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مقدمة

احلمد هلل اذلي فرض احلج والعمرة ىلع عباده ، 
والصالة والسالم ىلع من بّي كيفيتهما ألمته ، وىلع 

آهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين.

އާދޭހެވެ! އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމަށް ޤްަޞދުކުރާ 

ިއްސވިާޖބީަކ  އެއްމެ  ވްެސ  މްުސިލމެއްގެ  ކޮންމެ 

އަދާކުރުމަށް  އަޅުކަމެއް  އެ  ީދނުގިައ  ިއްސލާމް 

ދްަސކުރުމެވެ.  އޮޅުނިްފލުވިައ  އަންގަވާފިައވާގޮތް 

އަޅުކަން  އެ  އީަލގިައ  ދީަލލުތަކުގެ  ަޞއްޙަ 

ިފޤުހުވިެރކަން  އަދާކުރަންވާގޮތުގެ  ފިުރހަމައަށް 

هللا  ޖިާހލުކަންމީަތ  އެހީެނ  ޙިާޞލްކުރުމެވެ. 

އިަދ  ނޫނެވެ.  ހުއްދަކަމެއް  އަޅުކަންކުރުމީަކ  އަށް 

ކޮންމެ  ކުރެވޭ  ިޚލާފަށް  ިހދާޔަތާ  މާތްނިަބއްޔާގެ 
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އަޅުކަމީަކ ބިާޠލް އަޅުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ޙައްޖިާއ 

ޢުމްރާގެ އަޅުކަންވްެސ އަދާކުރަންވީާނ މާތްނިަބއްޔާ 

ދެއްކިެވގޮތަށެވެ. 

އަޅުކަން  ޢުމްރާގެ  ޙައްޖިާއ  ިމީއ  އެގޮތުން 

އަދާކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ކުރު ލިުއ ފޮތެކެވެ. 

ދުޢާއީަކ ިމފޮތުގެ ަސބަބުން ޙައްޖިާއ ޢުމްރާކުރުމަށް 

އަދާކުރާނެ  ދެއަޅުކަން  އެ  ީމހަކަށް  ޤްަޞދުކުރާ 

ފިުރހަމަ ގޮތް އެނިގ އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

ހެޔޮތައީުފޤު هللا ތަޢާލާ ިމންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

وصىل اهلل ىلع حممد وىلع آهل وصحبه وسلم

مال الوادو�ي  اس �ج ل�ي اإ
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ދަތުުރ ުދޢާ

 ﴿ ُر،  َأْكبـَ اللَُّ  ُر،  َأْكبـَ اللَُّ  ُر،  َأْكبـَ اللَُّ 
َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننَي  ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
َقِلُبوَن ﴾ ]الزخرف: 13،  َلُمنـْ * َوِإنَّا ِإَل رَبَِّنا 
الِبَّ  َهَذا  َسَفرَِنا  ِف  َنْسَأُلَك  ِإنَّا  ))اللَُّهمَّ   ]14
َهوِّْن  اللَُّهمَّ  ْرَضى،  تـَ َما  اْلَعَمِل  َوِمَن  ْقَوى،  َوالتـَّ
ْعَدُه، اللَُّهمَّ َأْنَت  َنا َسَفرََنا َهَذا َواْطِو َعنَّا بـُ َعَليـْ
اْلَْهِل،  ِف  َواْلَليَفُة  َفِر،  السَّ ِف  اِحُب  الصَّ
وََكآَبِة  َفِر،  السَّ َوْعَثاِء  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإنِّ  اللَُّهمَّ 
َقَلِب ِف اْلَماِل َواْلَْهِل((،  اْلَمْنَظِر، َوُسوِء اْلُمنـْ
އިަދ ދަތުރުން އެނބިުރ ރުޖޫޢަވިާހނދު ިއްސވިެދޔަ 
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تاِئُبوَن،  ))آِيُبوَن،  ިކޔާނީَ:  ިއތުރުން  ދުޢާގެ 

َعاِبُدوَن، ِلرَبَِّنا َحاِمُدوَن((

ީމޤާތްުނ ިއޙްރާމަްބންުނ

ިއޙްރާމްބަނުމީަކ  ޢުމްރާވުމަށް  ޙައްޖިާއ 

ިހތުން  ޢުމްރާވުމަށް  ނުވަތަ  ޙައްޖުވުމަށް 

ިނޔަތްގަތުމެވެ. ިއޙްރާމް ބަންނީާނ ީމޤާތުންނެވެ. 

އެ ީމޤާތުތަކީަކ: 

މީަދނާ  ިމީއ  ޛުލްޙުލިައފާ:   

އަހުލުވީެރންނިާއ އެމަގުންދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ބައެއްގެ 

އަބްޔާރް  ިކޔީަނ  ިމތަނަށް  ިމޒަމާނުގިައ  ީމޤާތެވެ. 

ޢީަލ އެވެ. ިމތަނިާއ މައްކާއާ ދެމެދުގިައ ވީަނ 450 
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ިކލީޯމޓަރެވެ.

ާޝމްކަރިައގެ  ިމީއ  ޖުޙްފާ:   

އަހުލުވިެރންނިާއ ިމްސރިާއ މަޣިްރބުގެ އަހުލުވިެރންގެ 

ީމޤާތެވެ. އިަދ އެމަގުންދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ބައެއްގެ 

ީމޤާތެވެ. ިމތަންވީަނ ރިާބޣް ކިައީރގައެވެ. ނަމަވްެސ 

ީމހުން  ިމއަދު  ަސބަބުން  ހަލާކުވިެދއުމުގެ  ިމތަން 

ިއޙްރާމްބަންނީަނ ރިާބޣް ިއންނެވެ. ިމތަނިާއ މައްކާއާ 

ދެމެދުގިައ ވީަނ 183 ިކލީޯމޓަރެވެ.

 ޤަރުނުލް މަނިާޒލް: ިމީއ ނަޖްދު ކަރިައގެ 

އެމަގުންދަތުރުކުރާ  އިަދ  ީމޤާތެވެ.  އަހުލުވީެރންގެ 

ކޮންމެ ބައެއްގެ ީމޤާތެވެ. ިމއަދު އެތަނަށް ިކޔީަނ 

މައްކާއާ  ިމތަނިާއ  އެވެ.  ކީަބރު  އައަްސިއލުލް 

ދެމެދުގިައ ވީަނ 75 ިކލީޯމޓަރެވެ.

 ޔަލަމްލަމް: ިމީއ ޔަމަނުގެ އަހުލުވިެރންގެ 
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ީމޤާތެވެ. އިަދ އެމަގުންދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ބައެއްގެ 

ީމޤާތެވެ. ިމއަދު ީމހުން ިއޙްރާމްބަންނީަނ ަސޢިުދއްޔާ 

ިއންނެވެ. ިމތަނިާއ މައްކާއާ ދެމެދުގިައ ވީަނ 92 

ޙައްޖިާއ  ިދވިެހރާއްޖިެއން  ިމީއ  ިކލީޯމޓަރެވެ. 

ޢުމްރާއަށްދާ ީމހުންގެވްެސ ީމޤާތެވެ.

 ޛާތު ިޢރަޤް: ިމީއ ިއރާޤުގެ އަހުލުވިެރންގެ 

ީމޤާތެވެ. އިަދ އެމަގުން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ބައެއްގެ 

ދެމެދުގިައ ވީަނ 94  ީމޤާތެވެ. ިމތަނިާއ މައްކާއާ 

ިކލީޯމޓަރެވެ.

ޤްަޞދުކުރީާމހާ  ޢުމްރާވުމަށް  ނުވަތަ  ޙައްޖު 

އީެމޤާތަކުން  ދާނަމަ  ކިައިރން  ިމިއނީްމޤާތެއް 

ކަނޑައިެޅގެން  އިަދ  ވިާޖބެކެވެ.  ިއޙްރާމްބަނުމީަކ 

ޤްަޞތުގިައ ިއޙްރާމް ނުބަނދެ އީެމޤާތު ފަހަނައަޅިައ 

އީެމހެއްގެ  ރުޖޫޢަވުން  އީެމޤާތައް  ިހނގައްޖެނަމަ 
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އެތަނުން  އިަދ  ލިާޒމްވެގެންވެއެވެ.  މައްޗަށް 

ިއޙްރާމްބަންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

އިަދ ީމޤާތު ފަހަނައަޅިައ ިދއުމަށްފަހު އެނބިުރ 

ީމޤާތަށްރުޖޫޢަނުވެ  ިއޙްރާމް ބަނދިެފނަމަ އީެމހަކު 

އެތަނުގެ  ކިަތލުމަށްފަހު  ބަކިަރއެއް  މައްކާގިައ 

ފީަޤރުންނަށް ބަހަންޖެހޭނެއެވެ.

އެރަށުގެ  އަހުލުވިެރންނިާއ  މައްކާގެ 

ިދިރއުޅީޭމހުން  އެރަށުގިައ  އަހުލުވިެރނިްފޔަވިައ 

އިަދ  މައްކިާއންނެވެ.  ބަންނީާނ  ިއޙްރާމް  ޙައްޖަށް 

ޙުދޫދުން  ޙަރަމްގެ  ބަންނީާނ  ިއޙްރާމް  ޢުމްރާއަށް 

ބޭރުވެފައެވެ. ިމާސލަކަށް ތަނީްޢމުންނެވެ.

