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ِمْسِب اِل ، احلَْمُد ِلِ 

، احلَْمُد ِلِ  ِلِ  ، احلَْمُد  ِلِ  احلَْمُد 

َنْفِس  َظلَْمُت  إِنِّ  اللُّهمَّ  ُسبَْحانََك 
نَْت 

َ
 أ
َّ
نُوَب إِال نَُّه اَل َيْغِفُر اذلُّ فَاْغِفْرِل إِ

َبُ 
ْ
ك

َ
َبُ ، ال أ

ْ
ك

َ
َبُ ، ال أ

ْ
ك

َ
ال أ

ދަތުރު ދުޢާ )1(
ުދއްވާ ުނވަތަ ދަތުުރކުރާ އެއަްޗކަްށ އަރަމްުނ ިކާޔުދޢާ
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ދަތުރު ދުޢާ )2(

َن  و ِمُد َحا بِّنَا  لَِر َن  و بُِد َع َن  ئِبُو تَا َن  يِبُو آ

َواتلَّْقَوى  ِبَّ 
ْ
ال َهَذا  َسَفِرنَا  ِف  لَُك 

َ
نَْسأ إِنَّا  اللُّهمَّ 

َعلَيْنَا  ْن  َهوِّ اللُّهمَّ  َماتَْرَض،  َعَمِل 
ْ
ال َوِمَن 

نَْت 
َ
أ اللُّهمَّ   ، ُبْعَدُه  َعنَّا  َواْطِو  َهَذا  َسَفَرنَا 

ْهِل 
َ ْ
ال ِف  َِليَْفُة 

ْ
َوال َفِر  السَّ ِف  اِحُب  الصَّ

َوَكآبَِة  َفِر  السَّ َوْعثَاِء  ِمْن  ُعوُذبَِك 
َ
أ إِنِّ  اللُّهمَّ 

ْهِل
َ ْ
َوال َماِل 

ْ
ال ِف  ُمنَْقلَِب 

ْ
ال وَُسوِء  َمنَْظِر 

ْ
ال

ދަތުރުން އެނބިުރ އައުމަށްފަހު ިކޔީާނ

َبُ 
ْ
ك

َ
أ ال   ، َبُ 

ْ
ك

َ
أ ال   ، َبُ 

ْ
ك

َ
أ ال 

ދަތުުރކުރާ އެއަްޗކަްށ އުެރމްަށފަހު ިކާޔ ދަތުުރ ުދޢާ
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ޢުމްރާވީާމހާ ދުލުން ިކޔީާނ: 

ޙައްޖުވީާމހާ ދުލުން ިކޔީާނ:

ހިތުްނ ިނަޔތްގަތުމާއެކު )ޢުމްރާކުުރމްަށ ުނވަތަ  ޙައްޖު ކުުރމްަށ ޢަޒުމް 
ކަނޑަ އަޅާ ހިތަްށ އުެރވުމާއެކު(

ޙައްޖިާއ ޢުމްރާ އެއްކޮށް ކުރީާމހާ ދުލުން ިކޔީާނ: 

ا َّيَْك ُعْمَرًة وََحجَّ لَ

ا َحجَّ َّيَْك  لَ

ُعْمَرًة َّيَْك  لَ

ިއޙްރާމް ަބނުން )1(

)ިހތުން ިނޔަތް ގަތުމީަކ އެއަޅުކަމެއް ކުރުމަށް 
ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާ ިހތަށް އެެރުވުމެވެ.(
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އެހެނީްމހެއްގެ ބަދަލުގިައ ޙައްޖުކުރާނަމަ ދުލުން ިކޔީާނ: 

އެހެނީްމހެއްގެ ބަދަލުގިައ ޢުމްރާކުރާނަމަ ދުލުން ިކޔީާނ:

)ދެން އަޅުކަންކުރެވޭ ީމހާގެ ނަނިްކޔީާނ(

)ދެން އަޅުކަންކުރެވޭ ީމހާގެ ނަނިްކޔީާނ(
َعْن  ا  َحجًّ اللُّهمَّ  َّيَْك  لَ

َعْن ُعْمَرًة  اللَُّهمَّ  َّيَْك  لَ

ިއޙްރާމް ަބނުން )2(
)ީމހެއްގެ ަބަދލުގަިއ( 

ހިތުްނ ިނަޔތްގަތުމާއެކު )ަބދަލުގިައ އަޅުކަްނ ކުެރވޭ ީމހާއްަށ ޢުމްރާކުުރމްަށ 
ުނވަތަ  ޙައްޖު ކުުރމްަށ ޢަޒުމް ކަނޑަ އަޅާ ހިތަްށ އުެރވުމާއެކު(

އިަމއްލައަށް ފަރުުޟ ޙައްޖު ކޮށްފިައ ހިުރީމހަކަށް ނީޫނ 
ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ޙައްޖެއް  އެހެނީްމހަކަށް  ބަދަލުގިައ 
ިމގޮތަށެވެ. ހަމަ  ކުރެވީޭނ  ބަދަލުގިައ  ޢުމްރާވެސް 
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ަތލިްބޔާ އިަދ މަާނ

َّيَْك َّيَْك اللَُّهمَّ لَ لَ
َّيَْك  يَْك لََك لَ َّيَْك اَل َشِ  لَ

َك
ْ
ُمل

ْ
َْمَد َو انِلّْعَمَة لََك َو ال

ْ
إِنَّ احل

ޔާ هللا! ިމއަޅާ ިއބިައލާހަށް ިއޖާބަދެމެވެ. ިއޖާބައަކަށްފަހު 
އިަދ  ބިައވިެރއަކު  އެއްވްެސ  ިއބިައލާހަށް  ިއޖާބައެކެވެ. 
ިއޖާބަދެމެވެ.  ިއބިައލާހަށް  ިމއަޅާ  ނުވެއެވެ.  ަޝީރކަކު 
ހަމަކަށަވަރުން ހިުރހާ ޙަމްދެއް އިަދ އެންމެހާ ިނޢުމަތްތައް 
ވިޮޑގެންވީަނ  ިމލްކުވެ  ވިެރކަމެއް  ހިުރހާ  އިަދ 
އެއްވްެސ  ިއބިައލާހަށް  ހަމަކަށަވަރުން  ިއބިައލާހަށެވެ. 

ަޝީރކަކު ނުވެއެވެ.

يَْك لََك    اَل َشِ
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ކަާނތުފިައ ިއްސކުރަމްުނ ިކާޔީނ:

ވާތުފިައ ިއްސކުރަމްުނ ިކާޔީނ:

ُعوُذ بِاِل الَعِظيِْم َوبَِوْجِهِه الَكِريِْم 
َ
أ

يَْطاِن  الشَّ ِمَن  الَقِديِْم  َطانِِه 
ْ
َوُسل

بَْواَب رَْحَِتَك
َ
الرَِّجيِْم اللُّهمَّ اْفتَْح ِلْ أ

َوَسلِّْم ٍد  ُمَمَّ َعَ  َصلِّ  اللُّهمَّ 
فَْضِلَك  ِمْن  لَُك 

َ
ْسأ

َ
أ إِنِّ  اللُّهمَّ 

ާ ިމްސިކަތށް ވަނަްނިއރު ިކޔާދުޢ

ާ ިމްސިކތުން ނުކުނަްނިއރު ިކޔާދުޢ
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 ަޠވާފު ފެށުމުގެ ކިުރން ަސމާލުވާންޖެހޭ 
މިުހންމު ކަންކަން )1(

