤﺘﻚ"

)(1

މާތް

ވަޖުހުފުޅާއި،

"މަތިވެރި މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އަދި އެކަލާނގެ
އެކަލާނގެ

އިސްވެވޮޑިގެންވާ

ބާރު

މެދުވެރިކޮށް

ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

މިއަޅާ އެދެމެވެ] ".ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެ .އަދި ﷲ
ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްހުއްޓެވެ" [.އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲގެ ރަޙުމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި
ހުޅުވައިދެއްވާނދޭވެ!"

ރ ުދޢާ.
ނ ި
ނކު ް
ނ ކު ާ
ނ ަނމު ް
ިސކިތު ް
 -14މ ް
)(21

"ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﻭﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻣﻦ

ﻓﹶﻀﻠﻚ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻋﺼﻤﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ ﺍﻟﺮﺟﹺﻴﻢﹺ"

)(2

"ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ

ބަރަކާތުން ނިކުންނަމެވެ .އަދި ﷲ ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި
ސަލާމްހުއްޓެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން

މިއަޅާ

އިބަރަސްކަލާނގެ

ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން

ދެއްވުމަށް

އެދި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .އަދި ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވަނީ "ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﺫﹸﻧﻮﺑﹺﻲ ﻭﺍﻓﹾﺘﺢ ﻟﻲ

ﺃﹶﺑﻮﺍﺏ ﺭﺣﻤﺘﻚ "މިފަދައިންނެވެ) .އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ ފާފަތައް
މިއަޅާއަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲގެ ރަޙުމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި
ހުޅުއްވައިދެއްވާނދޭވެ!( އަދި މިރިވާޔަތްވެސް ޞައްޙަ ކަމުގައި އަލްބާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.
 (2އިސްވެދިޔަ ﺩﻋﺎﺀ ގެ ﺗﻌﻠﻴﻖ ތައް ބައްލަވާށެވެ .އިތުރަށް އައިސްފައިވަނީ

ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ ﺍﻟﺮﺟﹺﻴﻢﹺ މިއީ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ގައި އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ.

ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻋﺼﻤﻨﹺﻲ
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އޭ

ދަންނަވަމެވެ.

ބޮޑުކުރެއްވި

ހައްދަވައި

ރަޙުމަތުން

ރަސްކަލާކޮ!

ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

ޛކު ުރ ަތ ްއ.
ނގީ ެގ ި
ބ ް
ަ -15
)(22

ﺣﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓ) ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ (.އަދި ﺣﻲ ﻋﻠﹶﻰ

ﺍﻟﹾﻔﹶﻼﹶﺡﹺ

)ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ (.މިދެކަލިމަ ފިޔަވައި

ދެންހުރި ހުރިހާ ކަލިމައެއް ބަންގިދޭމީހާ ކިޔާގޮތަށް ކިޔާށެވެ .މިދެކަލިމައިގެ

ބަދަލުގައި ﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ ﹸﻗﻮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠﺑﹺﺎﷲِ )ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ

ބާރެއްވެސް އަދި ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް ﷲގެ ޙަޟުރަތުންމެނުވީ
ނުވެއެވެ (.ކިޔާށެވެ.

)(1

) (23ބަންގިދޭމީހާ ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ކިޔައި ނިމުމަށްފަހު އަންނަނިވި

ދުޢާ ކުރާށެވެ.

)(2

"ﻭﺃﹶﻧﺎﹶ ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ﻭﺃﹶﻥﱠ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ،
ﺭﺿﻴﺖ ﺑﹺﺎﷲِ ﺭﺑﺎ ،ﻭﺑﹺﻤﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻻﹰ ،ﻭﺑﹺﺎﻹِﺳﻼﹶﻡﹺ ﺩﻳﻨﺎﹰ"

)(3

އަޅުކަންވެވުން

އެކަލާނގެއީ

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެއްކައުވަންތަ

ޝަރީކަކުނުވާކަމަށް

އެހެން

އެއްވެސް

އިލާހުކަމަށާއި،

މިއަޅާވެސް

ހެކިވަމެވެ.

"ﷲ މެނުވީ

އިލާހަކުނުވާކަމަށާއި،

އެކަލާނގެއަށް
އަދި

އެއްވެސް

ހަމަކަށަވަރުން

މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ﷲއީ

އެއްޗެއްގެ

ހުރިހާ

ވެރިރަސްކަލާނގެކަމަށާއި

އަދި

މުޙައްމަދުގެފާނީ ރަސޫލާކަމަށާއި އަދި އިސްލާމްދީނަކީ ދީންކަމަށް އަހުރެން
ރުހިއްޖައީމެވެ".

)" (24ބަންގިދޭމީހާގެ ބަންގިއަށް ޖަވާބުދީ ނިމުމަށްފަހު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rގެ

މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވާށެވެ".

)(1

) (25ދެން އަންނަނިވި ދުޢާކުރާށެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺏ ﻫٰﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﹶﺓ
ﺍﻟﹾﻘﺎﹶﺋﻤﺔ ،ﺁﺕ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺍﻟﹾﻮﺳﻴﻠﹶﺔﹶ ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﻀﻴﻠﹶﺔﹶ ،ﻭﺍﺑﻌﺜﹾﻪ ﻣﻘﺎﹶﻣﺎﹰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺍ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻭﻋﺪﺗﻪ،
]ﺇﹺﻧﻚ ﻻﹶ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﹾﻤﻴﻌﺎﹶﺩ"[

)(2

ވެރިރަސްކަލާކޮ!

"އޭ މިފުރިހަމަ ގޮވާލުމާއި ،މިޤާއިމުވާ ނަމާދުގެ

މުޙައްމަދުގެފާނަށް

ވަސީލަތާއި

)(3

މަތިވެރިކަން

ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲ އެކަލޭގެފާނަށް ވަޢުދުކުރެއްވި ،ޙަމްދު ލިބިގެންވާ

މަޤާމަށް އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވާނދޭވެ! ]ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲ ވަޢުދާ
ޚިލާފުވެ ވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަމުއެވެ"[.

)" (26ބަންގިއާއި ޤަމަތާ ދޭތެރޭގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދުޢާކުރާށެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

އެވަގުތުގައި

ފޮނުވައިނުލެވޭނެތެވެ".

ކުރާދުޢާ

)އިޖާބަނުކޮށް(

އަނބުރައި

)(4

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .އަދި ބުރެކެޓް ތެރޭގައި އެވަނީ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻴﻬﻘﻲ އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ

ޢިބާރަތެކެވެ .ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ.

 (3ވަސީލަތާ ބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ ސުވަރުގޭގެ މަޤާމަކަށް ކިޔާ

ނަމެކެވެ .ﷲ ގެ އަޅުތަކުންކުރެ އެންމެ އަޅަކަށް މެނުވީ އެ މަޤާމު އެކަށީގެންނެއްނުވެއެވެ.

ކ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަމުގައި ވުމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ".
އަދި އެ އަޅާއަ ީ
 (4ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ .ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ.
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ދޢާ(.
 -16ﺩﻋﺎﹶﺀُ ﺍﻻﺳﺘﻔﹾﺘﺎﹶﺡ ) ަނމާ ުދ ަފ ާ
ށ ު
)(27

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎﹶﻋﺪ ﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎﹶﻳﺎﹶﻱ ﻛﹶﻤﺎﹶ ﺑﺎﹶﻋﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻕﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﻐﺮﹺﺏﹺ،

ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻧﻘّﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﹶﻳﺎﹶﻱ ،ﻛﹶﻤﺎﹶ ﻳﻨﻘﱠﻰ ﺍﻟﺜﱠﻮﺏ ﺍﻷَﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲﹺ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﺴِﻠﹾﻨﹺﻲ
ﻣﻦ ﺧﻄﺎﹶﻳﺎﹶﻱ ،ﺑﹺﺎﻟﺜﱠﻠﹾﺞﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﺎﹶﺀِ ﻭﺍﻟﹾﺒﺮﺩ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އިރުއަރާ ފަރާތާއި ،އިރުއޮއްސޭ ފަރާތާ ދެމެދު އިބަﷲ
ދުރުކުރެއްވި

ފަދައިން

މިއަޅާއާއި

މިއަޅާގެ

ކުށްފާފަތަކާ

ދެމެދު

ހަޑިމިލައިން

ސާފުކުރެވޭ

ފަދައިން

މިއަޅާގެ

ކުށްފާފަތަކުން

މިއަޅާ

ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހުދުފޭރާން

ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ސުނޯއާއި،

ފެނާއި ،ގަނޑުފެނުން މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތައް ދޮވެދެއްވާނދޭވެ!"
)(28

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻧﻚ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻙ ،ﻭﺗﺒﺎﹶﺭﻙ ﺍﺳﻤﻚ ،ﻭﺗﻌﺎﹶﻟﹶﻰ ﺟﺪﻙ ،ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ

ﻏﹶﻴﺮﻙ"

)(2

"އިބަﷲގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲއަށް އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ.
އިބަﷲގެ

މާތްކަމުގެ

އިސްމުފުޅުގެ

ބަރަކާތްތެރިކަމާއެވެ!

އަރަހުށިކަމާއެވެ!

އަދި

އިބަﷲ

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ".
)(29

އަދި

ފިޔަވައި

އިބަރަސްކަލާނގެ

އަޅުކަންވެވުން

"ﻭﺟﻬﺖ ﻭﺟﻬﹺﻲ ﻟﻠﱠﺬﻱ ﻓﹶﻄﹶﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽ ﺣﻨﹺﻴﻔﺎﹰ ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶﻧﺎﹶ ﻣﻦ

ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﻴﻦ ،ﺇﹺﻥﱠ ﺻﻼﹶﺗﻲ ،ﻭﻧﺴﻜﻲ ،ﻭﻣﺤﻴﺎﹶﻱ ،ﻭﻣﻤﺎﹶﺗﻲ ﷲِ ﺭﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻟﹶﻤﻴﻦ ،ﻻﹶ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ﻭﺑﹺﺬٰﻟﻚ ﺃﹸﻣﺮﺕ ﻭﺃﹶﻧﺎﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻤﻠﻚ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ.

ﺃﹶﻧﺖ ﺭﺑﹺّﻲ ﻭﺃﹶﻧﺎﹶ ﻋﺒﺪﻙ ،ﻇﹶﻠﹶﻤﺖ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﹾﺖ ﺑﹺﺬﹶﻧﺒﹺﻲ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﺫﹸﻧﻮﺑﹺﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎﹰ ﺇﹺﻧﻪ
ﻻﹶ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ .ﻭﺍﻫﺪﻧﹺﻲ ﻷَﺣﺴﻦﹺ ﺍﻷَﺧﻼﹶﻕﹺ ﻻﹶ ﻳﻬﺪﻱ ﻷَﺣﺴﻨﹺﻬﺎﹶ ﺇﹺﻻﱠ
ﺃﹶﻧﺖ ،ﻭﺍﺻﺮﹺﻑ ﻋﻨﹺّﻲ ﺳﻴﹺّﺌﹶﻬﺎﹶ ،ﻻﹶ ﻳﺼﺮﹺﻑ ﻋﻨﹺّﻲ ﺳﻴﹺّﺌﹶﻬﺎﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ،ﻟﹶﺒﻴﻚ ﻭﺳﻌﺪﻳﻚ،
ﻭﺍﻟﹾﺨﻴﺮ ﻛﹸﻠﱡﻪ ﺑﹺﻴﺪﻳﻚ ،ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻟﹶﻴﺲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﺃﹶﻧﺎﹶ ﺑﹺﻚ ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﺗﺒﺎﹶﺭﻛﹾﺖ ﻭﺗﻌﺎﹶﻟﹶﻴﺖ،

ﺃﹶﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﻭﺃﹶﺗﻮﺏ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ"

)(1

"އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި

ފަރާތަށް ،ބާޠިލުޢަޤީދާތަކުން އެއްކިބާވެހުރެ ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ،މިއަޅާގެ

މޫނު ކުރިމަތިކުރަމެވެ .އަދި މިއަޅާ މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން ނުވަމެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން

މިއަޅާގެ

މިއަޅާގެ

ޤުރުބާނާއި،

މިއަޅާގެ

ނަމާދާއި،

ބައިވެރިއަކު

ނުވެއެވެ.

މިއަޅާއަށް

ދިރިހުރުމާއި ،މިއަޅާގެ މަރުވުން މިލްކުވެވޮޑިގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ

އަށެވެ.

އެކަލާނގެއަށް

އެއްވެސް

އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ .އަދި

މިއަޅާވަނީ މުސްލިމުންގެ

ތެރެއިންނެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲއީ )ޙަޤީޤީ(

ރަސްކަލާއެވެ) .އެބަހީ ރަސްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ (.އިބަﷲ މެނުވީ

އަޅުކަންވެވުން
އިބަﷲއީ

ޙައްޤުވެގެންވާ

މިއަޅާގެ

އެހެން

އެއްވެސް

ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ.

އަދި

އިލާހަކު

މިއަޅާއީ

ނުވެއެވެ.

އިބަﷲގެ

އަޅަކީމެވެ .މިއަޅާގެ ނަފްސަށް މިއަޅާ އަނިޔާވެރިވީމެވެ .އަދި މިއަޅާގެ

ފާފަތަކަށް މިއަޅާ އިޢުތިރާފުވެއްޖައީމެވެ .ފަހެ މިއަޅާގެ ހުރިހައި ފާފައެއް

މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲ ފިޔަވައި ފާފަތައް

ފުއްސަވާދެއްވާނެ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ .އަދި ރިވެތި
 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ.
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އަޚުލާޤަށް މިއަޅާއަށް މަގުދައްކަވާނދޭވެ! އިބަﷲ ފިޔަވައި އެފަދަ ރިވެތި

އަޚުލާޤަކަށް މަގުދެއްކޭނެ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ .އަދި ނުބައި
އަޚުލާޤު މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އިބަﷲ ފިޔަވައި އެފަދަ

ނުބައި އަޚުލާޤެއް މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުކުރެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް

ނުވެއެވެ .މިއަޅާ އިބަﷲގެ ގޮވައިލުންތަކަށް ޙާޟިރުވަމެވެ .އަދި އިބަﷲގެ
ގޮވައިލުންތަކަށް އިޖާބަދެމެވެ .އަދި އެންމެހާ ހެޔޮކަމެއްވަނީ އިބަﷲގެ
ދެއަތްޕުޅުގައެވެ.

އަދި

ނިސްބަތްވެގެން

ބާރުފުޅާއެކުގައެވެ.
ޙަޟްރަތަށެވެ.

ނުބައި

ނުވެއެވެ.
އަދި

އިބަﷲ

މިއަޅާ

އެއްވެސްކަމެއް
މިއަޅާ

މާތްވެ

އެނބުރި

އިބަﷲގެ

ދިރިހުރުންވަނީ

ޙަޟްރަތަށް

ރުޖޫޢަވުންވަނީ

މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވަމުއެވެ.

އިބަﷲގެ

އިބަﷲގެ
އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތަށް މިއަޅާ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިއަޅާ
އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމެވެ".
)(30

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺏ ﺟﹺﺒﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ،ﻭﻣﻴﻜﺎﹶﺋﻴﻞﹶ ،ﻭﺇﹺﺳﺮﺍﻓﻴﻞﹶ ﻓﺎﹶﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ،

ﻋﺎﹶﻟﻢ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐﹺ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﹶﺩﺓ ،ﺃﹶﻧﺖ ﺗﺤﻜﹸﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎﹶﺩﻙ ﻓﻴﻤﺎﹶ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻔﹸﻮﻥﹶ .ﺍﻫﺪﻧﹺﻲ
ﻟﻤﺎﹶ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺤﻖﹺّ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻧﹺﻚ ﺇﹺﻧﻚ ﺗﻬﺪﻱ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﹶﺀُ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﹴ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ޖިބްރީލާއި ،މީކާއީލާއިލާއި،

އިސްރާފީލްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އުޑުތަކާއިބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި

ރަސްކަލާކޮ! ފެންނަހައި ކަންތަކާއި ނުފެންނަހައި ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ

ރަސްކަލާކޮ!

އިބަﷲއީ،

ދެބަސްވުންތަކުގައި

އިބަﷲގެ

ޙުކުމްކުރައްވާ

އަޅުތަކުންގެ

މެދުގައި

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ހިނގާ

އިބަﷲގެ

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ.
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އެކަންކަމާމެދު

ޙައްޤުގެތެރެއިން

ދެބަސްވެވިފައިވާ

ކަންތައްތަކަށް މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲ

އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވަމުއެވެ".
)(31

"ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﻛﹶﺒﹺﻴﺮﺍ ،ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﻛﹶﺒﹺﻴﺮﺍ ،ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﻛﹶﺒﹺﻴﺮﺍ ،ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﻛﹶﺜﻴﺮﺍ،

ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﻛﹶﺜﻴﺮﺍ ،ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﻛﹶﺜﻴﺮﺍ ،ﻭﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﺑﻜﹾﺮﺓﹰ ﻭﺃﹶﺻﻴﻼﹰ" )މިފަދައިން

ތިންފަހަރު ކިޔާށެވެ" (.ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑ ީﷲއެވެ.

ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ .ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން
އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ .އަދި ގިނަވެގެންވާ ޙަމްދަކުން އެންމެހާ ޙަމްދެއް
ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲއަށެވެ .އަދި ގިނަވެގެންވާ ޙަމްދަކުން އެންމެހާ ޙަމްދެއް

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲއަށެވެ .އަދި ގިނަވެގެންވާ ޙަމްދަކުން އެންމެހާ ޙަމްދެއް
ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ﷲއަށެވެ.

އަދި

ހެނދުނާއި

ހަވީރު

ﷲގެ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަން ބަޔާންކުރަމެވެ) ".ދެންކިޔާށެވެ" (.ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﻦ

ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ :ﻣﻦ ﻧﻔﹾﺨﻪ ،ﻭﻧﻔﹾﺜﻪ ،ﻭﻫﻤﺰﹺﻩ" "ޝައިޠާނާގެ ކިބައިންނާއި ،ޝައިޠާނާ

އަނގައިން ފުމުމުންނާއި )ޔަޢުނީ އޭނާގެ ކިބުރުވެރި ކަމުންނާއި( ،އޭނާ

ކުޅުޖެހުމުންނާއި )ޔަޢުނީ އޭނާގެ ސިޙުރުވެރިކަމުންނާއި( ،އޭނާ ކޮށްޓުމުން

)ޔަޢުނީ އޭނާގެ ވަސްވާހުން( ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ﷲ ގެ

ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ".

)(1

(1

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﲪﺪ .އަދި ﻣﺴﻠﻢ ގެ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްފަހަރަކު އަހުރެމެން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r

މާތްﷲ

އާއެކު ނަމާދުކުރަނިކޮށް

ﻜﺮﺓﹰ ﻭﺃﹶﺻﻴﻼﹰ މިފަދައިން
މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﻛﹶﺒﹺﻴﺮﺍ ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﻛﹶﺜﻴﺮﺍ ﻭﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﺑ ﹾ
ކީހިނދު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .މިވެނި އެވެނި ކަލިމަތަކެއް ކީ މީހަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟"
39



ް
މުސލިމު ްނގެ ކ ްިއ ާލ

) (32ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rރޭގަނޑު ތެދުވެ ވަޑައިގެން ދަމުނަމާދު ކުރައްވާއިރު

)ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ގައި( ވިދާޅުވާކަމުގައި ވިއެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﺃﹶﻧﺖ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻬﹺﻦ ،ﻭﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﺃﹶﻧﺖ ﻗﹶﻴﹺّﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻣﻦ
ﻓﻴﻬﹺﻦ] ،ﻭﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﺃﹶﻧﺖ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻬﹺﻦ] [ﻭﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ

ﻟﹶﻚ ﻣﻠﹾﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻬﹺﻦ] [ﻭﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻬﹺﻦ] [ﻭﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ] [ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﺤﻖ ،ﻭﻭﻋﺪﻙ ﺍﻟﹾﺤﻖ ،ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻚ ﺍﻟﹾﺤﻖ،

ﻭﻟﻘﺎﹶﺅﻙ ﺍﻟﹾﺤﻖ ،ﻭﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﺣﻖ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﻖ ،ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻴﻮﻥﹶ ﺣﻖ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﻖ ،ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ﺣﻖ] [ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻚ ﺃﹶﺳﻠﹶﻤﺖ ،ﻭﻋﻠﹶﻴﻚ ﺗﻮﻛﱠﻠﹾﺖ ،ﻭﺑﹺﻚ ﺁﻣﻨﺖ،

ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺃﹶﻧﺒﺖ ،ﻭﺑﹺﻚ ﺧﺎﹶﺻﻤﺖ ،ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺣﺎﹶﻛﹶﻤﺖ ،ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﻣﺎﹶ ﻗﹶﺪﻣﺖ ،ﻭﻣﺎﹶ

ﺃﹶﺧﺮﺕ ،ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶﺳﺮﺭﺕ ،ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶﻋﻠﹶﻨﺖ] [ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺪّﻡ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻤﺆﺧّﺮ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ[

]ﺃﹶﻧﺖ ﺇﹺﻟٰﻬﹺﻲ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ"[

އެންމެހާ

ޙަމްދުތަޢުރީފެއް

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ހަމައެކަނި

އިބަﷲއަށެވެ.

އިބަﷲއީ އުޑުތަކާއި ،ބިމާއި އަދި އެތަންތާނގައި ވައިހައި ބައެއްގެ ނޫރެވެ.

އަދި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަﷲއަށެވެ.
އިބަﷲއީ

އުޑުތަކާއި،

ބިމާއި

އަދި

އެތަންތާނގައި

ވައިހައި

ބައެއް

ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި އެންމެހާ
ޙަމްދުތަޢުރީފެއް

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ހަމައެކަނި

އިބަﷲއަށެވެ.

އިބަﷲއީ

މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ .އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާ އެވެ! އެކަލިމަތައް ކީ އަޅުގަނޑެވެ.
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އެކަލިމަތަކުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ޢަޖާއިބުވެވަޑައިގެންފީމެވެ .އެކަލިމަތަކަށްޓަކައި
އުޑުގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވިއްޖެއެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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ބިމާއި

އުޑުތަކާއި،

އެތަންތާނގައި

އަދި

ވައިހައި

ބައެއްގެ

ބިމުގެ

ވެރިކަން

ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ
ހަމައެކަނި

ލިބިވޮޑިގެންވާ

އިބަﷲއީ

އިބަﷲއަށެވެ.

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

އަދި

އުޑުތަކާއި

އެންމެހާ

ޙަމްދުތަޢުރީފެއް

ޙަމްދުތަޢުރީފެއް

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަﷲއަށެވެ .އިބަﷲއީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ

ރަސްވަންތައިލާހެވެ.

ހަމައެކަނި

އަދި

އިބަﷲއަށެވެ.

އެންމެހާ

އިބަﷲއީ

ޙައްޤެވެ.

އިބަﷲގެ

އަދި

ވަޢުދުފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ވަޙީބަސްފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެ.

އަދި އިބަﷲއާ ބައްދަލުވުމީވެސް ޙައްޤެވެ .އަދި ސުވަރުގެ ޙައްޤެވެ .އަދި

ނަރަކަ ޙައްޤެވެ .އަދި ނަބިއްޔުން ޙައްޤެވެ .އަދި މުޙައްމަދު  rޙައްޤެވެ.
އަދި ޤިޔާމަތްދުވަސް ޙައްޤެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

މިއަޅާ

ހަމައެކަނި

ބޯލަނބާ

އިބަﷲއަށް

ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ.

އަދި

ހަމައެކަނި އިބަﷲއާ މިއަޅާގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ .އަދި މިއަޅާ

ހަމައެކަނި އިބަﷲއަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ .އަދި ހަމައެކަނި އިބަﷲގެ
ޙަޟްރަތަށް މިއަޅާ ރުޖޫޢަވެއްޖައީމެވެ) .ޔަޢުނީ ތައުބާ ވެއްޖައީމެވެ (.އަދި

ހަމައެކަނި އިބަﷲގެ މަދަދާއެކު )ދުޝްމިނުންނާ( އިދިކޮޅުހެދީމެވެ .އަދި
ހަމައެކަނި

އިބަރަސްކަލާނގެ

ޙަޟްރަތަށް

ޙުކުމްކުރެއްވުމަށް

އެދި

ދެންނެވީމެވެ .ފަހެ މިއަޅާގެ އިސްވެދިޔަހައި ފާފައަކާއި ފަސްވެކުރިހައި

ފާފައެއް

ފުއްސަވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާ

ސިއްރުންކުރި

ފާފަތަކާއި

ފާޅުގައިކުރި ފާފަތައްވެސް ފުއްސަވާނދޭވެ! )ހެޔޮކަންތަކުގައި މީސްތަކުން(

އިސްކުރައްވާ ފަރާތަކީ އިބަﷲއެވެ .އަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް
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އިބަﷲއެވެ .އިބަﷲއީ މިއަޅާގެ އިލާހެވެ .އިބަﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ".

ރ ުދޢާ.
ު -17ރކ ޫ ުޢ ަގ ިއ ކު ާ
)(33

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺭﺑﹺﻲ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ"

)(1

)މަދުވެގެން

ތިންފަހަރު(

ހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި މަތިވެރި ﷲގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ!"
)(34

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻧﻚ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎﹶ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻙ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ"

)(2

"މިއަޅާ
"އިބަﷲގެ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އޭ

އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަﷲއަށް
ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަ

ފުއްސަވާނދޭވެ!"

)" (35ﺳﺒﻮﺡ ،ﻗﹸﺪﻭﺱ ،ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡﹺ"

)(3

"އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ އުނި

ސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .ހުރިހާ ޢައިބަކުން

ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި،

ޖިބްރީލުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ".
)(36

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻚ ﺭﻛﹶﻌﺖ ،ﻭﺑﹺﻚ ﺁﻣﻨﺖ ،ﻭﻟﹶﻚ ﺃﹶﺳﻠﹶﻤﺖ ﺧﺸﻊ ﻟﹶﻚ ﺳﻤﻌﻲ،

ﻭﺑﺼﺮﹺﻱ ،ﻭﻣﺨّﻲ ،ﻭﻋﻈﹾﻤﻲ ،ﻭﻋﺼﺒﹺﻲ ،ﻭﻣﺎﹶ ﺍﺳﺘﻘﹶﻞﱠ ﺑﹺﻪ ﻗﹶﺪﻣﻲ"

)(4

"އޭ ހައްދަވައި

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ .ﻭﺃﲪﺪ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ.

 (4ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺇﻻﹼ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
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ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާ އިބަﷲއަށް ރުކޫޢުކޮށްފީމެވެ .އަދި މިއަޅާ
އިބަﷲއަށް

އީމާންވެއްޖައީމެވެ.

އަދި

އިބަﷲއަށް

މިއަޅާ

ބޯލަނބައި

ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ .މިއަޅާގެ އިވުމާއި ،މިއަޅާގެ ފެނުމާއި ،މިއަޅާގެ

ސިކުނޑިއާއި ،މިއަޅާގެ ކައްޓާއި ،މިއަޅާގެ ގޮހޮރާއި ،އަދި މިއަޅާގެ

ފައިތިލަ އުފުއްލައިދިން އެއްޗެއް )އެބަހީ ޖިސްމު( ވަނީ އިބަﷲއަށް

މަޑުމޮޅިވެ ނިކަމެތިވެގެންނެވެ".
)(37

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺫﻱ ﺍﻟﹾﺠﺒﺮﻭﺕ ،ﻭﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻜﹸﻮﺕ ،ﻭﺍﻟﹾﻜﺒﺮﹺﻳﺎﹶﺀِ ،ﻭﺍﻟﹾﻌﻈﹶﻤﺔ"

)(1

"ގަދަފަދަކަމާއި ،ވެރިކަމާއި ،ބޮޑުކަމާއި ،މަތިވެރިކަމުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!"

ރ ުދޢާ.
ނ ެތ ުދވާއި ުރ ކު ާ
ު -18ރކ ޫ ުޢ ް
)" (38ﺳﻤﻊ ﺍﷲُ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ"

)(2

"ﷲ ތަޢާލާ ،އެކަނލާގެއަށް ޙަމްދުކުރާމީހާގެ

އަޑު ،އައްސަވައި ވޮޑިގެންފިއެވެ".

)" (39ﺭﺑﻨﺎﹶ ﻭﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ،ﺣﻤﺪﺍ ﻛﹶﺜﻴﺮﺍ ﻃﹶﻴﹺّﺒﺎﹰ ﻣﺒﺎﹶﺭﻛﺎﹰ ﻓﻴﻪ"

)(3

"އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި

ރަސްކަލާކޮ! ގިނަވެގެންވާ ،ރިވެތިވެގެންވާ ،ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ ޙަމްދަކުން
އިބަﷲއަށް ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ".
)(40

"ﻣﻞﹾﺀَ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﻣﻞﹾﺀَ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻣﺎﹶ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﹶ ،ﻭﻣﻞﹾﺀَ ﻣﺎﹶ ﺷﺌﹾﺖ ﻣﻦ ﺷﻲﺀٍ

ﺑﻌﺪﻩ .ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﺜﱠﻨﺎﹶﺀِ ﻭﺍﻟﹾﻤﺠﺪ ،ﺃﹶﺣﻖ ﻣﺎﹶ ﻗﺎﹶﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ ،ﻭﻛﹸﻠﱡﻨﺎﹶ ﻟﹶﻚ ﻋﺒﺪ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﻣﺎﹶﻧﹺﻊ ﻟﻤﺎﹶ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﲪﺪ .ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ،ﻭﻻﹶ ﻣﻌﻄﻲ ﻟﻤﺎﹶ ﻣﻨﻌﺖ ،ﻭﻻﹶ ﻳﻨﻔﹶﻊ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠﺪ ّﻣﻨﻚ ﺍﻟﹾﺠﺪ"

)(1

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އުޑުތަކާއި ،ބިމާއި ،އެދެމެދުގައި

ވައިހައި އެއްޗަކާއި އަދި އެއަށްފަހުވެސް އިބަﷲ އިރާދަކުރެއްވި އެއްޗެއް

ފުރައި

ޙަމްދު

އިބަﷲއަށް

އޭ

ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ.

އެންމެހާ

ރިވެތި

ސަނާއަކާއި ،އެންމެހާ މަތިވެރިކަމެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަކު ދަންނަވާނެ

އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ ބަހަކީ މިއީއެވެ .އަދި އަޅަމެން އެންމެންނީ އިބަﷲގެ
އަޅުންނީމުއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ ދެއްވާ

އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ .އަދި އިބަﷲ މަނާކުރެއްވި އެއްޗެއް

ދޭނެ އެހެންފަރާތެއްވެސް ނުމެވޭމެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް

ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން
އިބަރަސްކަލާނގެ

ޙަޟްރަތުން

އެއްވެސް

)ހަމައެކަނި ފައިދާކޮށްދޭނީ ޞާލިޙުޢަމަލެވެ"(.

ނުކޮށްދޭނެތެވެ.

ފައިދާއެއް

ރ ުދޢާ.
ދ ަގއި ކު ާ
ސޖި ާ
ަ -19
)" (41ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺭﺑﹺّﻲ ﺍﻷَﻋﻠﹶﻰٰ" )މަދުވެގެން ތިންފަހަރު(

)(2

"މިއަޅާ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ،މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރު ވަންތަކަމާއެވެ!"
)(42

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻧﻚ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎﹶ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻙ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ"

)(3

"އިބަﷲގެ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އޭ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺃﲪﺪ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަﷲއަށް

ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަ

ފުއްސަވާނދޭވެ!"
)(43

"ﺳﺒﻮﺡ ،ﻗﹸﺪﻭﺱ ،ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡﹺ"

އުނިސިފަތަކަކުން

ޢައިބަކުން

ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވާ

ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވާ

"އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ

)(1

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

މަލާއިކަތުންނާއި ،ޖިބްރީލުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ".
)(44

ހުރިހާ

އެކަލާނގެއީ

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻚ ﺳﺠﺪﺕ ،ﻭﺑﹺﻚ ﺁﻣﻨﺖ ،ﻭﻟﹶﻚ ﺃﹶﺳﻠﹶﻤﺖ ،ﺳﺠﺪ ﻭﺟﻬﹺﻲ ﻟﻠﱠﺬﻱ

ﺧﻠﹶﻘﹶﻪ ،ﻭﺻﻮﺭﻩ ،ﻭﺷﻖ ﺳﻤﻌﻪ ﻭﺑﺼﺮﻩ ،ﺗﺒﺎﹶﺭﻙ ﺍﷲُ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﺍﻟﹾﺨﺎﹶﻟﻘﻴﻦ"

)(2

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

މިއަޅާ

ހަމައެކަނި

"އޭ

އިބަﷲއަށް

ސަޖިދަކޮށްފީމެވެ .އަދި މިއަޅާ ހަމައެކަނި އިބަﷲއަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ.

އަދި

މިއަޅާ ހަމައެކަނި

އިބަﷲއަށް

ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ.

މިއަޅާގެ މޫނުހައްދަވައި ،އެމޫނު ބުރުސޫރަކުރައްވައި ،އެމޫނުގެ އިވުމާއި،
ފެނުން ހާމަކޮށްދެއްވި ފަރާތަށް މިއަޅާގެ މޫނު ސަޖިދަކޮށްފިއެވެ .ﷲގެ

މަތިވެރިކަމާއެވެ! އެކަލާނގެއީ އެންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވައި ޚަލްޤުކުރައްވާ
ފަރާތެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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"ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺫﻱ ﺍﻟﹾﺠﺒﺮﻭﺕ ،ﻭﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻜﹸﻮﺕ ،ﻭﺍﻟﹾﻜﺒﺮﹺﻳﺎﹶﺀِ ،ﻭﺍﻟﹾﻌﻈﹶﻤﺔ"

)(1

"ގަދަފަދަކަމާއި ،ވެރިކަމާއި ،ބޮޑުކަމާއި ،މަތިވެރިކަމުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!"

)" (46ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﺫﹶﻧﺒﹺﻲ ﻛﹸﻠﱠﻪ ،ﺩﻗﱠﻪ ﻭﺟﹺﻠﱠﻪ ،ﻭﺃﹶﻭﻟﹶﻪ ﻭﺁﺧﺮﻩ ،ﻭﻋﻼﹶﻧﹺﻴﺘﻪ ﻭﺳﺮﻩ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ ހުރިހާ ފާފައެއް

ފުއްސަވާނދޭވެ! އޭގެ ކުދިފާފަތަކާއި ބޮޑެތިފާފަތަކެވެ .އަދި ފުރަތަމަ
ފާފައާއި

އެންމެފަހުގެ

ފާފައެވެ.

ވަންހަނާވެގެންވާ ފާފައެވެ".

ފާޅުވެގެންވާ

ފާފައާއި

ސިއްރުވެ

)" (47ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺮﹺﺿﺎﹶﻙ ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ ،ﻭﺑﹺﻤﻌﺎﹶﻓﺎﹶﺗﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﹸﻮﺑﺘﻚ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ

ﺑﹺﻚ ﻣﻨﻚ ،ﻻﹶ ﺃﹸﺣﺼﻲ ﺛﹶﻨﺎﹶﺀً ﻋﻠﹶﻴﻚ ،ﺃﹶﻧﺖ ﻛﹶﻤﺎﹶ ﺃﹶﺛﹾﻨﻴﺖ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻧﻔﹾﺴِﻚ"

)(3

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ
ރުހިވޮޑިގަތުމުގެ

ސިފަފުޅު

މެދުވެރިކޮށް،

އިބަﷲގެ

ކޯފާއިން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ޢަފޫކުރެއްވުގެ
ސިފަފުޅު

މެދުވެރިކޮށް،

އިބަﷲގެ

ޢުޤޫބާތުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އެދިދަންނަވަމެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުން ނުވަތަ
ﻋﺬﺍﺏން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިބަﷲއަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ތަޢުރީފާއި ޘަނާ މިއަޅާއަށް އަދަދުނުކުރެވޭހައި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ގިނައެވެ .އިބަﷲއީ އިބަﷲގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި

ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިންގެވާ އިލާހެވެ".