ގެތަކުގެ  ދެމެދުގިައވާ  ިމޤާތާ  މައްކާއާ  އިަދ 

އަހުލުވިެރން  ިޖއްދާގެ  ، ިމާސލަކަށް  އަހުލުވިެރން 

ގެތަކުންނެވެ.  އީެމހުންގެ  ބަންނީާނ  ިއޙްރާމް 
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އީެމހަކު  ބޭނުންވިާހނދު  ޙައްޖުވުމަށް  ނުވަތަ 

ހިުރިހާސބަކުންނެވެ.

ިނޔަފިަތ  ލުމުގެކިުރން  ހެދުން  ިއޙްރާމް 

ކަނޑިައ ، މިަތމްަސ ކުރުކޮށް،  ިކިހިލފަތްދަށުގިައވާ 

ބާލިައ،  ިއްސތިަށ  “ޢާނާ”ގެ  އުފުރިައ،  ިއްސތިަށ 

އެއްޗެއް  ީމރުވްަސދުވާ  ގިައގިައ  ިހނިައގަނެ، 

ބޭނުންކުރުން އެދިެވގެންވެއެވެ. އިަދ އެކަން އެގޮތަށް 

ނުކުރެވުންަސ ކުށެއްނެތެވެ.

މިަތންދާބޯޓުން  ނުވަތަ  ކަނޑުމަގުން 

ިއޙްރާމް  ގިެއން  އޭނާގެ  ޢުމްރާވިެރޔާ  ދަތުރުކުރާ 

މައަްސލައެއްނޫނެވެ.  ނުކުތުމީަކ  ލިައގެން  ހެދުން 

އިަދ އެފަދަ ީމހުން ިއޙްރާމް ބަންނީާނ ކަނޑު ބޯޓު 

ނުވަތަ މިަތންދާ ބޯޓް ީމޤާތާ އަރާ ހަމަވުންނެވެ.

ނަމާދެއް  ޚާއަްޞ  ވިަކ  ިއޙްރާމްބަނުމަށް 



~10

ނުވަތަ  ނަމާދެއް  ފަރުުޟ  ނަމަވްެސ  ނުވެއެވެ. 

ުސންނަތްވެގެންވާ ުސންނަތް ނަމާދެއް ކުރުމަށް ފަހު 

ިނޔަތްގަތުމުގިައ މައަްސލައެއްނެތެވެ. ދެން އެއަށްފަހު 

ޢުމުރާވުމަށް ިހތުން ިނޔަތްގަންނީާނއެވެ. ހަމައެއާއެކު 

ދުލުން ިކޔީާނ: َلبَّـيَك ُعـْمـَرة ިމފިައންނެވެ. ނުވަތަ 
އެހެން  ިމފަދިައންނެވެ.  ُعـْمـَرة  الّلهّم  َلبَّـيَك 
މިަތން  އީެމހެއްގެ  ޢުމްރާވާނަމަ،  މިަތން  ީމހެއްގެ 

ޢުމްރާވުމަށް ިހތުން ިނޔަތްގަތުމާއެކު ދުލުން ިކޔީާނ 

ޢުމްރާވެވޭ  )ދެން   .... َعْن  ُعـْمـَرة  الّلهّم  َلبَّـيَك 
ތަލިްބޔިާކޔަން  އެއަށްފަހު  ނަނިްކޔީާނއެވެ.(  ީމހާގެ 

ފަށީާނއެވެ. ތަލިްބޔާއީަކ: 

ْيَك  ْيَك اَل َشرِْيَك َلَك َلبـَّ ْيَك َلبـَّ ْيَك اللَُّهمَّ َلبـَّ َلبـَّ
ِإنَّ احَلْمَد َو النِّْعَمَة َلَك َو املُْلَك اَل َشرِْيَك َلَك

ިކޔީާނ  ތަލިްބޔާ  ޢުމުރާވީާމހާ 
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ިއޙްރާމްބަނުމަށްފަހު ޠަވާފުކުރަން ފެށުމާ ހަމައަށެވެ. 

ހަމައަށެވެ.  ފެނުމާ  ގެތައް  މައްކާގެ  ނުވަތަ 

ީޢދު ދުވަހުގިައ  ޙައްޖުވާނަމަ، ިއޙްރާމްބަނުމަށްފަހު 

ބޮޑުޖަމްރާއަށް ިހލައުކަން ފެށުމާ ހަމައަށެވެ.

ޙަރާމްވާ  ކުރުން  ބަނުމަށްފަހު     ިއޙްރާމް 

ކަންތައްތައް:

އިަދ  ކޮށުން  ނުވަތަ  ބޭލުން  ިއްސތިަށ   

ިނޔަފިަތ ކެނޑުން. 

 ިއޙްރާމް ބަނުމަށްފަހު ހިަށގަނޑުގިައވްެސ 

އިަދ ހެދުމުގިައވްެސ ީމރުވްަސދުވާ އެއްޗެއްލުން.

 ިޝކާރަ ކުރުން.

 ބިޯނވާކުރުން.
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ލުން،  އަނިްގ  އަތު  އަންހެނުން   

ިނޤާބުއެޅުން. 

ބައްޓަމަށް  ގިައގެ  ިފިރހެނުން   

ތައްޔާރުކުރިެވފިައވާ އެއްވްެސ ހެދުމެއްލުން.

 ކިައވެންޏަށް އެހުމިާއ ކިައވިެނ ކުރުން. 

އިަދ އެހެނީްމހަކަށް  ކިައވީެނގެ ޢަޤުދުކޮށިްދނުން. 

ަޝހްވަތާއެކު  ިޖމާޢުވުމިާއ  އަނީބންނިާއ  އިަދ 

ީބހުން.

ޙައްޖުވުމުގެ ގޮތްތައް

 ތަމައްތުޢުކޮށް ޙައްޖުވުން: ިމީއ ޙައްޖުގެ 

މައަްސރުތަކުގިައ ފުރަތަމަ ޢުމުރާއަށް ިއޙްރާމްބަނދެ، 

 ، ިއޙްރާމްކަނޑިައ  ިނމުމުން  އަޅުކަން  ޢުމްރާގެ 
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ިއޙްރާމް  ޙައްޖަށް  ދުވަހު  އަށްވަނަ  ޙައްޖުމަހުގެ 

ކުރުމެވެ.  ފިުރހަމަ  އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  ބަނދެ  

ިމީޢ ޢާއްމުކޮށް ިދވިެހން ޙައްޖުވާ ގޮތެވެ. ިމގޮތަށް 

ހަދްޔު  ކިަތލަންޖެހެއެވެ.  ހަދްޔު  ޙައްޖުކުރީާމހާ 

ކިަތލުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް 

އެނބިުރ  އިަދ ޤައުމަށް  ވީަނ ޙައްޖުގިައ ިތންރޯދަ 

ގްޮސ ހަތްރޯދަ ިހފުމެވެ.

ޙައްޖިާއ  ިމީއ  ޙައްޖުވުން:  ިޤރާންކޮށް   

އެއަށްފަހު  ިއޙްރާމްބަނުމެވެ.  އެއްކޮށް  ޢުމްރާއަށް 

ކުރުމަށްފަހު  ޤުދޫމް  ޠަވާފުލް  ދެވުމުން  މައްކާއަށް 

ކުރީާނއެވެ.  އެއަްސޢްޔު  ޢުމްރާއަށް  ޙައްޖިާއ 

ދެނިްއޙްރާމް ނުކަނޑާ ހުރުމަށް ފަހު  ޙައްޖުމަހުގެ 

ޢުމްރާގެ  ޙައްޖިާއ  ފިެށގެން  ދުވަހުން  އަށްވަނަ 

ކުރީާނއެވެ.  ފިުރހަމަ  އަޅުކަންތައްތައް  ބީާކހިުރ 

އޭނަވީަނ  އެހީެނ  ިފޔަވައެވެ.  ަސޢުޔުކުރުން  އީެއ 
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ޢުމްރާއަށް  ޙައްޖިާއ  ޠަވާފުލްޤުދޫމްއަށްފަހު 

ޙައްޖުވީާމހާވްެސ  ިޤރާންކޮށް  ަސޢްޔުކޮށްފައެވެ. 

ހަދްޔު ކިަތލަންޖެހޭނެއެވެ. 

 ިއފްރާދްކޮށް ޙައްޖުވުން: ިމީއ ހަމަ އެކިަނ 

މައްކާއަށް  އެއަށްފަހު  ބަނުމެވެ.  ިއޙްރާމް  ޙައްޖަށް 

ގްޮސ ޠަވާފުލް ޤުދޫމް ކުރުމަށްފަހު ޙައްޖުގެ  ަސޢްޔު 

ދުވްަސ  އަށްވަނަ  ޙައްޖުމަހުގެ  ދެން  ކުރީާނއެވެ. 

އަންނަންދެން ިއޙްރާމްމީަތހުރެ މާަޝިޢރުތަކަށް ގްޮސ 

ފިުރހަމަކުރީާނއެވެ. ިއފްރާދްކޮށް  އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ 

ޙައްޖުކުރީާމހާގެ މައްޗަށް ހަދްޔު ކިަތލުމެއްނުވެއެވެ.

ޠަވާފްކުުރްނ

ޠަވާފުލްޤުދޫމްގިައ ނުވަތަ ޢުމްރާގެ ޠަވާފުގިައ 
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މިުޅ ޠަވާފު ިނމެންދެން ިފިރހެނުންގެ ކަނާތު ކޮނޑު 

ދެއްކުމިާއ، ހަމައެކިަނ ފުރަތަމަ ިތންބުރުގިައ ރަމްލު 

ރަމްލުކުރުމީަކ  ުސންނަތްވެގެންވާކަމެކެވެ.  ކުރުމީަކ 

ިފޔަވަޅު ގާތްގާތުގިައ އެޅުމާއެކު އަވަހަށް ިހނގުމެވެ.