ިކިހނެއް  ހަދީާނ  ޠަވާފުކުރަން  ޙަރަމަށްގޮސް  ުސވާލީަކ 
ހެއްޔެވެ؟ ިމުސވާލުގެ ޖަވާބީަކ ޢުމްރާކުރާ ީމހާ ހޮޓަލުން 
ޙަރަމަށްގޮސް ޙަރަމްގެ ތެރިެއން ޠަވާފުކުރާ ބިައގެ ތެރެއަށް 
ިދމާއަށް  އަސްވަދިާއ  ޙަޖަރުލް  އެެއަށްފަހު  ވަންނާށެވެ. 
ލިައޓްހޯދާށެވެ.  ފިެހ  ހުންނަ  ހަރުކޮށްފަ  ިމސިްކތުގިައ 
ފިެހލިައޓާ ހަމަޔަށް އާދެވުމުން ފިެހލިައޓް ހުންނީާނ ީމހާގެ 
ކަނާތް ފަރާތުގައެވެ. އިެއރު ކަޢުބާ ހުންނީާނ ީމހާގެ ވާތް 
ފަރާތުގައެވެ. ދެން ީމހާ ވާތްފަރާތަށް އެނބުރުމުން ީމހާގެ 
ކިުރމިަތން ފެންނީާނ ކަޢުބާގެ ޙަޖަރުލް އަސްވަދު ހުންނަ 
ކަނެވެ. އީެއ ޢުމްރާވިެރޔާ ޠަވާފުކުރަން ފަށިައގަންނަންވާ  
ިދމާލެވެ. ިމގޮތަށް ަސމާލުވެ ިނޔަތް ގަތުމަށްފަހު ޢުމްރާ 
ވިެރޔާ ޠަވާފުކުރަން ފަށަނީްވއެވެ. )ކޮންމެބުރެއް ފަށީާނވްެސ 

އިަދ ކޮންމެބުރެއް ިނންމީާނވެސް ިމިދމާލުންނެވެ. 
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ޠަވާފުގެ  ފިެށގެން  ފަށިާއރުން  ޠަވާފު  ޢުމްރާގެ   )1(

ކޮނޑު  ކަނާތު  ިފިރހެނާގެ  ިނމެންދެން  ބުރު  ހަތް 
ުސންނަތެކެވެ. ބެހެއްޓުމީަކ  ިއޙުރާމް  ގޮތަށް  ފެންނަ 

)2( ޢުމްރާގެ ޠަވާފުގެ ފުރަތަމަ ިތންބުރުގިައ ިފިރހެނާ ިހނގީާނ 

ބާރަށެވެ.  އަވަހަށް  ކިައިރ ކިައީރގިައ ިފޔަވަޅުއަޅިައ އަވަސް 

)އެއަށް ިމިކޔީަނ ރަމްލުކުރުމެވެ.( ިމީއ ިފިރހެނުންނަށް ޚާއަްޞ 

ކަމެކެވެ. އަންހެނުން ިހނގީާނ  އާދިައގެ ިހނގުމުގައެވެ. ިމގޮތަށް 

ތަނަވަސްވެގެންވާ  އެކަންކުރުމަށް  ރަމްލުކުރީާނ  ިފިރހެނުން 

ނަމައެވެ.  އޮތް  ޖާގަ  ޠަވާފުކުރާތަނުގިައ  ިމންވަރަށް 

)3( ޢުމްރާ ޠަވާފުގެ ދެރަކުޢަތްކުރުމަށްފަހު  ަސޢުޔުކުރަން 

ވަދެގެން  ިމސިްކތުތެރެއަށް  ިދމާލުން  ފިެހލިައޓާ  ދީާނ 
ިމސިްކތް  އިެދމާލުން  ިދމާލަށެވެ.  ފަރުބަދައާ  ަޞފާ 
ފެންނާނެއެވެ.  ފަރުބަދަ  ަޞފާ  ދިާއރު  ވަދެގެން  ތެރެއަށް 

 ަޠވާފު ފެށުމުގެ ކިުރން 
ަސމާލުވާންޖެހޭ މިުހންމު ކަންކަން )2(
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 ަޠވާފު ފެށުމުގެ ކިުރން ަސމާލުވާންޖެހޭ 
މިުހންމު ކަންކަން )3(

ގިައ   ިއފާާޟ(  )ޠަވާފުލް  ޠަވާފު  ޙައްޖުގެ   )4(

ކަނާތުކޮނޑު ދެއްކުމެއް ނޯވެއެވެ. އިަދ ފުރަތަމަ ިތން 
އެކަމަކު  ނުޖެހެއެވެ.  ިހނގާކަށް  އަވަސް  ބުރުގިައ 
ދެރަކުޢަތް  ޠަވާފުގެ  ފަހު  ކުރުމަށް  ޠަވާފު  ޙައްޖުގެ 

ކޮށިްނމުމުން  ަސޢުޔު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
)5( މައްކާގިައ ިތބޭ ދުވަސްތަކުގިައ ކުރާ ުސންނަތް 

ުސންނަތް  ނުވެއެވެ.  ރަމްލުކުރުމެއް  ޠަވާފުތަކުގިައ 
ދެރަކުޢަތް  ޠަވާފުގެ  ިނމުމުން  ބުރު   7 ޠަވާފުގެ 
ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އިެއރުން ޠަވާފު ިނމީުނއެވެ.  ުސންނަތް 
ަސޢުޔުކުރުމެއްވްެސ  ދެރަކުޢަތަށްފަހުގިައ   ޠަވާފުގެ 
ނުވެއެވެ. އީެއ ުސންނަތް ޠަވާފުގިައ ަސޢުޔު ކުރުމީަކ 

ަޝރުޢުވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
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 ަޠވާފު ފެށުމުގެ ކިުރން ަސމާލުވާންޖެހޭ 
މިުހންމު ކަންކަން )4(

ކުރުމުގިައ ކޮންމެ  ކުރުމުގައިާއ ަސޢުޔު  )6( ޠަވާފު 

ސުންނަތުން  ިކޔުމަށް  ދުޢާއެއް  ވިަކޚާއަްޞ  ބުރަކަށް 
ސިާބތުވެފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ބުރެއްގިައ 
އެފަދަ  ތައްޔާރުކޮށް  ިކޔުމަށް  ދުޢާއެއް  ޚާއަްޞ  ވިަކ 
ދުޢާތަކެއް ިހމަނިައގެން އެކުލަވާލިައފިައވާ ދުޢާކާޑު ތަކިާއ 
ދުޢާފޮތްތަކުގިައ އެވީަނ އެގޮތަށް ިކއުމަށް ސުންނަތުން 
ކޮންމެ  އެގޮތަށް  ނުވީާތ،  ދުޢާތަކަކަށް  ސިާބތުވެފިައވާ 
ިކޔަންޖޭހޭނެކަމަށް  ދުޢާއެއް  ޚާއަްޞ  ވިަކ  ބުރަކަށް 
ިބދުޢައެކެވެ.   ިކޔުމީަކ  ދުޢާތައް  ިމފަދަ  ޤަބޫލުކޮށްގެން 
ީވމާ ިދވިެހ ޙީާޖން ިމފަދަ ިބދުޢަ ތަކުން ރައްކާތިެރވެ 
ަސލާމަތްވުމަށް ިމޖިަމއްޔިާއން ނޭަސޙަތް ތިެރވަމެވެ.  
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ަޠވާފު ކުރުން )1(