ރ ުދޢާ.
ސޖި ަދ ެދ ެމ ުދ ަގއި އިނ ެދ ކު ާ
ެ -20ދ ަ
)(48

"ﺭﺏﹺّ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﺭﺏﹺّ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ"

)(1

"މިއަޅާ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! މިއަޅާ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!"
)(49

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ،ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﹺﻲ ،ﻭﺍﻫﺪﻧﹺﻲ ،ﻭﺍﺟﺒﺮﻧﹺﻲ ،ﻭﻋﺎﹶﻓﻨﹺﻲ ،ﻭﺍﺭﺯﻗﹾﻨﹺﻲ،
"އޭ

ﻭﺍﺭﻓﹶﻌﻨﹺﻲ"

)(2

ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

މިއަޅާއަށް

ހައްދަވައި

ހިދާޔަތް

އަދި

ބޮޑުކުރެއްވި

މިއަޅާއަށް

ދައްކަވާނދޭވެ!

ރަސްކަލާކޮ!

ރަޙްމަތް
އަދި

ފޫބައްދަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް ފުރިހަމަ ﻋﺎﻓﻴﺔ

މިއަޅާއަށް

ލައްވާނދޭވެ.

މިއަޅާގެ

އަދި

އުނިކަންތައް

ދެއްވާނދޭވެ .އަދި

މިއަޅާއަށް ރިޒުޤުދެއްވާނދޭވެ .އަދި މިއަޅާ މަތިވެރިކުރައްވާނދޭވެ".

ރ ުދޢާ.
ދ ަގއި ކު ާ
ސޖި ާ
 -21ތިލާ ަވތުގެ ަ
)" (50ﺳﺠﺪ ﻭﺟﻬﹺﻲ ﻟﻠﱠﺬﻱ ﺧﻠﹶﻘﹶﻪ ،ﻭﺷﻖ ﺳﻤﻌﻪ ﻭﺑﺼﺮﻩ ﺑﹺﺤﻮﻟﻪ ﻭﻗﹸﻮﺗﻪ ،ﻓﹶﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲُ
ﺃﹶﺣﺴﻦ ﺍﻟﹾﺨﺎﻟﻘﲔ"

)(3

"އެފަރާތެއްގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ،ބާރުފުޅުން މިއަޅާގެ

މޫނު ހައްދަވައި ،އެމޫނުގެ އިވުމާއި ފެނުން ހާމަކުރެއްވި ފަރާތަށް މިއަޅާގެ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ.

 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ
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ﷲގެ މަތިވެރިކަމާއެވެ! އެއީ އެންމެ

މޫނު ސަޖިދަކޮށްފިއެވެ .ފަހެ

ރިވެތިކޮށް ހައްދަވައި ޚަލްޤުކުރައްވާ ފަރާތެވެ".

)" (51ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻛﹾﺘﺐ ﻟﻲ ﺑﹺﻬﺎﹶ ﻋﻨﺪﻙ ﺃﹶﺟﺮﺍ ،ﻭﺿﻊ ﻋﻨﹺّﻲ ﺑﹺﻬﺎﹶ ﻭﹺﺯﺭﺍ ،ﻭﺍﺟﻌﻠﹾﻬﺎﹶ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻙ

ﺫﹸﺧﺮﺍ ،ﻭﺗﻘﹶﺒﻠﹾﻬﺎﹶ ﻣﻨﹺّﻲ ﻛﹶﻤﺎﹶ ﺗﻘﹶﺒﻠﹾﺘﻬﺎﹶ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻙ ﺩﺍﻭﺩ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް މިސަޖިދައިގެ ސަބަބުން އިބަﷲގެ
ޙަޟްރަތުގައި އަޖުރެއް ލިޔުއްވާނދޭވެ! އަދި މިސަޖިދައިގެ ސަބަބުން

މިއަޅާގެ ކިބައިން ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި،

މިއަޅާއަށްޓަކައި ފަހަށް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ހެޔޮޢަމަލެއްކަމުގައި މިސަޖިދަ

ލައްވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲގެ އަޅާ ކަމުގައިވާ ދާވޫދުގެފާނުގެ ކިބައިން

މިސަޖިދަ

މިއަޅާގެ

ޤަބޫލުކުރެއްވިފަދައިން

ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ".

ކިބައިންވެސް

މިސަޖިދަ

ތ( .
 -22ﺍﻟﺘﺸﻬﺪ ) ައ ްއ ަތޙި ްއ ާޔ ު
)" (52ﺍﹶﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﷲِ ،ﻭﺍﻟﺼﻠﹶﻮﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻄﱠـﻴﹺّﺒﺎﹶﺕ ،ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﺃﹶﻳﻬﺎﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻭﺭﺣﻤﺔﹸ

ﺍﷲِ ﻭﺑﺮﻛﹶﺎﺗﻪ ،ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎﹶ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﻋﺒﺎﹶﺩ ﺍﷲِ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ .ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ
ﻭﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ"

)(2

"ދުލުންކުރެވޭ އެންމެހާ އަޅުކަންތަކާއި،

ހަށިގަނޑުން ކުރެވޭ އެންމެހާ އަޅުކަންތަކާއި އަދި މުދަލުންކުރެވޭ އެންމެހާ

އަޅުކަންތައް މިލްކުވެ ވޮޑިގެންވަނީ ﷲއަށެވެ .އޭނަބިއްޔާއެވެ! ކަލޭގެފާނަށް

ސަލާމާއި ،ﷲގެ ރަޙުމަތާއި ،ބަރަކާތްހުއްޓެވެ .އަދި އަޅަމެންނަށާއި ﷲގެ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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އެންމެހާ ޞާލިޙު އަޅުންނަށް ސަލާމްހުއްޓެވެ .ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ.
އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށްވެސް

މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ".

ށ
ޗ ް
ޞލަވާތް
 -23ﺗﺸﻬﺪ ގެ ަފ ުހ ް
ަ
ނ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rގެ ަމ ްއ ަ
ނ
ކި ެޔ ުވ ް
)" (53ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺻﻞﹺّ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﺁﻝﹺ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻛﹶﻤﺎﹶ ﺻﻠﱠﻴﺖ ﻋﻠﹶﻰٰ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ

ﺁﻝﹺ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺇﹺﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﹺﻴﺪ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﺁﻝﹺ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﹶﻤﺎﹶ
ﺑﺎﹶﺭﻛﹾﺖ ﻋﻠﹶﻰٰ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﺁﻝﹺ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺇﹺﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﹺﻴﺪ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބްރާހީމުގެފާނާއި އިބްރާހީމުގެފާނުގެ އާލުންގެ

މައްޗަށް

އިބަﷲ

މުޙައްމަދުގެފާނުގެ
ހަމަކަށަވަރުން

ޞަލަވާތްލެއްވި

އާލުންގެ

އިބަﷲއީ

ފަދައިން

މައްޗަށްވެސް

ހުރިހާ

ޙަމްދަކާއި،

މުޙައްމަދުގެފާނާއި

ޞަލަވާތްލައްވާނދޭވެ!
ހުރިހާ

މާތްކަމެއް

ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

އިބްރާހީމުގެފާނާއި،

އިބްރާހީމުގެފާނުގެ

އާލުންގެ

މައްޗަށް

އިބަﷲ

އިބަﷲއީ

ހުރިހާ

ބަރަކާތްލެއްވި ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާއި ،މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ

މައްޗަށްވެސް

ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!

ހަމަކަށަވަރުން

ޙަމްދަކާއި ،ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺻﻞﱢ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﺃﹶﺯﻭﺍﺟﹺﻪ ﻭﺫﹸﺭﹺّﻳﺘﻪ ،ﻛﹶﻤﺎﹶ ﺻﻠﱠﻴﺖ ﻋﻠﹶﻰٰ ﺁﻝﹺ

ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ .ﻭﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﺃﹶﺯﻭﺍﺟﹺﻪ ﻭﺫﹸﺭﹺّﻳﺘﻪ ،ﻛﹶﻤﺎﹶ ﺑﺎﹶﺭﻛﹾﺖ ﻋﻠﹶﻰٰ ﺁﻝﹺ
ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ .ﺇﹺﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﹺﻴﺪ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

އިބްރާހީމުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބަﷲ ޞަލަވާތްލެއްވި ފަދައިން

މުޙައްމަދުގެފާނާއި ،އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނާއި ،އަދި

އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށްވެސް ޞަލަވާތްލައްވާނދޭވެ! އަދި

އިބްރާހީމުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބަﷲ ބަރަކާތްލެއްވި ފަދައިން

މުޙައްމަދުގެފާނާއި،
އެކަލޭގެފާނުގެ

ހަމަކަށަވަރުން

އެކަލޭގެފާނުގެ

ދަރިފަސްކޮޅުގެ

އިބަﷲއީ

އެންމެހާ

ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

އަނބިއަނބި

މައްޗަށްވެސް

ޙަމްދަކާއި

ކަބަލުންނާއި

އަދި

ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!

އެންމެހާ

މާތްކަމެއް

ރ ުދޢާ.
ނ ކު ާ
ސލާމް ިދ ުނމުގެކު ިރ ް
 -24ﺗﺸﻬﺪ ގެ ަފ ުހ ް
ނ ަ
)(55

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ ،ﻭﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺟﻬﻨﻢ ،ﻭﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ

ﺍﻟﹾﻤﺤﻴﺎﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﻤﺎﹶﺕ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﹾﻤﺴِﻴﺢﹺ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝﹺ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ކަށްވަޅުގެ އަޛާބުންނާއި ނަރަކައިގެ އަޒާބުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހަމަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި ދިރިހުރުމާއި މަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކައުތެރި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ .އަދި މިއީ ﻣﺴﻠﻢ ގެ ލަފްޒެވެ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ .އަދި މިއީ ﻣﺴﻠﻢ ގެ ލަފްޒެވެ.
50



ް
މުސލިމު ްނގެ ކ ްިއ ާލ

ކޮށްދެއްވުމަށްވެސް އެދި ދަންނަވަމެވެ .އަދި މަސީޙުއްދައްޖާލުގެ ފިތުނައިގެ

ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށްވެސް އެދި ދަންނަވަމެވެ".
)(56

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﹾﻤﺴِﻴﺢﹺ

ﺍﻟﺪﺟﺎﻝﹺ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﹾﻤﺤﻴﺎﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﻤﺎﹶﺕ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺄﹾﺛﹶﻢﹺ
ﻭﺍﻟﹾﻤﻐﺮﻡﹺ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ކަށްވަޅުގެ އަޛާބުން

ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް
ދަންނަވަމެވެ.

ކޮށްދެވުމަށްވެސް

އަދި

އެދި

މަސީޙުއްދައްޖާލުގެ
އިބަﷲގެ

ފިތުނައިން

ޙަޟްރަތަށް

ރައްކައުތެރި

ދަންނަވަމެވެ.

އަދި

ދިރިއުޅުމާއި މަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް އެދި

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތަށް

ދަރަނިވެރިވުމުން

ދަންނަވަމެވެ.

ރައްކައުތެރި

ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ".

ފާފަކުރުމުންނާއި

އަދި

އެދި

ކޮށްދެއްވުމަށްވެސް

އިބަﷲގެ

)" (57ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﻇﹶﻠﹶﻤﺖ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻇﹸﻠﹾﻤﺎﹰ ﻛﹶﺜﻴﺮﺍ ،ﻭﻻﹶ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ،ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ

ﻟﻲ ﻣﻐﻔﺮﺓﹰ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﹺﻲ ﺇﹺﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻐﻔﹸﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ"

)(2

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

ހަމަކަށަވަރުން

މިއަޅާ،

"އޭ ހައްދަވައި

މިއަޅާގެ

އަމިއްލަ

ނަފްސަށް ގިނަވެގެންވާ އަނިޔާވެރިވުމަކުން އަނިޔާވެރިވީމެވެ .އަދި އިބަﷲ

ފިޔަވައި ފާފަ ފުއްސަވާނެ އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ .ފަހެ

އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުންވާ ފާފަފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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އަދި މިއަޅާއަށް އޯގާވެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲއީ

ފާފަފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

)" (58ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﻣﺎﹶ ﻗﹶﺪﻣﺖ ،ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶﺧﺮﺕ ،ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶﺳﺮﺭﺕ ،ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶﻋﻠﹶﻨﺖ ،ﻭﻣﺎﹶ

ﺃﹶﺳﺮﻓﹾﺖ ،ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶﻧﺖ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﺑﹺﻪ ﻣﻨﹺّﻲ ،ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺪّﻡ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻤﺆﺧّﺮ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ"

)(1

އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ އިސްވެދިޔަހައި

ފާފައަކާއި ފަސްވެކުރިހައި ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާ ސިއްރުން

ކުރިހައި ފާފައަކާއި ފާޅުގައި ކުރިހައި ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާ

ހައްދުފަހަނަޅާ ވަރަށް ކޮށްފައިވާ ފާފަވެސް މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި
އެއީ ފާފައެއްކަން މިއަޅާއަށްވުރެ ބޮޑަށް އިބަﷲ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ފާފަވެސް

މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ! )ހެޔޮކަންތަކުގައި މީސްތަކުން( އިސްކުރައްވާ
ފަރާތަކީ އިބަﷲއެވެ .އަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އިބަﷲއެވެ .އިބަﷲ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.

)" (59ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻋﻨﹺّﻲ ﻋﻠﹶﻰٰ ﺫﻛﹾﺮﹺﻙ ،ﻭﺷﻜﹾﺮﹺﻙ ،ﻭﺣﺴﻦﹺ ﻋﺒﺎﹶﺩﺗﻚ"

)(2

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

އިބަﷲއަށް

ޛިކުރުކުރުމާއި،

"އޭ ހައްދަވައި
އިބަﷲއަށް

ޝުކުރުކުރުމާއި އަދި އިބަﷲއަށް ރިވެތިކޮށް އަޅުކަންކުރުމުގެ މައްޗަށް

މިއަޅާއަށް މަދަދުކުރައްވާނދޭވެ!"

)" (60ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﺨﻞﹺ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺠﺒﻦﹺ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ

ﺃﹸﺭﺩ ﺇﹺﻟﹶﻰٰ ﺃﹶﺭﺫﹶﻝﹺ ﺍﻟﹾﻌﻤﺮﹺ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﹶ ﻭﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ"

)(3

"އޭ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ބަޚީލުކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އެދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި

ފިނޑިކަމުން

ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް

މިއަޅާ

އެދި

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރާ ހިސާބަށް

)މީސްތަކުންނަށް މިއަޅާގެ ބުރައުފުލަންޖެހޭ އުމުރާ ހިސާބަށް( މިއަޅާ

ވާޞިލުވުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް
ދަންނަވަމެވެ.

އަދި

ދުނިޔޭގެ

ފިތުނައިންނާއި،

ކަށްވަޅުގެ

އަޛާބުން

ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ".
)(61

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން
ސުވަރުގެއަށް އެދިދަންނަވަމެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ނަރަކައިން

ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށްވެސް އެދި ދަންނަވަމެވެ".

)" (62ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﹺﻌﻠﹾﻤﻚ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐ ﻭﻗﹸﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﹶﻰٰ ﺍﻟﹾﺨﻠﹾﻖﹺ ﺃﹶﺣﻴﹺﻨﹺﻲ ﻣﺎﹶ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﹶﺓﹶ ﺧﻴﺮﺍ

ﻟﻲ ﻭﺗﻮﻓﱠﻨﹺﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﹾﻮﻓﺎﹶﺓﹶ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﻲ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺧﺸﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐﹺ
ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﹶﺩﺓ ،ﻭﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻛﹶﻠﻤﺔﹶ ﺍﻟﹾﺤﻖﹺّ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﹺّﺿﺎﹶ ﻭﺍﻟﹾﻐﻀﺐﹺ ،ﻭﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻐﻨﻰٰ
ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺮﹺ ،ﻭﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻧﻌﻴﻤﺎﹰ ﻻﹶ ﻳﻨﻔﹶﺪ ،ﻭﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻗﹸﺮﺓﹶ ﻋﻴﻦﹴ ﻻﹶ ﺗﻨﻘﹶﻄﻊ ،ﻭﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺍﻟﺮﹺّﺿﺎﹶ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻘﹶﻀﺎﹶﺀِ ،ﻭﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﹾﻌﻴﺶﹺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ،ﻭﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻟﹶﺬﱠﺓﹶ ﺍﻟﻨﻈﹶﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰٰ ﻭﺟﻬﹺﻚ
ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﺇﹺﻟﹶﻰٰ ﻟﻘﺎﹶﺋﻚ ﻓﻲ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺿﺮﺍﺀَ ﻣﻀﺮﺓ ﻭﻻﹶ ﻓﺘﻨﺔ ﻣﻀﻠﱠﺔ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺯﻳﹺّﻨـﱠﺎ ﺑﹺﺰﹺﻳﻨﺔ
ﺍﻹِﻳﻤﺎﹶﻥ ﻭﺍﺟﻌﻠﹾﻨﺎﹶ ﻫﺪﺍﺓﹰ ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރައްވި ރަސްކަލާކޮ!

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އިބަﷲ ޣައިބު ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަމުންނާއި ،ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ މައްޗަށް
ކުޅަދުންވަންތަވެ

ވޮޑިގެންވާކަމުން

)މިއަޅާ

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

މިދަންނަވަނީ( މިއަޅާގެ ދިރިހުރުން މިއަޅާއަށްޓަކައި ހެޔޮވެގެންވާކަމަށް
އިބަﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާހައި ހިނދަކު މިއަޅާ ދިރިލަހައްޓަވާނދޭވެ! އަދި

މަރުވުން މިއަޅާއަށްޓަކައި ހެޔޮވެގެންވާކަމަށް އިބަﷲ ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ،
މިއަޅާގެ

މަރުގަންނަވާނދޭވެ!

އޭހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާއީ ޣައިބުގައާއި ޙާޟިރުގައި އިބަﷲއަށް ބިރުވެތިވާ

މީހެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އަދި
ރުހުމުގައާއި ނުރުހުމުގައި ޙައްޤު ބަސްބުނުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުމަށް

އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އަދި މުއްސަނދިކަމުގައާއި

ފަޤީރުކަމުގައި މެދުމިންވަރެއް ދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން

ދަންނަވަމެވެ .އަދި ނެތިދިއުމެއްނުވާ ނިޢުމަތެއް ދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އަދި މެދުކެނޑުމެއްނުވާ ލޮލަށް ފިނިކަންދޭ
އެއްޗެއް

)ހިތްހަމަޖެހުމެއް(

ދެއްވުމަށް

އެދި

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

ދަންނަވަމެވެ .އަދި ފައިސަލާއަށްފަހު )މިންވަރުފުޅަށް( ރުހޭމީހެއްކަމުގައި
ލެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އަދި މަރުވުމަށް ފަހު

އަރާމު ދިރިއުޅުމެއް ދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.
އަދި ގެއްލުންދެނިވި ތަކުލީފަކާއި ،މަގުފުރެދޭ ކަހަލަ ފިތުނައަކާ ނުލައި
އިބަﷲގެ ދީދާރުފުޅަށް ބެލުމުގެ ފޮނިކަމާއި ،އިބަﷲއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ
ޝައުޤުވެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އީމާންކަމުގެ ޒީނަތުން އަޅަމެން
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ޒީނަތްތެރިކުރައްވާނދޭވެ! އަދި ތެދުމަގުދައްކާ ބަޔަކު ކަމުގައްޔާއި ،ތެދުމަގު
ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ!"

)" (63ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻳﺎﹶ ﺃﹶﷲُ ﺑﹺﺄﹶﻧﻚ ﺍﻟﹾﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷَﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻟﹶﻢ ﻳﻠﺪ ﻭﻟﹶﻢ

ﻳﻮﻟﹶﺪ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﹶﻪ ﻛﹸﻔﹸﻮﺍ ﺃﹶﺣﺪ ،ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻲ ﺫﹸﻧﻮﺑﹺﻲ ﺇﹺﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻐﻔﹸﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އޭ ﷲ! އިބަﷲއީ އެފަރާތަކަށް

ބަފަޔަކު އަދި ދަރިއަކުނުވާ އަދި އެފަރާތަކާ އެއްފަދަ އެހެންއެއްވެސް
ފަރާތެއްނުވާ،

އެއްކައުވަންތަ،

އެކަހެރިވެވޮޑިގެންވާ،

އެފަރާތް

އެހެން

ފަރާތަކަށް ކަމަކަށް ބޭނުންވެވޮޑިގެންނުވާ ،އެފަރާތަށް އެހެންފަރާތްތަކުން
ކަންތައްތަކަށް

ބޭނުންވާ

ފަރާތެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

މިއަޅާ

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން މިބަސްފުޅު މެދުވެރިކޮށް މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް
އެދި ދަންނަވަމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ
އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

)" (64ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺣﺪﻙ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻚ،

ﺍﻟﹾﻤﻨﺎﻥﹸ ،ﻳﺎﹶ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻳﺎﹶ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠﻼﹶﻝﹺ ﻭﺍﻹِﻛﹾﺮﺍﻡﹺ ،ﻳﺎﹶ ﺣﻲ ﻳﺎﹶ ﻗﹶـﻴﻮﻡ
ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން މިބަސްފުޅުތައް

މެދުވެރިކޮށް

އެދި

ދަންނަވަމެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

އެންމެހާ

ޙަމްދާއި

ތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އިބަﷲއަށެވެ .އިބަﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ .އިބަﷲއީ އެއްކައުވަންތަ
 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އިބަﷲއަށް

އެއްވެސް

އިބަﷲއީ

ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ.

ގިނަގިނައިން އިޙުސާންތެރިވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ .އޭ އުޑުތަކާއި ބިން

ނެތުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ! އޭ މަތިވެރިކަމާއި

މާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އޭ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އެންމެހާ ކަންކަމެއް
ހިންގުމުގައި

ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ

ނަރަކައިން

ސަލާމަތްކޮށްދެވުމަށް

ރަސްކަލާކޮ!

ހަމަކަށަވަރުން

މިއަޅާ،

ސުވަރުގެ ދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އަދި
ދަންނަވަމެވެ".

އެދި

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

)" (65ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺑﹺﺄﹶﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﷲُ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻷَﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ

ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻟﹶﻢ ﻳﻠﺪ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻮﻟﹶﺪ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﱠﻪ ﻛﹸﻔﹸﻮﺍ ﺃﹶﺣﺪ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން މިބަސްފުޅުތައް

މެދުވެރިކޮށް އެދި ދަންނަވަމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲއީ ،ﷲކަމަށް މިއަޅާ

ހެކިވަމެވެ .އިބަﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް
އިލާހަކު ނުވެއެވެ .އިބަﷲއީ އެފަރާތަކަށް ބަފަޔަކު އަދި ދަރިއަކުނުވާ އަދި

އެފަރާތަކާ އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްނުވާ އެއްކައުވަންތަ ،އެފަރާތް
އެހެންފަރާތަކަށް

ކަމަކަށް

ބޭނުންވެވޮޑިގެންނުވާ،

އެހެންފަރާތްތަކުން ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެވެ".

އެފަރާތަށް

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ޛކު ުރ ަތ ްއ.
ރ ި
ސލާމް ިދ ުނ ަމ ް
ށ ަފ ުހ ކު ާ
ަ -25ނމާ ުދ ް
ނ ަ
)" (66ﺃﹶﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲَ )ތިންފަހަރު( ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ،ﻭﻣﻨﻚ ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ،ﺗﺒﺎﹶﺭﻛﹾﺖ ﻳﺎﹶ ﺫﹶﺍ
ﺍﻟﹾﺠﻼﹶﻝﹺ ﻭﺍﻹِﻛﹾﺮﺍﻡﹺ"

)(1

"މިއަޅާ،

ﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

ފާފަފުއްސެވުމަށް

އެދިދަންނަވަމެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲއީ
ފަރާތެވެ.

ސަލާމަތްކަންދޭ

އަދި

ސަލާމަތްތެރިކަންވަނީ

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުންނެވެ .އޭ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ

މާތްވެ ،މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ".

)" (67ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ

ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﻣﺎﹶﻧﹺﻊ ﻟﻤﺎﹶ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ،ﻭﻻﹶ ﻣﻌﻄﻲ ﻟﻤﺎﹶ ﻣﻨﻌﺖ ،ﻭﻻﹶ ﻳﻨﻔﹶﻊ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠﺪّ
ﻣﻨﻚ ﺍﻟﹾﺠﺪ"

)(2

"ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް

އިލާހަކުނުވެއެވެ .އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ .އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް

ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ .ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ
އެކަލާނގެއަށެވެ.

އަދި

އެކަލާނގެއީ

ހުރިހާ

ކަމެއްގެ

މައްޗަށް

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ .އަދި
އިބަﷲ މަނާކުރެއްވި އެއްޗެއް ދޭނެ އެހެންފަރާތެއްވެސް ނުމެވޭމެއެވެ .އަދި

އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެއްވެސް ފައިދާއެއް

ނުކޮށްދޭނެއެވެ) .ހަމައެކަނި ފައިދާކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ޞާލިޙު ޢަމަލެވެ"(.

)" (68ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ،ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ

ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ .ﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ ﻗﹸﻮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲِ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ،ﻭﻻﹶ ﻧﻌﺒﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺇﹺﻳﺎﻩ ،ﻟﹶﻪ
ﺍﻟﻨﻌﻤﺔﹸ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻔﹶﻀﻞﹸ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﺜﱠﻨﺎﹶﺀُ ﺍﻟﹾﺤﺴﻦ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﻭﻟﹶﻮ ﻛﹶﺮﹺﻩ
ﺍﻟﹾﻜﺎﹶﻓﺮﻭﻥﹶ"

)(1

"ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް

އިލާހަކުނުވެއެވެ .އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ .އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް

ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ .ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ
އެކަލާނގެއަށެވެ.

އަދި

އެކަލާނގެއީ

ހުރިހާ

ކަމެއްގެ

މައްޗަށް

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް

އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް ،ﷲގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ

ނުވެއެވެ .ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް
އިލާހަކުނުވެއެވެ.

އަދި

އަޅަމެން

އެކަލާނގެއަށް

މެނުވީ

އަޅުކަމެއް

ނުކުރަމުއެވެ .ނިޢުމަތާއި ،ދަރުމައާއި ،ރިވެތި ސަނާ ލިބިވޮޑިގެންވަނީ
ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ .ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .އަދި ކާފިރުން ކިތަންމެ ނުރުހުނު
ކަމުގައިވިޔަސް ،އަޅަމެންނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަމާއި ދީން ޚާލިޞްކުރާ

މީހުންނީމުއެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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)" (69ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ،ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ) ކޮންމެކަލިމައެއް ތެއްތިރީސްފަހަރު(

ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ
ﻗﹶﺪﻳﺮ"

)(1

"ﷲގެ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!

އެންމެހާ

ޙަމްދެއް

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲއަށެވެ .އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ .ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެއްވެސް

އެހެން

އެކަލާނގެ

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

އެއްކައުވަންތައެވެ .އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ .ހުރިހާ

ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ .އަދި
އެކަލާނގެއީ

ހުރިހާ

ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ކަމެއްގެ

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ

މައްޗަށް

)* ' & * $ # " ! [ # " ! (70

) * )" Z 2 1 0 / . * , +އޭ

މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!(

ކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވާށެވެ.

އެއީ

ﷲއެވެ.

ﷲ

އެއްކައުވަންތައެވެ .ﷲއީ ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އެކަލާނގެއަށް
ދަރިކަލަކު ނުވެއެވެ .އަދި ބަފައިކަލަކު ނުމެވޭމެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެއާ

އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ".

* < ; : 9 * 7 6 5 4[ # " ! v

> ?@KJ *H GFED*BA
(1

"ކޮންމެ

ނަމާދެއްގެ

ފަހުން

މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާ

ދަންނައެވެ.

އޭނާގެ

ކުދިފާފަތައް

ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ .އެއީ އެފާފަތައް ކަނޑުގެ ފޮނުހައި ގިނަވިކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ ".ﺭﻭﺍﻩ

ﻣﺴﻠﻢ.
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)" ZN M Lއޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.

ހެނދުނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ،އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ހުރިހާ

މަޚްލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ .އަދި ރޭގަނޑުގެ

އަނދިރިކަން ވެރިވާ ހިނދު ،އެރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ނުބައިކަމުން
ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ .އަދި )ގޮށްތައްޖަހައި އެ( ގޮށްތަކަށް ފުމޭ
އަންހެނުންގެ

)އެބަހީ

ނުބައިކަމުން

ސިހުރުވެރިންގެ(

ރައްކާތެރިކަމަށް

އެދެމެވެ .އަދި ހަސަދަވެރިޔާ ހަސަދަވެރިވާ ހިނދު ،އޭނާގެ ނުބައިކަމުން

ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ".

* V U * S R Q P[ #"! v

cba `*^]\[*Y X
) Z h g f * dކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު(

)(1

")އޭ

މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ
ތެރެއިން

މީސްތަކުންގެ

ވަސްވާސްލައިދޭ،

ހިތްތަކަށް

)ﷲގެ

ޛިކުރުކުރެވޭހިނދު( ފަހަތަށް އެނބުރިދާ ،ވަސްވާހުގެވެރި ޝައިޠާނާގެ

ނުބައިކަމުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް،

މީސްތަކުންގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ

ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ .އެކަލާނގެއީ މީސްތަކުންގެ ރަސްވަންތަ
ރަސްކަލާނގެއެވެ .މީސްތަކުންގެ އިލާހެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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)¥ ¤ £ ¢ ¡ ~ } | { zy x w v u t s [ (71
¦ § ¨© º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª
» ¼ ½ ¾ ¿ É ÈÇ Æ Å Ä ÃÂ Á À
) ZÏ Î Í ÌË Êކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު(

އެކަލާނގެ

ފިޔަވައި

އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

)(1

"ﷲއީ،

އެހެންއެއްވެސް

އިލާހަކުނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އެކަލާނގެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް
ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ތާއްޔާޖެހުމެއްވެސް

އަދި

ނިންޖެއްވެސް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެންނެއް ނުވެއެވެ .އުޑުތަކާއި

ބިމުގައި ވާހައި އެއްޗެއް މިލްކުވެގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ .އެކަލާނގެ
ޙަޟްރަތުގައި

އެކަލާނގެ

އިޒުނަފުޅާނުލައި

ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ

ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ވާހައި ކަމަކާއި އެބައިމީހުންގެ

ފަހަތުގައި ވާހައި ކަމެއް )އެބަހީ އިސްވެދިޔަހާ ކަމަކާއި ފަހުން ވާނޭހާ

ކަމެއް( އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅުގެ
ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަކަށް

ނޭނގޭނެތެވެ .އެކަލާނގެ ކުރުސިކޮޅު )އެކަލާނގެ ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ

ގޮނޑިކޮޅު( އުޑުތަކާއި ބިމަށްވުރެ ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ .އަދި އުޑުތަކާއި

ބިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބުރަކަމެއް
" (1ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު މިއާޔަތް ކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާ މަރުވުން ނޫން

އިތުރުކަމެއް އޭނާ ސުވަރުގެ ވަނުން މަނާއެއްނުކުރެއެވެ ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ނުވެއެވެ.

އެކަލާނގެއީ

އަދި

ރަސްކަލާނގެއެވެ".

މާތްވެވޮޑިގެންވާ

މަތިވެރިވެ

)" (72ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﹺﻲ ﻭﻳﻤﻴﺖ

ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ) "މަޣްރިބުނަމާދާއި ފަތިސްނަމާދަށްފަހު ދިހަފަހަރު(

"ﷲ

މެނުވީ

ޙައްޤުވެގެންވާ

އަޅުކަންވެވުން

އެހެން

)(1

އެއްވެސް

އިލާހަކުނުވެއެވެ .އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ .އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް

ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ .ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ
އެކަލާނގެއަށެވެ .އެކަލާނގެ

އެކަލާނގެއީ

ހުރިހާ

ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ދިރުއްވަތެވެ.

ކަމެއްގެ

މައްޗަށް

އަދި

މަރުއްވަތެވެ.

އަދި

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ

)" (73ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻋﻠﹾﻤﺎﹰ ﻧﺎﹶﻓﻌﺎﹰ ،ﻭﺭﹺﺯﻗﺎﹰ ﻃﹶﻴﹺّﺒﺎﹰ ،ﻭﻋﻤﻼﹰ ﻣﺘﻘﹶﺒﻼﹰ" )ފަތިސްނަމާދުން
)(2

ސަލާމްދިނުމަށްފަހު(

"އޭ

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި،

ޙަލާލުވެގެންވާ

ރިޒްޤަކާއި،

އެދިދަންނަވަމެވެ".

ޤަބޫލުކުރެވިގެންވާ

ޢަމަލެއް

ދެއްވުމަށް

ރ ަނމާ ުދގެ ުދޢާ.
ިސ ިތޚާ ާ
 -26އ ް
)(74

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r

އަހުރެމެންނަށް ޤުރުއާނުން ސޫރަތް އުނގަންނައިދެއްވާ ފަދައިން އެންމެހާ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﲪﺪ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﻏﲑﻩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އިސްތިޚާރާކުރަން

ކަންކަމުގައި

އަހުރެމެންނަށް

އުނގަންނައިދެއްވަތެވެ.

ﺣﺪﻳﺚ ކުރައްވަތެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކަމެއްކުރުމަށް

ގަސްތުކޮށްފިނަމަ ،ފަރުޟުނަމާދު ފިޔަވައި ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރާށެވެ.

ދެން ކިޔާށެވެ" ".ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺘﺨﻴﺮﻙ ﺑﹺﻌﻠﹾﻤﻚ ،ﻭﺃﹶﺳﺘﻘﹾﺪﺭﻙ ﺑﹺﻘﹸﺪﺭﺗﻚ ،ﻭﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ

ﻣﻦ ﻓﹶﻀﻠﻚ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ،ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﺗﻘﹾﺪﺭ ﻭﻻﹶ ﺃﹶﻗﹾﺪﺭ ،ﻭﺗﻌﻠﹶﻢ ،ﻭﻻﹶ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻋﻼﱠﻡ

ﺍﻟﹾﻐﻴﻮﺏﹺ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﻌﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﻫٰﺬﹶﺍ ﺍﻷَﻣﺮ) ކުރަންއުޅޭ

ކަމެއްގެ

ނަންގަންނާށެވެ .ނުވަތަ އެކަން ހިތަށްއަރުވާށެވެ (.ﺧﻴﺮ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﹺﻲ ﻭﻣﻌﺎﹶﺷﻲ
ﻭﻋﺎﹶﻗﺒﺔﹸ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﻓﹶﺎﻗﹾﺪﺭﻩ ﻟﻲ ﻭﻳﺴِّﺮﻩ ﻟﻲ ﺛﹸﻢ ﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﻌﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﻫٰﺬﹶﺍ

ﺍﻷَﻣﺮ) ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ .ނުވަތަ އެކަން ހިތަށްއަރުވާށެވެ (.ﺷﺮ
ﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﹺﻲ ﻭﻣﻌﺎﹶﺷﻲ ﻭﻋﺎﹶﻗﺒﺔﹸ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﻓﹶﺎﺻﺮﹺﻓﹾﻪ ﻋﻨﹺّﻲ ﻭﺍﺻﺮﹺﻓﹾﻨﹺﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻗﹾﺪﺭ ﻟﻲ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮ
ﺣﻴﺚﹸ ﻛﺎﹶﻥﹶ ﺛﹸﻢ ﺃﹶﺭﺿﻨﹺﻲ ﺑﹺﻪ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިބަﷲގެ
ޙަޟްރަތުން ހެޔޮކަންތަކަށް އެދެމެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ

ޒަރިއްޔާއިން އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ކުޅަދާނަކަން ދެއްވުމަށް އެދެމެވެ .އަދި

އިބަﷲގެ މާތް ދަރުމަވަންތަކަމުން ދެއްވުމަށް އެދެމެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން
އިބަﷲ

ހުރިހާ

ކަމަކަށް

ކުޅަދުންވަންތައެވެ.

އަދި

މިއަޅާ

ހުރިހާ

ކަމެއް

ނުކުޅެދިގެންވަމެވެ .އަދި އިބަﷲ ހުރިހާ ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވަމުއެވެ .އަދި

މިއަޅާ

ނުދަންނަމެވެ.

މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވާ

އަދި

އިބަﷲއީ

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ޣައިބުގައިވާ

އޭ

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
63



ް
މުސލިމު ްނގެ ކ ްިއ ާލ

ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން
ދިރިއުޅުމާއި،

މިއަޅާގެ

މިކަމަކީ.......