އްަސވަދާ  ޙަޖަރުލް  ފަށީާނ  ކުރަން  ޠަވާފް 

ގިައގިޯޅވެ  ީމްސތަކުންނާ  ހަމިައންނެވެ. 

ޙަޖަރުލްއްަސވަދުގިައ  އުނދަގޫކުރުމަކާނުލިައ، 

އްަސވަދާ  ޙަޖަރުލް  ުސންނަތެކެވެ.  ބްޮސިދނުމީަކ 

ހަމަޔަށް ނުދިެވއްޖެނަމަ ދުރުން އިެދމާލަށް ިއާޝރާތް 

މިުޅހިަށގަނޑާއެކު  ިއާޝރާތްކުރީާނ  ކުރީާނއެވެ. 

ިޤބްލައަށް  އެނބިުރ  ިދމާއަށް  އްަސވަދާ  ޙަޖަރުލް 

ފަށިާއރު  ބުރު  ފުރަތަމަ  ކިުރމިަތލިައގެންހުރެއެވެ. 

ިއާޝރާތްކުރަމުނިްކޔީާނ: بسم هللا هللا أكب އެވެ. 

ހަމައެކިަނ:  ިކޔީާނ  ފަށަމުން  ބުރެއް  ކޮންމެ  ދެން 

هللا أكب އެވެ.
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ިޛކުރުކުރުމިާއ  ިކޔެވުމިާއ  ޤުރްއާން  ދެން 

ހަތްބުރު  ޠަވާފުގެ  ހެޔޮދުޢާކުރުންމީަތހުރެ 

ފިުރހަމަކުރީާނއެވެ.

ރުކުނުލްޔަމީާނއާ  ބުރެއްގިައވްެސ  ކޮންމެ 

ހަމަޔައަށް ދެވުމުން ފޭަސހަވެގެންވާނަމަ އެތަނުގިައ 

އަތްކާއްތާލުމަށް  އެތަނުގަ  އަތްކާއްތާލީާނއެވެ. 

އިަދ  ިއާޝރާތްކުރުމެއް  ފޭަސހަވެގެންނުވާނަމަ 

ތަކީްބރު ިކޔުމެއްނިެތ ޠަވާފުގިައ ދިެމހުންނީާނއެވެ. 

އްަސވަދިާއ  ޙަޖަރުލް  ރުކުނުލްޔަމީާނއިާއ  ދެން 

ދެމެދުގިައ އަންނިަނިވ ދުޢާ ިކޔީާނއެވެ:

َحَسَنًة وِف اآلِخَرِة  ْنيا  الدُّ َءاِتنا ِف  َنا   رَبـَّ
َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار 
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ޢަތްކުުރްނ ޠަވާފުގެ ދެރަކް

ކޮނޑު  ކަނާތު  ިނމުމުން  ޠަވާފުކޮށް  ދެން 

ފަހަތުގިައ  މަޤާމްގެ  ިއބްރީާހމްގެފާނުގެ  ފޮރުވިައ 

ދެރަކްޢަތްކުރީާނއެވެ. އެދެރަކްޢަތް ިއބްރީާހމްގެފާނުގެ 

މަޤާމުގެ ފަހަތުން ިމްސިކތުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގިައވްެސ 

ކުރިެވދާނެއެވެ. އިަދ އެ ދެރަކްޢަތް ކުރަން ފެށުމުގެ 

رَاِهيَم  ِإبـْ مََّقاِم  ِمْن  ))َواتَُِّذوا  ިކޔީާނ:  ކިުރން 

ُمَصلَّى(( ިމފަދިައންނެވެ.

ފުރަތަމަ ރަކްޢަތުގިައ ފިާތޙާ ޫސރަތަށްފަހުގިައ  

ރަކްޢަތުގިައ  ދެވަނަ  އިަދ  ޫސރަތިާއ  އަލްކިާފރޫން 

ފިާތޙާ ޫސރަތަށްފަހުގިައ ިއޚްލްާޞ ޫސރަތް ިކޔެވުން 

ުސންނަތްވެގެންވެއެވެ.
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ަސޢުުޔކުުރްނ

އަވިަދވުމުން  ުސންނަތްކޮށް  ޠަވާފުގެ 

ޒަމްޒަމްފެން ބިުއމަށްފަހު ދީާނ ަސޢުޔުކުރުމައްޓަކިައ 

ަޞފާ  ދެން  ިދމާއަށެވެ.  ަޞފާފަރުބަދައާ 

ފަރުބަދައިާއހަމަވުމުން ިކޔީާނ:

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّ َفَمْن  ))ِإنَّ الصَّ
وََّف  ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّ َحجَّ اْلبـَ
َعِليٌم((  َشاِكٌر  اللََّ  َفِإنَّ  رًا  َخيـْ َتَطوََّع  َوَمْن  ِبَِما 

البقرة )158( َأْبدأ ِبَا َبَدأ الّل ِبه

ކަޢުބާއަށް  ފަރުބަދަމީަތގިައ  އިަދ 

ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ  ދެއަތް އުފުލިައ ދުޢާކުރުމުގެ 
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ކިުރން ިކޔީާނ:

هللا أكب هللا أكب هللا أكب  

َلُه  َلُه.  َشـرِْيـَك  اَل  َوْحــــَدُه  اللَّ  ِإالَّ  ِإله  اَل 
املُـْلك َوَلُه احَلـْمـُد َوُهــَو َعَلى ُكلِّ َشْييٍء َقـِدْير. 
اَل ِإله ِإالَّ اللَّ َوْحـــَدُه  َأْنـَجــــَز َوْعــــَدُه. َوَنَصـــَر 

َعــْبــَدُه َوَهــــَزَم الْحـــزَاَب َوْحـــَده.

ިތންފަހަރު  ިމފަދިައން  ފޭަސހަވެގެންވާނަމަ 

ދެމެދުގިައ  ދިެޛކްރެއްގެ  ކޮންމެ  ިޛކުރުކޮށް 

ހެޔޮދުޢާކުރީާނއެވެ. 

ދިާހނދު  ިދމާއަށް  ފަރުބަދައާ  މަރުވާ  ދެން 

ދުވީާނއެވެ.  ދެއިަލ ދެމެދުގިައ ބާރަށް  ފިެހކުލިައގެ 

ިމގޮތަށް ދުވީާނ ހަމައެކިަނ ިފިރހެނުންނެވެ. 
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ިޤބްލައަށް  ދެވުމުން  ހަމައަށް  މަރުވާއާ  ދެން 

ަޞފާފަރުބަދަމީަތގިައ  ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ 

ދުޢާކުރީާނއެވެ.  ިޛކްރުކޮށް  ކަންތައްކިުރފަދިައން 

ފިައބިައގެން  ފަރުބަދިައން  މަރުވާ  އެއަށްފަހު 

އިަދ  ިހނގިައފިައދީާނއެވެ.  ަޞފާފަރުބަދައަށް 

ިފިރހެނުން  ދެމެދުގިައ  ދެއިަލ  ފިެހކުލިައގެ 

ހަތްބުރު  ަސޢުޔުގެ  ިމގޮތަށް  ދުވީާނއެވެ.  ބާރަށް 

ފިުރހަމަކުރީާނއެވެ. އެގޮތުން ަޞފިާއން މަރުވާއަށް 

އީެއ  ަޞފާއަށް  މަރުވިާއން  އިަދ  ބުރެކެވެ.  އީެއ 

އެހެންބުރެކެވެ.

ޚާއަްޞ  ވިަކ  ިކޔުމަށް  ަސޢުޔުކުރިާހނދު 

ގެ  وسلم  عليه  صلى هللا  ރޫަސލާ  ީކިރިތ  ދުޢާތަކެއް 

ީވމާ  ނުވެއެވެ.  އިައްސފިައ  ވިާރދުވެ  އިަރހުން 

ދުޢާއަކިާއ  ކޮންމެ  ބޭނުން  ަސޢުޔުކުރިާހނދު 

ިޛކުރެއް ކުރިެވދާނެއެވެ. ިތީރގިައ އެވީަނ ަޞލަފުއް 
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ިވދާޅިުވކަމަށް  ިހނދު  ަޞޢުޔުކުރެއިްވ  ާޞިލޙުން 

ވިާރދުވެ އިައްސފިައވާ ދުޢާއެކެެވެ.

َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم ِإنََّك َأْنَت اَلَعزُّ اَلْكَرْم 

ޯބބޭލުްނ ުނވަތަ ކޮުށްނ

ަސޢުޔުކޮށް ިނމުމުން ިއޙްރާމް ކަނޑީާނއެވެ. 

ބޯ  ނުވަތަ  ބޭލުމުން  ބޯ  ކެނޑީޭނ  ިއޙްރާމް 

ކޮށުމުންނެވެ. ބޯ ކޮށާނަމަ ބޮލުގެ ހިުރހާ ިހާސބަކުން 

އަންހެނުންގެ  ކޮށަންވާނެއެވެ.  އެއްވަރަކަށް 

ިއްސތިަށގަނޑުން ކޮށީާނ އަނގުލެއްގެ ިމންވަރަށެވެ. 

އީެއ ގާތްގަނޑަކަށް ިއނިްޗއެއްގެ ިމންވަރެވެ.