حص مس  خس  حس   جس  مخ  جخ   ٱىمحٱ 
   خص مص جض حضيمح القرة: ٢٠١

َبُ 
ْ
ك

َ
ِمْسِب اِل  ال أ

َبُ 
ْ
ك

َ
ال أ

ޠަވާފުގެ  ކޮންމެ ބުރެއްގައިވްެސ ޔަމީާނރުކުނިާއ ޙަޖަރުލް އްަސވަދާ ދެމެދު ިކޔީާނ

ޠަވާފު ކުރަްނ ފާަށިއުރ ޠަވާފްކުރަމޭ ހިތަްށ އުަރވާ ޠަވާފުގެ ފުރަތަމަ ުބުރ 
ފަަށމްުނ ުދލްުނިކާޔީނ

ޠަވާފު ފުރަތަމަ ފާަށިއުރ ިފަޔވިައ ެދްނ ކޮްނމެ ުބެރއް ފާަށިއުރވްެސ ުދލްުނިކާޔީނ

ޢަތް ކުުރމުގެކުިރްނ ިކާޔީނ ޠަވާފުގެ 7ވަަނުބުރ ިނމުމްުނ ޠަވާފުގެދެރަކް

حضيمح القرة: ١٢٥ جض  مص  خص  حص  ىمحٱ 
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ހާމަކޮށްގެންް  ކަނާތުކޮނޑު  ކުރީަނ  ޠަވާފު  ޢުމްރާގެ 
ކަމުގިައވީާތ ޠަވާފުގެ 7 ބުރު ިނމުމުން ކަނާތު ކޮނޑު 
މަޤާމުގެ  ިއބްރީާހމްގެފާނުގެ  ދެން  ކުރީާނއެވެ.  ިނވާ 
ފަހަތުގިައ ޠަވާފުގެ ދެރަކުޢަތް ކުރުމުގެ ކިުރން ިކޔީާނ 

ޒަމްޒަމްފެން  ިނިމގެން  ކޮށް  ދެރަކުޢަތް  ޠަވާފުގެ 
ބިުއމަށްފަހު ދެންދީާނ ަސޢުޔު ކުރަން ަޞފާ ފަރުބަދަ 
ފިެހލިައޓިާއ  ފެންނީާނ  ފަރުބަދަ  ަޞފާ  ހޯދާށެވެ. 
ިދއުމުންނެވެ.  ވަދެގެން  ިމްސިކތުތެރެއަށް  ިދމާއަށް 
ިއބްރީާހމް  މަގާމު  ކުރަން  ދެރަކުޢަތް  )ޠަވާފުގެ 
ކޮންމެ  ިމްސިކތުގެ  ނެތްނަމަ  ޖާގަ  ިދމާލުން  އިާއ 
ކޮނޑު  ނަމާދުކުރަންވީާނ  ފުދޭނެއެވެ.  ތަނެއްވްެސ 

ިނވާކޮށްގެންނެވެ.( 

ަޠވާފު ކުރުން )2(
ޠަވާފުގެ 7 ުބުރ ިނމުމްުނ ެދްނހާަދީނ ިކިހެނއް؟

حضيمح القرة: ١٢٥ جض  مص  خص  حص  ىمحٱ 
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ުބިއމްަށފަހު  ޒަމްޒަމްފްެނ  ިނިމގްެނ  ކޮްށ  ޢަތް  ދެރަކު )ޠަވާފުގެ 

ަޞފާ  ހާޯދެށވެ.  ފުަރަބދަ  ަޞފާ  ކުރަްނ  ަސޢުުޔ  ެދްނާދީނ 

ފުަރަބދަ ފްެނާނީނ ފިެހލަިއޓާިއ ިދމާއްަށ މްިސިކތުތެެރއްަށ ވަދެގްެނ 

ިދުޔމްުނެނވެ.(

ަޞޢުޔުކުރުން )1(

ޠަވާފުކޮްށ ިނިމގްެނ ަސޢުުޔކުރްަނ 

ގްޮސ ަޞފާފުަރަބދައްަށ އަރަމްުނ ިކާޔީނ 

نث مث  زث  رث   ٱىمحٱيت 
لك اك  يق  ىق  يف  ىف   ىث 

ام ىليل  مل   يك  ىك   مك 
نن من  زن  رن   مم 

ىنيمح القرة: ١٥٨
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މަްށފަހު ަޞފާ ފުަރަބަދއްަށ އުެރ

َبُ 
ْ
ك

َ
أ اُل   ، َبُ 

ْ
ك

َ
أ اُل   ، َبُ 

ْ
ك

َ
أ اُل 

 ُ
َ

يَْك ل الََشِ وَْحَدهُ   اُل 
َّ

َ إاِل
َ

الَ إِل
ُكِّ  َعَ  َوُهَو  َْمُد 

ْ
احل  ُ

َ
َول ُك 

ْ
ُمل

ْ
ال  ُ

َ
ل

ٍء قَِديٌْر َشْ
وَْعَدُه  ََز  نْ

َ
أ وَْحَدُه  اُل   

َّ
إِال  َ

َ
إِل اَل 

ْحَزاَب وَْحَدُه
َ ْ
َونََصَ َعبَْدُه َوَهَزَم ال

ޢާުބއްަށ  ކަ އުެރމްަށފަހު  މައަްޗްށ  ަޞފާފުަރަބދަ 
ކުިރމިަތލަިއގްެނހެުރ ިކާޔީނ

ެދިޛކުެރއްގެ  ކޮްނމެ  ިކުޔމާއެކު  ިމިޛކުުރ  ިތްނފަހުަރ  ިމގޮތްަށ 
މައަްޗްށ  އަތް  ުދޢާކުރާީނ   ކުރާީނއެވެ.  ހޮެޔުދޢާ  ދެމުެދގިައ 

ަނގިައގެްނެނވެ.)ިޛކުުރިކާޔީނ އަތްމައަްޗްށ ުނަނގާ.( 

ަޞޢުޔުކުރުން )2(

ދުޢާކުރުމުގިައ ހަދީާނހަމިަމގޮތަށެވެ. މީަތގިައވެސް  މަރުވާފަރުބަދަ 
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ަޞފާއާިއ މުަރވާއާ ދެމުެދގިައ

ަޞޢުޔުކުރުން )3(

ަޞފާއިާއ މަރުވާއާ ދެމެދުގިައ ިކޔުމަށް ވިަކ ޚާއަްޞ ދުޢާއެއް 
އެ  ީވމާ  ނުވެއެވެ.  ވިާރދުވެފައެއް  އިަރހުން  ރަސޫލާގެ 
ކުރީާނއެވެ.  ިގނަ  ކުރުން  ދުޢާ  ިޒކުރުކުރުމިާއ  ދެމެދުގިައ 
އީެމހަކަށް އެނގޭ ބަހުރުވަޔަކުން ދުޢާކުރިެވދާނެއެވެ. ިމފަދަ 
މަޤާމު ތަކުގިައ މިައންބަފިައންނިާއ އަނިބދިަރންނިާއ ޢިާއލާގެ 
ީމހުންނަށިާއ، ގާތް ިތމާގެ ީމހުންނަށް ހެޔޮދުޢާ ކޮށިްދނުމީަކ 
މިުހންމު ކަމެކެވެ. އީެމހަކަށް އެނިގހިުރ ިމންވަރަކުން ވިާރދު 

ވެފިައވާ ދުޢާތައް ިކޔުން މޮޅިުއތުރެވެ.  