ކަންތަކުގެ

މިއަޅާގެ ދީނާއި ،މިއަޅާގެ

ނަތީޖާގެ

ގޮތުން

މިއަޅާއަށް

ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި އިބަﷲ ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ ،ފަހެ މިކަންތައް މިއަޅާއަށް

މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

މިކަންތައް

އަދި

މިއަޅާއަށް

ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ދެން މިކަމުގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!
އަދި ހަމަކަށަވަރުން

މިކަމަކީ.......

މިއަޅާގެ ދީނާއި ،މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި،

މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެގޮތުން މިއަޅާއަށް ނުބައިކަމެއް ކަމުގައި އިބަﷲ
ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ

ފަހެ

މިއަޅާގެ

ކިބައިން

މިކަންތައް

ވީނަމަވެސް

މިއަޅާއަށް

ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި މިކަންތަކުން މިއަޅާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި

ހެޔޮކަންތައް،

އެއީ

ކޮންމެތަނެއްގައި

މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އެކަމަށް މިއަޅާ ރުއްސަވާނދޭވެ!"

ޚާލިޤުވަންތަ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އިސްތިޚާރާކޮށް އަދި މުއުމިނު

މަޚްލޫޤުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އޭނާގެ ކަންތައް ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއެކު
ވިސްނައިގެން ކޮށްފިމީހާއަށް )އެކަމުގައި( އެއްވެސް ހިތާމައެއް ނުވެއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެB A @? > =[ .
Z J I H G FE D C

)(1

"އަދި ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނާ

މަޝްވަރާކުރައްވާށެވެ .ފަހެ ކަލޭގެފާނު ކަމަކަށް ޢަޒުމުކުރައްވައިފިނަމަ ފަހެ
ﷲއަށް ވަކީލުކުރައްވާށެވެ".

 (1ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.159 :
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ޛކު ުރ ަތ ްއ.
ނއި ަހވީ ުރގެ ި
ެ -27ހނ ުދ ާ
ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻣﻦ ﻻﹶ ﻧﺒﹺﻲ ﺑﻌﺪﻩ.

)(1

ޙަމްދުތަޢުރީފެއް

އެއްކައުވަންތައެވެ.

ޙައްޤުވެގެންވަނީ

އަދި

މާތްﷲއަށެވެ.

އެނަބިއްޔާއަށްފަހު

ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްހުއްޓެވެ{.

އެއްވެސް

}އެންމެހާ
އެކަލާނގެ

ނަބިއްޔަކުނުވާ

) (75ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ ﺍﻟﺮﺟﹺﻴﻢﹺ [ | { zy x w v u t s
} ~ ¡ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Z Ï Î Í ÌË Ê É ÈÇ Æ Å

)(2

) 71ގައި

މާނަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ(.

(1

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ފަތިސްނަމާދުން ފެށިގެން އިރުއަރައިފުމަށް ދާންދެން ﷲއަށް ޛިކުރުކުރާ

ބަޔަކާއެކު ތިމަންކަލޭގެފާނު އިށީނދެވަޑައިގަތުން ،އިސްމާޢީލުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން ހަތަރުއަޅުން

މިނިވަންކުރުމަށްވުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ .އަދި ޢަޞުރުނަމާދުން ފެށިގެން
އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން ﷲއަށް ޛިކުރުކުރާ ބަޔަކާއެކު ތިމަންކަލޭގެފާނު އިށީނދެ

ވަޑައިގަތުންވެސް ،ހަތަރުއަޅުން މިނިވަންކުރުމަށްވުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑެވެ".
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ " .255މިއާޔަތް ހެނދުނު ކިޔައިފިމީހާ ،ހަވީރުވަންދެން ޖިންނީންގެ ކިބައިން

ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ހަވީރު ކިޔައިފިމީހާ ހެނދުންވަންދެން ޖިންނީންގެ ކިބައިން
ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ ".ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ.
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)(1

)  7ގައި މާނަ އިސްވެ

ހިނގައްޖެއެވެ(.

)" (77ﺃﹶﺻﺒﺤﻨﺎﹶ ﻭﺃﹶﺻﺒﺢ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﷲِ ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ
ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ ،ﺭﺏﹺّ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺧﻴﺮ ﻣﺎﹶ ﻓﻲ ﻫٰﺬﹶﺍ
ﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺎﹶ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﻓﻲ ﻫٰﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺭﺏﹺّ

ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻜﹶﺴﻞﹺ ،ﻭﺳﻮﺀِ ﺍﻟﹾﻜﺒﺮﹺ ،ﺭﺏﹺّ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻭﻋﺬﹶﺍﺏﹴ
ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ"

)(2

"އަޅަމެން ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ .އަދި އެންމެހާ ވެރިކަމެއް

ﷲއަށްޓަކައި ހެނދުންކޮށްފިއެވެ) .ނުވަތަ އެންމެހާ ވެރިކަމެއް ﷲއަށް

މިލްކުވެއްޖެއެވެ (.އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއްވަނީ ﷲއަށެވެ .ﷲ މެނުވީ
އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެން

އެއްވެސް

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

" (1މިތިންސޫރަތް ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .އެކަން އޭނާއަށް

ހުރިހައި ކަމަކުން ފުދޭނެއެވެ ".ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

66



ް
މުސލިމު ްނގެ ކ ްިއ ާލ

އެކަލާނގެ

ނުވެއެވެ.

އެއްކައުވަންތައެވެ.

ހުރިހާ

އެކަލާނގެއަށެވެ.

ވެރިކަމަކާއި

އަދި

އެކަލާނގެއަށް
ހުރިހާ

އެކަލާނގެއީ

އެއްވެސް

ޙަމްދެއް

ހުރިހާ

ބައިވެރިއަކު

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ކަމެއްގެ

މައްޗަށް

ހެޔޮކަމަކާއި

މިއަދަށްފަހުގައި

ވާހައި

ނުބައިކަމަކުންނާއި

މިއަދަށްފަހުގައި

ވާހައި

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

މިއަދުގައި

ވާހައި

ހެޔޮކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.
އަދި

މިއަދުގައި

ނުބައިކަމަކުން
ޙަޟްރަތުން

ވާހައި

ރައްކާތެރި

ދަންނަވަމެވެ.

ކޮށްދެއްވުމަށްވެސް
އޭ

ހައްދަވައި

އެދި

މިއަޅާ

ބޮޑުކުރެއްވި

އިބަﷲގެ

ރަސްކަލާކޮ!

ކަންނެތްކަމާއި މުސްކުޅިކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ!

ނަރަކައިގެ

އަޛާބުންނާއި

ކަށްވަޅުގެ

އަޛާބުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ".

)ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ( "ﺃﹶﻣﺴﻴﻨﺎﹶ ﻭﺃﹶﻣﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﷲِ ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ

ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ ،ﺭﺏﹺّ

ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺧﻴﺮ ﻣﺎﹶ ﻓﻲ ﻫٰﺬﹶﻩ ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺔ ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺎﹶ ﺑﻌﺪﻫﺎﹶ ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﻓﻲ ﻫٰﺬﹶﻩ
ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺔ ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺑﻌﺪﻫﺎﹶ ،ﺭﺏﹺّ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻜﹶﺴﻞﹺ ،ﻭﺳﻮﺀِ ﺍﻟﹾﻜﺒﺮﹺ ،ﺭﺏﹺّ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ
ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻭﻋﺬﹶﺍﺏﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ"

)(1

"އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ .އަދި

އެންމެހާ ވެރިކަމެއް ﷲއަށްޓަކައި ހަވީރުކޮށްފިއެވެ) .ނުވަތަ އެންމެހާ

ވެރިކަމެއް ﷲއަށް މިލްކުވެއްޖެއެވެ (.އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއްވަނީ ﷲއަށެވެ.
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ﷲ

އަޅުކަންވެވުން

މެނުވީ

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެއްވެސް

އެހެން

އިލާހަކުނުވެއެވެ .އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ .އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް

ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ .ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ
އަދި

އެކަލާނގެއަށެވެ.

ކަމެއްގެ

މައްޗަށް

އެކަލާނގެއީ

ހުރިހާ

ހެޔޮކަމަކާއި

މިރެއަށްފަހުގައި

ވާހައި

ނުބައިކަމަކުންނާއި

މިރެއަށްފަހުގައި

ވާހައި

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

މިރޭގައި

ވާހައި

ހެޔޮކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.
އަދި

މިރޭގައި

ނުބައިކަމަކުން
ޙަޟްރަތުން

ވާހައި

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް

ދަންނަވަމެވެ.

އޭ

ހައްދަވައި

އެދި

މިއަޅާ

ބޮޑުކުރެއްވި

އިބަﷲގެ

ރަސްކަލާކޮ!

ކަންނެތްކަމާއި މުސްކުޅިކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ!

އަޛާބުންނާއި

ނަރަކައިގެ

ކަށްވަޅުގެ

އަޛާބުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ".
)(78

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﹺﻚ ﺃﹶﺻﺒﺤﻨﺎﹶ ،ﻭﺑﹺﻚ ﺃﹶﻣﺴﻴﻨﺎﹶ ،ﻭﺑﹺﻚ ﻧﺤﻴﺎﹶ ،ﻭﺑﹺﻚ ﻧﻤﻮﺕ ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻚ

ﺍﻟﻨﺸﻮﺭ"

)(1

ވާގިފުޅާއެކު،

"އޭ

ހައްދަވައި

އަޅަމެން

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

އިބަﷲގެ

ހެނދުންކުރީމުއެވެ.

ހަމަ

އިބަﷲގެ

އަދި

ވާގިފުޅާއެކު ،އަޅަމެން ހަވީރުކުރީމުއެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު،

އަޅަމެން ދިރިތިބެމުއެވެ .އަދި ހަމަ އިބަﷲގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،އަޅަމެން

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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މަރުވަމުއެވެ.

ޙަޟްރަތަށެވެ".

އަދި

ކަށްވަޅުން

ތެދުވެގެން

ދިއުންވަނީ

އިބަﷲގެ

)ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ( "ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﹺﻚ ﺃﹶﻣﺴﻴﻨﺎﹶ ،ﻭﺑﹺﻚ ﺃﹶﺻﺒﺤﻨﺎﹶ ،ﻭﺑﹺﻚ ﻧﺤﻴﺎﹶ ،ﻭﺑﹺﻚ

ﻧﻤﻮﺕ ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﳌﹶﺼﻴﺮ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲގެ

ވާގިފުޅާއެކު ،އަޅަމެން ހަވީރުކުރީމުއެވެ .އަދި ހަމަ އިބަﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު،
އަޅަމެން ހެނދުންކުރީމުއެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،އަޅަމެން
ދިރިތިބެމުއެވެ.

އަދި

ހަމަ

އިބަﷲގެ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު،

މަރުވަމުއެވެ .އަދި އެނބުރި ދިއުންވަނީ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށެވެ".
)(79

އަޅަމެން

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻧﺖ ﺭﺑﹺّﻲ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ،ﺧﻠﹶﻘﹾﺘﻨﹺﻲ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ ،ﻭﺃﹶﻧﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻬﺪﻙ

ﻭﻭﻋﺪﻙ ﻣﺎﹶ ﺍﺳﺘﻄﹶﻌﺖ ،ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺃﹶﺑﻮﺀُ ﻟﹶﻚ ﺑﹺﻨﹺﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﹶﻲ،
ﻭﺃﹶﺑﻮﺀُ ﺑﹺﺬﹶﻧﺒﹺﻲ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻻﹶ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲއީ މިއަޅާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ .އިބަﷲ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ.

މިއަޅާ ހެއްދެވީ އިބަﷲއެވެ .އަދި މިއަޅާއީ އިބަﷲގެ އަޅަކީމެވެ .އަދި

މިއަޅާއަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން މިއަޅާ މިހުރީ އިބަﷲގެ ޢަހުދުގެ

މަތީގައެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ވަޢުދުގެ މަތީގައެވެ .މިއަޅާއަށް ކުރެވިފައިވާ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
(2

ﷲއަށް

އީމާންވެހުރެ،

ޔަޤީންކަމާއެކު،

މިދުޢާ

ހަވީރު

ކިޔައިގެން

ހުއްޓައި،

ހެނދުންނުވަނީސް މަރުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާހުއްޓެވެ .އަދި އެފަދައިން ހެނދުނު

ކިޔައިގެން ހުއްޓައި ،ހަވީރުނުވަނީސް މަރުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެވެ .ﺃﺧﺮﺟﻪ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ) .ފަހެ މިޛިކުރު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "ﺳﻴﹺّﺪ ﺍﻻﺳﺘ ﻐﻔﹶﺎﺭ" ގެ ނަމުންނެވެ .އެބަހީ ހުރިހައި

އިސްތިޣުފާރެއްގެ ސާހިބާގެ ނަމުންނެވެ(.
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ކަންތަކުގެ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

ނުބައިކަމުން

މިއަޅާ

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ .މިއަޅާގެ މައްޗަށްވާ އިބަﷲގެ ނިޢުމަތަށް

މިއަޅާ

އިޢުތިރާފުވަމެވެ.

އިޢުތިރާފުވަމެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

ނުވެއެވެ".
)(80

ފަހެ

އިބަﷲ

އަދި

މިއަޅާގެ

މިއަޅާއަށް

ފިޔަވައި

މިއަޅާ

ފާފަތަކަށްވެސް

ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

ފާފަފުއްސަވައިދެވޭނެ

އެހެނީ

އެހެންފަރާތެއް

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺻﺒﺤﺖ (1)ﺃﹸﺷﻬﹺﺪﻙ ﻭﺃﹸﺷﻬﹺﺪ ﺣﻤﻠﹶﺔﹶ ﻋﺮﺷﻚ ،ﻭﻣﻼﹶﺋﻜﹶﺘﻚ ﻭﺟﻤﻴﻊ

ﺧﻠﹾﻘﻚ ،ﺃﹶﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﷲُ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺣﺪﻙ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻚ ،ﻭﺃﹶﻥﱠ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻙ
ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻚ"

)ހަތަރުފަހަރު(

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

އިބަﷲއާއި ،އިބަﷲގެ ޢަރުޝު އުފުއްލަވާ މަލާއިކަތުންނާއި އަދި އިބަﷲގެ

ހުރިހާ މަލާއިކަތުންނާއި ،ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން ހެކިކުރާހާލު ،ހަމަކަށަވަރުން

މިއަޅާ ހެނދުންކުރަމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން
ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެންއެއްވެސް

އިލާހަކު

ނުވެއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

މުޙައްމަދުގެފާނީ

އިބަﷲގެ

އަޅާއެވެ.

އިބަﷲ

އަދި

އެއްކައުވަންތައެވެ .އިބަﷲއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ .އަދި
ރަސޫލާއެވެ".

އަދި

އިބަﷲގެ

 (1ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ ﺃﹶﺻﺒﺤﺖ ގެ ބަދަލުގައި ﺃﹶﻣﺴﻴﺖ އެވެ .މާނައަކީ ހަވީރުކުރަމެވެ.
 (2ހެނދުނު ނުވަތަ ހަވީރު ހަތަރުފަހަރު މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .މާތްﷲ އޭނާ

ނަރަކައިން މިންޖުކުރައްވާނެތެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ.
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ﺢ) (1ﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻧﹺﻌﻤﺔ ﺃﹶﻭ ﺑﹺﺄﹶﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﹾﻘﻚ ﻓﹶﻤﻨﻚ ﻭﺣﺪﻙ ﻻﹶ
"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﺎﹶ ﺃﹶﺻﺒ 

ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻚ ،ﻓﹶﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻟﹶﻚ ﺍﻟﺸﻜﹾﺮ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އިބަﷲގެ މަޚްލޫޤުންކުރެ މަޚްލޫޤެއްގެ

މައްޗަށް ،އެއްވެސް ނިޢުމަތެއް ހެނދުންކޮށްފިނަމަ ،ފަހެ އެނިޢުމަތްވަނީ
އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުންނެވެ.

އިބަﷲ

އެއްކައުވަންތައެވެ.

އިބަﷲއަށް

އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ .ފަހެ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ޝުކުރެއް ވަނީ
އިބަﷲއަށެވެ".
)(82

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﺎﹶﻓﻨﹺﻲ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﹺﻲ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﺎﹶﻓﻨﹺﻲ ﻓﻲ ﺳﻤﻌﻲ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﺎﹶﻓﻨﹺﻲ ﻓﻲ ﺑﺼﺮﹺﻱ،

ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺮﹺ ،ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺮﹺ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ
ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ) "ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު(

)(3

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފުރިހަމަ
ޞިއްޙަތެއް ލައްވާނދޭވެ! ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް

މިއަޅާގެ އެހުމުގައިވެސް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް ލައްވާނދޭވެ! ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ ފެނުމުގައިވެސް ފުރިހަމަ
ސިއްޙަތެއް ލައްވާނދޭވެ! އިބަﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!
 (1ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ ﺃﹶﺻﺒﺢ ގެ ބަދަލުގައި ﺃﹶﻣﺴﻰٰ އެވެ .މާނައަކީ

ހަވީރުކޮށްފިނަމަ...........

 (2މިޛިކުރު ހެނދުނުކޮށްފިމީހާ ،ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ އެދުވަހުގެ ޝުކުރުއަދާކޮށްފިއެވެ .އަދި

ހަވީރު މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާ ،ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ އެރޭގެ ޝުކުރުއަދާކޮށްފިއެވެ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ

ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﹼﻥ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ.
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ކާފިރުކަމުންނާއި ފަޤީރުކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ އިބަﷲގެ
އެދިދަންނަވަމެވެ.

ޙަޟްރަތުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް
އެދިދަންނަވަމެވެ.

އިބަﷲ

މިއަޅާ

އަދި

ފިޔަވައި

އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.
)(83

ކަށްވަޅުގެ

އިބަﷲގެ

އަޅުކަންވެވުން

އަޛާބުން

ޙަޟްރަތުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

"ﺣﺴﺒﹺﻲ ﺍﷲُ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻮ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺗﻮﻛﱠﻠﹾﺖ ﻭﻫﻮ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ"

)ހެނދުނާއި ހަވީރު ހަތްފަހަރު(

)(1

"މިއަޅާއަށް ﷲ ފުދެއެވެ .އެކަލާނގެ

ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.

މިއަޅާ

ވަކީލުކުރަނީ

ހަމައެކަނި

އަދި

އެކަލާނގެއަށެވެ.

މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ".

އެކަލާނގެއީ

)" (84ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺍﻟﹾﻌﻔﹾﻮ ﻭﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻓﻴﺔﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﹶ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓﹶ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ

ﺍﻟﹾﻌﻔﹾﻮ ﻭﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻓﻴﺔﹶ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﹺﻲ ،ﻭﺩﻧﻴﺎﹶﻱ ،ﻭﺃﹶﻫﻠﻲ ،ﻭﻣﺎﹶﻟﻲ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺍﺗﻲ ،ﻭﺁﻣﻦ
ﺭﻭﻋﺎﹶﺗﻲ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺣﻔﹶﻈﹾﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦﹺ ﻳﺪﻱ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻠﹾﻔﻲ ،ﻭﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﹺﻲ ،ﻭﻋﻦ ﺷﻤﺎﹶﻟﻲ،

ﻭﻣﻦ ﻓﹶﻮﻗﻲ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻌﻈﹶﻤﺘﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻏﹾﺘﺎﹶﻝﹶ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻲ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން،
ދުނިޔެއާއި

އާޚިރަތުގައި

ޢަފޫކުރެއްވުމަށާއި

ފުރިހަމަ

ޢާފިޔަތަށް

އެދިދަންނަވަމެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން
 (1ހެނދުނާއި ހަވީރު ހަތްފަހަރު މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އޭނާ

އެދޭކަންތައްތައް ﷲ އޭނާއަށް ފުއްދަވައިދެއްވާނެތެވެ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﹰ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﹰ
ﻭﺻﺤﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺷﻌﻴﺐ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ޢަފޫކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ .އަދި

މިއަޅާގެ ދީނާއި ،ދުނިޔޭގައި އަދި މިއަޅާގެ އަހުލުވެރިންނާއި ،މުދަލުގައި
ފުރިހަމަ

ޢާފިޔަތަކަށް

އެދިދަންނަވަމެވެ.

އޭ

ބޮޑުކުރެއްވި

ހައްދަވައި

ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާ ކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ

ބިރުގަތުންތަކުން އަމާންކަން ދެއްވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ ކުރިމަތިންނާއި ،މިއަޅާގެ ފުރަގަހުންނާއި ،މިއަޅާގެ

ކަނާތްފަރާތުންނާއި ،މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުންނާއި އަދި މިއަޅާގެ މަތިން މިއަޅާ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި ކުއްލިއަކަށް މިއަޅާގެ ދަށުން މިއަޅާ

ހަލާކުވެދިއުމުން

އެދި

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

މެދުވެރިކޮށް ދަންނަވަމެވެ".

އިބަﷲގެ

މާތްކަން

)" (85ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﺎﹶﻟﻢ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐﹺ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﹶﺩﺓ ،ﻓﺎﹶﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ،ﺭﺏ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ

ﻭﻣﻠﻴﻜﹶﻪ ،ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ،ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ
ﻭﺷﺮﻛﻪ ،ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻗﹾﺘﺮﹺﻑ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺳﻮﺀًﺍ ،ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺟﺮﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺴﻠﻢﹴ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ޣައިބުގައިވާ ކަންތަކާއި ފެންނަހައި ކަމެއް

ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ! އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި

ރަސްކަލާކޮ! ހުރިހާ އެއްޗެއްގެވެރި އަދި އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ރަސްކަލާކޮ!
އިބަﷲ

ފިޔަވައި

އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެންއެއްވެސް

އިލާހަކުނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ .މިއަޅާގެ ނަފްސުގެ ނުބައިކަމާއި،

ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމާއި ،އެޝައިޠާނާ )އިބަﷲއާ( ޝަރީކުކުރުމަށް ލައިދޭ

ވަސްވާހުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އެދި

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިއަޅާގެ އަމިއްލަނަފްސުގެ މައްޗަށް މިއަޅާއަށް ކުރެވޭ

ނުބައިކަންތަކުންނާއި ނުވަތަ އެނުބައިކަންތައް އެހެން މުސްލިމަކުލައްވައި
ކުރުވުމުން

ދަންނަވަމެވެ".

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އިބަﷲގެ

އެދި

ޙަޟްރަތުން

)" (86ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻻﹶ ﻳﻀﺮ ﻣﻊ ﺍﺳﻤﻪ ﺷﻲﺀٌ ﻓﻲ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻻﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﺀِ ﻭﻫﻮ

ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﹾﻌﻠﻴﻢ) "ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު(

)(1

"ﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ

ބަރަކާތުން )ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ (.އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުގެ
ބަރަކާތާއެކު ،ބިމާއި އުޑުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެއްލުމެއް ނުދޭނެތެވެ.

އަދި އެކަލާނގެއީ މޮޅަށް އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ
ރަސްކަލާނގެއެވެ".
)(87

"ﺭﺿﻴﺖ ﺑﹺﺎﷲِ ﺭﺑﺎ ،ﻭﺑﹺﺎﻹِﺳﻼﹶﻡﹺ ﺩﻳﻨﺎﹰ ،ﻭﺑﹺﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻧﺒﹺﻴﺎ"

)ހެނދުނާއި

ހަވީރު

ތިންފަހަރު(

)(2

"ﷲ

އީ

ހުރިހާ

އެއްޗެއްގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަމަށާއި ،އަދި އިސްލާމްދީނަކީ ދީންކަމަށާއި ،އަދި ﳏﻤﺪ
 rއީ ނަބިއްޔާކަމަށް އަހުރެން ރުހިއްޖައީމެވެ".

)" (88ﻳﺎﹶ ﺣﻲ ﻳﺎﹶ ﻗﹶﻴﻮﻡ ﺑﹺﺮﺣﻤﺘﻚ ﺃﹶﺳﺘﻐﻴﺚﹸ ﺃﹶﺻﻠﺢ ﻟﻲ ﺷﺄﹾﻧﹺﻲ ﻛﹸﻠﱠﻪ ﻭﻻﹶ ﺗﻜﻠﹾﻨﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ

ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻃﹶﺮﻓﹶﺔﹶ ﻋﻴﻦﹴ"

)(3

"އޭ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ! މުޅިކާއިނާތު

 (1ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެއްލުމެއް

ނުދޭނެތެވެ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި މާތްﷲ

އޭނާ ރުއްސަވައިދެއްވާނެކަން ކަށަވަރެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺃﺑﻮ
ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ.
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ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ! ހަމައެކަނި އިބަﷲގެ
ރަޙުމަތުގެ ޒަރިއްޔާއިން މިއަޅާ ފަރިޔާދުކުރަމެވެ .މިއަޅާގެ ހުރިހާކަމެއް
އިސްލާޙުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

މިއަޅާއަށް

އެސްފިޔައެއްޖަހައިލާ

އަދި

ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މިއަޅާއާ މިއަޅާގެ ނަފްސު ޙަވާލުނުކުރައްވާނދޭވެ!"
)(89

"ﺃﹶﺻﺒﺤﻨﺎﹶ ﻭﺃﹶﺻﺒﺢ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﷲِ ﺭﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻟﹶﻤﻴﻦ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺧﻴﺮ ﻫٰﺬﹶﺍ

ﺑﻌﺪﻩ"

ވެރިކަމެއް

ﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﻓﹶﺘﺤﻪ ،ﻭﻧﺼﺮﻩ ،ﻭﻧﻮﺭﻩ ،ﻭﺑﺮﻛﹶﺘﻪ ،ﻭﻫﺪﺍﻩ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﻓﻴﻪ ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ
)(1

"އަޅަމެން

ޢާލަމްތަކުގެވެރި

ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ.

ﷲއަށްޓަކައި

އެންމެހާ

އަދި

ހެނދުންކޮށްފިއެވެ.

)ނުވަތަ

އެންމެހާ

ވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲއަށް މިލްކުވެއްޖެއެވެ (.އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން
ހެޔޮކަންދެއްވުމަށް

މިދުވަހުގެ

އެބަހީ

އެދިދަންނަވަމެވެ.

މިދުވަހުގެ

ފަތަޙައާއި ،މިދުވަހުގެ ނަޞްރާއި ،މިދުވަހުގެ ނޫރާއި ،މިދުވަހުގެ ބަރަކާތާއި
އަދި

މިދުވަހުގެ

މިދުވަހުގައިވާ

ހިދާޔަތެވެ.

މިއަޅާ،

އަދި

ނުބައިކަމުންނާއި،

އިބަﷲގެ

މިއަދަށްފަހުގައިވާ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ".

ޙަޟްރަތުން

ނުބައިކަމުން

)ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ( "ﺃﹶﻣﺴﻴﻨﺎﹶ ﻭﺃﹶﻣﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﷲِ ﺭﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻟﹶﻤﻴﻦ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ

ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺧﻴﺮ ﻫٰﺬﻩ ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺔ ﻓﹶﺘﺤﻬﺎﹶ ،ﻭﻧﺼﺮﻫﺎﹶ ﻭﻧﻮﺭﻫﺎﹶ ،ﻭﺑﺮﻛﹶﺘﻬﺎﹶ ،ﻭﻫﺪﺍﻫﺎﹶ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ
ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﻓﻴﻬﺎﹶ ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺑﻌﺪﻫﺎﹶ"

)(2

އެންމެހާ

ވެރިކަމެއް

"އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ .އަދި

ޢާލަމްތަކުގެވެރި

ﷲއަށްޓަކައި

ހަވީރުކޮށްފިއެވެ.

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺷﻌﻴﺐ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺷﻌﻴﺐ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ.
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)ނުވަތަ އެންމެހާ ވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲއަށް މިލްކުވެއްޖެއެވެ (.އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން މިރޭގެ ހެޔޮކަންދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ .އެބަހީ މިރޭގެ

ފަތަޙައާއި ،މިރޭގެ ނަޞްރާއި ،މިރޭގެ ނޫރާއި ،މިރޭގެ ބަރަކާތާއި އަދި

މިރޭގެ ހިދާޔަތެވެ .އަދި މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން މިރޭގައިވާ
ނުބައިކަމުންނާއި ،މިރެއަށްފަހުގައިވާ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް
އެދިދަންނަވަމެވެ".
)(90

"ﺃﹶﺻﺒﺤﻨﹶﺎ) (1ﻋﻠﹶﻰٰ ﻓﻄﹾﺮﺓ ﺍﻹِﺳﻼﹶﻡﹺ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹶﻠﻤﺔ ﺍﻹِﺧﻼﹶﺹﹺ ،ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﺩﻳﻦﹺ ﻧﺒﹺﻴﻨﺎﹶ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ،ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﻣﻠﱠﺔ ﺃﹶﺑﹺﻴﻨﺎﹶ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺣﻨﹺﻴﻔﺎﹰ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻭﻣﺎﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ
ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﻴﻦ"

)(2

"އިސްލާމްދީނުގެ

ފިޠުރަތުގެ

މައްޗަށާއި،

އިޚްލާޞްތެރި

ކަލިމަފުޅުގެ )ޝަހާދަތުގެ ކަލިމަފުޅުގެ( މައްޗަށާއި ،އަޅަމެންގެ ނަބިއްޔާ

ﳏﻤﺪ  rގެ ދީނުގެ މައްޗަށާއި އަދި އަޅަމެންގެ ބައްޕަ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  uގެ

މިއްލަތުގެ މައްޗަށް އަޅަމެން ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ ހުރިހާ

ބާޠިލުޢަޤީދާތަކަކުން އެއްކިބާވެގެންވާ )ﷲއަށް( ކިޔަމަންތެރި ބޭކަލެކެވެ.
އަދި މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވަތެވެ".
)" (91ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻩ) "ސަތޭކަފަހަރު(

)(3

 (1ހަވީރުނަމަ ﺃﹶﺻﺒﺤﻨﺎﹶ ގެބަދަލުގައި ކިޔާނީ ﺃﹶﻣﺴﻴﻨﺎﹶ އެވެ .މާނައަކީ އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (3ހެނދުނާއި ހަވީރު ސަތޭކަފަހަރު މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ.

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ

ގިނައިން

ޛިކުރުކުރިމީހަކު

މެނުވީ

ހަމައެކަކުވެސް ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ނާންނާނެތެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

އޭނާ އެޛިކުރުކުރިވަރަށް

އޭނާއަށްވުރެ

މާތްޢަމަލެއްކޮށްގެން
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"މާތްﷲ،

ޙަމްދު

އެކަލާނގެއަށް

ވޮޑިގެންވެއެވެ".

ލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު،

ހުސްޠާހިރުވެ

)" (92ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ

ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ) "ދިހަފަހަރު(

"ﷲ

މެނުވީ

)(1

)(2

ނުވަތަ )ކަންނެތްވެފައިވާ ވަގުތެއްނަމަ އެއްފަހަރު(

އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެއްވެސް

އެހެން

އިލާހަކުނުވެއެވެ .އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ .އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް

ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ .ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ
އެކަލާނގެއަށެވެ.

އަދި

ހުރިހާ

އެކަލާނގެއީ

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

މައްޗަށް

ކަމެއްގެ

)" (93ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ

ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ) "ހެނދުންވާ ވަގުތު ސަތޭކަފަހަރު(

)(3

)(94

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻩ ﻋﺪﺩ ﺧﻠﹾﻘﻪ ،ﻭ ﺭﹺﺿﺎﹶ ﻧﻔﹾﺴِﻪ ،ﻭ ﺯﹺﻧﺔﹶ ﻋﺮﺷﻪ ،ﻭﻣﺪﺍﺩ

ﻛﹶﻠﻤﺎﹶﺗﻪ) "ހެނދުންވާ

ވަގުތު

)(4

ތިންފަހަރު(

"މާތްﷲ،

އެކަލާނގެއަށް

ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ،ހުސްޠާހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ .އެއީ އެކަލާނގެ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
(3

ދުވާލަކު

ސަތޭކަފަހަރު

މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާ

ދަންނައެވެ.

އޭނާ

ދިހަ

އަޅުން

މިނިވަންކުރިފަދައެވެ .އަދި އޭނާއަށް ސަތޭކަ ހެޔޮކަން ލިޔުއްވޭނެތެވެ .އަދި އޭނާގެކިބައިން
ސަތޭކަ ފާފަފުއްސެވޭނެތެވެ .އަދި އެދުވަހު ހަވީރުވަންދެން ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން އޭނާ

ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އޭނާއަށްވުރެ ގިނައިން މިޛިކުރުކުރިމީހަކު މެނުވީ އޭނާއަށްވުރެ

މާތްޢަމަލެއްކޮށްގެންހުރި ހަމައެކަކު ނުހުންނާނެއެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (4ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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މަޚްލޫޤުންގެ ޢަދަދާ އެއްވަރަށެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅަށް އެކަލާނގެ
މިންވަރަށެވެ.

ރުހިވޮޑިގެންވާ

އަދި

އެކަލާނގެ

ޢަރުޝުގެ

އެއްވަރަށެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ކަލިމަފުޅުތަކުގެ ދެއްޔާ އެއްވަރަށެވެ".
)(95

ވަޒަނާ

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻋﻠﹾﻤﺎﹰ ﻧﺎﹶﻓﻌﺎﹰ ،ﻭﺭﹺﺯﻗﺎﹰ ﻃﹶﻴﹺّﺒﺎﹰ ،ﻭﻋﻤﻼﹰ ﻣﺘﻘﹶﺒﻼﹰ"

)ހެނދުންވާހިނދު(

)(1

"އޭހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން

މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި ،ޙަލާލުވެގެންވާ
ރިޒްޤަކާއި ،ޤަބޫލުކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެއް ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ".
)" (96ﺃﹶﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲَ ﻭﺃﹶﺗﻮﺏ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ) "ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު(

)(2

"މިއަޅާ ،ﷲގެ

ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް
ތައުބާވަމެވެ".

)" (97ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﹶﺕ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺧﻠﹶﻖ) "ހަވީރުވާ ހިނދު

ތިންފަހަރު(

)(3

"މާތްﷲގެ ފުރިހަމަވެގެންވާ ކަލިމަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް،

އެކަލާނގެ ހެއްދެވި އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ )އެކަލާނގެ
ޙަޟްރަތުން( ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ".

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺷﻌﻴﺐ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.

 (3ހަވީރުވާ ހިނދު ތިންފަހަރު މިޛިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ .އެރޭ އެއްވެސް ވިހަސޫތްޕެއްގެ

ގެއްލުމެއް އޭނާއަކަށް ނުވާނެއެވެ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ
ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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)" (98ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺻﻞﹺّ ﻭﺳﻠّﻢ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻧﺒﹺﻴﹺّﻨﺎﹶ ﻣﺤﻤﺪ) "ދިހަފަހަރު(

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ނަބިއްޔާ ،މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް
ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލައްވާނދޭވެ!"

ޛކު ުރ ަތ ްއ.
ރ ި
ި -28
ދ ިއ ުރ ކު ާ
ނ ާ
) (99ދެއަތްތިލަ ޖަމާކޮށް [ ! " Z7 6 5 4 [ Z $ #
[  ZS R Q Pމިތިންސޫރަތްކިޔަވާ ދެއަތްތިލައަށް ފުމެލުމަށްފަހު

ބޮލުންފަށައިގެން ގައިން ކުޅަދާނަވީ ހިސާބެއްގައި ފިރުމާށެވެ .މިގޮތަށް
ތިންފަހަރު ކަންތައްކުރާށެވެ.

)(2

)¤ £ ¢ ¡ ~ } | { zy x w v u t s [ (100
¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥
¸ Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹
Z Ï Î Í ÌË Ê É ÈÇ

)(3

) 71ގައި މާނަ

އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ(.
(1

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ހެނދުންވާ ހިނދު ދިހަފަހަރު އަދި ހަވީރުވާހިނދު ދިހަފަހަރު

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ
ޝަފާޢަތް އޭނާއަށް ލިބޭނެއެވެ ".ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﹼﱪﺍﱐ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻳﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺟﻴﺪ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.

 (3ތަންމަތީގައި ނިދަން އޮށޯންނަ އިރު މިއާޔަތް ކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން

ﷲގެ ޙަޟްރަތުން މަލާއިކަތްބޭކަލަކު އޭނާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ .އަދި
ހެނދުންވަންދެން އޭނާއާ ޝައިޠާނާ ކައިރިނުވާނެއެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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)r q p on m l k j i h g [ (101
¡ ~ } |{ z y x w v u t s
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Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ²
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Zß

)(1

ރަސޫލާ،

"ﷲގެ

އެކަލޭގެފާނަށް

އެކަލޭގެފާނުގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަށް އީމާންވެވަޑައިގަތެވެ.
އަދި

މުއުމިނުންވެސް

އެކަލާނގެ

އީމާންވިއެވެ.