*****
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ޙައްޖުގެ މާަނިސކުތައް

ތުަރިވާޔ ުދވްަސ

ތަރިުވޔާ  ފެއްޓީޭނ   ޢަމަލުތައް  ޙައްޖުގެ 

ޙައްޖުމަހުގެ  އީެއ  ފިެށގެންނެވެ.  ދުވަހުން 

ވަގުތުގިައ  ުޟޙާ  ިމދުވަހުގެ  އަށްވަނަދުވަހެވެ. 

ިދއުން  ިމނާއަށް  ިއޙްރާމްބަނދެގެން  މައްކިާއން 

ުސންނަތްވެގެންވެއެވެ.

ގްޮސ،   ިމނާއަށް  މެންދުރުވުމުގެކިުރން  އިަދ 

ހިުރހާ ނަމާދެއްވްެސ ކުރީާނ އެނަމާދެއްގެ ވަގުތުގިައ، 

އެރޭ  ރަކްޢަތުންނެވެ.  ދެ  ނަމާދު  ރަކްޢަތް  ހަތަރު 

ިމނާގިައ ރޭކުރުމީަކ ުސންނަތެކެވެ. ދެން ނުވަވަނަ 

ދުވަހުގެ ފިަތްސ ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ިއރުއެރުމުން ، 
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ތަލިްބޔިާކޔަމުން ިޛކުރުކުރަމުން  ދީާނ ޢަރަފާތަށެވެ.

ޢަރަފާތް ުދވްަސ

ޙައްޖުގެ  މަޑުކުރުމީަކ  ިބމުގިައ  ޢަރަފާތު 

އެދުވަހު  ރުކުނެކެވެ.  ތެރިެއން  ރުކުންތަކުގެ 

ޙައްޖު  ިއމާމީްމހާ  ވުމުން  މެންދުރުވަގުތު 

ޚުޠުބާއަށްފަހު  އިަދ  ޚުޠުބާދެއްވާނެއެވެ. 

މެންދުރުނަމާދިާއ  ދެގަމަތުން  އެއްބަނިްގއާ 

ކުރާނެއެވެ.  ޤްަސރުކޮށް  ޖަމްޢުކޮށް  އްަޞރުނަމާދު 

ިއރުއޮށެްސންދެން  ިމމާތްވެގެންވާދުވަހުގެ  ދެން 

ތަލިްބޔާ  ހޭދަކުރީާނ  ވަގުތު  އޭނާގެ  ޙައްޖުވިެރޔާ 

އިަދ  ިޛކުރުކުރުމުގައެވެ.   ިކޔުމުގައްޔިާއ 

ިއްސިތޣްފާރުކޮށް ތަހީްލލިުކޔިައ ތަޙީްމދުކުރުމުގައެވެ. 

އިަމއްލަނަފަްސށިާއ  ޚޫުޝޢަތްތިެރކަމާއެކު  އިަދ 
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ހެޔޮދުޢާ  މްުސިލމްއަޚުންނަށް  އަހްލުންނަށިާއ 

ކުރުމުގައެވެ. ަޞއްޙަ ޙީަދޘުގިައ ވިާރދުވެފިައވެއެވެ: 

އެންމެ ހެޔޮދުޢާއީަކ ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ދުޢާއެވެ. 

ކީުރގެ  ިތމަންކަލޭގެފާނުގެ  ިތމަންކަލޭގެފާނިާއ  އިަދ 

ނީަބބޭކަލުން ިވދާޅިުވ އެންމެ ހެޔޮ ބަހީަކ ..

اَل ِإَلَه ِإالَّ الّل َوْحَده اَل َشرِْيَك َلُه َلُه 
املُْلُك  َوَلُه احَلْمُد ُيِْيي َوُيِيُت َوُهَو َعَلى ُكلِّ 

َشيٍء َقِديْر

މުޒްަދިލފާ

ިއރުއޮއުްސމުން  ދުވަހުގެ  ޢަރަފާތް 

އިަދ  މުޒްދިަލފާއަށެވެ.  ޙައްޖުވިެރންދީާނ 
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ިޢާޝ  ނަމާދިާއ  މަޣިްރބު  ދެވުމުން  މުޒްދިަލފާއަށް 

ނަމާދު ކުރީާނ އެއްބަނިްގއިާއ ދެގަމަތުން ޖަމްޢުކޮށް 

ރޭކުރުމީަކ  އެރޭ  އެތަނުގިައ  އިަދ  ޤްަޞރުކޮށެވެ. 

ޙައްޖުގެ ވިާޖބުތަކުގެ ތެރިެއން ވިާޖބެކެވެ.

ދުވަހުގެ  ިދހަވަނަ  މުޒްދިަލފާގިައ  ދެން 

ިޤބްލައަށް  އަދާކުރުމަށްފަހު  ފިަތްސނަމާދު 

ދުޢާކޮށް  ިގނިަގނިައން  ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ 

ިއރުއެރުމުގެ  އިަދ  ިޛކުރުކުރީާނއެވެ. 

ިދއުމަށް  ިމނާއަށް  ތަލިްބޔިާކޔަމުން  ކިުރން 

ިހނގިައގަންނީާނއެވެ. އިަދ ިމނާއަށް ދާމަގުމީަތގިައ 

ބޮޑުޖަމަރާއަށް އުކުމަށްޓަކިައ ހަތިްހލަކޮޅު ހޯދީާނއެވެ.
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އުަޟޙާީޢުދ ުދވްަސ

ޙައްޖު މަހުގެ ިދހަވަނަ ދުވަހު މުޒްދިަލފިާއން 

ިމނާއަށް ދެވުމާއެކު އަވްަސވެގަންނީާނ ބޮޑު ޖަމްރާއަށް 

ިހލައުކުމަށެވެ. ބޮޑު ޖަމްރާއަށް ިހލައުކުމީަކ ޙައްޖުގެ 

ވިާޖބުތަކުގެ ތެރިެއން ވިާޖބެކެވެ. ދެން ތަލިްބޔިާކޔުން 

އުކީާނ  ފަށީާނއެވެ.  ިހލައުކަން  ހުއްޓާލުމަށްފަހު 

ިވިދިވިދގެންނެވެ. ކޮންމެ  ިހލަކޮޅު ވިަކވިަކން  ހަތް 

ިހލަކޮޅެއް އުކިާހނދު ތަކީްބރު ިކޔަމުންނެވެ. ދެން 

ހަދްޔު  ކިަތލަންޖެހޭނަމަ  ހަދްޔު  ިހލައުކުމަށްފަހު 

ބޯކޮށިައ  ނުވަތަ  ބޯބާލިައ  އެއަށްފަހު  ކިަތލީާނއެވެ. 

ިއޙްރާމް ކަނޑީާނއެވެ. ދެން ދީާނ ޠަވާފުލް ިއފާާޟ 

އިަދ  މައްކާއަށެވެ.  ކުރުމަށްޓަކިައ  ަސޢުޔު  އިާއ 

އައްޔާމުއްތްަޝީރޤުގެ ދުވްަސތަކަށް ފަހު މައްކާއަށް 

ަސޢުޔުކުރުމަށް  އިާއ  ިއފާާޟ  ޠަވާފުލް  ގްޮސ 
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ީޢދު  އިަދ  ފްަސކުރިެވދާނެއެވެ.  ދެއަޅުކަން  އެ 

ދުވަހުގެ ޢަމަލުތައް ިއްސވިެދޔަ ތަރީުތބުން ނުވަތަ 

ީޢދު  އިަދ  ކުރިެވދާނެއެވެ.  ިއްސފްަސކޮށްވްެސ 

ބޯބާލިައ  ިހލައުކިައ  ޢަޤަބާއަށް  ޖަމަރަތުލް  ދުވަހު 

ތަޙައްލުލުން  ފުރަތަމަ  ބޯކޮށިައިފނަމަ  ނުވަތަ 

ގާތްވުން  އަނިބންނާ  އިަދ  ތަޙައްލުލުވާނެއެވެ. 

ިފޔަވިައ ިއޙްރާމްގެ ަސބަބުން މަނިާވ ހިުރހާ ކަމެއް 

ހުއްދަވާނެއެވެ. 

ޠަވާފުލް ިއފާާޟއާިއ ަސޢުުޔ

ޠަވާފުލިްއފާާޟ ކުރީާނ ހަމަ ޢުމްރާގެ ޠަވާފު 

ފުރަތަމަ  ކިުރފަދިައންނެވެ. ނަމަވްެސ ިމ ޠަވާފުގެ 

ިތންބުރުގިައ ރަމްލުކުރުމެއް ނުވެއެވެ. އިަދ ކަނާތު 

އެއަށްފަހު  ނުމެވޭމެއެވެ.  ދެއްކުމެއްވްެސ  ކޮނޑު 
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ތަމައްތުޢުކޮށް ޙައްޖުވީާމހާ ދީާނ ަސޢްޔު ކުރުމަށެވެ. 

ޢުމްރާގިައވްެސ  ހަމަ  ަސޢުޔުކުރީާނ  ިމ  އިަދ 

ަސޢުޔުކިުރ ފަދިައންނެވެ.

ިމނާގެ ިތންދުވަހު ޖަމްރާތަކަށް ިހލައުކުމަށްފަހު 

ޠަވާފުލިްއފާާޟކުރުން  އިައްސ  މައްކާއަށް 

ލްަސކުރުމީަކ ހުއްދަކަމެކެވެ.