އަރާހަމަވުމުން  ފިެހލިައޓުތަކާ  ަޞޢުޔުކުރިާއރު 
ބާރަށް  ބޭފުޅުން  ިފިރހެން  ނެއްޓެންދެން  ފިެހލިައޓުތަކުން 
ދުވުމެއް  އެދެމެދުގިައ   ބޭފުޅުން  އަންހެން  ދުވީާނއެވެ. 
ނުވެއެވެ. އަންހެނުން ިހނގީާނ އާދިައގެ ިހނގުމުގައެވެ. 
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ަތރިުވޔާ ދުވްަސ
ތުަރިވާޔ ުދވަހީަކ ޙައްޖުމަހުގެ 8 ވަަނ ުދވަހެވެ

އެދުވަހުގެ ުޟޙާ ވަގުތު މައްކާގިައ ިތބޭ ހޮޓަލުން ިއޙްރާމް 
ބަނދެގެން ިމނާއަށް ދީާނއެވެ. ިމނާގިައ ނަމާދުކުރިާއރު، 
ވަގުތުގައެވެ.  ކުރީާނ އެނަމާދެއްގެ  ނަމާދެއްވެސް  ކޮންމެ 
އެެރޭ  ރަކުޢަތުންނެވެ.  ދެ  ނަމާދުކުރީާނ  ރަކުޢަތް  ހަތަރު 
މޮޅު  އެންމެ  ުސންނަތެެކެވެ.  މަޑުކުރުމީަކ  ިމނާގިައ 
ިއތީުރ  އެރޭގަ ިމނާގިައ މަޑުކޮށް ފިަތސްނަމާދު ިމނާގިައ 
ކުރުމަށްފަހު ިއރުއަރަންދެން ިމނާގިައ މަޑުކުރުމެވެ. ދެން 
އެއަށްފަހު ޙައްޖުމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު ޢަރަފާތަށް 

ިދއުމަށް ިމނިާއން ދަތުރުފަށީާނއެވެ.   
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ޢަަރފާތް ދުވްަސ
ޢަރަފާތް ުދވަހީަކ ޙައްޖުމަހުގެ 9 ވަަނ ުދވަހެވެ

އެެދުވަހު ޢަރަފާތަށް ިދއުމަށްފަހު މެންދުރުނަމާދު ވަގުތުގިައ 
ކުރުކޮށް  އެއްކޮށް  ނަމާދު  ޢްަޞރު  ނަމާދިާއ  މެންދުރު 
)މެންދުރު  ކޮށެވެ.  ޖަމްޢު  ޤަސްރު  އީެއ  ކުރީާނއެވެ. 
ނަމާދުގެ  ޢްަޞރު  ކުރުމަށްފަހު  ރަކުޢަތް  ދެ  ނަމާދުގެ 
ިއރު  ިނކުންނީާނ  ޢަރަފާތުން  ކުރީާނއެވެ.(  ރަކުޢަތް  ދެ 

އޮއުްސީނމައެވެ.
ިކޔުމަށް ވިަކ ޚާއަްޞ ިގނަ ދުޢާތަކެއް  ޢަރަފާތް ދުވަހު 
ިވދާޅިުވ  ނީަބބޭކަލުން  އެދުވަހު  ނުވެއެވެ.  ވިާރދުވެފައެއް 

އެންމެ ހެޔޮ ދުޢާއީަކ:

يَك  َشِ اَل  َوْحَدُه  اُل   
َّ

إِال  َ
َ

إِل اَل 
َوُهَو  احلَْمُد،   ُ

َ
َول ُك 

ْ
الُمل  ُ

َ
ل  ، ُ

َ
ل

قَِديٌر ٍء  َعَ ُكِّ َشْ
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މައްކާގެ ިޙރާ ފަރަުބދައިާއ ަޘއުރު  ފަރަުބދަ

އެފަރުބަދިައގެ  ިޙރާފަރުބަދައީަކ  މައްކާގެ 
ިއންނަވިަނކޮށް  މާތްނިަބއްޔާ  ހޮހޮޅިައގިައ 
އިަދ  ފަރުބަދައެވެ.  ބާވިައލެެއްވުނު  ޤުރްއާން 
ިމފަރުބަދައަށް ނޫރުފަރުބަދައޭވްެސ ިކޔައެވެ.  

މީަދނާއަށް  ނިަބއްޔާ  ފަރުބަދައީަކ  ޘައުރު 
އެފަރުބަދިައގެ  ިއރުގިައ  ިހޖުރަކުރެއިްވ 

ހޮހޮޅިައގިައ މަޑުކުރެއިްވ ފަރުބަދައެވެ. 
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ަނަބީވ ިމްސިކތް )1( 

ިމސިްކތުގިައ  ނަބީަވ  ނަމަ  ދިެވއްޖެ  މީަދނާއަށް   )1(

ނަމާދުކުރުމަށް ދިަހވިެތވާށެވެ. 
)2( ނަބީަވ ިމސިްކތަށް ވަންނިައރުވެސް ިކޔީާނ ިމސިްކތަށް 

ވަންނަމުން ިކޔާ ދުޢާއެވެ. 

މާތްނިަބއްޔާގެ  ދިެވއްޖެނަމަ  ިމސިްކތަށް  ނަބީަވ   )3(

ދެ  އެކަލޭގެފާނިާއ އެކަލޭގެފާނުގެ  ިޒޔާރަތްކޮށް  ޤަބުރުފުޅަށް 
ޚީަލފިާއންނަށް ަސލާމް ދެންނެވުން އެދިެވގެންވެއެވެ.

ިމންބަރުކޮޅިާއ  ީކިރިތރޫަސލާގެ  )4(ރައާުޟއީަކ 

ިބންކޮޅެކެވެ.  ދެމެދުގިައވާ  ގަނޑުވަރުކޮޅިާއ  އެކަލޭގެފާނުގެ 
ޙީަދޘެއްގެ މާނިައގިައވެއެވެ. "ިތމަން ކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅިާއ 
ބީަގޗާތަކުގެ  ުސވަރުގޭގެ  ދެމެދުގިައވީަނ  ިމންބަރުކޮޅިާއ 

ތެރިެއން ބީަގޗާއެކެވެ."
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ަނަބީވ ިމްސިކތް )2(

)5( ނިަބއްޔާގެ ޤަބުރުފުޅަށް ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ ިކޔީާނ:   

                           
ިމފަދިައންނެވެ.

ހުއިްޓހުރެ    ކިުރމީަތގިައ  ޤަބުރުފުޅު  )6( އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ 

ިކޔީާނ:                                                                                                                                    ިމފަދިައންނެވެ.

)7( ޢުމަރުގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު ކިުރމީަތގިައ ހުއިްޓހުރެ 

ިކޔީާނ:                  ިމފަދިައންނެވެ.

އެންމެ  ނުވެއެވެ.(  ިޢބާރާތެއް  ވިަކޚާއަްޞ  ަސލާމްގޮވުމަށް  )ނޯޓް: 
އެއާޖިެހގެން  ދެން  ޤަބުރުފުޅެވެ.  ނިަބއްޔާގެ  ިދމާވީާނ  ފުރަތަމަ 
އަބޫބަކުރުގެ ފާނުގެ ޤަބުރުފުޅެވެ. ދެން އެއާޖިެހގެން ޢުމަރުގެ ފާނުގެ 

ޤަބުރުފުޅެވެ. 