މަލާއިކަތުންނަށާއި،

އެހުރިހާ

އެކަލާނގެ

އެންމެން

ފޮތްތަކަށާއި،

ﷲއަށާއި،

އެކަލާނގެ

ރަސޫލުންނަށް އީމާންވިއެވެ) .އެމީހުން ބުނެތެވެ (.އެކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭކަލެއްގެ މެދުގައި އަޅަމެން ފަރަޤެއްނުކުރަމުއެވެ.

)އެބަހީ ހުރިހާ ރަސޫލުންނަށް އަޅަމެން އީމާންވަމުއެވެ (.އަދި ބުނެތެވެ.

އަޅަމެން )ﷲގެ ޙުކުމްފުޅުތައް( އަޑުއަހައިފީމުއެވެ .އަދި )އެކަލާނގެއަށް(
ކިޔަމަންގެންފީމުއެވެ.

ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް

އޭ

އަޅަމެންގެ

އިބަﷲގެ

ވެރިރަސްކަލާކޮ!

ޙަޟްރަތުން

އަޅަމެންނަށް

އެދެމުއެވެ.

އަދި

އެނބުރިދިއުންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށެވެ .ﷲ އެއްވެސް
) (1ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(286 - 285 :

މިދެއާޔަތް ރޭގަޑެއްގައި ކިޔައިފިމީހާއަށް ހުރިހައިކަމަކުން

އެދެއާޔަތް ފުދިގެންވާނެއެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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ނަފްސަކަށް

އެނަފުސަކަށް

ނުޖައްސަވަތެވެ.
އެނަފްސަކަށެވެ.

އެނަފްސެއްކުރި

އަދި

ހަމައެނަފްސަކަށެވެ.

ކުޅަދާނަވެގެންވާވަރަށް

އޭ

ހެޔޮޢަމަލެއްގެ

އެނަފްސެއްކުރި

މެނުވީ

ސަވާބުވަނީ

ނުބައިކަމެއްގެ

އަޅަމެންގެ

ތަކުލީފެއް

ވެރިރަސްކަލާކޮ!

ހަމަ

ސަޒާވެސްވަނީ
އަޅަމެންނަށް

ހަނދާންނެތިގެން ނުވަތަ ގަސްތެއްނެތި ކުށެއްކުރެވިއްޖެނަމަ ،އަޅަމެން

ނުހިއްޕަވާނދޭވެ! ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ކުރީގެ

މީސްތަކުންނަށް ޖެއްސެވިފަދަ ބުރަތަކެއް އަޅަމެންނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެ!
ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

އަޅަމެންކުރުމަށް

ކުޅަދާނަވެގެން

ނުވާވަރުގެ ކަމެއް އަޅަމެންނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް

މާފުކުރައްވާނދޭވެ!

އަދި

އަޅަމެންނަށް

އަދި

ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

އަޅަމެންނަށް ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ! އިބަﷲއީ އަޅަމެންގެ މަދަދުވެރިޔާއެވެ.

ފަހެ ކާފިރުންގެ މައްޗަށް އަޅަމެންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނދޭވެ!"
)(102

"ﺑﹺﺎﺳﻤﻚ ﺭﺑﹺّﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺟﻨﺒﹺﻲ ،ﻭﺑﹺﻚ ﺃﹶﺭﻓﹶﻌﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﻣﺴﻜﹾﺖ ﻧﻔﹾﺴِﻲ

ﻓﹶﺎﺭﺣﻤﻬﺎ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﺘﻬﺎﹶ ﻓﹶﺎﺣﻔﹶﻈﹾﻬﺎﹶ ،ﺑﹺﻤﺎﹶ ﺗﺤﻔﹶﻆﹸ ﺑﹺﻪ ﻋﺒﺎﹶﺩﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ"

އަޅުގެ

އަރިކަށި

ވެރިރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން
ބާއްވައިފީމެވެ.

އަދި

އިބަﷲގެ

ވާގިފުޅާއެކު،

)(1

"އޭ

މިއަޅާގެ

އަރިކަށި

" (1ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އޭނާގެ ތަންމަތިން ތެދުވެގެންގޮސް އަލުން ތަންމައްޗަށް

އެނބުރި އަތުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާގެ ހެދުމުގެ ފަސްބައިން ތިންފަހަރު ތަންމަތި ފޮޅައިލާށެވެ .އަދި

ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ކިޔާށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް ފަހުގައި އެތަނަށް އައީ ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް
އޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ .ދެން ތަންމަތީގައި އޮށޯންނަހިނދު ،މިދުޢާކުރާށެވެ ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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އުފުއްލާހުށީމެވެ .ފަހެ އިބަﷲ މިއަޅާގެ ފުރާނަ )އަނބުރައި ނުފޮނުއްވައި(

ހިފަހައްޓަވައިފިނަމަ،

ފަހެ

އެފުރާނައަށް

ރަޙުމްކުރައްވާނދޭވެ!

އަދި

އެފުރާނަ )އަލުން އަނބުރައި( ފޮނުއްވައިފިނަމަ ،އިބަﷲގެ ޞާލިޙުއަޅުތަކުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ ގޮތަކުން ފަހެ އެފުރާނަ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

)" (103ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﻚ ﺧﻠﹶﻘﹾﺖ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺗﻮﻓﱠﺎﻫﺎﹶ ،ﻟﹶﻚ ﻣﻤﺎﹶﺗﻬﺎﹶ ﻭﻣﺤﻴﺎﹶﻫﺎﹶ ،ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺣﻴﻴﺘﻬﺎﹶ

ﻓﹶﺎﺣﻔﹶﻈﹾﻬﺎﹶ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻣﺘﻬﺎﹶ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻬﺎﹶ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻓﻴﺔﹶ"

)(1

ބޮޑުކުރެއްވި

ހަމަކަށަވަރުން

ރަސްކަލާކޮ!

މިއަޅާގެ

"އޭ ހައްދަވައި

ނަފްސު

ހެއްދެވީ

އިބަﷲއެވެ .އަދި އެނަފްސު މަރުގަންނަވާހުށީވެސް ހަމަ އިބަﷲއެވެ.

އެނަފްސުގެ މަރުވުމާއި ދިރުން މިލްކުވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަﷲއަށެވެ.

އިބަﷲ އެނަފްސަށް އަލުން ދިރުން ދެއްވައިފިނަމަ ،ފަހެ އެނަފްސު

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އެނަފްސު މަރުގަންނަވައިފިނަމަ ،ފަހެ

އެނަފްސަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

ހަމަކަށަވަރުން

މިއަޅާ

އިބަﷲގެ

ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ".

ޙަޟްރަތުން

ފުރިހަމަ

ޞިއްޙަތެއް

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﲪﺪ ﺑﻠﻔﻈﻪ.
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)" (104ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻗﻨﹺﻲ ﻋﺬﹶﺍﺑﻚ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﻌﺚﹸ ﻋﺒﺎﹶﺩﻙ) "ތިންފަހަރު(

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲގެ އަޅުތަކުން ދިރުއްވާ ކަށްވަޅުތަކުން
ނެރުއްވާ ދުވަހު ،އިބަﷲގެ ﻋﺬﹶﺍﺏ ން މިއަޅާ ދިންނަވާނދޭވެ!"
)(105

"ﺑﹺﺎﺳﻤﻚ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻣﻮﺕ ﻭﺃﹶﺣﻴﺎﹶ"

ރަސްކަލާކޮ!

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

)(2

މިއަޅާ

މަރުވަނީ

އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުންނެވެ".

އަދި

ދިރެނީ

ހަމައެކަނި

)" (106ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ" }ﷲ ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ{.

އިބަﷲގެ

ތިރީސްތިންފަހަރު.

"ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ" }އެންމެހާ ޙަމްދެއްވަނީ ﷲއަށެވެ {.ތިރީސްތިންފަހަރު" .ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ"

}އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ {.ތިރީސްހަތަރުފަހަރު".

)(3

)" (107ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤٰﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊﹺ ﻭﺭﺏ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ،ﻭﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ،ﺭﺑﻨﺎﹶ

ﻭﺭﺏ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ،ﻓﺎﹶﻟﻖ ﺍﻟﹾﺤﺐﹺّ ﻭﺍﻟﻨﻮﻯٰ ،ﻭﻣﻨﺰﹺﻝﹶ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹِﻧﺠﹺﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﹾﻔﹸﺮﻗﺎﹶﻥ ،ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ
ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﺃﹶﻧﺖ ﺁﺧﺬﹲ ﺑﹺﻨﺎﹶﺻﻴﺘﻪ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻷَﻭﻝﹸ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﻗﹶﺒﻠﹶﻚ ﺷﻲﺀٌ،

ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﺑﻌﺪﻙ ﺷﻲﺀٌ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﻈﱠﺎﻫﺮ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﻓﹶﻮﻗﹶﻚ ﺷﻲﺀٌ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﺒﺎﹶﻃﻦ
ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﺩﻭﻧﻚ ﺷﻲﺀٌ ،ﺍﻗﹾﺾﹺ ﻋﻨﺎﱠ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﹶﻏﹾﻨﹺﻨﺎﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺮﹺ"

)(4

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަތްއުޑާއި ،ބިމާއި ،އަދި މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ
 (1ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rއަވަހާރަފުޅުލައްޕަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާހިނދު ،އެކަލޭގެފާނުގެ ކާނާތްޕުޅު
އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯތާފަތްފުޅުގެ ދަށަށް ލައްވައި މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﺑﻠﻔﻈﻪ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (3ނިދަން ތަންމައްޗަށް އަރާހިނދު ،މިކަލިމަފުޅުތައް އެޢަދަދަށް ކިޔައިފިމީހާއަށް އެކަން

ޚާދިމަކަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (4ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ވެރިރަސްކަލާކޮ!

ވެރިރަސްކަލާކޮ!

އޭ

އޮށާއި

އަޅަމެންގެ

އޮއްޓަރުން

ވެރި،

އަދި

ގަސްފަޅުއްވާ

އެއްޗެއްގެ

ހުރިހާ

ރަސްކަލާކޮ!

އަދި

ތައުރާތާއި ،އިންޖީލާއި ،ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲގެ

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ .އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲއީ އެންމެފުރަތަމަ ވޮޑިގެންވީ

ފަރާތެވެ .ފަހެ އިބަﷲއަށްވުރެ ކުރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ .އަދި
އިބަﷲއީ އެންމެފަހުން ވޮޑިގެންވާނެ ފަރާތެވެ .ފަހެ އިބަﷲއަށްވުރެ ފަހުން

އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވާނެތެވެ .އަދި އިބަﷲއީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް

ވެރިވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ .އިބަﷲގެ މަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ.
އަދި އިބަﷲއީ ވަންހަނާވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ .އިބަﷲގެ ފަހަތްޕުޅުގައި
)އިބަﷲއަށްވުރެ

ބޮޑަށް(

ފޮރުވިފައިވާ

އެއްވެސް

ނުވެއެވެ.

އެއްޗެއް

އަޅަމެންގެ ކިބައިން ދަރަނި އަދާކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި ފަޤީރުކަމުން
)އަޅަމެން ނެރުއްވާ( އަޅަމެންނަށް ފުދުންތެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ!"

)" (108ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻃﹾﻌﻤﻨﺎﹶ ﻭﺳﻘﺎﹶﻧﺎﹶ ،ﻭﻛﹶﻔﺎﹶﻧﺎﹶ ،ﻭﺁﻭﺍﻧﺎﹶ ،ﻓﹶﻜﹶﻢ ﻣّﻤﻦ ﻻﹶ ﻛﺎﹶﻓﻲ ﻟﹶﻪ

ﻭﻻﹶ ﻣ ﺆﻭﹺﻱ"

)(1

އަޅަމެންނަށް

"އެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲއަށެވެ .އެކަލާނގެއީ
ކާންދެއްވާ

ފުދުންތެރިކަންދެއްވާ

އަދި

އަދި

ބޯންދެއްވާ

އަޅަމެންނަށް

އަދި

އަޅަމެންނަށް

ހިޔާވަހިކަންދެއްވި

ރަސްކަލާނގެއެވެ .ފަހެ ފުދުންތެރިކަންދޭނެ އަދި ހިޔާވަހިކަންދޭނެ ފަރާތެއް

ނުވާ ކިހައިބަޔަކުވޭ ހެއްޔެވެ!"
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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)" (109ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﺎﹶﻟﻢ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐﹺ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﹶﺩﺓ ،ﻓﺎﹶﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ،ﺭﺏ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ

ﻭﻣﻠﻴﻜﹶﻪ ،ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ،ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ
ﻭﺷﺮﻛﻪ ،ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻗﹾﺘﺮﹺﻑ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺳﻮﺀًﺍ ،ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺟﺮﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺴﻠﻢﹴ"
ރަސްކަލާކޮ!

ބޮޑުކުރެއްވި

ޣައިބުގައިވާ

ކަންތަކާއި

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ފެންނަހާ

ކަމެއް

ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ! އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި

ރަސްކަލާކޮ! ހުރިހާ އެއްޗެއްގެވެރި އަދި އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ރަސްކަލާކޮ!
އިބަﷲ

ފިޔަވައި

އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެންއެއްވެސް

އިލާހަކުނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ .މިއަޅާގެ ނަފްސުގެ ނުބައިކަމާއި،

ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމާއި ،އެޝައިޠާނާ )އިބަﷲއާ( ޝަރީކުކުރުމަށް ލައިދޭ

ވަސްވާހުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އެދި

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިއަޅާގެ އަމިއްލަނަފްސުގެ މައްޗަށް މިއަޅާއަށް ކުރެވޭ

ނުބައިކަންތަކުންނާއި ނުވަތަ އެނުބައިކަންތައް އެހެން މުސްލިމަކު ލައްވައި
ކުރުވުމުން

ދަންނަވަމެވެ".

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އެދި

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

) Z! [ (110ﺍﻟﺴﺠﹺﺪﺓ ސޫރަތާއި [ ! " Z $ #
ސޫރަތްކިޔަވާށެވެ.

)(2

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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)" (111ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ ﻢ) (1ﺃﹶﺳﻠﹶﻤﺖ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﻭﻓﹶﻮﺿﺖ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻭﺟﻬﹺﻲ

ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﻭﺃﹶﻟﹾﺠﺄﹾﺕ ﻇﹶﻬﺮﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﺭﻏﹾﺒﺔﹰ ﻭﺭﻫﺒﺔﹰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﻻﹶ ﻣﻠﹾﺠﺄﹶ ﻭﻻﹶ ﻣﻨﺠﺎﹶ ﻣﻨﻚ
ﺇﹺﻻﱠﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﺁﻣﻨﺖ ﺑﹺﻜﺘﺎﹶﺑﹺﻚ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﺖ ﻭﺑﹺﻨﺒﹺﻴﹺّﻚ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﺖ"

)(2

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

ކިޔަމަންތެރިކޮށްފީމެވެ.

އަދި

މިއަޅާގެ

ނަފްސު

މިއަޅާގެ

"އޭ ހައްދަވައި

މިއަޅާ

ކަންތައްތައް

އިބަﷲއަށް

އިބަﷲއާ

ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ .އަދި މިއަޅާގެ މޫނު އިބަﷲއާ ކުރިމަތިކޮށްފީމެވެ .އަދި

މިއަޅާގެ ބުރަކަށި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ލަންބައިފީމެވެ) .އެބަހީ މިއަޅާ
ބަރޯސާކޮށް

އިބަﷲއަށް

އިޢުތިމާދުކޮށްފީމެވެ(.

އިބަﷲގެ

ރަޙްމަތަށް

އުންމީދުކޮށް ،އިބަﷲގެ ﻋﺬﹶﺍﺏ އަށް ބިރުވެތިވާ ޙާލުގައެވެ .އިބަﷲގެ

ﻋﺬﹶﺍﺏން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނާނެ ތަނެއް ،އަދި ނަޖާވާނެ ތަނެއް ،ހަމަ

އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ .އިބަﷲ ބާވައިލެއްވި ،އިބަﷲގެ

ފޮތަށާއި ،އިބަﷲ ފޮނުއްވި ،އިބަﷲގެ ނަބިއްޔާއަށް މިއަޅާ އީމާންވީމެވެ".

(1

ތިބާ

ނިދުމަށްޓަކައި

ތަންމައްޗަށް

ދާން

އެދޭހިނދު،

ވުޟޫކުރާށެވެ .ދެން ކަނާތުއަރިމައްޗަށް އޮށޯވެ މިދުޢާކުރާށެވެ.

ނަމާދަށް

ވުޟޫކުރާފަދައިން

" (2މިދުޢާކޮށްގެން އޮއްވައި ،ތިބާ މަރުވެއްޖެނަމަ ،ތިބާ މަރުވާނީ ފިޠުރަތުގެ މަތީގައެވެ ".ﺭﻭﺍﻩ

ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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ރ ުދޢާ.
ރ ަގނޑ ު ި
ނ ޮއ ެވ ފު ޮރޅިލެވޭ ހިނ ުދ ކު ާ
ނ ަދ ް
ޭ -29
)" (112ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﹾﻘﹶﻬﺎﺭ ،ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﻣﺎﹶ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﹶ ﺍﻟﹾﻌﺰﹺﻳﺰ
ﺍﻟﹾﻐﻔﱠﺎﺭ"

)(1

އިލާހަކު

"ﷲމެނުވީ

ނުވެއެވެ.

އަޅުކަންވެވުން

އެކަލާނގެއީ

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެއްކައުވަންތަ،

އެހެންއެއްވެސް

ގަދަކީރިތިވަންތަ

ރަސްކަލާނގެއެވެ .އުޑުތަކާއި ،ބިމާއި އަދި އެދެމެދުގައިވާހައި އެއްޗެއްގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ .ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ
ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ސ ެވ ްއޖެ ަނ ަމ
ި -30
ނ ިއ ުޙ ާ
ނ ީދ ަގއި ބި ުރ ެވރި ަކމާއި ެއ ަކނި ެވ ިރ ަކ ް
ސ ް
ރ ުދޢާ.
ކު ާ
)(113

"ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﹶﺕ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﹶﻀﺒﹺﻪ ﻭﻋﻘﺎﹶﺑﹺﻪ ،ﻭﺷﺮﹺّ ﻋﺒﺎﹶﺩﻩ ،ﻭﻣﻦ

ﻫﻤﺰﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﺎﹶﻃﻴﻦﹺ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥﹶ"

މެދުވެރިކޮށް،
އެކަލާނގެ

އެކަލާނގެ

އަޅުތަކުންގެ

)(2

"ﷲގެ ފުރިހަމަ ކަލިމަފުޅުތައް

ކޯފާއިންނާއި،

އެކަލާނގެ

ނުބައިކަމުންނާއި،

ސަޒާއިންނާއި،

ޝައިޠާނުންގެ

ވަސްވާސްތަކުންނާއި އަދި އެޝައިޠާނުން )މިއަޅާގެ ގާތަށް( ޙާޟިރުވުމުން

މިއަޅާ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ".

 (1ރޭގަނޑު ނިދަންއޮންނައިރު ،އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށްޖެހޭ ހިނދު ،މިފަދައިން ކިޔާށެވެ .ﺭﻭﺍﻩ

ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ނ ީވ ޮގތް.
ނ ަތ ްއކު ަރ ް
ނ ަކ ް
ބއި ުހ ަވފެ ެނ ްއ ފެ ުނމު ް
ު -31ނ ަ
) (114ވާތްފަރާތަށް ތިންފަހަރު ދުލުގެކޮޅުން ކުޅުކޮޅެއްޖަހާށެވެ.

× ޝައިޠާނާގެ

ނުބައިކަމުންނާއި،

ހުވަފެނުގެ

ފެނުނު

ނުބައިކަމުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވާށެވެ.

× އެއްވެސް މީހަކަށް އެހުވަފެން ކިޔައިނުދޭށެވެ.

× އޮށޯވެއޮތް ފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލާށެވެ.
) (115ބޭނުންނަމަ ތެދުވެ ނަމާދުކުރާށެވެ.

)(1

ރ ުދޢާ.
 -32ވިތު ީރގެ ުޤ ޫ
ނތު ަގއި ކު ާ
)" (116ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻫﺪﻧﹺﻲ ﻓﻴﻤﻦ ﻫﺪﻳﺖ ،ﻭﻋﺎﹶﻓﻨﹺﻲ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺎﹶﻓﹶﻴﺖ ،ﻭﺗﻮﻟﱠﻨﹺﻲ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻮﻟﱠﻴﺖ،
ﻭﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎﹶ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ،ﻭﻗﻨﹺﻲ ﺷﺮ ﻣﺎﹶ ﻗﹶﻀﻴﺖ ،ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﺗﻘﹾﻀﻲ ﻭﻻﹶ ﻳﻘﹾﻀﻰٰ ﻋﻠﹶﻴﻚ،
ﺇﹺﻧﻪ ﻻﹶ ﻳﺬﻝﱡ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﹶﻴﺖ] ،ﻭﻻﹶ ﻳﻌﺰ ﻣﻦ ﻋﺎﹶﺩﻳﺖ ،[ﺗﺒﺎﹶﺭﻛﹾﺖ ﺭﺑﻨﺎﹶ ﻭﺗﻌﺎﹶﻟﹶﻴﺖ"

)(2

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ ހިދާޔަތްދެއްކެވި މީސްތަކުންގެ

ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲ ފުރިހަމަ

ޞިއްޙަތުދެއްވި

މީސްތަކުންގެ

ޞިއްޙަތުދެއްވާނދޭވެ!

އަދި

ތެރޭގައި

އިބަﷲ،

މިއަޅާއަށްވެސް

އެބަޔަކާ

ފުރިހަމަ

ޙަވާލުވެވޮޑިގެންނެވި

މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއާވެސް ޙަވާލުވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! އަދި
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ބުރެކެޓް

ތެރޭގައި އެވަނީ ބައިހަޤީ

ރިވާކުރައްވާފައިވާ ލަފްޒެވެ .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އިބަﷲ ދެއްވި ތަކެތީގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲ

ނިންމެވި ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ފަހެ
އިބަﷲ ފައިޞަލާކުރައްވަމުއެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ފައިޞަލާއާ ޚިލާފަށް

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިޞަލާއެއް ނުކުރެވޭނެތެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲ
ރަޙުމަތްތެރިވެވޮޑިގެންފި
ދުޝްމިނުވެ

ވޮޑިގެންފި

މީހަކު

ނިކަމެތިނުވާހުއްޓެވެ.

މީހަކު

]އަދި

ޢިއްޒަތްތެރިނުވާހުއްޓެވެ[.

އިބަﷲ

އަޅަމެންގެ

ވެރިރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲގެ މަތިވެރިކަމާއި އަރަހުށިކަމާއެވެ!"

)" (117ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺮﹺﺿﺎﹶﻙ ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ ،ﻭﺑﹺﻤﻌﺎﹶﻓﺎﹶﺗﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﹸﻮﺑﺘﻚ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ

ﺑﹺﻚ ﻣﻨﻚ ،ﻻﹶ ﺃﹸﺣﺼﻲ ﺛﹶﻨﺎﹶﺀً ﻋﻠﹶﻴﻚ ،ﺃﹶﻧﺖ ﻛﹶﻤﺎﹶ ﺃﹶﺛﹾﻨﻴﺖ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻧﻔﹾﺴِﻚ"

)(1

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ،އިބަﷲގެ
ރުހިވޮޑިގަތުމުގެ

ސިފަފުޅު

މެދުވެރިކޮށް،

އިބަﷲގެ

ކޯފާއިން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ޢަފޫކުރެއްވުގެ
ސިފަފުޅު

މެދުވެރިކޮށް،

އިބަﷲގެ

ޢުޤޫބާތުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އެދިދަންނަވަމެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުން ނުވަތަ
ﻋﺬﺍﺏން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިބަﷲއަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ތަޢުރީފާއި ޘަނާ މިއަޅާއަށް ޢަދަދުނުކުރެވޭހައި

ގިނައެވެ .އިބަﷲއީ ،އިބަﷲގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި

ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިންގެވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

)" (118ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻳﺎﻙ ﻧﻌـﺒﺪ ،ﻭﻟﹶﻚ ﻧﺼﻠّﻲ ﻭﻧﺴﺠﺪ ،ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻧﺴﻌﻰٰ ﻭﻧﺤﻔﺪ ،ﻧﺮﺟﻮ
ﺭﺣﻤﺘﻚ ﻭﻧﺨﺸﻰٰ ﻋﺬﹶﺍﺑﻚ ،ﺇﹺﻥﱠ ﻋﺬﹶﺍﺑﻚ ﺑﹺﺎﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳﻦ ﻣﻠﹾﺤﻖ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﺎﱠ ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻚ،
 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻙ ،ﻭﻧﺜﹾﻨﹺﻲ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮ ،ﻭﻻﹶ ﻧﻜﹾﻔﹸﺮﻙ ،ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﹺﻚ ،ﻭﻧﺨﻀﻊ ﻟﹶﻚ ،ﻭﻧﺨﻠﹶﻊ
"އޭ

ﻣﻦ ﻳﻜﹾﻔﹸﺮﻙ"

)(1

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

އަޅަމެން

އަޅުކަންކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަﷲއަށެވެ .އަދި އަޅަމެން ނަމާދުކުރަނީވެސް

އަދި ސަޖިދަކުރަނީވެސް ހަމައެކަނި އިބަﷲއަށެވެ .އަދި އަޅަމެން ގަދައަޅައި

މަސައްކަތްކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށެވެ .އަދި އަޅަމެން
އަވަސްވެގަންނަނީވެސް

ހަމައެކަނި

އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތަށެވެ.

އިބަﷲގެ

ރަޙްމަތަށް އަޅަމެން އުންމީދުކުރަމުއެވެ .އަދި އިބަﷲގެ ﻋﺬﺍﺏ އަށް

ބިރުވެތިވަމުއެވެ.
ބައްދަލުކުރާނެ

ހަމަކަށަވަރުން

އިބަﷲގެ

ﻋﺬﺍﺏ

އޭ

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

އެއްޗެކެވެ.

އަކީ

ކާފިރުންނާ

ރަސްކަލާކޮ!

ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދެމުއެވެ .އަދި

ފާފަފުއްސެވުމަށްވެސް އެދެމުއެވެ .އަދި އަޅަމެން އިބަﷲއަށް ރިވެތި
ސަނާކިޔަމުއެވެ .އަދި އަޅަމެން އިބަﷲއަށް ކާފިރެއްނުވަމުއެވެ .އަދި

އަޅަމެން އިބަﷲއަށް އީމާންވަމުއެވެ .އަދި އަޅަމެން އިބަﷲއަށް ހިތްތިރިކޮށް

މަޑުމޮޅިވަމުއެވެ .އަދި އިބަﷲއަށް ކާފިރުވާމީހުންނާ އަޅަމެން ގުޅުން
ކަނޑައިލަމުއެވެ".

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺻﺤﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ .އަދި ﺷﻴﺦ ﺃﻟﺒﺎﱐ ވިދާޅުވިއެވެ .މިދުޢާގެ ސަނަދު

ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ .އަދި މިދުޢާ ވާރިދުވެފައިވަނީ ޢުމަރުގެފާނުގެ އަރިހުންނެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rގެ

އަރިހަކުންނޫނެވެ.
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ޛކު ުރ.
ރ ި
ސލާމް ިދ ުނ ަމ ް
ށ ަފ ުހ ކު ާ
 -33ވިތު ިރ ް
ނ ަ
)" (119ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﻠﻚ ﺍﻟﹾﻘﹸﺪﻭﺱﹺ" )ތިންފަހަރު އަދި ތިންވަނަފަހަރު އަޑުހަރުކޮށް

ދަމާލާފައި( "ހުރިހާ އުނިސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްވަންތަ
ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ!"

)ﷲ(

]ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡﹺ[ ]އެކަލާނގެއީ

މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލުގެވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ[.

)(1

ރ ުދޢާ.
ި -34ފކު ުރ ޮބޑ ު ެވ ހިތާ ަމއިގެ ަވގުތު ކު ާ
)(120

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﻋﺒﺪﻙ ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﻙ ،ﺍﺑﻦ ﺃﹶﻣﺘﻚ ،ﻧﺎﹶﺻﻴﺘﻲ ﺑﹺﻴﺪﻙ ،ﻣﺎﹶﺽﹴ ﻓﻲ

ﺣﻜﹾﻤﻚ ،ﻋﺪﻝﹲ ﻓﻲ ﻗﹶﻀﺎﹶﺅﻙ ،ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺑﹺﻜﹸﻞﹺّ ﺍﺳﻢﹴ ﻫﻮ ﻟﹶﻚ ،ﺳﻤﻴﺖ ﺑﹺﻪ ﻧﻔﹾﺴﻚ ،ﺃﹶﻭ
ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﹶﺑﹺﻚ ،ﺃﹶﻭ ﻋﻠﱠﻤﺘﻪ ﺃﹶﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻠﹾﻘﻚ ،ﺃﹶﻭﹺ ﺍﺳﺘﺄﹾﺛﹶﺮﺕ ﺑﹺﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐﹺ
ﻋﻨﺪﻙ ،ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺠﻌﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥﹶ ﺭﺑﹺﻴﻊ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ،ﻭﻧﻮﺭ ﺻﺪﺭﹺﻱ ،ﻭﺟﻼﹶﺀَ ﺣﺰﻧﹺﻲ ،ﻭﺫﹶﻫﺎﹶﺏ
ﻫﻤّﻲ"

)(2

"އޭ

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

ހަމަކަށަވަރުން

އަހުރެންނީ އިބަﷲގެ އަޅަކީމެވެ .އިބަﷲގެ ފިރިހެން އަޅާގެ ދަރިޔަކީމެވެ.

އިބަﷲގެ އަންހެން އަޅާގެ ދަރިޔަކީމެވެ .މިއަޅާގެ ލަގަންވަނީ އިބަﷲގެ
އަތްޕުޅުގައެވެ .އިބަﷲގެ ޙުކުމްފުޅު މިއަޅާގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުވެގެންވެއެވެ.

އިބަﷲގެ ފައިޞަލާ މިއަޅާއާމެދު ޢަދުލުވެރިވެގެންވެއެވެ .އިބަﷲގެ އަމިއްލަ

ޒާތުފުޅަށް ޚުދު އިބަﷲ ދެއްވާފައިވާ ނުވަތަ އިބަﷲގެ ފޮތުގައި އިބަﷲ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﻏﲑﳘﺎ .ބުރެކެޓް ތެރޭގައި އެވާ ޢިބާރާތަކީ ﺩﺍﺭﻗﻄﲏ އިތުރަށް

ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރާތެކެވެ .އަދި އޭގެ ސަނަދުވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ބާވައިލައްވާފައިވާ ނުވަތަ އިބަﷲގެ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން މަޚްލޫޤަކަށް
އިބަﷲ އުނގަންނައިދެއްވާފައިވާ ނުވަތަ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ޣައިބުގެ

ޢިލްމުގައި އިބަﷲ ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ އިބަﷲގެ ހުރިހާ އިސްމުފުޅުތަކެއް

މެދުވެރިކޮށް،

މިއަޅާގެ

ފިކުރުބޮޑުވުން

ދުރުކޮށްދޭ

ހިތުގެ

ބަހާރުކަމުގައާއި،

މިއަޅާގެ

ހިތުގެ

ނޫރުކަމުގައާއި ،މިއަޅާގެ ހިތާމަފިއްލަވައިދޭ ޒަރިއްޔާކަމުގައާއި އަދި މިއަޅާގެ
ޒަރިއްޔާކަމުގައި

އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ".
)(121

ލައްވައިދިނުމަށް

ޤުރުއާން

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻬﻢﹺّ ﻭﺍﻟﹾﺤﺰﻥ ،ﻭﺍﻟﹾﻌﺠﺰﹺ ﻭﺍﻟﹾﻜﹶﺴﻞﹺ ،ﻭﺍﻟﹾﺒﺨﻞﹺ

ﻭﺍﻟﹾﺠﺒﻦﹺ ،ﻭﺿﻠﹶﻊﹺ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻭﻏﹶﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺮﹺّﺟﺎﹶﻝﹺ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ފިކުރު ބޮޑުވުމުންނާއި ،ހިތާމައިންނާއި،

ނުކުޅެދުމުންނާއި ،ކަންނެތްކަމުންނާއި ،ބަޚީލުކަމުންނާއި ،ފިނޑިކަމުންނާއި،

ދަރަނީގެ ބުރައިންނާއި އަދި މީސްތަކުން މިއަޅާގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ".

ރ ުދޢާ.
ނ ކު ާ
ނ ޮބޑ ު ުވމު ް
ރ ުރ ެވ ަކ ް
 -35ބޭ ަގ ާ
)" (122ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﹾﺤﻠﻴﻢ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ
ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤٰﻮﺍﺕ ﻭﺭﺏ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﻳﻢﹺ"

)(2

"މަތިވެރިވެ

ކެތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ ،ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން

އެއްވެސް

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

މަތިވެރި

ޢަރުޝުގެވެރި،

ﷲ

ފިޔަވައި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rމިދުޢާ ވަރަށްގިނައިން ކުރައްވާކަމުގައިވިއެވެ .ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .އުޑުތަކާއި

ބިމުގެވެރި

އަދި

މާތް

ޢަރުޝުގެވެރި،

ﷲ

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ".

ފިޔަވައި

އަޅުކަންވެވުން

)" (123ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺣﻤﺘﻚ ﺃﹶﺭﺟﻮ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻜﻠﹾﻨﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰٰ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻃﹶﺮﻓﹶﺔﹶ ﻋﻴﻦﹴ ،ﻭﺃﹶﺻﻠﺢ ﻟﻲ ﺷﺄﹾﻧﹺﻲ

ﻛﹸﻠﱠﻪ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ"

)(1

އުންމީދުކުރަނީ

އެސްފިޔައެއްޖަހައިލާ

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާ

ހަމައެކަނި

ޙަވާލުނުކުރައްވާނދޭވެ!

އިބަﷲގެ

ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް
އަދި

މިއަޅާގެ

ރަޙުމަތަށެވެ.
މިއަޅާގެ

މިއަޅާއާ

ކަމެއް

ހުރިހާ

ފަހެ

ނަފްސު

މިއަޅާއަށް

އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އިބަﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ
އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ".

)" (124ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﹶﻧﻚ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﻛﹸﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦ"

)(2

"އިބަﷲ މެނުވީ

އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .އިބަﷲ
ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިން

ވީމެވެ".
)(125

"ﺍﹶﷲُ ﺍﷲُ ﺭﺑﹺّﻲ ﻻﹶ ﺃﹸﺷﺮﹺﻙ ﺑﹺﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ"

ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ.

ބައިވެރިއެއްނުކުރަމެވެ".

)(3

އެކަލާނގެއާ

"ﷲއީ ﷲއީ މިއަޅާގެ

އެއްވެސް

އެއްޗެއް

މިއަޅާ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ބ ްއ ަދލުވާ ަވގުތު ައދި ައ ި
ނ ާޔ ެވރި ެވރ ަިޔކާ
ު -36ދ ް
ޝމ ަ
ިނކާ ަ
ރ ުދޢާ.
ބ ްއ ަދލުވާ ަވގު ުތ ކު ާ
ަ
"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﺎ ﻧﺠﻌﻠﹸﻚ ﻓﻲ ﻧﺤﻮﺭﹺﻫﻢ ﻭﻧﻌﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭﹺﻫﻢ"

)(1

)(126

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! )އަޅަމެންގެ ޙިމާޔަތާއި ދިފާޢަށްޓަކައި(
އެބައިމީހުންނާ

އަޅަމެން

ކުރިމަތިކުރަމުއެވެ.

އަދި

)ދުޝްމިނުންނާ(

އެބައިމީހުންގެ

ދިމާއަށް

ނުބައިނުލަފާކަމުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމުއެވެ".
)(127

ﺃﹸﻗﺎﹶﺗﻞﹸ"

އިބަﷲ

އަޅަމެން

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻧﺖ ﻋﻀﺪﻱ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻧﺼﻴﺮﹺﻱ ،ﺑﹺﻚ ﺃﹶﺣﻮﻝﹸ ،ﻭﺑﹺﻚ ﺃﹶﺻﻮﻝﹸ ،ﻭﺑﹺﻚ

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲއީ މިއަޅާގެ

ވާގިވެރިޔާއެވެ.