އައާްޔމުއްތްަޝީރޤު

އައްޔާމުއްތްަޝީރޤުގެ ދުވްަސތަކީަކ ޙަޖުމަހުގެ 

އެގާރަ، ބާރަ، ތޭރަ ިމިތން ދުވަހެވެ. ިމ ިތން ދުވަހީަކ 

ިހލައުކާ  ދުވްަސތަކެވެ.  ިހލައުކުމުގެ  ޖަމްރާތަކަށް 

ވިާޖބެކެވެ.  ރޭކުރުމީަކ  ިމނާގިައ  ދުވްަސތަކުގިައ 

ތަޢީުޖލުކުރަން  ފިުރހަމަނުކޮށް  ދުވްަސ  ިތން  އިަދ 
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ިހލައުކުމަށްފަހު  ދުވަހު  ދެ  ީމހުންނަށް  ބޭނުންވާ 

އިަދ  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  ނުކުތުން  ިމނިާއން 

ތަޢީުޖލުކުރާ ީމހެއްނަމަ ބާރަވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ިއރުމެދުން ިފލުމުން ިހލައުކުމަށްފަހު އެދުވަހުގެ ިއރު 

އޮށުްސމުގެ ކިުރން ިމނިާއން ިނކުންނަންވާނެއެވެ.

ދުވްަސތަކުގިައ  އައްޔާމުއްތްަޝީރޤުގެ 

ިއރުމެދުނިްފލުމުން  ކޮންމެދުވަހަކުވްެސ  ިހލައުކީާނ 

ިތން ޖަމްރާއަށެވެ. އީެއ ކުޑަ ޖަމްރާ، މެދު ޖަމްރާ، 

އިަދ ބޮޑު ޖަމްރާއެވެ. އިަދ ކޮންމެ ޖަމްރާއަކަށްވްެސ 

އުކީާނ ހަތް ިހލަކޮޅެވެ. އިަދ އުކާ ކޮންމެ ިހލަކޮޅަކާއެކު 

އިަދ  ުސންނަތްވެގެންވެއެވެ.  ިކޔުން  أكب  هللا 
ިހލައުކުމަށްފަހު  ޖަމްރާއަށް  މެދު  ޖަމްރާއިާއ  ކުޑަ 

ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ  ިޤބްލައަށް  ކިުރއަށްޖިެހލިައ 

ދެއަތްއުފުލިައގެން ދުޢާކުރުމީަކ ުސންނަތެކެވެ.
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ޠަވާފުލް ވާަދޢު

މަނިާސކުތަށް  ޙައްޖުގެ  ޠަވާފުލްވަދާޢުއީަކ 

ނުކުތުގެކިުރން  މައްކިާއން  އަދާކޮށިްނމުމަށްފަހު 

އެންމެ  ޙައްޖުގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޙައްޖުވިެރޔާ 

ފުރާ  މައްކިާއން  ޠަވާފުކުރީާނ  އެ  ވިާޖބެވެ.  ފަހު 

ކުރުމަށްފަހު  ގާތްވުމުންނެވެ. އިަދ އެޠަވާފު  ވަގުތު 

މްަޝޣޫލުވުން  ކަމެއްގިައ  ފަދަ  ިވޔަފިާރކުރުން 

ޢަފޫވެގެންވީަނ  ޠަވާފު  ިމ  ހުއްދަނުވާނެއެވެ. 

ިނފްާސވިެރންގެ  ޙިައުޟވިެރންނިާއ  ހަމައެކިަނ 

މައްޗަށެވެ.  

*****
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މީަދާނ ދަތުރު

މީަދނާގިައ ިޒޔާރަތްކުރުން ަޝރުޢުވިެވގެންވާ 

ތަންތަން:

މްަސިޖދުއް ަނަބީވ

އެހެން  ިފޔަވިައ  ޙަރާމް  މްަސިޖދުލް 

އެއްހްާސނަމާދުގެ  ކުރެވޭ  ިމްސިކތެއްގިައ  ހިުރހާ 

ހެޔޮކަމަށްވުރެ މްަސިޖދުއްނަބީަވގިައ ކުރާ ނަމާދުގެ 

މްަސިޖދުއް  އެހެންކަމުން  ހެޔޮކަންބޮޑުވެގެންވެއެވެ. 

ނަބީަވ އަށް ިޒޔާރަތްކުރިެވއްޖެނަމަ އިެމްސިކތުގިައ 

ނަމާދުކުރުގެ މާތްކަން ހޯދުން އެދިެވގެންވެއެވެ.
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ރައާުޟ

ރައާުޟއީަކ ީކިރިތ ރޫަސލާގެ ިމންބަރުކޮޅިާއ 

އީެއ  ިބންކޮޅެވެ.  ދެމެދުގިައވާ  ގަނޑުވަރުކޮޅިާއ 

ބީަގޗާއެކެވެ.  ތެރިެއންވާ  ބީަގޗާތަކުގެ  ުސވަރުގޭގެ 

ރައާުޟގިައ ނަމާދުކުރުމީަކ ވިަކ މްުސތަޙައްބުކަމެއް 

ނަމާދުކުރުމަށް  ރައާުޟގިައ  ނަމަވްެސ  ނޫނެވެ. 

ކުރުމީަކ  ނަމާދު  އެތަނުގިައ  ފޭަސހަވެގެންވާނަމަ 

ިލބޭނެ ަޝރަފެކެވެ.

ީކިރިތ ރޫަސލާގެ ޤުަބރުފުޅު

ހަމައަށް  ޤަބުރުފުޅާ  ރޫަސލާގެ  ީކިރިތ 

ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ  ޤަބުރުފުޅަށް  ދިެވއްޖެނަމަ، 
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ަސލާމްގޮވުން  އެކަލޭގެފާނަށް  އަދަބުވިެރކަމާއެކު 

އެދިެވގެންވެއެވެ. އެގޮތުން ިކޔީާނ: 

ورمحة  انليب  أَيها  عليك  السالم 
ކިުރއަށް  ދެން  ިމފަދިައންނެވެ.  وبراكته.  اهلل 
ޤަބުރުފުޅު  އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ  ޖިެހލުމަށްފަހު 

ކިުރމީަތގިައ ިކޔީާނ:

بكر   أبا  يا  عليك  السالم 
ޖިެހލުމަށްފަހު  ކިުރއަށް  ދެން  ިމފަދިައންނެވެ. 

ޢުމަރުގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު ކިުރމީަތގިައ ިކޔީާނ:

ިމފަދިައންނެވެ.  السالم عليك يا عمر 
ިޢބާރާތަކުންވްެސ  ކޮންމެ  ިމނޫން  ނުވަތަ 

ަސލާމްގިޮވދާނެއެވެ.  ަސލާމްގޮވުމަށް ވިަކ ޚާއަްޞ 

ިޢބާރާތެއް ނުވެއެވެ.  
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ަބީޤޢު

ބީަޤޢުއީަކ ިމއުއްމަތުގެ ިތންވަނަ ޚީަލފާ ޢުޘްމާން 

ިއްސލާމީްދނަށްޓަކިައ  ިއތުރުން  ޢައްފާންގެ  ިބން 

ަޞޙީާބން  އެތައް  ޤުރުބާންވެވަޑިައގެންނިެވ 

މީަދނާއަށް  ޤަބުރްުސތާނެވެ.  ފްަސދާނުލިެވފިައވާ 

ބީަޤޢަށް  ިލިބއްޖެނަމަ  ފުރަުޞތު  ދެވުމުގެ 

ދުޢާކުރުން  ޤަބުރުތަކަށް  އެތަނުގިައވާ  ިޒޔާރަތްކޮށް 

ވަންނަމުން  ޤަބުރްުސތާނަށް  އެދިެވގެންވެއެވެ. 

ިކޔީާނ: 

يارِ  ِمَن امُلْؤِمِنني  لم َعَليُكم َأْهُل الدِّ السَّ
َوامُلْسِلِمنْي  َوِإنَّا ِإْن َشاَء الّل ِبُكم اَلِحُقون 

َنْسَأُل الّل َلَنا َوَلُكم الَعاِفَية
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އުޙުުދ

ފަރުބަދައެކެވެ. އުޙުދު  އުޙުދީަކ މީަދނާގިައވާ 

ކިައީރގައެވެ.  ފަރުބަދަ  އެ  ިހނީގ  ހަނގުރާމަ 

ހަނގުރާމިައގިައ  އެ  ކިައީރގިައ  ފަރުބަދަ  އުޙުދު 

ވާނެއެވެ.  ޤަބުރްުސތާން  ަޞޙީާބންގެ  ަޝީހދިުވ 

މީަދނާއަށް ިޒޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރަުޞތު ިލިބއްޖެނަމަ 

އެބޭކަލުންނަށް  ިޒޔާރަތްކޮށް  ޤަބުރްުސތާނަށް  އެ 

ހެޔޮދުޢާކުރުން އެދިެވގެންވެއެވެ.  

ޤާުބ މްިސިކތް

ތީާރޚުގިައ  ިއްސލީާމ  ިމްސިކތީަކ  ޤުބާ 

ިމްސިކތެވެ. ގިެއން  ިބނާކުރެވުނު  ފުރަތަމަ  އެއްމެ 
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ގްޮސ ނަމާދެއްކޮށިްފ  ިމްސިކތަށް  އެ  ޠިާހރުވެގެން 

ަސވާބިުލބޭނޭކަން  ކުރުމުގެ  ޢުމްރާއެއް  ީމހާއަށް 

ަޞއްޙަ ޙީަދޘުގިައ ވިާރދުވެފިައވެއެވެ. އެހެންކަމުން 

މީަދނާއަށް ިޒޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރަުޞތު ިލިބއްޖެނަމަ 

ޤުބިާމްސިކތުގިައ ނަމާދުކުރުން އެދިެވގެންވެއެވެ.