بَْكر بَا 
َ
أ يَا  َعلَيَْك  اَلُم  السَّ

ُعَمر  يَا  َعلَيَْك  اَلُم  السَّ

َوَبَرَكتُه  اِل  َورَْحَُة  انلَِّبُّ  َها  يُّ
َ
أ َعلَيَْك  اَلُم  السَّ
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ބީަޤޢީަކ މީަދނާގެ މްަސިޖދުއްނަބީަވ  ކިައީރގިައވާ 
ޤަބުރްުސތާނެކެވެ. އެތަނުގިައ އެތައް އްަސޙާބު 
އިަދ  ލިެވފިައވެއެވެ.  ފްަސދާނު  ބޭކަލުންނެއް 
ހަނގުރާމިައގިައ  އުޙުދު  އުޙުދީަކ،  ުޝޙަދާއު 
އްަސޙާބުބޭކަލުން  ވަޑިައގެންނިެވ  ަޝީހދުވެ 
ިމ  ޤަބުރްުސތާނެވެ.  ފްަސދާނުލެވުނު 
ދެޤަބުރްުސތާނަށްވްެސ މާތް ނިަބއްޔާ ވަޑިައގެން 

އެބޭކަލުންނަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރެއިްވއެވެ.

ު ަބީޤޢިާއ ުޝހަދާއު އުޙުދ
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ޤަބުރްުސތަާނށް ިޒޔަާރތްކުރާ 
ިހނދު ިކޔާ ދުޢާ  

ْهَل 
َ
أ َعلَيُْكْم  اَلُم  السَّ

ُمْؤِمِنْيَ 
ْ
ال ِمَن  يَاِر  ادلِّ

ُمْسِلِمْيَ ، َوإِنَّا إِْن َشاَء 
ْ
َوال

ُل 
َ
اُل بُِكْم الَِحُقْوَن نَْسأ

َا َولَُكُم الَعاِفيَة
َ

اَل نل
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މީަދނާއަށްގްޮސ ޤުބާ ިމްސިކަތށް ިޒޔަާރތް 
ކުރުން )1(

)1( މީަދނާއަށް ދިެވއްޖެނަމަ ޤުބާ ިމސިްކތަށް ދާން 
ފުރަުސތު ހޯދުމީަކ އެދިެވގެންވާ ކަމެކެވެ.

 
ނުވަތަ  ިދއުމަށްޓަކިައ ގިެއން  ިމސިްކތަށް  )2( ޤުބާ 

ހޮޓަލުން ިނކުތުމުގެ ކިުރން ވޫުޟކުރާށެވެ!

ިމސިްކތަށް  ވަންނަމުން  ިމސިްކތަށް  ޤުބާ   )3(
ވަންނިައރު ިކޔާ ދުޢާ ިކޔާށެވެ!

ިވޔްަސ  ތަނެއްގިައ  ކޮންމެ  ިމސިްކތުގެ  ޤުބާ   )4(
ވަގުތާ  ނަމާދެއްގެ  ފަރުުޟ  ކުރާށެވެ!  ދެރަކްޢަތް 

ިދމާވެއްޖެނަމަ ފަރުުޟ ނަމާދުކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ.
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މީަދނާއަށްގްޮސ ޤުބާ ިމްސިކަތށް ިޒޔަާރތް 
ކުރުން )2(

އެންމެ  ިބނާކުރެއިްވ  މާތްނިަބއްޔާ  ިމސިްކތީަކ  ޤުބާ 
ިބނާކުރެވީުނ  ިމސިްކތް  އެ  ިމސިްކތެވެ.  ފުރަތަމަ 
އިެމސިްކތާމެދު  ކިުރންނެވެ.  ިމސިްކތަށްވުރެ  ނަބީަވ 

هللا ވީަޙކުރައްވީަނ ިމފަދިައންނެވެ:

މާނީައ: "ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފިެށގެން ތަޤްވާގެ މައްޗަށް 
ިބނާވެގެންވާ ިމސިްކތުގިައ ކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވުން 
މާ ޙައްޤުކަންބޮޑެވެ." އިަދ އެކަލޭގެފާނު އިެމސިްކތުގިައ 
ނަމާދުކުރެއްވުމަށްޓަކިައ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އިެމސިްކތަށް 

ވަޑިައގަންނަވައެވެ.

١٠٨
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މީަދނާއަށްގްޮސ ޤުބާ ިމްސިކަތށް ިޒޔަާރތް 
ކުރުން )3(

ިއބްނު ޢުމަރު رضي اهلل عنه އިަރހުން ިރވާވެގެންވެއެވެ: 

َمْسِجَد  ِت 
ْ
يَأ َوَسلََّم  َعلَيِْه  اُل  َصلَّ  انلَِّبُّ  ))َكَن 

  )) َعتَْيِ
ْ
َرك ِفيِه  َفيَُصلِّ  َوَراِكبًا  َماِشيًا  َسبٍْت  ُكَّ  ُقبَاٍء 

. َعتَْيِ
ْ
رواه الخاري )1193( ويف رواية ملسلم )1399( َفيَُصلِّ ِفيِه َرك

މާނީައ: "ނިަބއްޔާ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު )ނުވަތަ ކޮންމެ 
ހިޮނިހރު ދުވަހަކު( އެއްޗަކަށް ަސވާރުވެވަޑިައގެންނިާއ  
ިހންގަވާފިައ ޤުބިާމސިްކތަށް ވަޑިައގަންނަވައެވެ. ދެން 

އިެމސިްކތުގިައ ދެރަކްޢަތް ކުރައްވައެވެ." 



26ޖަމިްޢއަްޔތުލް ޚިައުރ މ.ުސޙުރާ، ަދނުބގިޯޅ، 3338060

އިަދ އެކަލޭގެފާނު ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ: 

َمْسِجَد  َت 
َ
أ ُثمَّ   ، بَيِْتِه  ِفْ  َر  َتَطهَّ ))َمْن 

ُعْمَرٍة(( ْجِر 
َ
َكأ  ُ

َ
ل َكَن   ، ِفيِْه  فََصلَّ  ُقبَاٍء 

 ) رواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف النصاري صححه اللان ف صحيح اجلامع 6154 (

ޤުބާ  ޠިާހރުވުމަށްފަހު  ގިެއން  "އީެމހެއްގެ  މާނީައ: 
ިމސިްކތަށް އިައސް އެތަނުގިައ ނަމާދުކޮށިްފ ީމހާއަށް 

ޢުމްރާއެއްގެ ދަރުމަ ވެއެވެ."