ޙަރަކާތްކުރަނީ

އަދި

އިބަﷲއީ

ހަމައެކަނި

މިއަޅާގެ

އިބަﷲގެ

މަދަދުވެރިޔާއެވެ.

ވާގިފުޅުންނެވެ.

އަދި

މިއަޅާ

މިއަޅާ

)ދުޝްމިނުންނަށް( ހަމަލާދެނީވެސް ހަމައެކަނި އިބަﷲގެ ވާގިފުޅުންނެވެ.

އަދި މިއަޅާ )ކާފިރުންނާ( ހަނގުރާމަކުރަނީވެސް ހަމައެކަނި އިބަﷲގެ

ވާގިފުޅުންނެވެ".
)(128

"ﺣﺴﺒﻨﺎﹶ ﺍﷲُ ﻭﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻮﻛﻴﻞﹸ"

)(3

"އަޅަމެންނަށް ﷲ ފުދެއެވެ .އަދި

ވަކީލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެގޮތުން އެއީ ކިހާރަނގަޅު ފަރާތެއްހެއްޔެވެ!"

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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ނޖެ ހޭ ުދޢާ.
ސގެފާ ުނގެ ައ ި
ނ ާޔ ެވ ިރ ަކ ަމ ް
ނ ިފމީހާ ކު ަރ ް
ށ ބި ުރގެ ް
ަ -37ރ ް
)" (129ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤٰﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊﹺ ،ﻭﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ،ﻛﹸﻦ ﻟﻲ ﺟﺎﹶﺭﺍ ﻣﻦ
ﻓﹸﻼﹶﻥ ﺑﻦﹺ ﻓﹸﻼﹶﻥ ،ﻭﺃﹶﺣﺰﺍﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﹶﺋﻘﻚ ،ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹾﺮﻁﹶ ﻋﻠﹶﻲ ﺃﹶﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﹶﻭ ﻳﻄﹾﻐﻰٰ ،ﻋﺰ
ﺟﺎﹶﺭﻙ ،ﻭﺟﻞﱠ ﺛﹶﻨﺎﹶﺅﻙ ،ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! ހަތްއުޑާއި މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިވެނިމީހެއްގެ
ދަރި

އެވެނިމީހާގެ

ކިބައިން

މިއަޅާއަށް

ރައްކާތެރިކަން

ދެއްވާ

ފަރާތެއްކަމުގައި ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲގެ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން
އޭނާގެ ޖަމާޢަތްތަކުން އެއްވެސް މީހަކު މިއަޅާއަށް އަނިޔާވެރިވުމުންނާއި

ނުބައިކަމުގައި

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުން

މިއަޅާ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ

ފަރާތެއްކަމުގައި ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! އިބަﷲގެ ރައްކާތެރިކަން ގަދަފަދައެވެ.
އަދި އިބަﷲގެ ސަނާ މަތިވެރިއެވެ .އަދި އިބަﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ".

)" (130ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﺍﷲُ ﺃﹶﻋﺰ ﻣﻦ ﺧﻠﹾﻘﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎﹰ ،ﺍﷲُ ﺃﹶﻋﺰ ﻣﻤﺎ ﺃﹶﺧﺎﹶﻑ ﻭﺃﹶﺣﺬﹶﺭ ،ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ

ﺑﹺﺎﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻮ ،ﺍﻟﹾﻤﻤﺴِﻚ ﺍﻟﺴﻤٰﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹶﻌﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﺇﹺﻻﱠ

ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻧﹺﻪ ،ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻋﺒﺪﻙ ﻓﹸﻼﹶﻥ ،ﻭﺟﻨﻮﺩﻩ ﻭﺃﹶﺗﺒﺎﹶﻋﻪ ﻭﺃﹶﺷﻴﺎﹶﻋﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﹺّ ﻭﺍﻹِﻧﺲﹺ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ
ﻛﹸﻦ ﻟﻲ ﺟﺎﹶﺭﺍ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّﻫﻢ ،ﺟﻞﱠ ﺛﹶﻨﺎﹶﺅﻙ ﻭﻋﺰ ﺟﺎﹶﺭﻙ ،ﻭﺗﺒﺎﹶﺭﻙ ﺍﺳﻤﻚ ،ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﻏﹶﻴﺮﻙ"
)ތިންފަހަރު(

)(2

"އެންމެބޮޑީ

ﷲއެވެ.

ﷲ،

އެކަލާނގެ

ހުރިހާ

މަޚްލޫޤުންނަށްވުރެ ކަށަކުޅަދުންވަންތަވެ ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ .މިއަޅާ
 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ބިރުގަންނަ އަދި ޖެހިލުންވާ ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވުރެ ﷲ ކަށަކުޅަދުންވަންތަވެ
ޢިއްޒަތްތެރިވެ

ނުބައިކަމުންނާއި،
ލަޝްކަރާއި،

ވޮޑިގެންވެއެވެ.

ޖިންނީންނާއި

އޭނާގެ

އިބަﷲގެ

މިވެނި

އިންސާނުންގެ

އެކުވެރިންނާއި

އަދި

އެވެނި

ތެރެއިންވާ

އޭނާގެ

އަޅާގެ

އޭނާގެ

ޖަމާޢަތްތަކުގެ

ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަން ﷲގެ ޙަޟްރަތުން މިއަޅާ ލިބިގަންނަމެވެ.
އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން
އިލާހަކުނުވާ

އެއްވެސް

އިޛުނަފުޅާނުލައި،

ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ހަތްއުޑު

ބިންމައްޗަށް

)އެކަލާނގެއީ(

ވެއްޓުނަނުދީ

އެކަލާނގެ

ހިފަހައްޓަވާ

ރަސްކަލާނގެއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އެބައިމީހުންގެ

ނުބައިކަމުން

މިއަޅާ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ

ފަރާތެއްކަމުގައި

ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! އިބަﷲގެ ސަނާ މަތިވެރިއެވެ .އިބަﷲގެ ރައްކާތެރިކަން

ގަދަފަދައެވެ .އަދި އިބަﷲގެ އިސްމުފުޅު ބަރަކާތްތެރިއެވެ .އަދި އިބަﷲ

ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ".

ބ ުދ ުދޢާ.
ޗ ް
ށ ކު ާ
ު -38ދ ް
ޝ ިމ ުނމީހާ ެގ ަމ ްއ ަ
ރ ަ
)" (131ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﻨﺰﹺﻝﹶ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﹶﺏﹺ ،ﺳﺮﹺﻳﻊ ﺍﻟﹾﺤﺴﺎﹶﺏﹺ ،ﺍﻫﺰﹺﻡﹺ ﺍﻷَﺣﺰﺍﺏ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻫﺰﹺﻣﻬﻢ
)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ފޮތް ބާވައިލައްވާ

ރަސްކަލާކޮ!

ރަސްކަލާކޮ!

ﻭﺯﻟﹾﺰﹺﻟﹾﻬﻢ"

ހިސާބުބެއްލެވުމަށް

އަވަސްވެވޮޑިގެންވާ

)ދުޝްމިނުންގެ( ޖަމާޢަތްތައް ބަލިކުރައްވާނދޭވެ! ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ރަސްކަލާކޮ!

އެބައިމީހުން

އަދި

ބަލިކުރައްވާނދޭވެ!

ސާބިތުކަން ނެތިކޮށްލައްވާނދޭވެ!

އެބައިމީހުންގެ

ނ ެޖ ހޭ ުދޢާ.
ނ ިފ ީމހާ ކު ަރ ް
ބ ަޔކު ެދ ެކ ބި ުރ ެގ ް
ަ -39
)(132

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻛﹾﻔﻨﹺﻴﻬﹺﻢ ﺑﹺﻤﺎﹶ ﺷﺌﹾﺖ"

)(1

ހައްދަވައި

"އޭ

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން

މިއަޅާއަށް ފުއްދަވާދެއްވާނދޭވެ!"

ނ ެޖ ހޭ ުދޢާ.
ޝ ްއ ެކ ްއ ުއ ެފދި ްއ ެޖމީހާ ކު ަރ ް
ީ -40އމާ ް
ނ ަކމު ަގ ިއ ަ
) (133ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭށެވެ.

)(2

 vޝައްކުވީ ކަންތައްކުރުން ހުއްޓައިލާށެވެ.

)(3

) (134ދެން މިފަދައިން ކިޔާށެވެ" .ﺁﻣﻨﺖ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﺭﺳﻠﻪ"

)(4

"ﷲއަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށް އަހުރެން އީމާންވެއްޖައީމެވެ".
) (135ﷲގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ކިޔަވާށެވެÉ È Ç Æ [ .
Z Ï Î Í Ì ËÊ

)(5

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (4ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

) (5ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ (3 :ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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"އެކަލާނގެއީ އެންމެފުރަތަމަ ވޮޑިގެންވީ ފަރާތެވެ .އަދި އެންމެފަހުން

ވޮޑިގެންވާނެ ފަރާތެވެ .އަދި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ވެރިވެވޮޑިގެންވާ

ފަރާތެވެ .އަދި ވަންހަނާވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ
އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ރ ުދޢާ.
ަ -41ދ ަރ ި
ދކު ުރ ަމ ް
ށ ކު ާ
ނ ައ ާ
)(136

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻛﹾﻔﻨﹺﻲ ﺑﹺﺤﻼﹶﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﺮﺍﻣﻚ ﻭﺃﹶﻏﹾﻨﹺﻨﹺﻲ ﺑﹺﻔﹶﻀﻠﻚ ﻋﻤﻦ ﺳﻮﺍﻙ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ ޙަލާލުކުރެއްވި ތަކެތީގެ

ޒަރިއްޔާއިން އިބަﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ތަކެތިން )މިއަޅާ ދުރުކުރައްވައި(

މިއަޅާ

ފުދުންތެރިކުރައްވާނދޭވެ!

އަދި

އިބަﷲގެ

ފަޟުލުވަންތަކަމުގެ

ޒަރިއްޔާއިން އިބަﷲ ފިޔަވައި އެހެންފަރާތްތަކުން )އެދުމުން( މިއަޅާއަށް

ފުދުންތެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ!"
)(137

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻬﻢﹺّ ﻭﺍﻟﹾﺤﺰﻥ ،ﻭﺍﻟﹾﻌﺠﺰﹺ ﻭﺍﻟﹾﻜﹶﺴﻞﹺ ،ﻭﺍﻟﹾﺒﺨﻞﹺ

ﻭﺍﻟﹾﺠﺒﻦﹺ ،ﻭﺿﻠﹶﻊﹺ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻭﻏﹶﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺮﹺّﺟﺎﹶﻝﹺ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ފިކުރު ބޮޑުވުމުންނާއި ،ހިތާމައިންނާއި،

ނުކުޅެދުމުންނާއި ،ކަންނެތްކަމުންނާއި ،ބަޚީލުކަމުންނާއި ،ފިނޑިކަމުންނާއި،
ދަރަނީގެ ބުރައިންނާއި އަދި މީސްތަކުން މިއަޅާގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމުން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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ށ(
ދ ިއ ުރ )ހި ަތ ް
ނ ާ
ނކ ަިޔ ަވމު ް
ދ ިއ ުރ ައދި ުޤ ުރއާ ް
ނ ާ
ަ -42ނމާ ުދކު ަރމު ް

ނޖެ ހޭ ުދޢާ.
ސވާ ެހ ްއ ަވ ެދ ްއޖެ ަނ ަމ ކު ަރ ް
ަވ ް
)" (138ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ ﺍﻟﺮﺟﹺﻴﻢﹺ" "ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ

ޝައިޠާނާގެ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

ކިބައިން

ﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

ދަންނަވަމެވެ ".މިފަދައިން ކިޔާ ވާތްފަރާތަށް ތިންފަހަރު ދުލުގެކޮޅުން

ކުޅުކޮޅެއްޖަހާށެވެ.

)(1

ނޖެ ހޭ ުދޢާ.
ަ -43ކމެ ްއކު ުރ ަމ ް
ށ ަދތި ެވ ުއނ ަދގ ޫ ެވ ްއޖެ ީމހާ ކު ަރ ް
)(139

ﺳﻬﻼﹰ"

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﺳﻬﻞﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎﹶ ﺟﻌﻠﹾﺘﻪ ﺳﻬﻼﹰ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺗﺠﻌﻞﹸ ﺍﻟﹾﺤﺰﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺷﺌﹾﺖ

)(2

"އޭ

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

އިބަﷲ

ފަސޭހަކޮށްދެއްވި ކަމެއް މެނުވީ ފަސޭހެވެގެންނެއްނުވެއެވެ .އަދި އިބަﷲ
އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ،
ލައްވަމުއެވެ".

އުނދަގޫކަންތައް

ފަސޭހަކަމެއްގެ

ގޮތުގައި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .މިއީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺎﺹ ރިވާކުރެއްވި ﺣﺪﻳﺚ ފުޅެއްގެ

ބައެކެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ދެން އަހުރެން އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީމެވެ .ފަހެ މާތްﷲ
ސ ދުރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.
އަހުރެންގެ ކިބައިން ވަސްވާ ް
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻫٰﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ

ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ.
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ޛކު ުރ.
ނޖެ ހޭ ި
ނ ީވ ޮގތާއި ކު ަރ ް
ނ ަތ ްއކު ަރ ް
 -44ފާ ަފ ެއ ްއކު ެރވި ްއޖެމީހާ ަކ ް
)" (140ފާފައެއްކުރެވުމުން ފަހެ ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ،ދެން ތެދުވެ

ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް ،ﷲއަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދެންނެވުމުން ،ﷲ

އެމީހަކަށް ފާފަފުއްސަވައިނުދެއްވާނެ ހަމަ އެއްވެސް އަޅަކުނުވެއެވެ".

)(1

ދ ުދޢާ.
ސ ަތ ްއ ުދ ުރ ޮކ ް
ށ ޭ
ސވާ ް
ނގެ ަވ ް
ނއާއި އޭ ާ
ޝއިޠާ ާ
ަ -45
) (141އޭނާގެ

އެދުން.

ކިބައިން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

ﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

)(2

) (142ބަންގިގޮވުން.

)(3

) (143ޛިކުރުތައްކުރުމާއި ޤުރުއާންކިޔެވުން.

)(4

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ .އަދި މުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ  97ވަނަ އާޔަތާއި 98

ވަނަ އާޔަތް ބައްލަވާށެވެ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.

 (4ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ތިޔަބައިމީހުން ކަށްބިންތަކަކަށް

ނުހަދާށެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެގެއެއްގައި ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކުން ޝައިޠާނާ ދުވެފިލައެވެ".
ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .އަދި

ޛިކުރުތަކާއި،

ވަންނައިރުގަޔާއި

ޝައިޠާނާ

ނިދާއިރު

ގެއިން

ދުރުކޮށްދޭ

ކުރާޛިކުރުތަކާއި،
ނުކުންނައިރު

ނުކުންނައިރު ކުރާޛިކުރުތަކާއި އަދިވެސް

ޛިކުރުތަކުގެތެރޭގައި ހެނދުނާއި

ނިދިންހޭލައިގެން

ކުރާޛިކުރުތަކާއި،

ކުރާޛިކުރުތަކާއި،

މިސްކިތަށް

ހަވީރުގެ
ގެއަށް

ވަންނައިރުގަޔާއި

ސުންނަތްވެގެންވާ މިނޫން ޛިކުރުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިސާލަކަށް ނިދާއިރު އާޔަތުލްކުރުސި ކިޔެވުމާއި ،ބަޤަރާސޫރަތުގެ ފަހު ދެއާޔަތްކިޔެވުމެވެ .އަދި

"ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ "މިފަދައިން
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ނ ުއޅޭ ަކމެ ްއ
ު -46ނ ުރހޭ ަކމެ ްއ ި
ދމާ ެވ ްއޖެ ަނ ަމ ުނ ަވ ަތ ކު ަރ ް
ނޖެހޭ ުދޢާ.
ނ ބޭ ުރ ެވ ްއޖެ ަނ ަމ ،ކު ަރ ް
ދ ަނ ަކމާ ިއ ިއ ުޚ ތި ާޔ ުރ ް
ކު ަޅ ާ
) (144ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ގަދަފަދަ މުއުމިނާ ބަލިކަށި

މުއުމިނާއަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ .އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތިކަން
އަދި

ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.

)ދެމީހުންކުރެ(

ކިބައިގައިވެސް

ކޮންމެމީހެއްގެ

ހެޔޮކަންތައްވެއެވެ .ތިބާއަށް ފައިދާކުރަނިވި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ތިބާ
ދަހިވެތިވާށެވެ.

އަދި

ﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

އެދޭށެވެ.

މަދަދަށް

އަދި

)ހެޔޮކަންތަކަށް( ނުކުޅެދިގެންވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވާށެވެ .އަދި ތިބާއަށް

މުޞީބާތެއްޖެހިއްޖެނަމަ ،ފަހެ ތިބާ ނުބުނާށެވެ .އަހުރެންނަށް މިވެނިއެވެނި

ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރެވުނުނަމައެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ތިބާ މިފަދައިން ބުނާށެވެ.
"ﻗﹶﺪﺭ ﺍﷲِ ﻭﻣﺎﹶ ﺷﺎﹶﺀَ ﻓﹶﻌﻞﹶ" ")މިއީ( ﷲ މިންވަރުކުރެއްވި ގޮތެވެ .އެކަލާނގެ

އިރާދަކުރެއްވިގޮތަށް

ކަންތައްކުރައްވައިފިއެވެ".

އެހެނީ

"ނަމައޭ ކިޔުން" ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލުތައް ހުޅުވައިދެއެވެ".

ހަމަކަށަވަރުން

)(1

ސަތޭކަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ މުޅިއެދުވަހު ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވެގެންވެއެވެ .އަދި
ނ ބަންގިއަކީވެސް ޝައިޠާނާ ދުރުކޮށްދޭ ޒިކުރެކެވެ.
ހަމައެފަދައި ް
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ނޖެ ހޭ ަތ ުހނި ާޔ ައދި ަތ ުހނި ާޔކީ
ަ -47ދރ ަިޔކު ިލބޭ މީހާ ައ ް
ށ ކ ަިޔ ް
ބ.
މީހާ ައ ް
ދ ް
ނ ޭ
ށ އޭ ާ
ނ ެޖހޭ ަޖވާ ު
)(145

"ﺑﺎﹶﺭﻙ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻮﻫﻮﺏﹺ ﻟﹶﻚ ،ﻭﺷﻜﹶﺮﺕ ﺍﻟﹾﻮﺍﻫﺐ ،ﻭﺑﻠﹶﻎﹶ ﺃﹶﺷﺪﻩ،

ﻭﺭﺯﹺﻗﹾﺖ ﺑﹺﺮﻩ"

)(1

"ތިބާއަށް ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި ،މާތްﷲ ތިބާއަށް

ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ! އަދި )ތިބާއަށް އެދަރިފުޅު( ދެއްވި ފަރާތަށް ތިބާ
ޝުކުރުއަދާކުރާހުށިކަމެވެ.

ފޯރާހުށިއެވެ!

ދެވޭހުށިއެވެ!"

އަދި

އަދި

އެކުއްޖާ

އެކުއްޖާ

ޒުވާންއުމުރާ

އިޙުސާންތެރިވުމުގެ

ތައުފީޤު

ހަމައަށް
ތިބާއަށް

ދެން ތަހުނިޔާ ލިބުނުމީހާ ތަހުނިޔާކީމީހާއަށް މިފަދައިން ޖަވާބުދޭށެވެ" .ﺑﺎﹶﺭﻙ

ﺍﷲُ ﻟﹶﻚ ﻭﺑﺎﹶﺭﻙ ﻋﻠﹶﻴﻚ ،ﻭﺟﺰﺍﻙ ﺍﷲُ ﺧﻴﺮﺍ ،ﻭﺭﺯﻗﹶﻚ ﺍﷲُ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻭﺃﹶﺟﺰﻝﹶ ﺛﹶﻮﺍﺑﻚ"
"މާތްﷲ

ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ!

ތިބާއަށް

އަދި

ތިބާގެ

މައްޗަށް

ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ! އަދި މާތްﷲ ތިބާއަށް ހެޔޮޖަޒާދެއްވާށިއެވެ! އަދި

މާތްﷲ ތިބާއަށްވެސް އެފަދަ ދަރިއަކު ދެއްވާށިއެވެ! އަދި ތިބާގެ ސަވާބު
ގިނަކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"

)(2

 (1މިއީ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ގެ ބަސްފުޅެކެވެ.

" (2ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ" ﻭ"ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ" ﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﳍﻼﱄ.
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ށ
ނ ޯހ ުދ ަމ ް
ނ ަނ ް
ނ ަދރި ް
ށ ަރ ްއކާ ެތ ިރ ަކ ް
ޟ ަރތު ް
 -48ﷲ ގެ ަޙ ް
ނޖެ ހޭ ކަ ިލ ަމ.
ކ ަިޔ ް
) (146މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ﺭﺳﻮﻝ

ﺍﷲ

r

ޙަސަނުގެފާނަށާއި ޙުސައިނުގެފާނަށް ،ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން
ދެވުމަށް ،މިކަލިމަފުޅުން ދަންނަވާކަމުގައިވިއެވެ.

"ﺃﹸﻋﻴﺬﹸﻛﹸﻤﺎﹶ) (1ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﹶﺕ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻴﻄﺎﹶﻥ ﻭﻫﺎﹶﻣﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﹸﻞﹺّ ﻋﻴﻦﹴ ﻻﹶﻣﺔ"

)(2

"ﷲގެ ފުރިހަމަ ކަލިމަފުޅުތަކުން ،އެންމެހާ ޝައިޠާނުންނާއި ،އެންމެހާ

ވިހަލާސޫފިތަކާއި،

އެންމެހާ

ރައްކާތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދެމެވެ".

އެސްފީނާލޮލަކުން

ތިޔަދެކަލުންނަށް

ނވީ ުދޢާ.
ށ ޮކ ް
ނ ައ ް
ބ ިލމީހާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
ރހިނ ުދޭ ،އ ާ
ށ ޒި ާޔ ަރތްކު ާ
ަ -49
)" (147ﻻﹶ ﺑﺄﹾﺱ ﻃﹶﻬﻮﺭ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎﹶﺀَ ﺍﷲُ"

)(3

"އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ .ﷲ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ )މިބައްޔަކީ ތިބާ ފާފަތަކުން( ޠާހިރުކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ".

 (1މިއީ ދެކުދިންނަށްނަމަ ،ޢިބާރާތްކުރެވޭ ގޮތެވެ .ފިރިހެން އެއްކުއްޖަކަށްނަމަ ،ކިޔާނީ ﺃﹸﻋﻴﺬﹸﻙ
ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﹶﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ.....
ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ.....މިފަދައިންނެވެ.

އަންހެން

އެއްކުއްޖަކަށްނަމަ،

ކިޔާނީ

ﺃﹸﻋﻴﺬﹸﻙ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﹶﺕ ﺍﷲ

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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)" (148ﺃﹶﺳﺄﹶﻝﹸ ﺍﷲَ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺸﻔﻴﻚ) "ހަތްފަހަރު(

"މަތިވެރި

އަރަހުށި

ޢަރުޝުގެވެރި،

ޝިފާދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ".

މާތްﷲގެ

ޙަޟްރަތުން

)(1

ތިބާއަށް

ނ.
ބ ިލމީހާ ައ ް
ށ ޒި ާޔ ަރތްކު ުރމު ެގ މާތް ަކ ް
ަ -50
) (149މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން

އަޑުއެހީމެވެ" .މުސްލިމުމީހާ ،އޭނާގެ ބަލިވެފައިވާ މުސްލިމު އަޚާއަށް

ޒިޔާރަތްކުރާ ހިނދު ،އިށީނދެއްޖައުމަށް ދާންދެން އޭނާ ހިނގަމުން އެދަނީ

ސުވަރުގޭގެ މޭވާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .ދެން ބަލިމީހާގެ ގާތުގައި އޭނާ އިށީންނަ

ހިނދު ،ރަޙުމަތް އޭނާ ފޮރުވައިލައެވެ .ފަހެ އެއީ ހެނދުނުކަމުގައިވާނަމަ،
ހަވީރުވަންދެން ހަތްދިހަހާސް މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދި
ދުޢާކޮށްދެއްވަތެވެ.

ހަތްދިހަހާސް

އަދި

އެއީ

މަލާއިކަތުން

ދުޢާކޮށްދެއްވަތެވެ".

ހަވީރުކަމުގައިވާނަމަ،

އޭނާއަށް

ހެނދުންވަންދެން

ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް

އެދި

)(2

 (1ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އެއްވެސް މުސްލިމަކު ،މަރަށް އަދި ޙާޟިރު ނުވާ

ބަލިމީހަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިފަދައިން ހަތްފަހަރު އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދީފިނަމަ އޭނާއަށް ޢާފިޔަތު
ލިބޭނެއެވެ ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ.
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ނޖެ ހޭ ުދޢާ.
ި -51
ދރި ުހ ުރމާމެ ުދ މާ ޫ
ބ ިލމީހާ ކު ަރ ް
ޔ ް
ސ ެވ ަފއިވާ ަ
)" (150ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﹺﻲ ﻭﺃﹶﻟﹾﺤﻘﹾﻨﹺﻲ ﺑﹺﺎﻟﺮﻓﻴﻖﹺ ﺍﻷَﻋﻠﹶﻰٰ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް

ރަޙުމަތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އެންމެ މަތިވެރި ރަޙުމަތްތެރިޔާއާ )އެބަހީ ﷲއާ(

ބައްދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

) (151ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rއަވަހާރަވާން ކައިރިވީ ހިނދު ،ފެނުގެ ތެރެއަށް

ދެއަތްޕުޅުލައްވައި ،ދެއަތްޕުޅު މޫނުފުޅުގައި ފުއްސަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻻﹶ

ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﻠﹾﻤﻮﺕ ﻟﹶﺴﻜﹶﺮﺍﺕ" "ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ
އެއްވެސް

އެހެން

ތަކުލީފުތަކެއްވެއެވެ".

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން

މަރަށް

)(2

)" (152ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ

ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ ﻗﹸﻮﺓﹶ
ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲِ"

)(3

"ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް

އިލާހަކުނުވެއެވެ .އަދި އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ .ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެން

އެއްވެސް

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

އެކަލާނގެ

އެއްކައުވަންތައެވެ .ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .އަދި މި ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުގައި ،އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު ދަތްއުނގުޅުއްވި ވާހަކަވެސް

އައިސްފައިވެއެވެ.
 (3ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ .އެކަލާނގެއަށް

އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ .ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ
އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .އެންމެހާ ވެރިކަމަކާއި އެންމެހާ ޙަމްދެއް
ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެކަލާނގެއަށެވެ.

އެހެން

އެއްވެސް

މެނުވީ

ﷲ

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

އަޅުކަންވެވުން

އަދި

އެއްވެސް

ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ

ބާރެއްވެސް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ".

ށ ޙާ ި
ނ ައ ް
ަ -52މ ަރ ް
ޝހާ ަދތް
ބހީ އޭ ާ
ށ ަ
ޟ ުރ ެވ ަފއިވާމީހާގެ ަތލްޤީ ުނ ) ެއ ަ
ނ(.
ލައި ި
ދ ުނ ް

)" (153އެމީހެއްގެ އެންމެފަހުބަސްކަމުގައި "ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ" "ﷲ މެނުވީ

އަޅުކަންވެވުން

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެން

އެއްވެސް

މިކަލިމަވެއްޖެމީހާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ".

އިލާހަކުނުވެއެވެ".

)(1

ރ ުދޢާ.
 -53މު ީ
ޞބާ ެތ ްއ ޖެހި ްއޖެ މީހާ ކު ާ
)" (154ﺇﹺﻧﺎﱠ ﷲِ ﻭﺇﹺﻧﺎﱠ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺭﺍﺟﹺﻌﻮﻥﹶ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹾﺟﺮﻧﹺﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ ﻭﺃﹶﺧﻠﻒ ﻟﻲ ﺧﻴﺮﺍ
ﻣﻨﻬﺎﹶ"

)(2

އަޅަމެން

"ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންވަނީ ﷲ އަށެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން
އެނބުރި

ދިއުންވެސްވަނީ

އެކަލާނގެ

ﺣﻀﺮﺓ

އަށެވެ.

އޭ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ޖެހުނު މުޞީބާތުގައި

މިއަޅާއަށް އަޖުރު ދެއްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް އޭގެ ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ
ހެޔޮގޮތެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

ރ ުދޢާ.
ނ ކު ާ
ލމު ް
ަ -54މ ްއޔިތާގެ ޯލ ަމތީ ައތް ިފ ުރ ަމއިލައިޯ ،ލލަ ްއ ުޕ ަވއި ަ
)" (155ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻔﹸﻼﹶ ﻥ) (1ﻭﺍﺭﻓﹶﻊ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻬﺪﻳﹺّﻴﻦ ،ﻭﺍﺧﻠﹸﻔﹾﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺒﹺﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﹾﻐﺎﹶﺑﹺﺮﹺﻳﻦ ،ﻭﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻭﻟﹶﻪ ﻳﺎﹶ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻟﹶﻤﻴﻦ ،ﻭﺍﻓﹾﺴﺢ ﻟﹶﻪ ﻓﻲ ﻗﹶﺒﺮﹺﻩ ﻭﻧﻮﹺّﺭ ﻟﹶﻪ ﻓﻴﻪ"

)(2

"އޭ

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

މިވެނި

ފާފަ

މީހަކަށް

ފުއްސަވާނދޭވެ! )އެމީހެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ (.އަދި ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ

މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރަޖަ އުފުއްލަވާނދޭވެ! އަދި އޭނާގެ
ފަހުން ،އޭނާގެ ފަހަތުގައިވާ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޚަލީފާ )ބަދަލު(

ލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށާއި އޭނާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ! އޭ

ޢާލަމްތަކުގެ

ވެރިރަސްކަލާކޮ!

އޭނާއަށް

އޭނާގެ

ކަށްވަޅު

ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާއަށް އެތަން އަލިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

ރ ުދޢާ.
ަ -55ކ ުށ ަނމާ ުދ ަގއި ަމ ްއޔިތާ ައ ް
ށ ަޓ ަކއި ކު ާ
)(156

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻪ ﻭﺍﺭﺣﻤﻪ ،ﻭﻋﺎﹶﻓﻪ ،ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺃﹶﻛﹾﺮﹺﻡ ﻧﺰﻟﹶﻪ ،ﻭﻭﺳّﻊ

ﻣﺪﺧﻠﹶﻪ ،ﻭﺍﻏﹾﺴِﻠﹾﻪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺎﹶﺀِ ﻭﺍﻟﺜﱠﻠﹾﺞﹺ ﻭﺍﻟﹾﺒﺮﺩ ،ﻭﻧﻘّﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺨﻄﺎﹶﻳﺎﹶ ﻛﹶﻤﺎﹶ ﻧﻘﱠﻴﺖ ﺍﻟﺜﱠﻮﺏ
 (1މަރުވިމީހާގެ ނަމަކީ ޙާމިދު ކަމުގައިވާނަމަ ﻟﻔﹸﻼﹶﻥ ގެބަދަލުގައި

ﻟﺤﺎﹶﻣﺪ ކިޔާށެވެ .އެބަހީ

މައްޔިތާގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް ލާމު އިތުރުކުރުމާއެކު މައްޔިތާގެ ނަންގަންނާށެވެ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺍﻷَﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲﹺ ،ﻭﺃﹶﺑﺪﻟﹾﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﹺﻩ ،ﻭﺃﹶﻫﻼﹰ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻠﻪ ،ﻭﺯﻭﺟﺎﹰ
ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﹺﻪ ،ﻭﺃﹶﺩﺧﻠﹾﻪ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ،ﻭﺃﹶﻋﺬﹾﻩ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ ]ﻭﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ["

)(1

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އޭނާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި
އޭނާއަށް

ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ!

އަދި

ފުރިހަމަ

ޢާފިޔަތު

އޭނާއަށް

)ކަށްވަޅު(

ތަނަވަސް

ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާއަށް ޢަފޫކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާގެ މެހުމާންދާރީ

މާތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

އަދި

އޭނާ

ވެއްދެވޭތަން

ކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި ފެނުންނާއި ،ސުނޯއިންނާއި ،ގަނޑުފެނުން އޭނާ
ދޮވެދެއްވާނދޭވެ! އަދި ހުދުފޭރާން ހަޑިމިލައިން ސާފުކޮށްދެއްވި ފަދައިން

ފާފަތަކުން އޭނާ ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާގެ ގޮވަށްޗަށް ވުރެ ހެޔޮ
ގޮވައްޗަކަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާގެ އަހުލުވެރިންނަށް

ވުރެ ހެޔޮ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާގެ
އަނބިމީހާއަށް ވުރެ ހެޔޮ އަންބެއްގެ ގާތަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

އަދި އޭނާ ސުވަރުގެއަށް ވައްދަވާނދޭވެ! އަދި ކަށްވަޅުގެ އަޛާބުންނާއި

ނަރަކައިގެ އަޛާބުން އޭނާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"
)(157

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﺤﻴﹺّﻨﺎﹶ ،ﻭﻣـﻴﹺّﺘﻨﺎﹶ ،ﻭﺷﺎﹶﻫﺪﻧﺎﹶ ،ﻭﻏﺎﹶﺋﺒﹺﻨﺎﹶ ،ﻭﺻﻐﻴﺮﹺﻧﺎﹶ ﻭﻛﹶﺒﹺﻴﺮﹺﻧﺎﹶ،

ﻭﺫﹶﻛﹶﺮﹺﻧﺎﹶ ﻭﺃﹸﻧﺜﺎﹶﻧﺎﹶ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﻴﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎﱠ ﻓﹶﺄﹶﺣﻴﹺﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻹِﺳﻼﹶﻡﹺ ،ﻭﻣﻦ ﺗﻮﻓﱠﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎﱠ ﻓﹶﺘﻮﻓﱠﻪ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻹِﻳﻤﺎﹶﻥ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﺗﺤﺮﹺﻣﻨﺎﹶ ﺃﹶﺟﺮﻩ ﻭﻻﹶ ﺗﻀﻠﱠﻨﺎﹶ ﺑﻌﺪﻩ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ތެރޭގައި ދިރިތިބި މީހުންނަށާއި

އަޅަމެންގެ ތެރެއިން މަރުވެގޮސްފައިވާ މީހުންނަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އަޅަމެންނަށް

މީހުންނަށާއި

ފެންނަހައި

ނުފެންނަހައި

މީހުންނަށް

ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ ކުޑަކުދިންނަށާއި ބޮޑެތިމީހުންނަށް

ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި ފިރިހެނުންނަށާއި
އަންހެނުންނަށް

ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

އޭ

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ތެރެއިން އިބަﷲ ދިރިލަހައްޓަވައިފި މީހާ ،ފަހެ

އިސްލާމްކަން

މަތީގައި

އޭނާ

ދިރިލަހައްޓަވާނދޭވެ!

އަދި

އަޅަމެންގެ

ތެރެއިން އިބަﷲ މަރުގަންނަވައިފި މީހާ ،ފަހެ އީމާންކަން މަތީގައި އޭނާ

މަރުގަންނަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އޭނާގެ

އަޖުރުން އަޅަމެން މަޙުރޫމު ނުކުރައްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާއަށް ފަހު އަޅަމެން

މަގުފުރެދުމުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްނުލައްވާނދޭވެ!"

)" (158ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﹸﻼﹶﻥﹶ ﺑﻦ ﻓﹸﻼﹶﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻚ ،ﻭﺣﺒﻞﹺ ﺟﹺﻮﺍﺭﹺﻙ ، ﻓﹶﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ

ﻭﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺃﹶﻫﻞﹸ ﺍﻟﹾﻮﻓﺎﹶﺀِ ﻭﺍﻟﹾﺤﻖﹺّ ،ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻪ ﻭﺍﺭﺣﻤﻪ ﺇﹺﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻐﻔﹸﻮﺭ
ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިވެނި

މީހެއްގެ ދަރި ،މިވެނި މީހަކު ވަނީ އިބަﷲގެ ޙިމާޔަތުގައެވެ .އަދި
އިބަﷲގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަށުގައެވެ .ފަހެ ކަށްވަޅުގެ ފިތުނައިންނާއި

ނަރަކައިގެ

ޢަޛާބުން

އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲއީ

ތެދުވެރި ،ވަފާތެރި އަދި ﺣﻖ ވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .ފަހެ އޭނާއަށް

ފާފަ ފުއްސަވާ ﺭﲪﺔ ލައްވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲއީ ފާފަ ފުއްސަވާ
އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
109



ް
މުސލިމު ްނގެ ކ ްިއ ާލ

)" (159ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﹶﻣﺘﻚ ﺍﺣﺘﺎﹶﺝ ﺇﹺﻟﹶﻰٰ ﺭﺣﻤﺘﻚ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻏﹶﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﻋﺬﹶﺍﺑﹺﻪ ،ﺇﹺﻥﹾ
ﻛﺎﹶﻥﹶ ﻣﺤﺴِﻨﺎﹰ ﻓﹶﺰﹺﺩ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﺎﹶﺗﻪ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﺎﹶﻥﹶ ﻣﺴِﻴﺌﺎﹰ ﻓﹶﺘﺠﺎﹶﻭﺯ ﻋﻨﻪ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲގެ އަޅާ ،އަދި އިބަﷲގެ އަންހެންއަޅާގެ

ދަރި ވަނީ އިބަﷲގެ ރަޙުމަތަށް ބޭނުން ޖެހިފައެވެ .އަދި އިބަﷲވަނީ

އޭނާއަށް ﻋﺬﺍﺏ ދެއްވުމުން ފުދިވޮޑިގެންނެވެ .އޭނާއަކީ ހެޔޮޢަމަލުކޮށްފައިވާ
ތެރިއެއް

ﺇﺣﺴﺎﻥ

އޭނާގެ

ކަމުގައިވާނަމަ،

ހެޔޮކަންތައް

އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭނާއަކީ ފާފަކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ،
އޭނާއަށް ޢަފޫކުރައްވާނދޭވެ!"

ށ
ރއި ުރ ެއކު ްއޖާ ައ ް
ޗ ް
ށ ަކ ުށ ަނމާ ުދކު ާ
 -56ކުޑަކު ްއޖެގެ ަމ ްއ ަ
ނވީ ުދޢާ.
ޮކ ް
ދ ް
ށ ޭ
)(160

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻋﺬﹾﻩ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! ކަށްވަޅުގެ އަޛާބުން އެކުއްޖާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

އަދި މިދުޢާކޮށްފިނަމަ ރަނގަޅެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﹾﻪ ﻓﹶﺮﻃﺎﹰ ﻭﺫﹸﺧﺮﺍ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ،ﻭﺷﻔﻴﻌﺎﹰ
ﻣﺠﺎﹶﺑﺎﹰ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺛﹶﻘّﻞﹾ ﺑﹺﻪ ﻣﻮﺍﺯﹺﻳﻨﻬﻤﺎﹶ ﻭﺃﹶﻋﻈﻢ ﺑﹺﻪ ﺃﹸﺟﻮﺭﻫﻤﺎﹶ ،ﻭﺃﹶﻟﹾﺤﻘﹾﻪ ﺑﹺﺼﺎﹶﻟﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﻴﻦ،

ﻭﺍﺟﻌﻠﹾﻪ ﻓﻲ ﻛﹶﻔﺎﹶﻟﹶﺔ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻭﻗﻪ ﺑﹺﺮﺣﻤﺘﻚ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺍﻟﹾﺠﺤﻴﻢﹺ ،ﻭﺃﹶﺑﺪﻟﹾﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ
 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ.
 (2ސަޢީދު

ބުނު

މުސައްޔަބު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދުވަހަކު

ނުބައިކަމެއްނުކުރާ،

މަޢުޞޫމު

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ،އަބޫހުރައިރާގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ކަށުނަމާދުކުރީމެވެ .އެކަލޭގެފާނު
މިދުޢާވިދާޅުވާ އަޑު އަހުރެން އެހީމެވެ ".ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
ﻭﺻﺤﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻐﻮﻱ.
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ﺩﺍﺭﹺﻩ ،ﻭﺃﹶﻫﻼﹰ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻠﻪ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻷَﺳﻼﹶﻓﻨﺎﹶ ،ﻭﺃﹶﻓﹾﺮﺍﻃﻨﺎﹶ ،ﻭﻣﻦ ﺳﺒﻘﹶﻨﺎﹶ
ﺑﹺﺎﻹِﻳﻤﺎﹶﻥ"

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އެކުއްޖާ )އެކުއްޖާގެ

)(1

މައިންބަފައިންނަށްޓަކައި( އިސްވެގޮސްފައިވާ އަޖުރެއްކަމުގައާއި ރައްކައުތެރި

ކުރެވިގެންވާ ﺫﹶﺧﲑﺓ އެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އަދި ﺷﻔﺎﻋﺔ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ﺷﻔﺎﻋﺔ

ތެރިއެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

ސަބަބުން

އެކުއްޖާގެ

އެދެމީހުންގެ

ތިލަފަތް

މުއުމިނުންނާ

އެކުއްޖާ

ބަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން އެދެމީހުންގެ އަޖުރު

މަތިވެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

އަދި

ޞާލިޙު

ބައްދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  uގެ ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ދަށުގައި

އެކުއްޖާ ލައްވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲގެ ﺭﲪﺔ ން އެކުއްޖާ ނަރަކައިގެ

ޢަޛާބުން

އަޅަމެންގެ

ދިންނަވާދޭނވެ!

އަޅަމެންގެ

ކުރިން

އޭ

ހައްދަވައި

މަރުވެގޮސްފައިވާ،

ދަރީންނަށާއި،

އަޅަމެންގެ

ބޮޑުކުރެއްވި

އަޅަމެންގެ

ގާތްތިމާގެ

ރަސްކަލާކޮ!

ކާބަފައިންނަށާއި،

މީހުންނަށާއި،

އަދި

އީމާންކަމުގައި އަޅަމެން ކުރިއަރައިދިޔަ މީހުންނަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!"

)" (161ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﹾﻪ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻓﹶﺮﻃﺎﹰ ،ﻭﺳﻠﹶﻔﺎﹰ ،ﻭﺃﹶﺟﺮﺍ"

)(2

ރަސްކަލާކޮ!

އަޅަމެންނަށް

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

)މެހުމާންދާރީ

ތައްޔާރުކުރުމަށް(

ކުރިންގޮސްފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައާއި ،އަޅަމެންނަށް )އިސްތިޤުބާލުކުރުމަށް(

 (1ﺍﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻻﺑﻦ ﺑﺎﺯ.
 (2ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުރައްވާ ކަށުނަމާދުގައި ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ވިދާޅުވެ އަދި

މިދުޢާކުރައްވާކަމުގައިވިއެވެ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﻋﻠﹼﻘﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ.
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އިސްވެގޮސްފައިވާ

ކުއްޖެއްކަމުގައާއި،

އެކުއްޖާ ލައްވާނދޭވެ!"

އަޅަމެންނަށް

އަޖުރެއް

ކަމުގައި

 -57ﺗﻌﺰﹺﻳﺔ ެގ ުދޢާ.
)" (162ﺇﹺﻥﱠ ﷲِ ﻣﺎﹶ ﺃﹶﺧﺬﹶ ،ﻭﻟﹶﻪ ﻣﺎﹶ ﺃﹶﻋﻄﹶﻰٰ ﻭﻛﹸﻞﱡ ﺷﻲﺀٍ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﹺﺄﹶﺟﻞﹴ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﹶﻠﹾﺘﺼﺒﹺﺮ
ﻭﻟﹾﺘﺤﺘﺴِﺐ"

)(1

"ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ހިއްޕެވި އެއްޗެއްވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ.

އަދި އެކަލާނގެ ދެއްވި އެއްޗެއްވެސް ވަނީ އެކަލާނގެ އަށެވެ .އެކަލާނގެ
ﺣﻀﺮﺓ

ގައި ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް ކަނޑައެޅިގެންވާ އަޖަލެއްވެއެވެ.

ކެތްކުރާށެވެ .އަދި އަޖުރާއި ސަވާބަށް އެދޭށެވެ".

އަދި މިފަދައިން ކީނަމަވެސް ރަނގަޅެވެ" .ﺃﹶﻋﻈﹶﻢ ﺍﷲُ ﺃﹶﺟﺮﻙ ،ﻭﺃﹶﺣﺴﻦ ﻋﺰﺍﺀَﻙ،
ﻭﻏﹶﻔﹶﺮ ﻟﻤﻴﹺّﺘﻚ"

)(2

"ﷲ ،ތިބާގެ އަޖުރު މަތިވެރި ކުރައްވާށިއެވެ! އަދި ތިބާގެ

ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ރިވެތިކޮށްދެއްވާށިއެވެ! އަދި ތިބާގެ މައްޔިތާއަށް

ފާފަ ފުއްސަވާދެއްވާށިއެވެ!"

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ.
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ރ ުދޢާ.
ށ ަވ ަޅ ް
ަ -58މ ްއޔިތާ ަކ ް
ނ ކު ާ
ށ ިތރިކު ަރމު ް
)" (163ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ"

)(1

"ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާ

އެކު ،އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް )އަހަރެމެން ތިބާ

ވަޅުލަމުއެވެ"(.

ރ ުދޢާ.
ަ -59މ ްއޔިތާ ަވޅުލު ަމ ް
ށ ަފ ުހ ކު ާ
)(164

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺛﹶﺒﹺّﺘﻪ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އޭނާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ! އޭނާއަށް ސާބިތުކަން ދެއްވާނދޭވެ!"

ރ ުދޢާ.
ސތާ ަނ ް
ރ ހިނ ުދ ކު ާ
ށ ޒި ާޔ ަރތްކު ާ
ބ ުރ ް
ަ -60ގ ު
)" (165ﺍﹶﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﺪّﻳﺎﹶﺭﹺ ،ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﻴﻦ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺇﹺﻧﺎﱠ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎﹶﺀَ ﺍﷲُ
ﺑﹺﻜﹸﻢ ﻻﹶﺣﻘﹸﻮﻥﹶ ]ﻭﻳﺮﺣﻢ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﻤﺴﺘﻘﹾﺪﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﱠ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺘﺄﹾﺧﺮﹺﻳﻦ [ﺃﹶﺳﺄﹶﻝﹸ ﺍﷲَ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻭﻟﹶﻜﹸﻢ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺃﲪﺪ އަދި ﺃﲪﺪ ރިވާކުރެއްވި ﻟﻔﻆ ތައް ވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

"ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﹶﻰٰ ﻣﻠﱠﺔ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲ" "ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rގެ

ﻣﻠﹼﺔ ގެ މަތީގައި )އަހުރެމެން ތިބާ ވަޅުލަމުއެވެ "(.ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ.

 (2ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rމައްޔިތާ ވަޅުލައި އަވަދިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ،މަހާނަ ކައިރީ

ހުއްޓިވަޑައިގެންފައި ﺣﺪﻳﺚ ކުރައްވަތެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚާއަށް ފާފަ ފުއްސެވުމަށް

އެދޭށެވެ .އަދި އޭނާއަށް ﺛﺎﺑﺖ ކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާކޮށްދޭށެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިހާރު
)ކަށްވަޅުގައި( އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވެމުންދާނެއެވެ ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ.
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ﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻓﻴﺔﹶ"

)(1

"އޭ މުއުމިނުންނާއި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވާ މިމަހާނަތަކުގެ

އަހުލުވެރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަލާމަތްކަންހުއްޓެވެ .އަދި

ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީ ،ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ،ތިޔަބައިމީހުންނާ

ބައްދަލުވާނޭ

މީހުންނެވެ.

}އަދި

ތެރެއިން

އަހުރެމެންގެ

ކުރިން

ދިޔަމީހުންނަށާއި ފަހުން ދާނެމީހުންނަށް ﷲ ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ!{ ﷲގެ

ﺣﻀﺮﺓ ން ،އަހަރެމެންނަށާއި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޢާފިޔަތު ދެއްވުމަށް އެދި
ދަންނަވަމުއެވެ".

ރ ުދޢާ.
ަ -61ގ ަދ ަވއިޖެހޭ ަވގުތު ކު ާ
)(166

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺧﻴﺮﻫﺎﹶ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّﻫﺎﹶ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ ﺣﻀﺮﺓ ން،

އެވައިގެ ހެޔޮކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިއަޅާ އިބަﷲގެ

ﺣﻀﺮﺓ ން ،އެވައިގެ ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރިކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި
ދަންނަވަމެވެ".
)(167

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺧﻴﺮﻫﺎﹶ ،ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺎﹶ ﻓﻴﻬﺎﹶ ،ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺎﹶ ﺃﹸﺭﺳﻠﹶﺖ ﺑﹺﻪ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ

ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّﻫﺎﹶ ،ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﻓﻴﻬﺎﹶ ،ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺃﹸﺭﺳﻠﹶﺖ ﺑﹺﻪ"

)(3

"އޭ ހައްދަވައި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ އަދި މިއީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދާގެ ކިބައިން ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

ގައި ލަފްޒު ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ .އަދި ބުރެކެޓްތެރޭގައި އެވަނީ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ގައި
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައިވާ ޢިބާރާތެކެވެ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އެވައިގެ ހެއުކަމާއި ،އެވައިގައިވާ ހެއުކަމާއި،
އެއެއްޗެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެވައި ފޮނުއްވުނު އެއްޗެއްގެ ހެއުކަން ދެއްވުމަށް

އެދި އިބަﷲގެ ﺣﻀﺮﺓ ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެވައިގެ ނުބައި
ކަމުންނާއި ،އެވައިގައިވާ ނުބައިކަމުންނާއި ،އެއެއްޗެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން

އެވައި ފޮނުއްވުނު އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި
އިބަﷲގެ ﺣﻀﺮﺓ ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ".

ރ ުދޢާ.
 -62ގުގު ި
ރ ަޖހާ ިއ ުރ ކު ާ
)(168

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺴﺒﹺّﺢ ﺍﻟﺮﻋﺪ ﺑﹺﺤﻤﺪﻩ ﻭﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔﹸ ﻣﻦ ﺧﻴﻔﹶﺘﻪ"

)(1

"އެފަރާތަކަށް ﲪﺪ ކުރުމާއެކު ،ގުގުރި ﺗﺴﺒﻴﺢ ކިޔާފަރާތް އަދި އެފަރާތަކަށް

ބިރުފުޅުން މަލާއިކަތްބޭކަލުން ﺗﺴﺒﻴﺢ ވިދާޅުވާ ފަރާތުގެ ހުސް ﻃﺎﻫﺮ
ވަންތަކަމާއެވެ!"

ބ ެއ ްއ ުދޢާ ަތ ްއ.
ސ ުވ ަމ ް
ރ ެވ ްއ ެ
 -63ﺍﺳﺘﺴﻘﺎﹶﺀ ގެ )ވާ ޭ
ށ ެއދި ކު ެރވޭ( ަ
)" (169ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺳﻘﻨﺎﹶ ﻏﹶﻴﺜﺎﹰ ﻣﻐﻴﺜﺎﹰ ﻣﺮﹺﻳﺌﺎﹰ ﻣﺮﹺﻳﻌﺎﹰ ،ﻧﺎﹶﻓﻌﺎﹰ ﻏﹶﻴﺮ ﺿﺎﹶﺭﹴّ ،ﻋﺎﹶﺟﹺﻼﹰ ﻏﹶﻴﺮ ﺁﺟﹺﻞﹴ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް އެހީވެދޭ ،އަޅަމެން

އުފާކުރުވާ ހިތްހަމަޖައްސުވައިދޭ ،އަޅަމެންގެ ދަނޑުބިންތަކަށް އާރޯކަން
 (1މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ގުގުރީގެ އަޑުއައްސަވާ ހިނދު ވާހަކަ ދެއްކުން

ދޫކޮށްލައްވާ މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﻃﺄ .އަދި ޝައިޚު އަލްބާނީ
ވިދާޅުވިއެވެ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ގެ ކިބައިން މިބަސްފުޅުގެ ސަނަދު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ގެނެސްދޭ ،އަޅަމެންނަށް ފައިދާކޮށްދޭ ގެއްލުމެއްނުދޭ ،ވެހުން ލަސްނުވާ،
އަވަހަށްވެހޭ ވާރޭއަކުން އަޅަމެންނަށް ފެންދެއްވާނދޭވެ!"

)" (170ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻏﺜﹾﻨﺎﹶ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻏﺜﹾﻨﺎﹶ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻏﺜﹾﻨﺎﹶ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭވެއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭވެއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި
ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭވެއްސަވާނދޭވެ!"

)(171

ﻋﺒﺎﹶﺩﻙ ،ﻭﺑﻬﺎﹶﺋﻤﻚ ،ﻭﺍﻧﺸﺮ ﺭﺣﻤﺘﻚ ،ﻭﺃﹶﺣﻲﹺ ﺑﻠﹶﺪﻙ ﺍﻟﹾﻤﻴﹺّﺖ"

)(2

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺳﻖﹺ

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲގެ އަޅުތަކުންނަށާއި ހައިވާނުންތަކަށް ފެން
ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲގެ ﺭﲪﺔ

ފުޅު ފަތުރައިލައްވާނދޭވެ! އަދި

އިބަﷲގެ މަރުވެފައިވާ ރަށް ދިރުއްވާނދޭވެ!"

ރ ުދޢާ.
ރ ެވހޭ ަވގު ުތ ކު ާ
 -64ވާ ޭ
)" (172ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺻـﻴﹺّﺒﺎﹰ ﻧﺎﹶﻓﻌﺎﹰ"

)(3

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! )މި

ވާރޭ އަކީ( ފައިދާހުރި ވާރޭއެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!"

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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ޛކު ުރ.
ށ ަފ ުހ ކުރާ ި
ރ ެވ ުހ ަމ ް
 -65ވާ ޭ
)" (173ﻣﻄﺮﻧﺎﹶ ﺑﹺﻔﹶﻀﻞﹺ ﺍﷲِ ﻭﺭﺣﻤﺘﻪ"

)(1

"ﷲ ގެ ފަޟުލުވަންތަކަމާއި އެކަލާނގެ

ރަޙުމަތުން އަހަރަމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭވެހިއްޖެއެވެ".

ރ ުދޢާ.
ށ ެއ ި
ށ ެދ ްއ ުވ ަމ ް
ސފު ޮކ ް
ދ ކު ާ
ު -66އޑ ު ަމ ިތ ާ
)" (174ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﹶﻴﻨﺎﹶ ﻭﻻﹶ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎﹶ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻵﻛﹶﺎﻡﹺ ﻭﺍﻟﻈّﺮﺍﺏﹺ ،ﻭﺑﻄﹸﻮﻥ ﺍﻷَﻭﺩﻳﺔ،
ﻭﻣﻨﺎﹶﺑﹺﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﹺ"

)(2

ވަށައިގެންވާ

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ

ތަންތަނަށް

އަދި

ވެއްސަވާނދޭވެ!

އަޅަމެންގެ

މައްޗަށް

)މިހާރު( ނުވެއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

އުސްބިންތަކަށާއި،

ފަރުބަދަތަކަށާއި،

މެދުގައިވާ

ވާދީތަކުގެ

ތަންތަނަށާއި އަދި ގަސްފަޅާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ!"

އަޑިގުޑަން

ރ ުދޢާ.
ނ ަނ ހިނ ުދ ކު ާ
ު -67ހ ެޅވި ަހނ ުދ ެފ ް
)(175

"ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻫﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎﹶ ﺑﹺﺎﻷَﻣﻦﹺ ﻭﺍﻹِﻳﻤﺎﹶﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﻼﹶﻣﺔ ﻭﺍﻹِﺳﻼﹶﻡﹺ،

ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖﹺ ﻟﻤﺎﹶ ﺗﺤﺐ ﺭﺑﻨﺎﹶ ﻭﺗﺮﺿﻰٰ ،ﺭﺑﻨﺎﹶ ﻭﺭﺑﻚ ﺍﷲُ"

)(3

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ސަލާމަތްކަމާއި،

ރަސްކަލާކޮ!

އިސްލާމްކަމާއި

އަދި

"އެންމެބޮޑީ ﷲ އެވެ .އޭ

އަމާންކަމާއި،

އިބަﷲ

އީމާންކަމާއި،

ރުހިވޮޑިގެންވާ

އަދި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ދެއްވުމާއި އެކުގައި ،އެހަނދު

ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ކަންތައްތަކަށް ﺗﻮﻓﻴﻖ

އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ފާޅުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! )އޭހަނދާއެވެ (.އަހުރެމެންނާއި
ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ ﷲ އެވެ".

ރ ުދޢާ.
ޯ -68ރ ަދ ެވރި ާޔ ޯރ ަދވީ ްއލާ ަވގު ުތ ކު ާ
)(176

"ﺫﹶﻫﺐ ﺍﻟﻈﱠﻤﺄﹸ ﻭﺍﺑﺘﻠﱠﺖ ﺍﻟﹾﻌﺮﻭﻕ ،ﻭﺛﹶﺒﺖ ﺍﻷَﺟﺮ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎﹶﺀَ ﺍﷲُ"
ފިލައްޖެއެވެ.

"ކަރުހިއްކުން

ނާރުތައް

އަދި

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޖުރު ސާބިތުވެއްޖެއެވެ".

ތެމިއްޖެއެވެ.

އަދި

)" (177ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺑﹺﺮﺣﻤﺘﻚ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻭﺳﻌﺖ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﻲﺀٍ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻲ"

)(2

ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

ތަނަވަސްވެގެންވާ

އިބަﷲގެ

ރަސްކަލާކޮ!
ﺭﲪﺔ

ފުޅު

ހުރިހާ

އެއްޗަކަށް

މެދުވެރިކޮށް،

)(1

"އޭ
ވުރެ

މިއަޅާއަށް

ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ﺣﻀﺮﺓ ން ދަންނަވަމެވެ".

ރ ުދޢާ.
ނ ކު ާ
 -69ކެ ުއމުގެ ކުރި ް
) (178ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ކާއެއްޗެއް ކާންފަށާ ހިނދު ،ފަހެ "ﺑﹺﺴﻢﹺ

ﺍﷲِ" "ﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން )ކާންފަށަމެވެ "(.ކިޔާށެވެ .ފަހެ
ކާންފަށާ އިރު" ،ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ" ކިޔަން ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ،ފަހެ މިފަދައިން

ކިޔާށެވެ" .ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﻓﻲ ﺃﹶﻭﻟﻪ ﻭﺁﺧﺮﹺﻩ" "ކެއުމުގެ ފެށުމުގައާއި އަދި
 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2މިދުޢާއަކީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ރޯދަވީއްލަވާ ވަގުތު

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާ ދުޢާއެކެވެ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ.
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ފަހުގައިވެސް

)ކާންފެށުމަށް(

)އަހުރެން

ކަނީ(

ﷲގެ

ބަރަކާތުންނެވެ".

ﺍﺳﻢ

ފުޅުގެ

)(1

) (179އެމީހަކަށް ﺍﷲ  Iކާއެއްޗެއްގެ ރިޒުޤުދެއްވައިފި މީހާ ،ފަހެ އޭނާ
މިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﹶﻃﹾﻌﻤﻨﺎﹶ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻨﻪ" "އޭ
ހައްދަވައި

ރަސްކަލާކޮ!

ބޮޑުކުރެއްވި

އަޅަމެންނަށް

އެކެއުމުގައި

ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އެކެއުމަށް ވުރެ ހެއު ކެއުމެއް އަޅަމެންނަށް

ދެއްވާނދޭވެ!" އަދި އެމީހަކަށް ﺍﷲ  Iކިރުފޮދެއްގެ ރިޒުޤުދެއްވައިފި

މީހާ ،ފަހެ އޭނާ މިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﹺﺩﻧﺎﹶ ﻣﻨﻪ"

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް އެކިރުފޮދުގައި
އަދި

ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!
ކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

އަޅަމެންނަށް

އެއަށްވުރެ

އިތުރު

)(2

ރ ުދޢާ.
ނ ކު ާ
ަ -70ކ ިއނި ިމގެ ް
)" (180ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻃﹾﻌﻤﻨﹺﻲ ﻫٰﺬﹶﺍ ،ﻭﺭﺯﻗﹶﻨﹺﻴﻪ ،ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺣﻮﻝﹴ ﻣﻨﹺّﻲ ﻭﻻﹶ ﻗﹸﻮﺓ"

)(3

"ހުރިހާ ﲪﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ އެއް ﺣﻖ ވެގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ .އެކަލާނގެއީ
މިތަކެތި މިއަޅާއަށް ކާންދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި މިއަޅާގެ އެއްވެސް

މަސައްކަތަކާއި ،ބާރަކާ ނުލައި މިތަކެތީގެ ރިޒުޤު މިއަޅާއަށް ދެއްވި
ރަސްކަލާނގެއެވެ".

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (3ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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)" (181ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺣﻤﺪﺍ ﻛﹶﺜﻴﺮﺍ ﻃﹶﻴﹺّﺒﺎﹰ ﻣﺒﺎﹶﺭﻛﺎﹰ ﻓﻴﻪ ،ﻏﹶﻴﺮ] ﻣﻜﹾﻔﻲﹴّ ﻭﻻﹶ[ ﻣﻮﺩﻉﹴ ،ﻭﻻﹶ
ﻣﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﺭﺑﻨﺎﹶ"

)(1

"ގިނަވެގެންވާ ،ރިވެތިވެގެންވާ ،ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ،

ފުއްދައިލެވުމެއްނުވާ އަދި ދޫކޮށްލެވުމެއްވެސްނުވާ އަދި އެއިން ފުއްދާ

ނުމެލެވޭ ﲪﺪ އަކުން ﺍﷲ އަށް ﲪﺪ ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ .އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި
ރަސްކަލާކޮ!"

ނވީ ުދޢާ.
ށ ެމ ުހމާ ުނ ޮކ ް
ދ ީމހާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
ނ ޭ
 -71ކާ ް
)(182

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﹶﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎﹶ ﺭﺯﻗﹾﺘﻬﻢ ،ﻭﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻬﻢ ﻭﺍﺭﺣﻤﻬﻢ"

)(2

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އެބައިމީހުންނަށް އިބަﷲ ދެއްވި ﺭﹺﺯﻕ
އެބައިމީހުންނަށް

ގައި

ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!

ފާފަފުއްސަވައި ﺭﲪﺔ ލައްވާނދޭވެ!"

އަދި

އެބައިމީހުންނަށް

ށ ެއ ެދފި
ނ ި
ނކު ުރ ަމ ް
ނ މީހާ ައ ް
ެ -72އ ްއ ެ
ށ ުނ ަވ ަތ ެއ ަކ ް
ދ ް
ޗ ްއ ޯބ ް
ނވީ ުދޢާ.
ށ ޮކ ް
މީހާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
)(183

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻃﹾﻌﻢ ﻣﻦ ﺃﹶﻃﹾﻌﻤﻨﹺﻲ ﻭﺍﺳﻖﹺ ﻣﻦ ﺳﻘﺎﹶﻧﹺﻲ"

)(3

"އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ކާންދިން މީހާއަށް ކާންދެއްވާނދޭވެ!
އަދި މިއަޅާއަށް ބޯންދިން މީހާއަށް ބޯންދެއްވާނދޭވެ!"

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﻠﻔﻈﻪ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ރ ުދޢާ.
ނ ޯރ ަދވީ ްއލާ ިއ ުރ ކު ާ
ނގެ ގާތު ް
 -73ގެ ެއ ްއގެ ައ ުހލު ެވ ިރ ް
)(184

"ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮ ﻋﻨﺪﻛﹸﻢ ﺍﻟﺼﺎﱠﺋﻤﻮﻥﹶ ،ﻭﺃﹶﻛﹶﻞﹶ ﻃﹶﻌﺎﹶﻣﻜﹸﻢ ﺍﻷَﺑﺮﺍﺭ ،ﻭﺻﻠﱠﺖ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ

ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔﹸ"

)(1

ހެއުލަފާ

"ރޯދަވެރީން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތުން ރޯދަވީއްލައިފިއެވެ .އަދި

މީހުން

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ކެއުން

ތިޔަބައިމީހުންނަށް މަލާއިކަތުން ދުޢާކޮށްދެއްވައިފިއެވެ".

ކައިފިއެވެ.

އަދި

ނ ަނތް ޯރ ަދ ައ ަކ ް
ނ ަނ ީމހާ ،އޭ ާ
ށ ުހ ް
ސ ް
ނގެ ަރ ުޙ ަމތް ެތރ ަިޔކު
ު -74
ނ
ށ ކެ ުއ ަމ ަކ ް
ނ ައ ް
ދ ހިނ ުދޯ ،ރ ަދ ވީ ްއލަ ް
ށ ަދ ުޢ ަވތު ޭ
އޭ ާ

ނ.
ށ ި
ރ ަނ ަމަ ،ދ ުޢ ަވތު ި
ށ ުދޢާ ޮކ ް
ނ ަރ ުޙ ަމތް ެތރި ާޔ ައ ް
ަގ ް
ދ ުނ ް
ދ ް
ސތު ުނކު ާ
) (185ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް

ދަޢުވަތެއް ދެވިއްޖެއްޔާ ،ފަހެ އެދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރާހުށިކަމެވެ .ރޯދަވެރިޔަކު

ކަމުގައި ވާނަމަ) ،އެ ﺩﻋﻮﺓ ދިން މީހާއަށް( ދުޢާކޮށްދޭހުށިކަމެވެ .އަދި

ރޯދަވެރިޔަކު ކަމުގައި ނުވާނަމަ ކާހުށިކަމެވެ".

)(2

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ .އަދި އިމާމު ނަސާއީ

ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rބައެއްގެ ގާތުން ރޯދަވީއްލަވާހިނދު،

މިފަދައިންވިދާޅުވެއެވެ .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ިނ ަމޯ ،ރ ަދ ެވރި ާޔ
ޯ -75ރ ަދ ެވރި ާޔ ައ ް
ބ ް
ބ ެނފ ަ
ށ މީ ަހކު ލަ ުދ ުހތު ުރ ަ
ސ ު
ބ.
ދ ް
ޭ
ނ ެޖހޭ ަޖވާ ު
)(186

"ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺻﺎﹶﺋﻢ ،ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺻﺎﹶﺋﻢ"

)(1

"ހަމަކަށަވަރުން

އަހުރެންނީ

ރޯދަވެރިއަކީމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނީ ރޯދަވެރިއަކީމެވެ".

ރ ުދޢާ.
ނ ި
ނކު ް
ނ ަނ ހިނ ުދ ކު ާ
ނ ެމ ފު ަރ ަތ ަމ މޭވާ ެފ ް
ނ ަނ ެއ ް
ަ -76ގ ުހ ް
)(187

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻓﻲ ﺛﹶﻤﺮﹺﻧﺎﹶ ،ﻭﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎﹶ ﻭﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻓﻲ ﺻﺎﹶﻋﻨﺎﹶ،

ﻭﺑﺎﹶﺭﹺﻙ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﻓﻲ ﻣﺪّﻧﺎﹶ"

)(2

ހައްދަވައި

"އޭ

ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ މޭވާގައި ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް
އަޅަމެންގެ ރަށުގައި ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް ،އަޅަމެން

މިނަން ގެންގުޅޭ ޞާޢުގައި

)(3

ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް

އަޅަމެން މިނަން ގެންގުޅޭ މުއްދުގައި

)(4

ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!"

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (3ﺻﺎﻉ އަކީ ގާތްގަޑަކަށް  2.5ކިލޯގުރާމު އެޅޭވަރުގެ އެއްޗެކެވެ .އަދި  2.5ކިލޯގުރާމަށްވެސް

ﺻﺎﻉ މި ﻟﻔﻆ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

 (4ﻣﺪ އަކީ  625ގުރާމު އެޅޭވަރުގެ އެއްޗެކެވެ .އަދި  625ގުރާމަށްވެސް ﻣﺪ މި ﻟﻔﻆ ބޭނުން

ކުރެވެއެވެ 4 .މުއްދަކީ  1ﺻﺎﻉ އެވެ.
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ނ ކުރާ ުދޢާ.
 -77ކިނބިހި ެއޅުމު ް
) (188ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް ކިނބިއްސެއްއެޅިއްޖެނަމަ ،ފަހެ އެމީހަކު

މިފަދައިން

ކިޔާށެވެ" .ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ" "އެންމެހާ

ﲪﺪ

ﺗﻌﺮﻳﻒ

އެއް

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲއަށެވެ".

އަދި އޭނާއަށްޓަކައި ،އޭނާގެ އަޚާ ނުވަތަ އޭނާގެ ރަޙުމަތްތެރިޔާ މިފަދައިން

ބުނާށެވެ" .ﻳﺮﺣﻤﻚ ﺍﷲُ" "ﷲ ތިބާއަށް ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ!"

ފަހެ އޭނާއަށް )އޭނާގެ އަޚާ( "ﻳﺮﺣﻤﻚ ﺍﷲُ" އޭ ބުނެފިއްޔާ ،ފަހެ އޭނާ

)ކިބިއެޅުނު މީހާ( މިފަދައިން ބުނާށެވެ" .ﻳﻬﺪﻳﻜﹸﻢ ﺍﷲُ ﻭﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﹶﻟﹶﻜﹸﻢ"

"ﷲ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ހިދާޔަތްދައްކަވާށިއެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ

ޙާލަތު އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"

)(1

ށ
ނ ައ ް
 -78ކާ ިފ ަރކު ކިނބި ްއ ެ
ިނ ަމ ،އޭ ާ
ސ ްއ ައ ަޅ އި "ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ" ކި ަޔއިފ ަ
ބ.
ދ ް
ޭ
ނޖެހޭ ަޖވާ ު
)(189

"ﻳﻬﺪﻳﻜﹸﻢ ﺍﷲُ ﻭﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﹶﻟﹶﻜﹸﻢ"

ހިދާޔަތްދައްކަވާށިއެވެ!
ކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"

)(2

އަދި

"ﷲ

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ޙާލަތު

އިޞްލާޙު

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ނވީ ުދޢާ.
ަ -79ކ ިއ ެވ ި
ށ ޮކ ް
ރ މީހާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
ނކު ާ
)" (190ﺑﺎﹶﺭﻙ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚ ،ﻭﺑﺎﹶﺭﻙ ﻋﻠﹶﻴﻚ ،ﻭﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻜﹸﻤﺎﹶ ﻓﻲ ﺧﻴﺮﹴ"

)(1

"ތިބާއަށް ﷲ

ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ! އަދި ތިބާގެ މައްޗަށް ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ! އަދި
ހެޔޮކަމެއްގައި ތިޔަދެމީހުން ޖަމާކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"

ނ ަނއި ުރ
ަ -80ކ ިއ ެވ ި
ނ ަނ ީމހާ އޭތި ަގ ް
ސވާރީ ެއ ްއ ަގ ް
ނކު ާ
ރ މީހާއާއި ަ
ރ ުދޢާ.
ކު ާ
) (191ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ

އަޅުއަންހެނަކު ގެންފިނަމަ ،ފަހެ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ

ﺧﻴﺮﻫﺎﹶ ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺎﹶ ﺟﺒﻠﹾﺘﻬﺎﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّﻫﺎﹶ ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺟﺒﻠﹾﺘﻬﺎﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ" "އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ކިބައިގައިވާ

ހެވަކާއި އަދި އޭނާގެ ﻓﻄﺮﺓ ގައި އިބަﷲ ލެއްވި ހެޔޮކަމެއް ދެއްވުން އެދި

މިއަޅާ އިބަﷲގެ ﺣﻀﺮﺓ ން ދަންނަވަމެވެ .އަދި އޭނާގެ ކިބައިގައިވާ
ނުބަޔަކާއި އޭނާގެ ﻓﻄﺮﺓ ގައި އިބަﷲ ލެއްވި ނުބައިކަމަކުން މިއަޅާ
ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ ﺣﻀﺮﺓ ން ދަންނަވަމެވެ ".އަދި

ޖަމަލެއް

ގެންފިނަމަ،

ހަމަމިދުޢާކުރާހުށިކަމެވެ.