*****

ުދޢާ
ޢާއްމު ުދޢާތައް:

َماوَاِت  يُِّم السَّ »اللَُّهمَّ َلَك اْلَْمُد أَْنَت قـَ  

ُنوُر  أَْنَت  اْلَْمُد  َوَلَك  ِفيِهنَّ  َوَمْن  وَاْلَْرِض 
َماوَاِت وَاْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت  السَّ
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َماوَاِت وَاْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ َوَلَك اْلَْمُد  َمِلُك السَّ
ْوُلَك َحقٌّ  أَْنَت اْلَقُّ َوَوْعُدَك اْلَقُّ َوِلَقاُؤَك َحقٌّ َوقـَ
ٌد َحقٌّ  وَاْلَنَُّة َحقٌّ وَالنَّاُر َحقٌّ وَالنَِّبيُّوَن َحقٌّ َوُمَمَّ
آَمْنُت  َوِبَك  َأْسَلْمُت  َلَك  اللَُّهمَّ  َحقٌّ  اَعُة  وَالسَّ
َخاَصْمُت  َوِبَك  ْبُت  أَنـَ َوإِلَْيَك  ْلُت  تـَوَكَّ َوَعَلْيَك 
ْرُت  ْمُت َوَما َأخَّ َوإِلَْيَك َحاَكْمُت َفاْغِفْر ِل َما َقدَّ
ِمنِّ  ِبِه  َأْعَلُم  أَْنَت  َوَما  َأْعَلْنُت  َوَما  َأْسرَْرُت  َوَما 
ُر َل إَِلَه ِإلَّ أَْنَت َوَل إَِلَه  ُم وَأَْنَت اْلُمَؤخِّ أَْنَت اْلُمَقدِّ

َغْيك« ]متفق عليه[  

“ الّلُهمَّ َأْصِلْح ِل ِدْيِن الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة 
َها َمَعاِشي وََأْصِلْح  َياَي الَِّت ِفيـْ َأْمرِي وََأْصِلْح ِل ُدنـْ
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َها َمَعاِدي وَاْجَعْل اَلَياَة زَِياَدًة ِل  ِل آِخَرِت الَِّت ِفيـْ
ِف ُكلِّ َخْيٍ وَاْجَعْل امَلْوَت رَاَحًة ِل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 

“ ]رواه مسلم [ 

“ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َخِطيَئِت َوَجْهِلى َوِإْسرَاِف 
اْغِفْر ِل  اللَُّهمَّ  ِمنِّ  ِبِه  َأْعَلُم  أَْنَت  َوَما  َأْمرِى  ِف 
ى َوَهْزِل َوَخَطِئى َوَعْمِدى وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدى  ِجدِّ
ْرُت َوَما َأْسرَْرُت  ْمُت َوَما َأخَّ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َما َقدَّ
ُم  َأْعَلُم ِبِه ِمنِّ أَْنَت اْلُمَقدِّ َأْعَلْنُت َوَما أَْنَت  َوَما 
 “ َقِديٌر  َشْىٍء  َعَلى ُكلِّ  وَأَْنَت  ُر  اْلُمَؤخِّ وَأَْنَت 

]متفق عليه[    

“ اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك اْلَُدى وَالتـَُّقى وَاْلَعَفاَف 
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وَاْلِغَن “ ]رواه مسلم [ 

“ اللَُّهمَّ ِإنِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اُلْبِ وََأُعوُذ ِبَك 
ِمَن الُبْخِل وََأُعوُذ ِبَك ِمْن َأرَْذِل الُعُمِر وََأُعوُذ ِبَك 
َيا َوَعَذاِب الَقْبِ “ ]رواه البخاري [  نـْ َنِة الدُّ ِمْن ِفتـْ

 “ اللَُّهمَّ ِإنِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز وَاْلَكَسِل 
آِت  اللَُّهمَّ  اْلَقْبِ  َوَعَذاِب  وَاْلَرَِم  وَاْلُبْخِل  وَاْلُْبِ 
أَْنَت  اَها  زَكَّ َمْن  ُر  َخيـْ أَْنَت  َها  َوزَكِّ ْقوَاَها  تـَ ْفِسى  نـَ
َل  ِعْلٍم  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإنِّ  اللَُّهمَّ  َوَمْوَلَها  َها  َولِيـُّ
َتْشَبُع  َل  ْفٍس  نـَ َوِمْن  َيَْشُع  َل  ْلٍب  قـَ َوِمْن  َفُع  نـْ يـَ
َوِمْن َدْعوٍَة َل ُيْسَتَجاُب َلَا “ ]رواه مسلم [ 
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ْفِسى ُظْلًما َكِبيًا َوَل  “ اللَُّهمَّ ِإنِّ َظَلْمُت نـَ
ُنوَب ِإلَّ أَْنَت َفاْغِفْر ِل َمْغِفرًَة ِمْن ِعْنِدَك  ْغِفُر الذُّ يـَ
وَاْرَحِْن إِنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم “ ]متفق عليه [ 

َحرَاِمَك  َعْن  ِبَاَلِلَك  اْكِفِن   ! اللَُّهمَّ   “
ْن ِسوَاَك “ ]أخرجه الرتمذي  وََأْغِنِن ِبَفْضِلَك َعمَّ

وحسنه اللبان [ 

ْلِب َعَلى ِديِنَك  بِّْت قـَ “ َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثـَ
“ ]رواه الرتمذي وابن ماجه وصححه اللبان [  

َيا  نـْ الدُّ ِف  املَُعاَفاَة  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  اللَُّهمَّ   “
وَاآلِخرَِة “ ]أخرجه ابن ماجة وصححه اللبان [ 
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“ اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك ِمَن اخَلْيِ ُكلِِّه َعاِجِلِه 
ِبَك  وََأُعوُذ  َأْعَلْم  َلْ  َوَما  ِمْنُه  َعِلْمُت  َما  وَآِجِلِه 
ِر ُكلِِّه َعاِجِلِه وَآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما  ِمَن الشَّ
َسَأَلَك  َما  َخْيِ  ِمْن  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  اللَُّهمَّ  َأْعَلْم  َلْ 
َعْبُدَك َوَنِبيَُّك وََأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعاَذ ِبِه َعْبُدَك 
َها ِمْن  رََّب إِلَيـْ َوَنِبيَُّك اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك اَلنََّة َوَما قـَ
َها  رََّب إِلَيـْ ْوٍل َأْو َعَمٍل وََأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما قـَ قـَ
ْوٍل َأْو َعَمٍل وََأْسَأُلَك َأْن َتَْعَل ُكلَّ َقَضاٍء  ِمْن قـَ
َقَضْيَتُه ِل َخْياً “ ]أخرجه ابن ماجة وصححه 

اللبان [ 

رَْتدُّ َوَنِعيًما َل  “ اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك ِإميَاًنا َل يـَ
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ٍد ِف َأْعَلى َجنَِّة اخْلُْلِد “ ]رواه  َقَة ُمَمَّ َفُد َوُمرَافـَ نـْ يـَ
أحد وحسنه اللبان [ 

اَلْمِر  ِف  الثََّباَت  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  اللَُّهمَّ   “
رَْحَِتَك  ُمْوِجَباِت  وََأْسَأُلَك  الرُّْشِد  َعَلى  َة  وَالَعزميَْ
َوُحْسَن  ِنْعَمِتَك  ُشْكَر  وََأْسَأُلَك  َمْغِفرَِتَك  َوَعزَاِئَم 
َصاِدقًا  َوِلَسانًا  َسِلْيمًا  ْلًبا  قـَ وََأْسَأُلَك  ِعَباَدِتَك 
َشرِّ  ِمْن  ِبَك  وََأُعوُذ  ْعَلُم  تـَ َما  َخْيِ  ِمْن  وََأْسَأُلَك 
ُم  َعالَّ أَْنَت  إِنََّك  ْعَلُم  تـَ ِلَما  ْغِفرَُك  وََأْستـَ ْعَلُم  تـَ َما 
الُغُيوِب “ ]رواه الطبان وصححه اللبان [   
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ْنيَا  “ اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك الَعْفَو وَالَعاِفَيَة ِف الدُّ
وَاآلِخرَِة  اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك الَعْفَو وَالَعاِفَيَة ِف ِدْيِن 
ْر َعْورَاِت وَآِمْن  َياَي وََأْهِلي َوَماِل  اللَُّهمَّ اْستـُ َوُدنـْ
ْيِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي  َرْوَعاِت  اللَُّهمَّ اْحِفْظِن ِمْن بـَ
ْوِقي وََأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك  َوَعْن ميٍْيِن َوَعْن ِشَاِل َوِمْن فـَ
ُأْغَتاَل ِمْن َتِْت “ ]رواه أبو داود وصححه  َأْن 

اللبان [  

َمُد،  “اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك َيا َاللَُّ اْلََحُد الصَّ
الَِّذي َلْ َيِلْد وََلْ ُيوَلْد، وََلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد، َأْن 
ْغِفَر ِل ُذُنوِب، إِنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم” ]رواه  تـَ

أبوداود وصححه اللبان[ 
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“ اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك ِبَأنِّ َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت 
َيِلْد  ي َلْ  َمُد الذِّ إَِلَه ِإلَّ أَْنَت اَلَحُد الصَّ هللا َل 
وََلْ ُيوَلْد وََلْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحد “ ]رواه أبو داود 

وصححه اللبان [ 

“اللَُّهمَّ ِإنِّ َأْسَأُلَك ِبَأنَّ َلَك اْلَْمُد، َل إَِلَه 
َموَاِت وَاْلَْرِض، َيا َذا  ِإلَّ أَْنَت اْلَمنَّاُن، َبِديُع السَّ
يُّوُم” ]رواه أبوداود  اْلَاَلِل وَاْلِْكرَاِم، َيا َحيُّ َيا قـَ