މީަދނާއަށްގްޮސ ޤުބާ ިމްސިކަތށް ިޒޔަާރތް 
ކުރުން )4(
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ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
އްެނމެ ފުރަތަމަ ހެނުދުނގެ ިޛކުރުތައް: )1(

)1(         آية الكريس              )އެއްފަހަރު(  

)2( سورة اإلخالص އިާއ سورة الفلق އިާއ سورة 

انلاس )ިތންފަހަރު( 

ْيَا،
َ

ن َوبَِك  ْمَسيْنَا، 
َ
أ َوبَِك  ْصبَْحنَا، 

َ
أ بَِك  »اللَُّهمَّ   )3(

)އެއްފަހަރު( النُُّشوُر«  َْك 
َ

َوإِل َنُموُت،  َوبَِك 

ِلِ  َْمُد 
ْ
َواحل  ، ِلِ  ُك 

ْ
ُمل

ْ
ال ْصبََح 

َ
َوأ ْصبَْحنَا 

َ
أ  «  )4(

 ُ
َ

َول ُك 
ْ
ُمل

ْ
ال  ُ

َ
ل  ، ُ

َ
ل يَك  َشِ  

َ
ال َوْحَدُه  اُل،   

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
ال

َخْيَ  لَُك 
َ
ْسأ

َ
أ َربِّ  قَِديٌر،  ٍء  َشْ ُكِّ  َعَ  َوُهَو  َْمُد 

ْ
احل

ِمْن  بَِك  ُعوُذ 
َ
َوأ َبْعَدُه،   َما  َوَخْيَ  َوِم، 

ْ
ال َهَذ  ِف  َما 

ُعوُذ 
َ
أ َربِّ  َبْعَدُه،  َما  َوَشِّ  َوِم، 

ْ
ال َهَذ  ِف  َما  َشِّ 

ِمْن  بَِك  ُعوُذ 
َ
أ َربِّ   ، ِكَبِ

ْ
ال َوُسوِء  َكَسِل 

ْ
ال ِمَن  بَِك 

)އެއްފަހަރު(  » َقْبِ 
ْ
ال ِف  َوَعَذاٍب  انلَّاِر  ِف  َعَذاٍب 
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ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހެނުދުނގެ ިޛކުރުތައް: )2(

َخلَْقتَِن  نَْت، 
َ
أ  

َّ
إِال  َ

َ
إِل اَل  َربِّ  نَْت 

َ
أ اللَُّهمَّ   )6(

َما  َوَوْعِدَك  َعْهِدَك  َعَ  نَا 
َ
َوأ َعبُْدَك،  نَا 

َ
َوأ

بُوُء 
َ
أ َصنَْعُت،  َما  َشِّ  ِمْن  بَِك  ُعوُذ 

َ
أ اْستََطْعُت، 

ِل،  فَاْغِفْر  بَِذنِْب  لََك  بُوُء 
َ
َوأ  ، َّ َعَ بِِنْعَمِتَك  لََك 

)އެއްފަހަރު(   " نَْت 
َ
أ  

َّ
إِال نُوَب  اذلُّ َيْغِفُر  اَل  نَُّه  إِ

فَ

ْصبَْحنَا َعَ فِْطَرِة اإِلْساَلِم َوَكَِمِة اإِلْخاَلِص َوُسنَِّة 
َ
)5( أ

بَْراِهيَْم  إِ بِيْنَا 
َ
أ َوِملَِّة  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اُل  َصلَّ  ٍد  ُمَمَّ نَِبيِّنَا 

)އެއްފަހަރު( ِكْيَ  الُمْشِ ِمَن  َكَن  َوَما  ُمْسِلًما  َحِنيًْفا 

الَغيِْب  َعلَِم  ْرِض 
َ
َوال َمَواِت  السَّ فَاِطَر  اللَُّهمَّ   )7(

َوَمِليَكُه،  ٍء  َشْ ُكِّ  َربَّ  نَْت 
َ
أ  

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
ال َهاَدِة  َوالشَّ

ِكِه،  يَْطاِن َوِشْ ُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َنْفِس، َوِمْن َشِّ الشَّ
َ
أ

ُمْسِلٍم   
َ

إِل ُه  ُجرَّ
َ
أ ْو 

َ
أ ُسوًءا  َنْفِس  َعَ  ْقَتَِف 

َ
أ ْن 

َ
َوأ
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ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހެނުދުނގެ ިޛކުރުތައް: )3(

ْستَـِغـيُْث 
َ
أ بِـَرْحَـِتَك  َقّيـوُم  يا  َحـيُّ  يا   )9(

 
َ

إِل ـِن 
ْ
تَِكل َوال   ، ُه  ُكَـّ نـي 

ْ
َشـأ ل  ْصِلـْح 

َ
أ  ،

) )އެއްފަހަރު َعـْيٍ  َطـْرفََة  َنْفـِس 

ْنيَا  ادلُّ ِف  َعاِفيََة 
ْ
ال لَُك 

َ
ْسأ

َ
أ إِنِّ  »اللَُّهمَّ    )8(

ِف  َعاِفيََة 
ْ
َوال َعْفَو 

ْ
ال لَُك 

َ
ْسأ

َ
أ إِنِّ  اللَُّهمَّ  ِخَرِة، 

ْ
َوال

َعْوَراِت  اْسُتْ  اللَُّهمَّ  َوَماِل،  ْهِل 
َ
َوأ َوُدْنيَاَي  ِديِن 

 ، يََديَّ َبْيِ  ِمْن  اْحَفْظِن  اللَُّهمَّ  َرْوَعِت،  َوآِمْن 
َوِمْن  ِشَماِل،  َوَعْن  يَِميِن،  َوَعْن  ِف، 

ْ
َخل َوِمْن 

ِْت«
َ

ت ِمْن  ْغتَاَل 
ُ
أ ْن 

َ
أ بَِعَظَمِتَك  ُعوُذ 

َ
َوأ فَْوِق، 
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َسْمِع،  ِف  َعفِِن  اللَُّهمَّ  بََدِن،  ِف  َعفِِن  "اللَُّهمَّ   )10(

إِنِّ  "اللَُّهمَّ  نَْت" 
َ
أ  

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
ال بََصِي،  ِف  َعفِِن  اللَُّهمَّ 

بَِك  ُعوُذ 
َ
أ إِنِّ  اللَُّهمَّ  َفْقِر، 

ْ
َوال ُكْفِر 

ْ
ال ِمْن  بَِك  ُعوُذ 

َ
أ

)ތިންފަހަރު(    نَْت" 
َ
أ  

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
ال  ، َقْبِ

ْ
ال َعَذاِب  ِمْن 

ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހެނުދުނގެ ިޛކުރުތައް: )4(

َوِرَضا  ِقِه 
ْ
َخل َعَدَد   ، َوِبَْمِدهِ اِل  ُسبَْحاَن   )11(

)ތިންފަހަރު(  َكَِماتِِه  َوِمَداَد  َعْرِشِه  َوِزنََة  َنْفِسِه 

َوِرْزقًا  نَافًِعا،  ًما 
ْ
ِعل لَُك 

َ
ْسأ

َ
أ إِنِّ  »اللَُّهمَّ   )12(

ނަމާދުން  )ފަތިސް  ُمتََقبَّاًل«  َوَعَماًل  َطيِّبًا، 
ސަލާމްދިނުމަށްފަހު(
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ْرِض، 
َ ْ
ٌء، ِف ال  يَُضُّ َمَع اْسِمِه َشْ

َ
ي ال ِ

َّ
)13(  ِمْسِب اِل اذل

)ތިންފަހަރު(   َعِليُم 
ْ
ال ِميُع  السَّ َوُهَو  َماِء،  السَّ ِف   

َ
َوال

ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހެނުދުނގެ ިޛކުރުތައް: )5(

ُك 
ْ
ُمل

ْ
ال  ُ

َ
ل  ، ُ

َ
ل يَك  َشِ  

َ
ال َوْحَدُه  اُل   

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
ال  )14(

ُكِّ  َعَ  َوُهَو  َْيُ 
ْ
ال بِيَِدهِ  َوُيِميُت،  ُيِْي  َْمُد، 

ْ
احل  ُ

َ
َول

)ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ސަތޭކަ ފަހަރު( قَِديٌر،  ٍء  َشْ