ގޮންގަނޑުގެ

ކޮޅުގައި

ހިފައްޓައިގެންހުރެ،

)(2

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ނ ކުރާ ުދޢާ.
ނކު ުރމުގެ ކުރި ް
ދ ް
ަ -81އނބިމީހާއާ ެއކު ެއ ްއ ާ
)" (192ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺟﻨﹺّﺒﻨﺎﹶ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥﹶ ﻭﺟﻨﹺّﺐﹺ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥﹶ ﻣﺎﹶ ﺭﺯﻗﹾﺘﻨﺎﹶ"

)(1

"ﷲ ގެ

އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން )މިކަންކުރަމެވެ (.އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން އަޅަމެން ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި
އަޅަމެންނަށް

އިބަﷲ

ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

ދެއްވާ

ކިބައިން

ދަރިންގެ

ޝައިޠާނާ

ރ ުދޢާ.
ނ ކު ާ
ު -82ރޅި ައ ުއމު ް
)(193

"ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ ﺍﻟﺮﺟﹺﻴﻢﹺ"

)(2

"ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވި

ލަޢުނަތްލެއްވިގެންވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ﷲ

ގެ ﺣﻀﺮﺓ ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ".

ނ ެޖ ހޭ ުދޢާ.
 -83މު ީ
ޞބާ ެތ ްއ ެޖހި ަފ ިއވާ މީ ަހކު ެފނި ްއ ެޖމީހާ ކު ަރ ް
)" (194ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻋﺎﹶﻓﺎﹶﻧﹺﻲ ﻣﻤﺎ ﺍﺑﺘﻼﹶﻙ ﺑﹺﻪ ﻭﻓﹶﻀﻠﹶﻨﹺﻲ ﻋﻠﹶﻰٰ ﻛﹶﺜﻴﺮﹴ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﹶﻖ
ﺗﻔﹾﻀﻴﻼﹰ"

)(3

"އެންމެހާ ﲪﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ އެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ.

އެކަލާނގެއީ ތިބާއަށް އެކަލާނގެ ޖެއްސެވި އިމްތިޙާނުން )މުޞީބާތުން(

މިއަޅާއަށް ޢާފިޔަތުދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ހެއްދެވި ﳐﻠﻮﻕ ންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މައްޗަށް މިއަޅާ މާތްކުރެއްވި
ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ރ ުދޢާ.
ަ -84މޖި ީލ ުހ ަގ ިއ ކު ާ
) (195މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ﻋﺒﺪ

ﺍﷲ

ﺑﻦ

ﻋﻤﺮ

ގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r

މަޖިލީހެއްގައި

ތެދުވެވަޑައިގަތުމުގެ

ކުރިން

100

ފަހަރު

ކޮންމެ
މިދުޢާ

ވިދާޅުވާކަމުގައިވެއެވެ" .ﺭﺏﹺّ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﻭﺗﺐ ﻋﻠﹶﻲ ﺇﹺﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ﺍﻟﹾﻐﻔﹸﻮﺭ"

)(1

މިއަޅާގެ

"އޭ

ވެރިރަސްކަލާކޮ!

މިއަޅާއަށް

ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާގެ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲއީ ގިނަގިނައިން
ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ަ -85މޖި ީލ ުހގެ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺓ ުދޢާ.
)" (196ﺳﺒﺤﺎﹶﻧﻚ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻙ ،ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ ،ﺃﹶﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﻭﺃﹶﺗﻮﺏ
ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ"

)(2

"އިބަﷲގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ .ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ
ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ" .މިކަލިމަފުޅުތަކުން ނުނިންމަވާ ގޮތަކަށް

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r

މަޖިލީހެއްގައި

އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

އަދި

ޤުރުއާނެއް

ކިޔަވައި

ވިދާޅެއްނުވެއެވެ .އަދި ނަމާދެއް ނުމެކުރައްވައިމެއެވެ ".ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺃﲪﺪ
ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﲪﺎﺩﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ.
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ރަސްކަލާކޮ!

އެންމެހާ

އަދި

ﲪﺪ

ﺗﻌﺮﻳﻒ

އެއް

އިބަﷲ

އަށް

ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ .އިބަﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ﺣﻖ ވެގެންވާ އެހެން
އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ .އިބަﷲގެ ﺣﻀﺮﺓ ން ފާފަ

ފުއްސަވާދެއްވުމަށް މިއަޅާ އެދެމެވެ .އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ﺣﻀﺮﺓ އަށް

މިއަޅާ ތައުބާވަމެވެ".

ނ
" -86ﻏﹶﻔﹶﺮ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚ" "ތިބާ ައ ް
ސވާށި ެއ ެވ!" މި ަފ ަދއި ް
ށ ﷲ ފާ ަފފު ްއ ަ
ނވީ ުދޢާ.
ށ ޮކ ް
ނމީހާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
ބ ާ
ު
)" (197ﻭﻟﹶﻚ"

)(1

"އަދި ތިބާއަށްވެސް ﷲ ފާފަފުއްސަވާށިއެވެ!"

ނވީ ުދޢާ.
ށ ޮކ ް
ށ ީދފި ީމހާ ައ ް
ށ ެހ ޮޔ ަކމެ ްއ ޮކ ް
 -87ތިބާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
)" (198ﺟﺰﺍﻙ ﺍﷲُ ﺧﻴﺮﺍ"

)(2

"ﷲ ތިބާއަށް ހެޔޮޖަޒާ ދެއްވާށިއެވެ!"

ެ -88އ ަކމެ ްއކު ުރމު ްނ ަދ ްއޖާލުގެ ިކ ަބ ިއ ްނ މާތްﷲ
ނ ަތ ްއ ަތ ްއ.
ސލާ ަމތްކު ަރ ްއ ަވ އި ަފނި ިވ ަކ ް
ަ
)" (199ކަހްފުސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ދިހައާޔަތް ހިތުން ދަސްކޮށްފިމީހާ މާތްﷲ

ދައްޖާލުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނެތެވެ".

)(3

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﲪﺎﺩﺓ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
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ކޮންމެ

ނަމާދެއްގެ

އައްތަޙިއްޔާތުގައި

ފަހު

ﺗﺸﻬﺪ

ކިޔައި

ނިމުމަށްފަހު ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މާތްﷲގެ
ޙަޟްރަތަށް ދެންނެވުން.

)(1

ށ
ނމީހާ ައ ް
 -89ﷲ ައ ް
ށ ަޓ ަކ ިއ ައ ުހ ެރ ް
ބ ާ
ނ ތިބާ ެދ ެކ ޯލބި ަވމޭ ު
ނވީ ުދޢާ.
ޮކ ް
ދ ް
ށ ޭ
)(200

"ﺃﹶﺣﺒﻚ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﺣﺒﺒﺘﻨﹺﻲ ﻟﹶﻪ"

)(2

"އެފަރާތަކަށްޓަކައި އަހުރެންދެކެ

ތިބާލޯބިވީ ފަރާތް ތިބާދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާށިއެވެ!"

ނވީ ުދޢާ.
ށ މު ަދލެ ްއ ީ
ށ ޮކ ް
ދ ިފމީހާ ައ ް
 -90ތިބާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
)(201

"ﺑﺎﹶﺭﻙ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚ ﻓﻲ ﺃﹶﻫﻠﻚ ﻭﻣﺎﹶﻟﻚ"

)(3

"ތިބާއަށްޓަކައި ތިބާގެ

އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިގައާއި ތިބާގެ މުދަލުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ!"

ށ
ރ ަވގު ުތަ ،ދ ަރ ި
ނ ީމހާ ައ ް
ނ ިދ ް
ދކު ާ
ަ -91ދ ަރނި ެވރި ާޔ ަދ ަރނި ައ ާ
ނވީ ުދޢާ.
ޮކ ް
ދ ް
ށ ޭ
)" (202ﺑﺎﹶﺭﻙ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚ ﻓﻲ ﺃﹶﻫﻠﻚ ﻭﻣﺎﹶﻟﻚ ،ﺇﹺﳕﱠﺎﹶ ﺟﺰﺍﺀُ ﺍﻟﺴﻠﹶﻒ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﺍﻷَﺩﺍﺀُ"

)(4

 55 (1ވަނަ ދުޢާއާއި  56ވަނަ ދުޢާ ބައްލަވާށެވެ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.

 (4ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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"ތިބާއަށްޓަކައި ތިބާގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިގައާއި ތިބާގެ މުދަލުގައި މާތްﷲ

ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ދަރަނީގެ ޖަޒާއަކީ )ދަރަނިދިންމީހާއަށް(
ޝުކުރުއަދާކުރުމާއި )އެދަރަނި( އަދާކުރުމެވެ".

ރ ުދޢާ.
ދ ެނ ަކ ަމ ް
 -92މާތްﷲ ައ ް
ނ ކު ާ
ށ ބި ުރ ް
ޝރީކު ކު ެރވި ާ
ށ ަ
)" (203ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺷﺮﹺﻙ ﺑﹺﻚ ﻭﺃﹶﻧﺎﹶ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ،ﻭﺃﹶﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﳌﺎﹶ ﻻﹶ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް އެނގޭޙާލު ،މިއަޅާ

އިބަﷲއާ ޝަރީކުކުރުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން

އެދި

ދަންނަވަމެވެ.

އަދި

މިއަޅާއަށް

ނޭނގިހުރެ،

ކުރެވޭ

ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދި ދަންނަވަމެވެ".

ފާފަތައް

ބ ަރކާތްލަ ްއވާށި ެއ ެވ !
" -93ﺑﺎﹶﺭﻙ ﺍﷲُ ﻓﻴﻚ "މާތްﷲ ތިބާގެ ިކބާ ަގއި ަ
ނވީ ުދޢާ.
ށ ޮކ ް
ބ ެނ ިފމީހާ ައ ް
ދ ް
ށ ޭ
މި ަފ ަދއި ް
ނ ު
)(204

"ﻭﻓﻴﻚ ﺑﺎﹶﺭﻙ ﺍﷲُ"

)(2

"އަދި

ތިބާގެ

ކިބާގައިވެސް

މާތްﷲ

ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ!"

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ.
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ރ ުދޢާ.
ބލު ަމ ް
ޫ -94
ށ ުނ ުރހި ކު ާ
ބ ުދފާލު ެ
ސއިގެ ް
ދނި ުއ ުދ ްއ ަ
ނ ަ
)(205

"ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﹶﻃﻴﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﻃﹶﻴﺮﻙ ،ﻭﻻﹶﺧﻴﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﺧﻴﺮﻙ ،ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻏﹶﻴﺮﻙ"

)(1

"އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ ލެއްވި ސުންޕާކަމެއް މެނުވީ

އެއްވެސް ސުންޕާކަމެއް ނުވެއެވެ) .އެބަހީ ދޫނި އުދުއްސައިލީމާ އޭތި
އުދުހިގެންދާ

ފަރާތެއްގެ

އަސަރެއްނުކުރާނެއެވެ(.

)(2

ސަބަބުން

ކުރަންއުޅޭ

ކަމަކަށް

އެއްވެސް

އަދި އިބަﷲ ލެއްވި ހެޔޮކަމެއް މެނުވީ އެއްވެސް

ހެޔޮކަމެއް ނުވެއެވެ .އަދި އިބަﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ
އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ".

ރ ުދޢާ.
ށ ުނ ަވ ަތ ުއ ަޅ ނ ަދ ަކ ް
ސވާރީ ައ ަކ ް
ނ ކު ާ
ސވާ ުރ ަވމު ް
ށ ަ
ަ -95
)" (206ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ [ N M L K J I H G F

*  ZS R Q Pﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﺍﷲُ

ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﺳﺒﺤﺎﹶﻧﻚ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﻇﹶﻠﹶﻤﺖ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ،ﻓﹶﹺﺈﻧﻪ ﻻﹶ ﻳﻐﻔﺮ
ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺖ"

)(3

"މާތްﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ސަވާރުވަމެވެ.

މާތްﷲއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ] .މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ ބަޔެއްކަމުގައި

އަޅަމެން ނުވާޙާލު ،މިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރިކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
 (2ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ގެ  27ވަނަބާބު ބައްލަވާށެވެ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އަދި އަޅަމެން އެނބުރިދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ [.މާތްﷲއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ .މާތްﷲއަށް

ޙަމްދުހުއްޓެވެ .މާތްﷲއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ .އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ .އެންމެބޮޑީ

ﷲއެވެ .އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ .އިބަﷲގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އޭ

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ،މިއަޅާގެ
އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވީމެވެ .ފަހެ މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲ މެނުވީ ފާފަފުއްސަވައިދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް

ނުވެއެވެ".

ަ -96ދ ުތ ުރ ެގ ުދޢާ.
)" (207ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮL K J I H G F [ 

 ZS R Q P * N Mﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﺎﱠ ﻧﺴﹶﺄﻟﹸﻚ ﻓﻲ ﺳﻔﹶﺮﹺﻧﺎﹶ ٰﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ

ﻭﺍﻟﺘﻘﹾﻮﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﹾﻌﻤﻞﹺ ﻣﺎﹶ ﺗﺮﺿﻰٰ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻫﻮﹺّﻥﹾ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎﹶ ﺳﻔﹶﺮﻧﺎﹶ ﻫٰﺬﹶﺍ ،ﻭﺍ ﹾﻃﻮﹺ ﻋﻨﺎﱠ ﺑﻌﺪﻩ،

ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﺼﺎﱠﺣﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﹶﺮﹺ ،ﻭﺍﻟﹾﺨﻠﻴﻔﹶﺔﹸ ﻓﻲ ﺍﻷَﻫﻞﹺ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ

ﻭﻋﺜﺎﹶﺀِ ﺍﻟﺴﻔﹶﺮﹺ ،ﻭﻛﹶﺂﺑﺔ ﺍﻟﹾﻤﻨﻈﹶﺮﹺ ،ﻭﺳﻮﺀِ ﺍﻟﹾﻤﻨﻘﹶﻠﹶﺐﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﺎﹶﻝﹺ ﻭﺍﻷَﻫﻞﹺ"
އެންމެބޮޑީ

ﷲއެވެ.

ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ

އަޅަމެންނަށް

އަދި

ﷲއެވެ.

ބަޔެއްކަމުގައި

ކިޔަމަންތެރިކޮށްދެއްވި

އަޅަމެން

އެންމެބޮޑީ

އެނބުރިދިއުންވަނީ

އަޅަމެން

ފަރާތުގެ

ﷲއެވެ.

ނުވާޙާލު،

)(1

އެންމެބޮޑީ

]މިސަވާރީ
މިސަވާރީ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!

އަޅަމެންގެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ޙަޟްރަތަށެވެ [.އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިދަތުރުގައި

އަޅަމެން ،އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއި ތަޤުވާވެރިކަމަށް އަދި އިބަﷲ
ރުއްސަވާ ޢަމަލަށް އެދެމުއެވެ .އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!

މިދަތުރު އަޅަމެންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި ދަތުރުގެ ދިގުކަން
ކުރުކަމުގައި

އަޅަމެންނަށް

އިޙުސާސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

ހައްދަވައި

އޭ

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ދަތުރުގައި އަޅަމެންގެ އެކުވެރިއަކީ އިބަﷲއެވެ.

އަދި މިއަޅާގެ )ގޭގެ( އަހުލުވެރިންގެ ޚަލީފާއަކީ )އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް

ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ފަރާތަކީ( ވެސް ހަމަ އިބަﷲއެވެ .އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި

މަންޒަރުން
ބަދަލަކުން

ރަސްކަލާކޮ!

އަދި

މުދަލާއި

ދަތުރުގެ

އަހުލުވެރިންގެ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އެދިދަންނަވަމެވެ".

އުނދަގޫކަމާއި،

ތެރެއަށް

އިބަﷲގެ

ހިތާމަކުރުވަނިވި

އަންނަ

ނުބައި

ޙަޟްރަތުން

އަދި ދަތުރު ނިންމާފައި އެނބުރިއަންނަމުން އިސްވެދިޔަ ދުޢާގެ ފަހަތަށް

އަންނަނިވި ބައި އިތުރުކުރާށެވެ" .ﺁﻳﹺﺒﻮﻥﹶ ،ﺗﺎﹶﺋﺒﻮﻥﹶ ،ﻋﺎﺑﹺﺪﻭﻥﹶ ،ﻟﺮﺑﹺّﻨﺎﹶ ﺣﺎﹶﻣﺪﻭﻥﹶ"

)(1

"އަޅަމެންނީ އެނބުރިދާ މީހުންނެވެ .ތައުބާވާ މީހުންނެވެ .އަޅުކަންކުރާ

މީހުންނެވެ .ހަމައެކަނި އަޅަމެންގެ ވެރިއިލާހަށް ޙަމްދުކުރާ މީހުންނެވެ".

ރ ުދޢާ.
ށ ުނ ަވ ަތ ަރ ަށ ް
ސ ަހ ަރ ް
ނ ކު ާ
ނ ަނމު ް
ށ ަވ ް
ަ -97
)(208

"ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤٰﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊﹺ ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻠﹾﻦ ،ﻭﺭﺏ ﺍﻷَﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊﹺ ﻭﻣﺎﹶ

ﺿﻠﹶﻠﹾﻦ ،ﻭﺭﺏ ﺍﻟﺮﹺّﻳﺎﹶﺡﹺ ﻭﻣﺎﹶ ﺫﹶﺭﻳﻦ ،ﺃﹶﺳﹶﺄﻟﹸﻚ ﺧﻴﺮ ﻫﺬﻩ
ﺃﹶﻗﹾﻠﹶﻠﹾﻦ ،ﻭﺭﺏ ﺍﻟﺸﻴﺎﹶﻃﻴﻦ ﻭﻣﺎﹶ ﺃﹶ 
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﻳﺔ ،ﻭﺧﻴﺮ ﺃﹶﻫﻠﻬﺎﹶ ،ﻭ ﺧﻴﺮ ﻣﺎﹶ ﻓﻴﻬﺎﹶ ،ﻭﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّﻫﺎﹶ ،ﻭﺷﺮﹺّ ﺃﹶ ﻫﻠﻬﺎﹶ ،ﻭﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ
ﻓﻴﻬﺎﹶ"

)(1

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަތްއުޑާއި ،އެއުޑުތައް

ހިޔާވަހިކަންދިން

ހުރިހާއެއްޗެއްގެ

އަދި

ވެރިރަސްކަލާކޮ!

ހަތްބިމާއި،

އެބިންތައް އުފުލި ހުރިހާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަދި ޝައިޠާނުންނާއި،
އެޝައިޠާނުން މަގުފުރެއްދި ހުރިހާބައެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަދި ވަޔާއި،

އެވައި ވިއްސުވައިލި ހުރިހާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާ އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން ،މިރަށާއި ،މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ،މިރަށުގައި ވާހައި
އެއްޗެއްގެ ހެވަށް އެދެމެވެ .އަދި މިއަޅާ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން ،މިރަށާއި،

މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ،މިރަށުގައި ވާހައި އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން
ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ".

ރ ުދޢާ.
 -98ބާޒާ ަރ ް
ނ ކު ާ
ނ ަނމު ް
ށ ަވ ް
)" (209ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﹺﻲ ﻭﻳﻤﻴﺖ
)(2

ﷲ މެނުވީ

އިލާހަކު

ނުވެއެވެ.

ﻭ ﻫﻮ ﺣﻲ ﻻﹶ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ"

އަޅުކަންވެވުން

އެކަލާނގެ

އެހެންއެއްވެސް

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެކަލާނގެއަށް

އެއްކައުވަންތައެވެ.

އެއްވެސް

ނުވެއެވެ .އެންމެހާ ވެރިކަމަކާއި އެންމެހާ ޙަމްދެއް
އެކަލާނގެއަށެވެ .އެކަލާނގެ

އެކަލާނގެއީ

މަރުއްވަތެވެ.

ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ

އަދި

އަވަހާރަވުމެއްނުވާ

ބައިވެރިއަކު

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ދިރުއްވަތެވެ.

އަދި

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އެންމެހާ

އެކަލާނގެ

ހެވެއްވަނީ

އަދި

އަތްޕުޅުގައެވެ.

އެކަލާނގެއީ

ހުރިހާކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ރ ުދޢާ.
ސވާ ީ
ނ ކު ާ
ނ ެފ ުށމު ް
ރ ަވ ުރ ެދ ަރ ެވ ުހ ްއ ެޓ ް
ަ -99
)" (210ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ"

)(1

"ﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން )ދުވުމުގެ ހީވާގިކަމާއި

ބާރު ލިބޭހުށިކަމެވެ(.

ނވީ ުދޢާ.
ށ ި
ށ ޮކ ް
ނ ަނ ީމހާ ައ ް
ަ -100ދތު ަރ ް
ނކު ް
ދ ް
ށ ޭ
ނ ަނމީހާ ،ޤާއިމު ެވ ުހ ް
)(211

"ﺃﹶﺳﺘﻮﺩﻋﻜﹸﻢ ﺍﷲَ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻻﹶ ﺗﻀﻴﻊ ﻭﺩﺍﺋﻌﻪ"

މާތްﷲއާ

ހަވާލުކުރަމެވެ.

ގެއްލިގެންނުދާ ފަރާތެވެ".

އެފަރާތަކީ

)(2

"އަހުރެން ،ތިޔަބައިމީހުން

އެފަރާތާ

ހަވާލުކުރެވޭ

އެއްޗެއް

ށ
ށ ި
ނ ަނ މީހާ ައ ް
ނ ަނ މީހާަ ،ދތު ަރ ް
ނކު ް
 -101ޤާއިމު ެވ ުހ ް
ނވީ ުދޢާ.
ޮކ ް
ދ ް
ށ ޭ
)(212

ތިބާގެ

"ﺃﹶﺳﺘﻮﺩﻉ ﺍﷲَ ﺩﻳﻨﻚ ،ﻭﺃﹶﻣﺎﹶﻧﺘﻚ ،ﻭ ﺧﻮﺍﺗﻴﻢ ﻋﻤﻠﻚ"

)(3

އަމާނަތާއި،

)ތިބާގެ

އަހުލުވެރިންނާއި،

ތިބާ

"ތިބާގެ ދީނާއި،
މީސްތަކުންނާ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތް( އަދި ތިބާގެ އެންމެފަހުގެ ޢަމަލު ،އަހުރެން

މާތްﷲއާ ހަވާލުކުރަމެވެ".
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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" ﺯﻭﺩﻙ ﺍﷲُ ﺍﻟﺘﻘﹾﻮﻯ ،ﻭﻏﹶﻔﹶﺮ ﺫﹶﻧﺒﻚ ،ﻭﻳﺴﺮ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮ ﺣﻴﺚﹸ ﻣﺎﹶ ﻛﹸﻨﺖ"

)(1

"މާތްﷲ ތިބާއަށް ދަތުރުޒާދެއްގެ ގޮތުގައި ތަޤުވާވެރިކަން ލައްވާށިއެވެ! އަދި

އެކަލާނގެ

ތިބާގެ ފާފަފުއްސަވާށިއެވެ! އަދި

ތިބާވީ ކޮންމެތަނެއްގައި

ތިބާއަށް އެކަލާނގެ ހެޔޮކަންތައް ފަހިކޮށްދެއްވާށިއެވެ!"

ނ.
ސބީ ަޙކި ުޔ ް
ނ ދި ުއމު ަގއި ަތކުބީ ުރކި ުއމާއި ަތ ް
ަ -102ދތު ުރކު ަރމު ް
) (214މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެމެން ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު ،އުސްތަނަކަށް

އަރާނަމަ ،ތަކުބީރު )އެބަހީ ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ އޭ( ކިޔަމުއެވެ .އަދި އުސްތަނަކުން

ތިރިޔަށް ފައިބާއިރު ،ތަސްބީޙަ )އެބަހީ ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ އޭ( ކިޔަމުއެވެ".

)(2

ނ(
ނ ގާތް ުވމު ް
ިސވާ ް
ަ -103ދތު ުރ ެވރި ާޔ ަދމު ަނމާ ުދ ަވގުތު ) ަފތ ް

ނޖެ ހޭ ުދޢާ.
ކު ަރ ް
)" (215ﺳﻤﻊ ﺳﺎﹶﻣﻊ ﺑﹺﺤﻤﺪ ﺍﷲِ ،ﻭﺣﺴﻦﹺ ﺑﻼﹶﺋﻪ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎﹶ .ﺭﺑﻨﺎﹶ ﺻﺎﹶﺣﺒﻨﺎﹶ ،ﻭﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹾ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎﹶ
ﻋﺎﹶﺋﺬﹰﺍ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﱠﺭﹺ"

)(3

")އަޅަމެން( ﷲއަށް ޙަމްދުކުރާ އަޑު އަދި އެކަލާނގެ

އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ލެއްވި ނިޢުމަތްތައް )އަޅަމެން ބަޔާންކުރާ އަޑު(

އަޑުއަހާ ފަރާތަކުން އައްސަވައިފިއެވެ .އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ!
އަޅަމެންގެ

އެކުވެރިޔަކުކަމުގައި

ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ!

އަދި

އަޅަމެންގެ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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މައްޗަށް ފަޟުލުވަންތަވެ ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! )މިއަޅާ މިދުޢާމިކުރަނީ(
ނަރަކައިގެ ޢަޒާބުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

ﷲގެ ޙަޟްރަތުން

ދަންނަވާ ޙާލުގައެވެ".

ށ
ނޒިލަ ަކ ް
ަ -104ދތު ެރ ްއ ަގއި ުނ ަވ ަތ ެއ ޫ
ސ ޙާލަ ެތ ްއ ަގއި ަމ ް
ނ ެވ ް
ނ ް
ނޖެ ހޭ ުދޢާ.
ަފއިބާ ހިނ ުދ ކު ަރ ް
)(216

)(1

"މާތްﷲގެ

އެކަލާނގެ

ހެއްދެވި

"ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﹶﺕ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﱠﻣﺎﱠﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺧﻠﹶﻖ"

ފުރިހަމަވެގެންވާ

ކަލިމަފުޅުތައް

މެދުވެރިކޮށް،

އެންމެހައި މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ )އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން(

ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ".

ޛކު ުރ.
ރ ި
ަ -105ދތު ުރ ި
ނ ް
ނ ކު ާ
ނ ަނމު ް
ބރި ައ ް
ނމާ ަފއި ެއނ ު
) (217ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rދަތުރުފުޅަކުން ނުވަތަ ޙައްޖުކުރައްވާ އެނބުރި

ވަޑައިގަންނަވާއިރު،

އުސްތަނަކަށް

އަރާވަޑައިގަންނަވާ

ކޮންމެފަހަރަކު

ތިންފަހަރު ތަކުބީރު )އެބަހީ ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ އޭ( ވިދާޅުވެއެވެ .ދެން މިފަދައިން

ވިދާޅުވެއެވެ" .ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ،ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ،ﻭ ﻫﻮ
ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ .ﺁﻳﹺﺒﻮﻥﹶ ،ﺗﺎﹶﺋﺒﻮﻥﹶ ،ﻋﺎﹶﺑﹺﺪﻭﻥﹶ ،ﻟﺮﺑﹺّﻨﺎﹶ ﺣﺎﹶﻣﺪﻭﻥﹶ .ﺻﺪﻕ ﺍﷲُ ﻭﻋﺪﻩ،
ﻭﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ ،ﻭﻫﺰﻡ ﺍﻷَﺣﺰﺍﺏ ﻭﺣﺪﻩ"

)(2

"ﷲމެނުވީ

އަޅުކަންވެވުން

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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ޙައްޤުވެގެންވާ

އެއްކައުވަންތައެވެ.
އެންމެހާ

އެހެންއެއްވެސް

އެކަލާނގެއަށް

ވެރިކަމަކާއި

އެކަލާނގެއަށެވެ.
ކުޅަދުންވަންތަވެ

އަދި

އެންމެހާ

ވޮޑިގެންވާ

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

އެއްވެސް

ޙަމްދު

އެކަލާނގެއީ

އެކަލާނގެ

ބައިވެރިއަކު

ނުވެއެވެ.

ހުރިހާކަމެއްގެ

މައްޗަށް

ތަޢުރީފެއް

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

)އަޅަމެންނީ

ދަތުރު

ނިންމާފައި( އެނބުރި ދާބަޔަކީމުއެވެ .ތައުބާވާ ބަޔަކީމުއެވެ .އަޅުކަންކުރާ

ބަޔަކީމުއެވެ .ހަމައެކަނި އަޅަމެންގެ ވެރި އިލާހަށް ޙަމްދުކުރާ ބަޔަކީމުއެވެ.

މާތްﷲ އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ތެދުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ .އަދި އެކަލާނގެ
އަޅާއަށް ނަޞްރުދެއްވައިފިއެވެ .އަދި ދުޝްމިނު ޖަމާޢަތްތައް ގިނިކަންޏާ

ބަލިކުރައްވައިފިއެވެ".

ބ ެރ ްއ ިލބޭމީހާ
ބ ެރ ްއ ުނ ަވ ަތ ުނ ުރ ެހވޭ ަޚ ަ
ު -106އފާ ެވރި ަޚ ަ
ޛކު ުރ.
ނ ެޖ ހޭ ި
ކު ަރ ް
) (218ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rއަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު،
މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ" .ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺑﹺﻨﹺﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺼﺎﱠﻟﺤﺎﹶﺕ" "ހުރިހާ

ހެޔޮޢަމަލެއް ،އެއިލާހުގެ ނިޢުމަތުގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަވާ މާތްﷲއަށް

ޙަމްދުހުއްޓެވެ".
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އެކަލޭގެފާނަށް،

މިފަދައިން

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ

ހިނދު،

ނުރުހެވޭ

ޚަބަރެއް

ވިދާޅުވެއެވެ" .ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺣﺎﻝﹴ"

"ހުރިހާ

ޙާލަތެއްގައިވެސް މާތްﷲއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ".

)(1

ނ.
ޗ ް
ޞލަވާތް ކި ެޔ ުވމުގެ މާތް ަކ ް
ށ ަ
 -107ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rގެ ަމ ްއ ަ
) (219ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް

އެއްފަހަރު ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .މާތްﷲ އޭނާގެ މައްޗަށް
ދިހަފަހަރު ރަޙުމަތްލައްވާނެތެވެ".

)(2

) (220އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

މަހާނަފުޅު

ތިޔަބައިމީހުން

ޢީދުކުރާތަނެއްކަމުގައި

އަދި

ނުހަދާށެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަވާށެވެ .އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަވާޞަލަވާތް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް

ފޯރާނެތެވެ .އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކޮންމެތަނެއްގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ".

)(3

) (221އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ބަޚީލުމީހާއަކީ އެމީހާގެ

ގާތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގަނެވޭ ހިނދު ،ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

މައްޗަށް ޞަލަވާތް ނުކިޔަވާމީހާއެވެ".

)(4

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (4ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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އަދިވެސް

ދަތުރުފަތުރުކޮށް

އެކަލޭގެފާނު

ﷲގެ

އުޅުއްވާ،

"ބިންމަތީގައި

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ވެއެވެ.

މަލާއިކަތުންތަކެއް

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީސްތަކުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކުރާސަލާމް

އެބޭކަލުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަތެވެ".

)(1

) (223އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ﺣﺪﻳﺚ ކުރެއްވިއެވެ" .އެމީހެއްގެ ސަލާމަށް

ޖަވާބުދެއްވުމަށްޓަކައި،

ﺍﷲ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

I

ރައްދުނުކުރައްވާ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ސަލާމެއް ނުކުރެއެވެ".

ގޮތަކަށް

ފުރާނަފުޅު

ހަމައެކަކުވެސް

)(2

ނ.
ސލާމް ޢާ ްއމުކު ުރ ް
ަ -108
) (224ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވެއްޖައުމަށް

ދާންދެން

ތިޔަބައިމީހުން

ނުވަންނާނެތެވެ.

ސުވަރުގެއަކަށް

އަދި

ތިޔަބައިމީހުން އެކަކުއަނެކުދެކެ ލޯބިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން

އީމާންވިކަމުގައި

ނުވެތެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ބުނެދެއްވަން

ތިޔަބައިމީހުން

އެކަކުއަނެކަކުދެކެ

ސަލާމް ޢާއްމުކުރާށެވެ".

ތިޔަބައިމީހުން
ލޯބިވާނެ

ހެއްޔެވެ؟

ކަމެއް

އެކަމެއްކޮށްފިނަމަ،
ތިމަންކަލޭގެފާނު

ތިޔަބައިމީހުންގެ

މެދުގައި

)(3

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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) (225މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ތިންކަމެއް ޖަމާކޮށްފިމީހާ،

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އީމާންކަން ޖަމާކޮށްފިއެވެ .އެއީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް
އިންސާފުވެރިވުމާއި ،އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ސަލާމްކުރުމާއި ،އަތްމަތި
ދަތިޙާލުވެސް ،ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމެވެ".

)(1

)(226

މާތްﷲ

ޢަބްދުﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ބުނު

ޢުމަރުގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ  rއާ

ސުވާލުކުރިއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި

އެންމެހެޔޮކަންތަކަކީ

ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ﺣﺪﻳﺚ ކުރެއްވިއެވެ)" .ފަގީރުންނަށް( ތިބާ
ކާންދިނުމާއި ،ތިބާ ދަންނަ މީހުންނަށާއި ނުދަންނަ މީހުންނަށް ތިބާ

ސަލާމްކުރުމެވެ".

)(2

ނ ައ ް
ސލާމުގެ
ސލާމް ޮގ ަވއިލާ ހިނ ުދ ،އޭ ާ
ށ ަ
 -109ކާ ިފ ަރކު ަ
ނޖެ ހޭ ޮގތް.
ދ ް
ބ ޭ
ަޖވާ ު
) (227ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އަހުލުކިތާބީން ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ސަލާމްކުރާ ހިނދު ،ތިޔަބައިމީހުން "ﻭﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ" "އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ

މައްޗަށްވެސް" މިފަދައިން ބުނާށެވެ".

)(3

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
 (2ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
 (3ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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ރ ުދޢާ.
 -110ހާ ޮގ ަވއިލާ ހިނ ުދގަ ާޔއި ޙިމާ ުރ ޮގ ަވއިލާ ހިނ ުދ ކު ާ
) (228ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުން ހާ ގޮވައިލާ
އަޑުއަހާ

ހިނދު،

ފަހެ

ﷲގެ

ފަޟުލުވަންތަކަމަށް

އެދޭށެވެ.

އެބަހީ

މިފަދައިން ކިޔާށެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻣﻦ ﻓﹶﻀﻠﻚ" "އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަﷲގެ ފަޟުލުވަންތަކަމަށް
އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން މިއަޅާ އެދެމެވެ ".އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެހާ

މަލާއިކަތަކު ދެކެފިއެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޙިމާރު ގޮވައިލާ އަޑުއަހާ
ހިނދު،

ފަހެ

ޝައިޠާނާގެ

ކިބައިން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

ﷲގެ

ޙަޟްރަތުން އެދޭށެވެ .އެބަހީ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ" .ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ
ﺍﻟﺮﺟﹺﻴﻢ"

"ރަޙުމަތުން

ޝައިޠާނާގެ

ދުރުކުރެވިފައިވާ

ކިބައިން

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ ".އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން އެޙިމާރު ޝައިޠާނަކު ދެކެފިއެވެ".

)(1

ރ ުދޢާ.
ނ ކު ާ
ރ ަގނޑ ު ކު ްއތާ ޮގވާ ައޑ ު ިއ ުވ މު ް
ޭ -111
) (229ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ރޭގަނޑު ކުއްތާ ގޮވާއަޑު އަދި
ޙިމާރު ގޮވާއަޑު ތިޔަބައިމީހުން އަހައިފި ހިނދު ،އެތަކެތީގެ ކިބައިން

ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭށެވެ .އެބަހީ "ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ

 (1ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﹶﻥ ﺍﻟﺮﺟﹺﻴﻢ" ފަދަ ކަލިމައެއް ކިޔާށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން

އެޙައިވާނުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުފެންނަ ތަކެތި ދެކެތެވެ".

)(1

ެ -112އމީ ަހކާ ި
ބ ެނފައިވާ މީހާ ައ ް
ދމާ ައ ް
ށ ތިބާ ުހތު ުރ ެއ ްއ ެ
ށ ތިބާ
ޗ ްއ ު
ނވީ ުދޢާ.
ޮކ ް
ދ ް
ށ ޭ
)(230

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rމިފަދައިން ދުޢާކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻓﹶﹶﺄﻳﻤﺎﹶ ﻣﺆﻣﻦﹴ

ﺳﺒﺒﺘﻪ ﻓﹶﺎﺟﻌﻞﹾ ﺫﹶﻟﻚ ﻟﹶﻪ ﹸﻗﺮﺑﺔﹰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﹶﻣﺔ"

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! އެއްވެސް މުއުމިނަކާ ދިމާއަށް ހުތުރުބަހެއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

ވިދާޅުވެވިފައިވާނަމަ ،ފަހެ އެކަން އޭނާއަށް ،ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އިބަﷲގެ
ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެ ޒަރިއްޔާއެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!"