وصححه اللبان[

َل  اَلْمُد  َلَك  ِبَأنَّ  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  اللَُّهمَّ   “
َمواِت  إَِلَه ِإلَّ أَْنَت َيا َحنَّاُن َيا َمنَّاُن َيا َبِدْيُع السَّ
أحد  ]رواه   “ وَاِلْكرَاِم  اَلاَلِل  َذا  َيا  وَاَلْرِض 
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وصححه اللبان [  

ْرَك  َوتـَ رَاِت  اخَليـْ ِفْعَل  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  “اللَُّهمَّ 
ِبِعَباِدَك  َأرَْدَت  َوِإَذا  امَلَساِكْيَ  َوُحبَّ  املُْنَكرَاِت 
َر َمْفُتون” ]رواه الرتمذي  َنًة َفاْقِبْضِن إِلَْيَك َغيـْ ِفتـْ

وصححه اللبان [ 

“ اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدرَِتَك َعَلى اخْلَْلِق 
َوفَِّن ِإَذا َعِلْمَت  رًا ِل َوتـَ َأْحِيِن َما َعِلْمَت اْلََياَة َخيـْ
رًا ِل اللَُّهمَّ وََأْسَأُلَك َخْشَيَتَك ِف اْلَغْيِب  اْلَوَفاَة َخيـْ
َهاَدِة وََأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَقِّ ِف الرَِّضا وَاْلَغَضِب  وَالشَّ
َنِعيًما  اْلَفْقِر وَاْلِغَن وََأْسَأُلَك  اْلَقْصَد ِف  وََأْسَأُلَك 
وََأْسَأُلَك  َقِطُع  نـْ تـَ َل  َعْيٍ  رََّة  قـُ وََأْسَأُلَك  َفُد  نـْ يـَ َل 
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ْعَد  بـَ اْلَعْيِش  رَْد  بـَ وََأْسَأُلَك  اْلَقَضاِء  ْعَد  بـَ الرَِّضاَء 
ْوَق  َة النََّظِر ِإَل َوْجِهَك وَالشَّ اْلَمْوِت وََأْسَأُلَك َلذَّ
ُمِضلٍَّة  َنٍة  ِفتـْ َوَل  ُمِضرٍَّة  َضرَّاَء  َغْيِ  ِف  ِلَقاِئَك  ِإَل 
اللَُّهمَّ زَيِّنَّا ِبزِيَنِة اْلِميَاِن وَاْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن “ 

]رواه النسائي وصححه اللبان[ 

“ اللَُّهمَّ اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َتُوُل ِبِه 
لُِّغَنا ِبِه  بـَ ْيَ َمَعاِصيَك ، َوِمْن َطاَعِتَك َما تـُ َنا َوبـَ نـَ يـْ بـَ
َنا ُمِصيَباِت  َهوُِّن ِبِه َعَليـْ َجنََّتَك ، َوِمَن اْلَيِقِي َما تـُ
وَِّتَنا َما  َيا ، َوَمتِّْعَنا ِبَأْسَاِعَنا ، وَأَْبَصارَِنا ، َوقـُ نـْ الدُّ
َنا ، وَاْجَعْلُه اْلوَاِرَث ِمنَّا ، وَاْجَعْل َثْأرََنا َعَلى  ْيتـَ َأْحيـَ
َمْن َظَلَمَنا ، وَاْنُصرَْنا َعَلى َمْن َعاَداَنا ، َول َتَْعْل 
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َر َهَِّنا ،  َيا َأْكبـَ نـْ َنا ِف ِديِنَنا ، َول َتَْعِل الدُّ ُمِصيَبتـَ
رَْحَُنا  َنا َمْن ل يـَ َلَغ ِعْلِمَنا ، َول ُتَسلِّْط َعَليـْ َول َمبـْ

“ ]رواه الرتمذي وحسنه اللبان [ 

َوَل  وَاْنُصْرِن  َعَلىَّ  ُتِعْن  َوَل  َأِعنِّ  َربِّ   “
وَاْهِدِن  َعَلىَّ  َتُْكْر  َوَل  ِل  وَاْمُكْر  َعَلىَّ  ْنُصْر  تـَ
َعَلىَّ  َغى  بـَ َمْن  َعَلى  وَاْنُصْرِن  ِل  اُلَدى  ْر  َوَيسِّ
اللَُّهمَّ اْجَعْلِن َلَك َشاِكرًا َلَك َذاِكرًا َلَك رَاِهًبا َلَك 
ْوَبِت  َقبَّْل تـَ ِمْطوَاًعا َلَك ُمِْبًتا إِلَْيَك َأوَّاهًا ُمِنيًبا َربِّ تـَ
ِت وَاْهِد  بِّْت ُحجَّ وَاْغِسْل َحْوَبِت وََأِجْب َدْعَوِتى َوثـَ
ْلِب “ ]رواه  ْد ِلَساِن وَاْسُلْل َسِخيَمَة قـَ ْلِب َوَسدِّ قـَ

أبوداود وصححه اللبان [ 
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اْلَمِّ ، وَاْلَزَِن  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإنِّ  اللَُّهمَّ   “
، وَاْلَعْجِز ، وَاْلَكَسِل ، وَاْلُْبِ وَاْلُبْخِل ، َوَضَلِع 

ْيِن ، َوَغَلَبِة الرَِّجاِل “ ]متفق عليه [  الدَّ

ِل،  رًا  َخيـْ اَلَياُة  َما َكاَنِت  َأْحِيِن  “اللَُّهمَّ 
رًا ِل” ]رواه البخاري[  َوفَِّن ِإَذا َكاَنِت الَوَفاُة َخيـْ َوتـَ

ْرَك  َوتـَ رَاِت  اخْلَيـْ ِفْعَل  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  “اللَُّهمَّ 
ْغِفَر ِل َوتـَرَْحَِن  اْلُمْنَكرَاِت َوُحبَّ اْلَمَساِكِي وََأْن تـَ
َأسَألك  مفتون  فتوفن غي  قوم  َنًة  ِفتـْ َأرَْدَت  َوِإَذا 
َقرُِّبِن  يـُ َعَمٍل  َوُحبَّ  َيُْبُك  َمْن  َوُحبَّ  َحبََّك 
وصححه  ِْمِذيُّ  وَالرتِّ َأْحَُد  ]َروَاُه   .“ ُحبَِّك  ِإَل 

اللبان[ 
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ْع ِل ِف َداِري،  »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب، َوَوسِّ
وحسنه  الرتمذي  ]رواه  َتِن«  َرزَقـْ ِفيَما  ِل  َوَباِرْك 

اللبان [ 

َسَخِطَك،  ِمْن  ِبِرَضاَك  َأُعوُذ  »اللُهمَّ 
ِمْنَك  ِبَك  وََأُعوُذ  ُعُقوَبِتَك،  ِمْن  َوبَُِعاَفاِتَك 
َعَلى  ْيَت  نـَ أَثـْ َكَما  أَْنَت  َعَلْيَك  َناًء  ثـَ ُأْحِصي  َل 

ْفِسَك« ]رواه مسلم [  نـَ

َأَمِتَك،  اْبُن  َعْبِدَك  اْبُن  َعْبُدَك  ِإنِّ  »اللَُّهمَّ 
ِفَّ  َعْدٌل  ُحْكُمَك،  ِفَّ  َماٍض  ِبَيِدَك،  َناِصَيِت 
ِبِه  َلَك، َسَّْيَت  ُهَو  اْسٍم  ِبُكلِّ  َأْسَأُلَك  َقَضاُؤَك، 
زَْلَتُه ِف ِكَتاِبَك، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن  ْفَسَك، َأْو أَنـْ نـَ
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ْرَت ِبِه ِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك،  َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأثـَ
ْلِب، َوُنوَر َبَصرِي، َوِجاَلَء  َأْن َتَْعَل اْلُقرْآَن رَِبيَع قـَ
ُحْزِن، َوَذَهاَب َهِّي « رواه ابن حبان وصححه 

اللبان 

أَْنَت  ِإلَّ  إَِله  ل   ، َربِّ  أَْنَت  اللَُّهمَّ   «
ووْعِدَك  عْهِدَك  على  وأََنا   ، َعْبُدَك  وأََنا  َخَلْقَتن 
ْعُت ،  ما اْسَتَطْعُت ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ما صنـَ
أَبوُء َلَك ِبِنْعمِتَك عَلَي ، وأَُبوُء بَذْنب َفاْغِفْر ل ، 
ُنوِب ِإلَّ أَْنَت . « رواه البخاري  َفِإنَُّه ل يْغِفُر الذُّ

*****
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ހެނުދާނިއ ހީަވުރގެ ުދޢާތަކާިއ ިޛކުރުތައް:-

ކޮންމެ   : )އެއްފަހަރު  الكرسي   آية   *
ނަމާދަކަށްފަހު(  

* سورة اإلخلص އިާއ سورة الفلق އިާއ 

سورة الناس )އެއްފަހަރު : ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު( 

َنا،  َأْمَسيـْ َوِبَك  َأْصَبْحَنا،  ِبَك  »اللَُّهمَّ   *

النُُّشوُر«  َوِإَلْيَك  نَُوُت،  َوِبَك  َنَْيا،  َوِبَك 
)އެއްފަހަރު : ހަމައެކިަނ ހެނދުނު( 