ފަހަރު( )ސަތޭކަ  َوِبَْمِدهِ   اِل  ُسبَْحاَن   )15(

ُك 
ْ
الُمل  ُ

َ
، ل ُ

َ
يَك ل َوْحَدُه اَل َشِ اُل   

َّ
إِال  َ

َ
إِل اَل    )16(

ٍء قَِديٌر، )ސަތޭކަ ފަހަރު( ُ احلَْمُد، َوُهَو َعَ ُكِّ َشْ
َ

َول

َوبِاإِلْساَلِم  َربَّا  بِاِل  َرِضيُْت   )17(

)އެއްފަހަރު(   نَِبيًّا  ٍد  َوبُِمَحمَّ ِدْينًا 
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 ُ
َ

ل  ، ُ
َ

ل يَك  َشِ  
َ

ال َوْحَدُه  اُل   
َّ

إِال  َ
َ

إِل  
َ

ال  )18(

ُكِّ  َعَ  َوُهَو  َوُيِميُت،  ُيِْي  َْمُد، 
ْ
احل  ُ

َ
َول ُك 

ْ
ُمل

ْ
ال

ދިހަފަހަރު( ނަމާދަށްފަހު  )ފަތިސް  قَِديٌر،  ٍء  َشْ

 َ
َ

إِل  
َ

ال   ި ި ި ި ِلِ   احلَْمُد    ި ި ި ި اِل  ُسبَْحاَن   )19(

ފަހަރު( )ސަތޭކަ  َبُ  
ْ
ك

َ
أ اُل    ި ި ި ި اُل    

َّ
إِال

ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހެނުދުނގެ ިޛކުރުތައް: )6(
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)އެއްފަހަރު(   الكريس    آية     )1(

ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ދެވަަނއްަށ ހީަވުރގެ ިޛކުރުތައް: )1(

سورة  އާއި  اإلخالص   سورة   )2(

)ތިްނފަހަރު(  انلاس  سورة  އާއި  الفلق 

َوبَِك  ْصبَْحنَا 
َ
أ َوبَِك  ْمَسيْنَا 

َ
أ بَِك  اللَُّهمَّ   )3(

)އެްއފަހަރު(   النُُّشوُر   َْك 
َ

َوإِل َنُموُت  َوبَِك  ْيَا 
َ

ن

 َ
َ

إِل  
َ

ال  َِّ ِل َْمُد 
ْ
َواحل ِلِ  ُك 

ْ
ُمل

ْ
ال ْمَس 

َ
َوأ ْمَسيْنَا 

َ
»أ  )4(

َْمُد 
ْ
احل  ُ

َ
َول ُك 

ْ
ُمل

ْ
ال  ُ

َ
ل  ، ُ

َ
ل يَك  َشِ  

َ
ال َوْحَدُه  اُل،   

َّ
إِال

َما  َخْيَ  لَُك 
َ
ْسأ

َ
أ َربِّ  قَِديٌر،  ٍء  َشْ ُكِّ  َعَ  َوُهَو 

ِمْن  بَِك  ُعوُذ 
َ
َوأ َبْعَدَها،  َما  َوَخْيَ  اللَّيْلَِة  َهِذهِ  ِف 

ُعوُذ 
َ
أ َربِّ  َبْعَدَها،  َما  َوَشِّ  اللَّيْلَِة  َهِذهِ  ِف  َما  َشِّ 

ِمْن  بَِك  ُعوُذ 
َ
أ َربِّ   ، ِكَبِ

ْ
ال َوُسوِء  َكَسِل 

ْ
ال ِمَن  بَِك 

)އެއްފަހަރު(    » َقْبِ
ْ
ال ِف  َوَعَذاٍب  انلَّاِر  ِف  َعَذاٍب 
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ُك 
ْ
ُمل

ْ
ال  ُ

َ
ل  ، ُ

َ
ل يَك  َشِ  

َ
ال َوْحَدُه  اُل   

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
ال  )5(

ٍء  َشْ ُكِّ  َعَ  َوُهَو  َوُيِميُت،  ُيِْي  َْمُد، 
ْ
احل  ُ

َ
َول

ދިހަފަހަރު( ނަމާދަށްފަހު  )މަޣްރިބު  قَِديٌر، 

ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހީަވުރގެ ިޛކުރުތައް: )2(

الَغيِْب  َعلَِم  ْرِض 
َ
َوال َمَواِت  السَّ فَاِطَر  اللَُّهمَّ   )6(

ُعوُذ 
َ
ٍء َوَمِليَكُه، أ نَْت َربَّ ُكِّ َشْ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
َهاَدِة ال َوالشَّ

ْن 
َ
َوأ ِكِه،  يَْطاِن َوِشْ َوِمْن َشِّ الشَّ َنْفِس،  بَِك ِمْن َشِّ 

 ُمْسِلٍم  )އެއްފަހަރު(  
َ

ُه إِل ُجرَّ
َ
ْو أ

َ
ْقَتَِف َعَ َنْفِس ُسوًءا أ

َ
أ

َخلَْقتَِن  نَْت، 
َ
أ  

َّ
إِال  َ

َ
إِل اَل  َربِّ  نَْت 

َ
أ اللَُّهمَّ   )7(

َما  َوَوْعِدَك  َعْهِدَك  َعَ  نَا 
َ
َوأ َعبُْدَك،  نَا 

َ
َوأ

بُوُء 
َ
أ َصنَْعُت،  َما  َشِّ  ِمْن  بَِك  ُعوُذ 

َ
أ اْستََطْعُت، 

ِل،  فَاْغِفْر  بَِذنِْب  لََك  بُوُء 
َ
َوأ  ، َّ َعَ بِِنْعَمِتَك  لََك 

)އެއްފަހަރު(    " نَْت 
َ
أ  

َّ
إِال نُوَب  اذلُّ َيْغِفُر  اَل  نَُّه  إِ

فَ



35ޖަމިްޢއަްޔތުލް ޚިައުރ މ.ުސޙުރާ، ަދނުބގިޯޅ، 3338060

ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހީަވުރގެ ިޛކުރުތައް: )3(

ފަހަރު( )ސަތޭކަ  َوِبَْمِدهِ  اِل  ُسبَْحاَن   )8(

ْستَـِغـيُْث 
َ
أ بِـَرْحَـِتَك  َقّيـوُم  يا  َحـيُّ  يا   )9(

ـِن 
ْ
تَِكل َوال   ، ُه  ُكَـّ نـي 

ْ
َشـأ ل  ْصِلـْح 

َ
أ  ،

)އެްއފަހަރު( َعـْيٍ  َطـْرفََة  َنْفـِس   
َ

إِل

ْمَسيْنَا َعَ فِْطَرِة اإِلْساَلِم َوَكَِمِة اإِلْخاَلِص َوُسنَِّة 
َ
)10(  أ

بَْراِهيَْم  إِ بِيْنَا 
َ
أ َوِملَِّة  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اُل  َصلَّ  ٍد  ُمَمَّ نَِبيِّنَا 

)އެއްފަހަރު( ِكْيَ  الُمْشِ ِمَن  َكَن  َوَما  ُمْسِلًما  َحِنيًْفا 

َسْمِع،  ِف  َعفِِن  اللَُّهمَّ  بََدِن،  ِف  َعفِِن  "اللَُّهمَّ   )11(

إِنِّ  "اللَُّهمَّ  نَْت" 
َ
أ  

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
ال بََصِي،  ِف  َعفِِن  اللَُّهمَّ 