ރ ިއ ުރ ،
ސލިމާ ައ ް
ށ ަތ ުޢރީފުކު ާ
ސ ިލ ަމކު ައ ެނ ްއމު ް
 -113މު ް
ނ ެޖ ހޭ ޮގތް.
ރތްކު ަރ ް
ޢިބާ ާ
) (231ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު އޭނާގެ
ތަޢުރީފުކުރަން

އެކުވެރިޔާއަށް

ކޮންމެހެން

ޖެހިގެން

ތަޢުރީފުކުރާ

ކަމުގައިވާނަމަ) ،އަދި އެކަމެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ ،އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް

ތަޢުރީފުކުރާ ކަމަކީ ކަނޑައެޅިގެން އޭނާއަށް އެނގޭ ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ(،

މިފަދައިން

ބުނާހުށިކަމެވެ:

އޭނާއަކީ

މިވެނި

އެވެނި

މީހެއްކަން

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ.
 (2ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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)މިސާލަކަށް:

ނުވަތަ

ތަޤުވާވެރިއެއް

ޢިލްމުވެރިއެއް

ނުވަތަ

އަޅުވެރިއެއްކަން( އަހުރެން ދަންނަމެވެ .އަދި އޭނާ ޙިސާބުކުރައްވާ ފަރާތަކީ
އަދި

ﷲއެވެ.

އަހުރެން،

މަޢުޞޫމެއްނުކުރަމެވެ".

ﷲގެ

ޙަޟްރަތުގައި

އެއްވެސް

މީހަކު

)(1

ރ ައޑ ު ިއވި ްއޖެ ަނ ަމ،
ނ ައ ް
ސ ިލ ަމކަ ް
ށ ަތ ުޢރީފުކު ާ
ށ ،މީ ަހކު އޭ ާ
 -114މު ް
ރތް.
ނޖެ ހޭ ޢިބާ ާ
ކ ަިޔ ް
)" (232ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻﹶ ﺗﺆﺍﺧﺬﹾﻧﹺﻲ ﺑﹺﻤﺎﹶ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ،ﻭﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﻣﺎﹶ ﻻﹶﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ]ﻭﺍﺟﻌﻠﹾﻨﹺﻲ ﺧﻴﺮﺍ
ﻣﻤﺎ ﻳ ﹸﻈﻨﻮﻥﹶ["

)(2

"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އެބައިމީހުން

އެބުނާ

ބަސްތަކުގެ

]އަދި

އެބައިމީހުން

ސަބަބުން

މިއަޅާ

ނުހިއްޕަވާނދޭވެ!

އަދި

އެބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކުން މިއަޅާއަށް މާފުކުރައްވާނދޭވެ!
ހީކުރާ

ވަރަށްވުރެ

ހެޔޮމީހެއްކަމުގައި

މިއަޅާ

ލައްވާނދޭވެ!["

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ ،ﻭﺻﺤﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ .ބްރެކެޓްގައި އެވާ ޢިބާރާތަކީ އިމާމު

ބައިހަޤީ ﺷﻌﺐ ﺍﻹِﳝﺎﹶﻥ އެވެ ކިޔުނުފޮތުގައި އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ.
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ރ ައ ް
ަ -115ޙ ްއޖަ ް
ބނ ެދ ަފ ިއވާމީހާ
ށ ިއޙް ާ
ށ ުނ ަވ ަތ ުޢމް ާ
ރމް ަ
ނޖެ ހޭ ޮގތް.
ަތލްބި ާޔ ކ ަިޔ ް
)" (233ﻟﹶﺒﻴﻚ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﺒﻴﻚ ،ﻟﹶﺒﻴﻚ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻚ ﻟﹶﺒﻴﻚ ،ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ،ﻭﺍﻟﻨﹺّﻌﻤﺔﹶ ﻟﹶﻚ

ﻭﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ،ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻚ" (1)"މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ .އޭހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ .މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ .އިބަﷲއަށް
އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ .މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
އެންމެހާ ޙަމްދަކާއި ،އެންމެހާ ނިޢުމަތަކާއި ،އެންމެހާ ވެރިކަމެއްވަނީ
އިބަﷲއަށެވެ .އިބަﷲއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ".

ނ.
ސ ަވ ާ
ދ ައ ަރ ިއ ަހ ަމވާ ހިނ ުދ ަތކުބީ ުރކި ުޔ ް
ަ -116ޙ ަޖ ުރލް ައ ް
) (234ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޖަމަލުކޮޅު މަތީ ސަވާރުވެ އިންނަވައި ،ގެފުޅުގެ
ވަށައިގެން

ވަޑައިގަންނަވާ
ކޮންމެވެސް

ޠަވާފުކުރެއްވިއެވެ.
ކޮންމެފަހަރަކު،
އެއްޗަކުން

ޙަޖަރުލްއަސްވަދާ

އެކަލޭގެފާނުގެ

)އަސާކޮޅުން(

އިޝާރަތްކުރައްވައި "ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ" އޭ ވިދާޅުވެއެވެ.

އަރައިހަމަވެ

އަތްޕުޅުގައި

އޮންނަ

ޙަޖަރުލްއަސްވަދަށް

)(2

 (1ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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ދ
ނލް ަޔމާ ީ
ސ ަވ ާ
ނއާއި ަޙ ަޖ ުރލް ައ ް
ނ ާ
ަ ) -117ޠވާފުކު ަރމު ް
ދއި ުރ( ުރކު ު
ރ ުދޢާ.
ެދމެ ުދ ކު ާ
)¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ [ (235
¸Z

)(1

"އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! ދުނިޔޭގައިވެސް ހެޔޮކަން އަދި

އާޚިރަތުގައިވެސް ހެޔޮކަން އަޅަމެންނަށް ދެއްވައި އަދި ނަރަކައިގެ އަޛާބުން
އަޅަމެން ދިންނަވާނދޭވެ!"

ރ ުދޢާ.
ޞފާއާއި ަމ ުރވާ ަމ ީތ ުހ ްއޓި ުހ ެރ ކު ާ
ަ -118
) (236ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޞަފާފަރުބަދައާ ކައިރިވެވަޑައިގަތް ހިނދު ،މިފަދައިން

ވިދާޅުވިއެވެ Z [Z Y X W V U [" .ﺃﹶﺑﺪﺃﹸ ﺑﹺﻤﺎﹶ ﺑﺪﺃﹶ ﺍﷲُ ﺑﹺﻪ"

"ހަމަކަށަވަރުން ޞަފާއާއި މަރުވާވަނީ ﷲގެ )ދީނުގައި އަޅުކަންތަކަށް

ފާޅުކުރެވިފައިވާ(

ނިޝާންތަކުގެ

ތެރެއިންނެވެ.

)އާޔަތުގައި

ﷲ

ފައްޓަވާފައިވާ ތަނުން )ޞަފާއިން( ތިމަންކަލޭގެފާނު ފައްޓަވަމެވެ "(.ފަހެ
އެކަލޭގެފާނު ޞަފާއިން ފެއްޓެވިއެވެ .ދެން ގެފުޅު ފެނިވަޑައިގެންފުމަށް
ދާންދެން އެފަރުބަދަ މައްޗަށް އަރައިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ދެން ޤިބުލައަށް

ކުރިމަތިފުޅުލެއްވިއެވެ .ފަހެ ﷲގެ ތައުޙީދު ބަޔާންކުރައްވައި) ،އެބަހީ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ

ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ އޭ ވިދާޅުވެ( ތަކުބީރު )ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ އޭ( ވިދާޅުވެ ،އަދި މިފަދައިން
) (1ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  (201ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ،ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ވިދާޅުވިއެވެ" .ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭ ﻫﻮ

ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻳﺮ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ،ﺃﹶﻧﺠﺰ ﻭﻋﺪﻩ ،ﻭﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ ،ﻭﻫﺰﻡ
ﺍﻷَﺣﺰﺍﺏ

ﻭﺣﺪﻩ"

އެހެންއެއްވެސް

"ﷲ

އިލާހަކު

އަޅުކަންވެވުން

މެނުވީ

އެކަލާނގެ

ނުވެއެވެ.

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެއްކައުވަންތައެވެ.

އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ .އެންމެހާ ވެރިކަމެއް
ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

އަދި

އެކަލާނގެއަށެވެ.

ޙަމްދެއް

އެންމެހާ

ލިބިވޮޑިގެންވަނީވެސް އެކަލާނގެއަށެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ

މައްޗަށް

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ

އަޅުކަންވެވުން

އެކަލާނގެ

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެއްކައުވަންތައެވެ.

އެހެން

ރަސްކަލާނގެއެވެ.
އެއްވެސް

އެކަލާނގެ

ﷲ

އިލާހަކު

ވަޢުދުފުޅު

މެނުވީ

ނުވެއެވެ.

އެކަލާނގެ

ފުއްދަވައިފިއެވެ .އަދި އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ނަޞްރުދެއްވައިފިއެވެ .އަދި
ދުޝްމިނުންގެ

އެދެމެދުގައި

ޖަމާޢަތްތައް

އެކަލޭގެފާނު

ގިނިކަންޏާ

ބަލިކުރައްވައިފިއެވެ".

ދުޢާކުރެއްވިއެވެ.

މިފަދައިން

ދެން

އެކަލޭގެފާނު

ތިންފަހަރު ވިދާޅުވިއެވެ) .މިއީ ވަރަށް ދިގު ﺣﺪﻳﺚ ފުޅެއްގެ ބައެކެވެ .އަދި

އެ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުގައި އައިސްފައިވެއެވެ" (.މަރުވާ މަތީގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު
ކަންތައްކުރެއްވީ ހަމަ ޞަފާ މަތީގައި ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތަށެވެ".

)(1

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ރ ުދޢާ.
ަ -119ޢ ަރ ފާތް ުދ ަވހު )ﺫﻭﺍﳊﺠﺔ ަމ ުހގެ ުނ ަވ ަވ ަނ ުދ ަވ ުހ( ކު ާ
) (237ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުޢާއަކީ
ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ދުޢާއެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ކުރީގެ ނަބީބޭކަލުން )އެދުވަހު( ވިދާޅުވި އެންމެ ހެޔޮބަސްފުޅަކީ" :ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ

ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﹶﻗﺪﻳﺮ"

)(1

"ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު

ނުވެއެވެ.

ބައިވެރިއަކު

އެކަލާނގެ

އެކަލާނގެއަށެވެ.

އެކަލާނގެއަށެވެ.

ނުވެއެވެ.

އެއްކައުވަންތައެވެ.

އަދި

އަދި

އެންމެހާ

އެންމެހާ

އެކަލާނގެއީ

އެކަލާނގެއަށް

ވެރިކަމެއް

ޙަމްދެއް

ހުރިހާ

އެއްވެސް

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ލިބިވޮޑިގެންވަނީވެސް

ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ކަމެއްގެ

މައްޗަށް

ޛކު ުރ.
ރ ި
ރމުގެ ަކ ިއ ީރ ަގއި )މުޒް ަދ ިލފާގައި( ކު ާ
ޝ ަޢ ުރލް ަޙ ާ
ަ -120އލް ަމ ް
)" (238ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ، rއަލްޤަޞްވާއޭ ކިޔުނު )އެކަލޭގެފާނުގެ( ޖަމަލުކޮޅަށް

ސަވާރުވެވަޑައިގަތެވެ.

އެއީ

އަލްމަޝްޢަރުލްޙަރާމަށް

)މުޒްދަލިފާއަށް(

ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ .ފަހެ )ފަތިސްނަމާދުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި(

އެކަލޭގެފާނު ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައި ދުޢާކުރެއްވިއެވެ .އަދި ﺍﹶﷲُ

ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ،ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ،ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ )އެގޮތުގައި( ހެނދުނު ރަނގަޅަށް އަލިވަންދެން
އެކަލޭގެފާނު

ކޮޅަށްހުންނެވިއެވެ.

ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތެވެ".

އިރުއެރުމުގެ

އަދި

ކުރިން

އެތަން

)(1

ނ.
ރ ަތކަ ް
ނމެ ހިލަ ޮކ ަޅކާ ެއކު ަތކުބީ ުރކި ުޔ ް
ށ ހިލަ ުއކާ ިއ ުރ ޮ ،ކ ް
ަ -121ޖމް ާ
)(239

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ، rތިންޖަމްރާގެ

ކައިރީގައި

)އެޖަމްރާތަކަށް

ހިލައުއްކެވިއިރު( ހިލަކޮޅުއެއްލަވާ ކޮންމެފަހަރަކު ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ އޭ ވިދާޅުވެއެވެ.

ދެން ކުރިއަށްޖެހިވަޑައިގަންނަވަތެވެ .އަދި ހުއްޓިވަޑައިގެން ހުންނަވައި،

ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައި ،އަދި އަތްޕުޅު އުފުއްލަވައިގެން ހުންނަވައި
ދުޢާކުރައްވަތެވެ.

މިގޮތަށް

ކަންތައްކުރައްވަތެވެ .ދެން

ފުރަތަމަ

އަދި

ދެވަނަޖަމްރާގެ

ތިންވަނަ ޖަމްރާ އެބަހީ

ކައިރީގައި

ޖަމްރަތުލްޢަޤަބާ

ދަންނައެވެ .ފަހެ އެޖަމްރާއަށްވެސް އެކަލޭގެފާނު ހިލައުއްކެވިއެވެ .އަދި

ކޮންމެހިލަކޮޅެއް އެއްލައްވަމުން ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ އޭ ވިދާޅުވެތެވެ .އަދި އެޖަމްރާގެ

ކައިރީގައި ހުއްޓިވަޑައިނުގަނެ ،އެކަލޭގެފާނު އެނބުރިވަޑައިގަންނަވަތެވެ".

)(2

ށ
ނ ިއ ައދި ުއފާކު ުރ ަވ ި
ޗ ް
ނ ާ
ު -122އފާ ުވމު ް
ނ ިވ ަކ ް
ނ ަތކު ެގ ަމ ްއ ަ
ރ ުދޢާ.
ކު ާ
)(240

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ"

)(3

"ﷲގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!"

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
 (3ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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) " (241ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ"

"އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ".

)(1

ނ ެޖ ހޭ ޮގތް.
ނ ަތ ްއކު ަރ ް
ު -123އފާ ެވރި ަކ ެމ ްއ ެޖހޭމީހާ ަކ ް
) " (242ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rއަށް އުފާވެރިކަމެއްޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު،

ނުވަތަ

އުފާވެރިޚަބަރެއް

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ

ހިނދު،

ޝުކުރުއަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވަތެވެ".

މާތްﷲއަށް

)(2

ނ ަތ ަނ ަކ ް
ނޖެ ހޭ ުދޢާ
ސވާމީހާ ކު ަރ ް
ށ ަތ ެދ ްއ ިއ ުޙ ާ
ސ ް
ަ -124ހށި ަގނޑ ު ް
) (243ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާގެ ހަށިގަނޑުން ތިބާއަށް

ތަދުއިޙުސާސްވާ ތަނުގައި ތިބާގެ އަތް ބާއްވާށެވެ .ދެން ތިންފަހަރު "ﺑﹺﺴﻢﹺ

ﺍﷲِ" ކިޔާށެވެ .އަދި ހަތްފަހަރު މިފަދައިން ކިޔާށެވެ" .ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭ ﹸﻗﺪﺭﺗﻪ ﻣﻦ
ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺃﹶﺟﹺﺪ ﻭﺃﹸﺣﺎﹶﺫﺭ"

)(3

ބިރުގަންނަ

ކަމެއްގެ

"މިއަޅާއަށް އިޙުސާސްމިވާ ކަންތަކާއި ،މިއަޅާ
ނުބައިކަމުން،

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ".

މާތްﷲއާއި

އެކަލާނގެ

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﲪﺪ.

 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ށ
ދ ެނކަ ަމ ް
ނ ީމ ަހ ަކ ް
ށ ޖެހި ާ
ނ ެއ ެހ ް
ސ ީފ ާ
ެ -125އމީ ެހ ްއގެ ެއ ް
ނޖެ ހޭ ޮގތް.
ނ ަތ ްއކު ަރ ް
ނ ަނ ީމހާ ަކ ް
ބި ުރ ަގ ް
) (244ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން

މީހަކަށް ،އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުން ނުވަތަ
މުދަލުން

އަމިއްލަ

އުފާކުރަނިވި

ކަމެއް

އެކަމުގައި

ފެނިއްޖެނަމަ،

ބަރަކާތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރާށެވެ .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެސްފީނާއަކީ
ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޖެހޭއެއްޗެކެވެ".

)(1

ނ ެޖ ހޭ ަކ ިލ ަމ.
ސވާ ަވގު ުތ ކ ަިޔ ް
ނ ިއ ުޙ ާ
 -126ބި ުރ ެވރި ަކ ް
ސ ް
)" (245ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ"

)(2

"ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ

އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ".

ނޖެ ހޭ ކަ ިލ ަމ.
ަ -127ނ ައމް ޫ
ރއި ުރ ކ ަިޔ ް
ބ ަޙކު ާ
ސފި ަޛ ަ
)(246

"ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﻭﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ] "ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﻨﻚ ﻭﻟﹶﻚ" [ ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺗﻘﹶﺒﻞﹾ ﻣﻨﹺّﻲ"

)(3

"ﷲގެ

އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން )މިހައިވާނު ޛަބަޙަކުރަމެވެ (.އަދި އެންމެބޮޑީ
 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ .ބުރެކެޓްގައި އެވާކަލިމައަކީ އިމާމް ބައިހަޤީ އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ

ކަލިމައެކެވެ.

ޖުމްލައެކެވެ.

އަދި

ފަހުޖުމްލައަކީ

މުސްލިމްގެ

ރިވާޔަތުން

މަޢުނަވީކޮށް

ގެނެވިފައިވާ
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ﷲއެވެ] ".އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއީ އިބަﷲގެ

ޙަޟްރަތުން އަދި އިބަﷲއަށްޓަކައިވާ އެއްޗެކެވެ[.
ބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ!"

މިއަޅާގެ

"އޭ

ކިބައިން

ހައްދަވައި

)މިޢަމަލު(

ރ ުދޢާ.
ނ ެގ ަމ ަކ ުރ ަރ ްއ ުދކު ުރ ަމ ް
ށ ަޓ ަކ ިއ ކު ާ
ޝއިޠާ ުނ ް
ލފާ ަ
ނ ަ
ު -128
)(247

"ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺎﹶﺕ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﱠﻣﺎﱠﺕ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻻﹶ ﻳﺠﺎﹶﻭﹺﺯﻫﻦ ﺑﺮ ﻭﻻﹶ ﻓﺎﹶﺟﹺﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ

ﺧﻠﹶﻖ ،ﻭﺑﺮﺃﹶ ﻭﺫﹶﺭﺃﹶ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﻳﻨﺰﹺﻝﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﹶﺀِ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﻳﻌﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎﹶ ،ﻭﻣﻦ
ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﺫﹶﺭﺃﹶ ﻓﻲ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻣﺎﹶ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎﹶ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻓﺘﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﹶﺭﹺ،
ﻭﻣﻦ ﺷﺮﹺّ ﻛﹸﻞﹺّ ﻃﺎﹶﺭﹺﻕﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻃﺎﹶﺭﹺﻗﺎﹰ ﻳﻄﹾﺮﻕ ﺑﹺﺨﻴﺮﹴ ﻳﺎﹶ ﺭﺣﻤٰﻦ"

)(1

"ހެޔޮލަފާމީހަކަށްވެސް

އަދި ނުބައިމީހަކަށްވެސް ،އެކަލިމަފުޅުތައް ފަހަނަޅައިނުދެވޭ ،ﷲގެ ފުރިހަމަ
ކަލިމަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ،އެކަލާނގެ ހައްދަވައި ،ފުރާނައަޅުއްވައި،

ބިންމަތީގައި ފެތުރުއްވި އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި ،އުޑުން

ފައިބާ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުންނާއި ،އުޑަށް އަރާ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ

ނުބައިކަމުންނާއި ،އަދި

ބިންމަތީގައި

އެކަލާނގެ

ފެތުރުއްވި

ހުރިހާ

މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި ،އަދި އެބިމުން ނިކުންނަ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ

ނުބައިކަމުންނާއި ،އަދި ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ފިތުނަތަކުގެ ނުބައިކަމުންނާއި،

އަދި ހެޔޮކަމަކާގެން ދިމާވާކަމެއް ފިޔަވައި ރޭގަނޑު ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ

ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކަން އެދެމެވެ".

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺻﺤﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ.
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ިސތި ުޣފާ ުރކު ުރމާއި
 -129އ ް

)(1

ނ.
ަތ ުއބާ ުވ ް

) (248ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﷲ ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ދުވާލަކު ހަތްދިހަފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ﷲގެ

ފާފަފުއްސެވުމަށް

ޙަޟްރަތުން

އަދި

އެދިވަޑައިގަންނަވަމެވެ.

އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވެވަޑައިގަންނަވަމެވެ".

)(2

) (249އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!

ތިޔަބައިމީހުން

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ﷲގެ

ޙަޟްރަތަށް

ދުވާލަކު

ތައުބާވެވަޑައިގަންނަވަމެވެ".

ތައުބާވާށެވެ.

ސަތޭކަފަހަރު

ފަހެ

އެކަލާނގެ

ހަމަކަށަވަރުން
ޙަޟްރަތަށް

)(3

)(250

އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ﺣﺪﻳﺚ ކުރެއްވިއެވެ" .ﺃﹶﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲَ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢ

ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻮ ﺍﻟﹾﺤﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻮﻡ ﻭﺃﹶﺗﻮﺏ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ" "މަތިވެރިވެގެންވާ ﷲގެ

ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމެވެ .އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި

އަޅުކަންވެވުން

ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ޤާއިމްވެވޮޑިގެންވާ
ތައުބާވަމެވެ".

ޙައްޤުވެގެންވާ

އެކަލާނގެއީ

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

"މިފަދައިން

އެހެންއެއްވެސް

ކިޔައިފިމީހާ

ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ

އަދި

އެކަލާނގެ

ދަންނައެވެ.

އިލާހަކުނުވާ
އަބަދަށް

ޙަޟްރަތަށް

އޭނާއަށް

ﷲ

 (1އިސްތިޣުފާރުކުރުމަކީ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދުމެވެ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ފާފަފުއްސަވައިދެއްވާނެތެވެ .އެއީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން ފިލިމީހެއް
ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ".

)(1

) (251އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .މާތްﷲ ،އަޅާއާ އެންމެ

ކުއްތަންވެވޮޑިގަންނަވަނީ

އެވަގުތުގައި

ﷲއަށް

އެންމެ

ރޭގަނޑުގެ

ފަހު

ޛިކުރުކުރާމީހުންގެ

ބައިގައެވެ.

ތެރެއިންވުމަށް

ފަހެ

ތިބާއަށް

ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ،އެބައިމީހުންގެ ތެރއިންވާހުށިކަމެވެ".

)(2

)(252

އެކަލޭގެފާނު

އަދިވެސް

ވެރިރަސްކަލާނގެއާ
ވަގުތުގައެވެ.

އެންމެ

ފަހެ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ކުއްތަންވަނީ

)ސަޖިދާގައި(

ގިނަކުރާހުށިކަމެވެ".

އޭނާ

"އަޅާ،

ސަޖިދާގައި

ތިޔަބައިމީހުން

އޭނާގެ

އޮންނަ

ދުޢާކުރުން

)(3

)(253

އަދިވެސް

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އެކަލޭގެފާނު

ހިތްޕުޅުވެސް

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
ބައެއްފަހަރު

"ހަމަކަށަވަރުން

ފަރުދާވެއެވެ.

އަދި

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު ﷲގެ ޙަޟްރަތުން

ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމެވެ".

)(4

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (4ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ .މިތާނގައި ފަރުދާވުމުގެ މުރާދަކީ ހަނދުމަފުޅުނެތުމެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rއަކީ

ﷲއަށް ޛިކުރުކުރެއްވުމާއި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުން ގިނަކުރައްވާ ބޭކަލެކެވެ .އަދި

އަމިއްލަ ނަފްސުފުޅަށް ފާރަވެރިވެލެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާ ބޭކަލެކެވެ .ފަހެ މިއިންކަމަކުން
ބައެއްވަގުތުތަކުގައި

އެކަލޭގެފާނު

ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެނަމަ،

އެއީ

ދެކިލައްވައެވެ .އަދި އިސްތިޣުފާރުކުރެއްވުމަށް އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ފާފަފައެއްކަމުގައި
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 -130ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ،ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﻻﹶﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ،ﺍﹶﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮި މ ަކ ިލ ަމ ަތ ްއ
ނ.
ކި ުޔމު ެގ މާތް ަކ ް
) (254ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻩ" "މާތްﷲ،

އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ ".މިފަދައިން
ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .އޭނާގެ ކުދިފާފަތައް

ކަނޑުގެ ފޮނާ އެއްވަރުވީނަމަވެސް ފުއްސެވޭނެތެވެ".

)(1

)(255

އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ

ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻲﺀٍ ﹶﻗﺪﻳﺮ" "މިފަދައިން

ދިހަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .އިސްމާޢީލުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން އޭނާ
ދިހައަޅުން މިނިވަންކުރިފަދައެވެ".

)(2

) (256އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ދޫމައްޗަށް ލުއި،

ތިލަފަތުގައި ބަރު ،ރަޙްމާނުގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތި ދެކަލިމައެއްވެއެވެ.

އެއީ "ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ" "މާތްﷲ ،އެކަލާނގެއަށް

ޙަމްދުލިބިވޮޑިގަތުމާއެކު

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!"

ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ.

މަތިވެރި

މާތްﷲގެ

)(3

 (1ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

 (2ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ 237 .ވަނަދުޢާގައި މާނަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ.
 (3ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ

ﷲِ ،ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ،ﻭﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ) "ﷲ ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ .އަދި އެންމެހާ
ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ޙަމްދެއް

ޙައްޤުވެގެންވާ
ﷲއެވެ(.

އެހެން

ﷲއަށެވެ.

އެއްވެސް

ﷲމެނުވީ

އަދި

އިލާހަކުނުވެއެވެ.

އަޅުކަންވެވުން

އަދި

އެންމެބޮޑީ

މިފަދައިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވުން ،އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް

އިރުއަރާ ކޮންމެއެއްޗަކަށްވުރެ ،ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ".

)(1

އަދިވެސް

)(258

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

"ކޮންމެދުވަހަކު

އެއްހާސް ހެޔޮކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު ނުކުޅެދިގެންވޭ
އެކަލޭގެފާނުގެ

ހެއްޔެވެ؟"

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

އަރިހުގައި

އަހުރެމެންކުރެ

އިންނެވި

އެއްހާސް

މީހަކު،

ބޭކަލަކު

ހެޔޮކަން

ޙާޞިލުކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އޭނާ
ސަތޭކަފަހަރު

"ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ"

ކިޔާށެވެ.

އޭރުން

އެއްހާސް

ހެޔޮކަން

އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވޭނެތެވެ .ނުވަތަ އެއްހާސް ފާފަ އޭނާގެކިބައިން

ފުއްސެވޭނެތެވެ".

)(2

)(259

އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ

ﻭﺑﹺﺤﻤﺪﻩ"

"މަތިވެރިވެގެންވާ

ވޮޑިގެންވުމާއެކު،

މާތްﷲ،

އެކަލާނގެއަށް

ޙަމްދުލިބި

"މިފަދައިން

ކިޔައިފި

ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ".

މީހާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ކަދުރުރުކެއް އިންދޭނެތެވެ".

)(3

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.

 (3ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
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) (260އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .އޭ ޢަބްދުﷲ ބުނު

ޤައިސެވެ! ސުވަރުގޭގެ ޚަޒާނާތަކުގެތެރެއިން ޚަޒާނާއެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު
ތިބާއަށް ބުނެދެއްވަންހެއްޔެވެ؟" ޢަބްދުﷲ ބުނު ޤައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދޭހޭ .އޭﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ
ﻗﹸﻮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲِ"

ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ

"ނުބައިކަމަކުން
ބާރެއްވެސް،

މިފަދައިން ތިބާ ކިޔާހުށިކަމެވެ".

ސަލާމަތްވުމުގެ

ﷲގެ

ބާރެއްވެސް

ޙަޟްރަތުންމެނުވީ

އަދި

ނުވެއެވެ".

)(1

) (261އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް

އެންމެ ލޮބުވެތިކަންބޮޑީ ހަތަރުކަލިމައެކެވެ .އެއީ "ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ،
ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ،ﻭﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ "މިއިން

ކޮންމެ

ކަލިމައަކުން

ތިބާ

ފެށިކަމުގައިވިޔަސް ،އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ".

)(2

) (262އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rގެ އަރިހަށް އައިސް
ދަންނަވައިފިއެވެ .އަހުރެން ބުނެއުޅޭނެ ބަހެއް އަހުރެންނަށް ކަލޭގެފާނު

އުނގަންނައިދެއްވަބައްލަވާށެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

"ތިބާ

މިފަދައިން ވިދާޅުވާށެވެ" .ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ،ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﻛﹶﺒﹺﻴﺮﺍ،

ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﻛﹶﺜﻴﺮﺍ ،ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ﺭﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌﺎﹶﻟﹶﻤﻴﻦ ،ﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ ﻗﹸﻮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲِ ﺍﻟﹾﻌﺰﹺﻳﺰﹺ

ﺍﻟﹾﺤﻜﻴﻢﹺ" "ﷲ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް

އިލާހަކު ނުވެއެވެ .އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ .އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް

ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ .ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީﷲއެވެ .އަދި
 (1ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ 257 .ވަނަދުޢާގައި މާނަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ.
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ގިނަވެގެންވާ

ޢާލަމްތަކުގެ

ޙަމްދަކުން

ﷲގެ

ވެރި

އެންމެހާ

ޙަމްދެއްލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!

ﷲއަށެވެ.

ނުބައިކަމަކުން

ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް ،ﷲގެ
ނުވެއެވެ.

ޙަޟްރަތުންމެނުވީ

ޙިކުމަތްވަންތަ

ރަސްކަލާނގެއެވެ".

ކޮބައިތޯއެވެ؟

އެކަލޭގެފާނު

ތިޔައީ

އަހުރެންގެ

ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ

އެކަލާނގެއީ

އަޢުރާބީންގެމީހާ

ވެރިރަސްކަލާނގެއަށެވެ.
ﺣﺪﻳﺚ

ކުރެއްވިއެވެ.

ދެން

ދަންނަވައިފިއެވެ.

"ތިބާ

އަހުރެންނަށް

މިފަދައިން

ވިދާޅުވާށެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ،ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﹺﻲ ،ﻭﺍﻫﺪﻧﹺﻲ ،ﻭﺍﺭﺯﻗﹾﻨﹺﻲ" "އޭ ހައްދަވައި

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް
ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާއަށް ރިޒުޤުދެއްވާނދޭވެ!"

މިއަޅާއަށް

ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ!

އަދި

)(1

)(263

މީހަކު އިސްލާމްވާ ހިނދު ،އޭނާއަށް ނަމާދުކުރަން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ r

ދަސްކޮށްދެއްވަތެވެ .ދެން އަންނަނިވި ކަލިމަތަކުން ދުޢާކުރުމަށް އޭނާއަށް

އަމުރުކުރައްވަތެވެ" .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ،ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﹺﻲ ،ﻭﺍﻫﺪﻧﹺﻲ ،ﻭﻋﺎﹶﻓﻨﹺﻲ ،ﻭﺍﺭﺯﻗﹾﻨﹺﻲ"
"އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާއަށް

ރަޙްމަތް

ލައްވާނދޭވެ!

އަދި

މިއަޅާއަށް

ހިދާޔަތް

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .އަދި ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ އިތުރަށް ރިވާކުރެއްވިއެވެ .ދެން އަޢުރާބީންގެމީހާ އެނބުރި

ދިޔަހިނދު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ދެއަތް ހެޔޮކަންތަކުން
ފުރާލައިފިއެވެ".
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ދައްކަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް ޢާފިޔަތު ދެއްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް

ރިޒުޤު ދެއްވާނދޭވެ!"

)(1

) (264ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން އެންމެމާތް

ދުޢާއަކީ "ﺍﹶﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ " އެވެ .އަދި އެންމެމާތް ޛިކުރަކީ "ﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ"

އެވެ.

)(2

) (265އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ .ﺍﹶﻟﹾﺒﺎﹶﻗﻴﺎﹶﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﹶﺕ އަކީ

)ދެމިހުންނަނިވި ހެޔޮޢަމަލުތަކަކީ( "ﺳﺒﺤﺎﹶﻥﹶ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟٰﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ،

ﻭﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﻭﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻﹶ ﻗﹸﻮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲِ" "ﷲ ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ .އަދި

އެންމެހާ

ޙަމްދެއް

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ

ﷲއަށެވެ.

އަދި

ﷲމެނުވީ

އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ .އަދި

އެންމެބޮޑީ ﷲއެވެ .އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި

ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް ،ﷲގެ ޙަޟްރަތުންމެނުވީ ނުވެއެވެ".

)(3

 (1ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .އަދި ﻣﺴﻠﻢ ގެ އެހެންރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

"މިކަލިމަތައް ތިބާއަށް ތިބާގެ ދުނިޔެއާއި ތިބާގެ އާޚިރަތް ޖަމާކޮށްދެއެވެ".
 (2ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (3ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ.
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ިނ ްއ؟
ސބީ ަޙކި ުއ ްއ ަވ ނީ ކިހ ެ
 -131ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ަ rތ ް
)(266

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ޢަބްދުﷲ

ބުނު

ޢަމްރުގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rކަނާތްޕުޅުން
ތަސްބީޙަ ގުނުއްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީމެވެ".

)(1

ނ
ބ ަތކުގެ ެތ ެރ ިއ ް
ނ ަތކުގެ ެތ ެރ ިއ ް
ެ -132ހ ޮޔ ަކ ް
ނ ައދި ޖާމި ުޢ ައ ަދ ު
ނ ަތ ްއ ަތ ްއ.
ބ ެއ ްއ ަކ ް
ހިމެ ޭ
ނ ަ
) (267ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  rޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ" .ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަންވެރިވާ

ވަގުތު ،ނުވަތަ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ،ތިޔަބައިމީހުން ،ތިޔަބައިމީހުންގެ
ޅަދަރިންތައް

ގެއިން

ނިކުތަނުދީ

ހިފަހައްޓާށެވެ.

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން

އެވަގުތު )ބިންމަތީގައި( ޝައިޠާނުން ފެތުރިގަނެތެވެ .ފަހެ ރޭގަނޑުގެ

ބައެއް ވޭތުވުމުން އެކުދިން ދޫކޮށްލާށެވެ .އަދި ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ކިޔާފައި ،ދޮރުތައް

ބަންދުކުރާށެވެ .އެހެނީ އެގޮތަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ދޮރަކުން ޝައިޠާނާ
ނުވަންނާނެތެވެ .އަދި ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ކިޔާފައި ،ފެންއަޅާ ހަންތަކުގެ ތުން

ބަންދުކުރާށެވެ .އަދި ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ކިޔާފައި ކަންވާރުތަކުގެ މަތިޖަހާށެވެ .އަދި
)މަތިނެތްނަމަ(

ކޮންމެވެސް

ބައްތިތައް ނިއްވައިލާށެވެ".

އެއްޗެއް

އޭގެމަތީގައި

ބާއްވާށެވެ.

އަދި

)(2

 (1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
 (2ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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ފަހެ މިހައިހިސާބުން މިފޮތް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ނިމުނީއެވެ.

ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﺍﳌﻨﺔ ދުޢާއަކީ ނިކަމެތި އަޅާގެ ކިބައިން މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް

މާތްﷲ ޤަބޫލުކުރައްވައި ،މިފޮތުގެ ޛަރީޢާއިން ދިވެހި ދަރިންނަށް އަގުހުރި
ފައިދާތަކެއް އެކަލާނގެ މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ﻭﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺑﺎﹶﺭﻙ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﺒﹺﻴﹺّﻨﺎﹶ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﹶﺑﹺﻪ ﺃﹶﺟﻤﻌﻴﻦ.
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