َوِبَك  َأْصَبْحَنا  َوِبَك  َنا  َأْمَسيـْ ِبَك  * اللَُّهمَّ 
 : )އެއްފަހަރު  النُُّشوُر   َوِإَلْيَك  نَُوُت  َوِبَك  َنَْيا 
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ހަމައެކިަނ ހީަވރު( 

* » َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك لِلِ ، َواحْلَْمُد 

لِلِ اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا، َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك 
َربِّ  َقِديٌر،  َشْيٍء  َعَلى ُكلِّ  َوُهَو  احْلَْمُد  َوَلُه 
ْعَدُه،   َر َما بـَ َر َما ِف َهَذ الَيوِم، َوَخيـْ َأْسَأُلَك َخيـْ
َما  َوَشرِّ  الَيوِم،  َهَذ  ِف  َما  َشرِّ  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ 
ْعَدُه، َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َوُسوِء اْلِكَبِ،  بـَ
َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب ِف النَّاِر َوَعَذاٍب ِف 

اْلَقْبِ « )އެއްފަހަރު : ހަމައެކިަނ ހެނދުނު( 

َنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك لِلِ َواحْلَْمُد لِلَِّ  * »َأْمَسيـْ

اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا، َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك 
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َربِّ  َقِديٌر،  َشْيٍء  َعَلى ُكلِّ  َوُهَو  احْلَْمُد  َوَلُه 
ْعَدَها،  َر َما بـَ َلِة َوَخيـْ َر َما ِف َهِذِه اللَّيـْ َأْسَأُلَك َخيـْ
َلِة َوَشرِّ َما  َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِف َهِذِه اللَّيـْ
ْعَدَها، َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َوُسوِء اْلِكَبِ،  بـَ
َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب ِف النَّاِر َوَعَذاٍب ِف 

اْلَقْبِ« )އެއްފަހަރު : ހަމައެކިަނ ހީަވރު( 

وََكِلَمِة  اإِلْسَلِم  ِفْطَرِة  َعَلى  َأْصَبْحَنا   *

َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  ٍد  ُمَمَّ َنِبيَِّنا  َوُسنَِّة  اإِلْخَلِص 
ًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن  رَاِهْيَم َحِنيـْ َنا ِإبـْ َوَسلََّم َوِملَِّة َأِبيـْ
ِمَن امُلْشرِِكنْيَ )އެއްފަހަރު : ހަމައެކިަނ ހެނދުނު( 

وََكِلَمِة  اإِلْسَلِم  ِفْطَرِة  َعَلى  َنا  َأْمَسيـْ  *
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َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  ٍد  ُمَمَّ َنِبيَِّنا  َوُسنَِّة  اإِلْخَلِص 
ًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن  رَاِهْيَم َحِنيـْ َنا ِإبـْ َوَسلََّم َوِملَِّة َأِبيـْ
ِمَن امُلْشرِِكنْيَ )އެއްފަހަރު : ހަމައެކިަނ ހީަވރު( 

* اللَُّهمَّ َأْنَت َربِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َخَلْقَتِن 
َما  َوَوْعِدَك  َعْهِدَك  َعَلى  َوَأَنا  َعْبُدَك،  َوَأَنا 
ْعُت، َأُبوُء  اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنـَ
، َوَأُبوُء َلَك ِبَذْنِب َفاْغِفْر ِل،  َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ
 : َأْنَت  )އެއްފަހަރު  ُنوَب ِإالَّ  ْغِفُر الذُّ َفِإنَُّه اَل يـَ

ހެނދުނިާއ ހީަވރު( 

َعاِلَ  َواَلْرِض  َمَواِت  السَّ َفاِطَر  اللَُّهمَّ   *

َهاَدِة اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َربَّ ُكلِّ َشْيٍء  الَغْيِب َوالشَّ
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َوِمْن َشرِّ  ْفِسي،  نـَ َشرِّ  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  َوَمِليَكُه، 
ْفِسي  نـَ َعَلى  َتَِف  َأقـْ َوَأْن  َوِشرِْكِه،  ْيَطاِن  الشَّ
ُسوًءا َأْو َأُجرَُّه ِإَل ُمْسِلٍم )އެއްފަހަރު : ހެނދުނިާއ 

ހީަވރު( 

َيا  نـْ الدُّ ِف  اْلَعاِفَيَة  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  »اللَُّهمَّ   *

َواْلَعاِفَيَة ِف  اْلَعْفَو  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  اللَُّهمَّ  َواآْلِخَرِة، 
ْر َعْورَاِت  َياَي َوَأْهِلي َوَماِل، اللَُّهمَّ اْستـُ ِديِن َوُدنـْ
 ، َيَديَّ نْيِ  بـَ ِمْن  اْحَفْظِن  اللَُّهمَّ  َرْوَعاِت،  َوآِمْن 
َوِمْن  ِشَاِل،  َوَعْن  َيِيِن،  َوَعْن  َخْلِفي،  َوِمْن 
َتِْت«  ِمْن  ُأْغَتاَل  َأْن  ِبَعَظَمِتَك  َوَأُعوُذ  ْوِقي،  فـَ

)އެއްފަހަރު : ހެނދުނިާއ ހީަވރު(  
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 ، َأْستَـِغـْيُث  بِـَرْحَـِتَك  يّـوُم  قـَ يا  َحـيُّ  َيا    *
ْفـِسي  َأْصِلـْح ل َشـْأنـي ُكلَّـُه ، َوال َتِكْلـِن ِإَل نـَ

َطـْرَفَة َعـنْيٍ )އެއްފަހަރު : ހެނދުނިާއ ހީަވރު( 

* “اللَُّهمَّ َعاِفِن ِف َبَدِن، اللَُّهمَّ َعاِفِن ِف 

َسِْعي، اللَُّهمَّ َعاِفِن ِف َبَصِري، اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت” 
“اللَُّهمَّ ِإنِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، اللَُّهمَّ 
ِإنِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ، اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت” 

)ިތންފަހަރު : ހެނދުނިާއ ހީަވރު(  

* ُسْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا 

 : ْفِسِه َوزَِنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماِتِه )ިތންފަހަރު  نـَ
ހަމައެކިަނ ހެނދުނު( 
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َوِرْزًقا  َناِفًعا،  ِعْلًما  َأْسَأُلَك  ِإنِّ  »اللَُّهمَّ   *

ނަމާދުން  )ފިަތްސ  َقبًَّل«  ُمتـَ َوَعَمًل  َطيًِّبا، 
ަސލާމިްދނުމަށްފަހު އެއްފަހަރު( 

* ِبْسِم هللِا الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اْسِِه َشْيٌء، 
ِميُع اْلَعِليُم  َماِء، َوُهَو السَّ ِف اْلَْرِض، َواَل ِف السَّ

)ިތންފަހަރު : ހެނދުނިާއ ހީަވރު( 

*  اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه 
ُر  اْلَيـْ ِبَيِدِه  َوُيِيُت،  ُيِْيي  احْلَْمُد،  َوَلُه  اْلُمْلُك 
َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، )ފިަތްސ ނަމާދަށްފަހު 

ަސތޭކަ ފަހަރު(  
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 : ފަހަރު  )ަސތޭކަ  َوِبَْمِدِه  هللِا  ُسْبَحاَن   *

ހެނދުނިާއ ހީަވރު( 

*  اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه 

املُْلُك َوَلُه احَلْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، 
)ަސތޭކަ ފަހަރު : ހެނދުނިާއ ހީަވރު( 

ٍد  ًنا َوِبَُحمَّ *  َرِضْيُت ِباهلِل رَبَّا َوِباإِلْسَلِم ِديـْ
َنِبيًّا )އެއްފަހަރު : ހެނދުނިާއ ހީަވރު(   

َلُه،  َشرِيَك  اَل  َوْحَدُه  هللُا  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل    *

َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، ُيِْيي َوُيِيُت، َوُهَو َعَلى 
ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، )ފިަތްސ ނަމާދަށްފަހު ިދހަފަހަރު  
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އިަދ  މަޣިްރބު ނަމާދަށްފަހު ިދހަފަހަރު( 

*  ُسْبَحاَن هللِا އިާއ  احَلْمُد لِلِ  އިާއ  اَل 

ُر  )ަސތޭކަ ފަހަރު :  ِإَلَه ِإالَّ هللاُ  އިާއ  هللُا َأْكبـَ
ހެނދުނިާއ ހީަވރު( 

* َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما 
َخَلَق، )ިތންފަހަރު : ހަމައެކިަނ ހީަވރު( 

*****
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ިންނމްުނ

ޤްަޞދުކިުރ  ިލޔަން  ިމފޮތުގިައ  ިމިހާސބުން 

ިމފޮތުގެ  ދުޢާއީަކ  ިނމީުނއެވެ.  ިލޔެ  ިމންވަރަށް 

ީދނުގިައ  ގޮތް  ޢުމްރާކުރާނެ  ޙައްޖިާއ  ަސބަބުން 

އުނގެނުމުގެ  ިމންވަރަށް  އިައްސފިައވާ  ާސިބތުވެ 

هللا  އެންމެންނަށް  އަޅަމެން  ހެޔޮތައީުފޤު 

އަހަރުމެން  ތަޢާލާ  هللا  އިަދ  ިމންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 

ފިުރގެންވާ  ދަރުމިައން  ޘަވާބިާއ  އެންމެންނަށް 

ޢުމްރާއަކިާއ މަބްރޫރު ޙައްޖެއް ިމންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

وصلى هللا على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أمجعني

*****