بَِك  ُعوُذ 
َ
أ إِنِّ  اللَُّهمَّ  َفْقِر، 

ْ
َوال ُكْفِر 

ْ
ال ِمْن  بَِك  ُعوُذ 

َ
أ

)ތިްނފަހަރު(    نَْت" 
َ
أ  

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
ال  ، َقْبِ

ْ
ال َعَذاِب  ِمْن 
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ْرِض، 
َ ْ
ٌء، ِف ال  يَُضُّ َمَع اْسِمِه َشْ

َ
ي ال ِ

َّ
)12(  ِمْسِب اِل اذل

)ތިންފަހަރު(   َعِليُم 
ْ
ال ِميُع  السَّ َوُهَو  َماِء،  السَّ ِف   

َ
َوال

ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހީަވުރގެ ިޛކުރުތައް: )4(

اِت  اتلَّامَّ اِل  بَِكِلَماِت  ُعوُذ 
َ
أ  )13(

)ތިންފަހަރު( َخلََق،  َما  َشِّ  ِمْن 

ْنيَا  ادلُّ ِف  َعاِفيََة 
ْ
ال لَُك 

َ
ْسأ

َ
أ إِنِّ  »اللَُّهمَّ   )14(

ِف  َعاِفيََة 
ْ
َوال َعْفَو 

ْ
ال لَُك 

َ
ْسأ

َ
أ إِنِّ  اللَُّهمَّ  ِخَرِة، 

ْ
َوال

َعْوَراِت  اْسُتْ  اللَُّهمَّ  َوَماِل،  ْهِل 
َ
َوأ َوُدْنيَاَي  ِديِن 

َوِمْن   ، يََديَّ َبْيِ  ِمْن  اْحَفْظِن  اللَُّهمَّ  َرْوَعِت،  َوآِمْن 
فَْوِق،  َوِمْن  ِشَماِل،  َوَعْن  يَِميِن،  َوَعْن  ِف، 

ْ
َخل

)އެއްފަހަރު( ِْت« 
َ

ت ِمْن  ْغتَاَل 
ُ
أ ْن 

َ
أ بَِعَظَمِتَك  ُعوُذ 

َ
َوأ



37ޖަމިްޢއަްޔތުލް ޚިައުރ މ.ުސޙުރާ، ަދނުބގިޯޅ، 3338060

ހެނދުނިާއ ހީަވރުގެ ިޛކުރަުތއް
ހީަވުރގެ ިޛކުރުތައް: )5(

ُك 
ْ
الُمل  ُ

َ
، ل ُ

َ
يَك ل َوْحَدُه اَل َشِ اُل   

َّ
إِال  َ

َ
إِل اَل    )15(

ٍء قَِديٌر، )ސަތޭކަ ފަހަރު( ُ احلَْمُد، َوُهَو َعَ ُكِّ َشْ
َ

َول

 َ
َ

 إِل
َ

)16( ُسبَْحاَن اِل އާއި  احلَْمُد ِلِ  އާއި  ال

َبُ  )ސަތޭކަ ފަހަރު(
ْ
ك

َ
 اُل  އާއި  اُل أ

َّ
إِال

ٍد  َوبُِمَحمَّ ِدْينًا  َوبِاإِلْساَلِم  َربَّا  بِاِل  َرِضيُْت   )17(

)އެއްފަހަރު(   نَِبيًّا 
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މިުހންމު ަބއެއް ޢަަރިބަލފްޛު  ަތކުގެ މަާނ 
)1(

އާނ َنَعْم ، ނޫން الَ ، ފަހުން َبْعَد ، ކާރު  َسيَّارَةٌ ، ބަސް بَاْص 
، ވާތްފަރާތް يََسارٌ ، ކަނާތްފަރާތް يَِمٌي ، ހޮސްޕިޓަލް ُمْستَْشَف ، 
ބޭސްފިހާރަ َصيَْدِلَّة ، ފައިސާ މާރުކުރާތަން َصَّاْف ، ރޯގާ زَُكْم  

  ، ތަދު 
ْ

ة ، ބޭރަށްހިނގުން إِْسَهال ، ހުން ُحمَّ ، ކެއްސުން ُكحَّ
َِهاْب 

ْ
لَْم ، ބޮލުގައިރިހުން ُصَداْع ، ބޭސް دَوَاءٌ ، އިންފެކްޝަން إتِل

َ
أ

َمامْ  ،  ފަހަތް  
َ
، އެއްފަހަރު َمرَّة ، ދެފަހަރު َمرَّتَْي ، ކުރިމަތި أ

َْت ، އެއްފަރާތް َجانِْب ، 
َ

ْف ، މަތި فَوَق ، ތިރި )ދަށް( ت
ْ
َخل

ޖެހިގެން َجنْْب ، ކައިރި قَِريْْب ، ދުރު بَِعيْْد ، ُهنَا މިތާ ، ُهنَاَك 
وُق  ބާޒާރު،  نَْت ކަލޭ ، ُهَو އޭނަ ، السُّ

َ
އެތާ ، َهُؤالَء އެމީހުން ، أ

ބާޒާރު  ُعنُِق، ރަން  ކަރު  يِس ، އަހަރެންގެ 
ْ
رَأ ބޯ  އަހަރެންގެ 

މީ  َواْت،  ُسوُق الُْضَ ބާޒާރު  ތަރުކާރީ   ، َهْب  اذلَّ ُسوُق 
ކޯއްޗެއް؟ َما َهَذا؟ މީތި ކިހާވަރަކަށް؟ بَِكْم َهَذا؟ ، އަހަރެން 

ِريُد 
ُ
نَا أ

َ
ބޭނުންވަނީ  أ
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رَْخْص ِمْن َهَذا  ، މީތި މާ އަގުބޮޑު َهَذا 
َ
މިއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ أ

ُة ، ތަނޑި ِسَواٌر  َهْب ،  ރިހި الِفضَّ َغِل ِجًدا ، ރަން اذلَّ
ބޮޑު َهَذا َكِبٌي ِجًدا ، މީތި  ވަރަށް  ، މީތި  قِالََدةٌ  ، ކެވެލި 
ކުޑަ َهَذا َصِغٌي ، މީތި ރަނގަޅު َهَذا َجيٌِّد ، މިއަށްވުރެ ބޮޑު 
އަހަރެން   ، ْصَغْر ِمْن َهَذا 

َ
أ ކުޑަ  މިއަށްވުރެ   ، َبْ ِمْن َهَذا 

ْ
ك

َ
أ

 ُمَساَعَدةٍ ، އަހަރެންގެ ބަނޑުގައި 
َ

ْحتَاُج إِل
َ
އެހީއަކަށް ބޭނުން أ

َصْدرِي  لٌَم ِف َبْطِن ، އަހަރެންގެ މޭ 
َ
ރިއްސައެވެ. ِعنِْدي أ

ހުންނަނީ  ހޮޓާ  ނަންކިޔާ  މި   ، َعيِْن  ލޯ  އަހަރެންގެ   ،
ْيَن احلََرْم؟

َ
ْيَن َهَذا الُفنُْدق؟ ، ޙަރަމްފުޅު ކޮބާ؟  أ

َ
ކޮންތާކު؟ أ

މިުހންމު ބައެއް ޢަަރިބލަފްޛު ތަކުގެ މަާނ )2(

ް ަޙްއޖޮުފތް ހިލޭ ޑުައްނލޯޑ
ޮކްށަލްއވާ!

މުިދޢާކާޑު ެސްޓ ހިލޭ 
ޑުައްނލޯޑް ޮކްށަލްއވާ!
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