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 ސަޢީދު هللا ޢަބްދު  އިބްނުފޮތް އެކުލަވާލީ : 
 އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން  މުރާޖިޢާ ކުރީ : 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސާމިރާ             

             



 ފެށުމުގެ ބަސް 

 
احلمد هلل احلكيم العليم، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. 

 عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين.اللهم صل وسلم على 
ކަމާ ގުޭޅ ބައްާޔއި މުޞީބާތުގެ އެކިެއކި ޙާލަތްތަކުަގއި ދިމާވެދާނެ ކަން ގައި ެއކުލެިވގެންވަީނ،މި ފޮތު

ެކވެ. ިމ ދުޢާތައް ނަގާަފއިވަނީ ކީރިިތ ޤުރުއާނާިއ ސުންނަތުންނެވެ. ސުންނަތުން ދުޢާތައް ކާިއ ދުޢާތަކެޒިކުރުތަކަ 
 ނެގުމުަގއި، ދުޢާގެ ލަފުޒު ަނާގ ޙަދީޘެއްގެ ަޞއްޙަކަން ކަަށަވރުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަަސއްކަތްކޮށްަފއިވާެނއެވެ. 

ފަރެްނސް ދީފައިވާނީ، ިރވާކުަރްއވާފައިވާ ފޮާތއި ޙަދީޘް ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ޙަދީޘެއްެގވެސް ރި
ފައެއް ުނވާނެެއވެ. އެހެނީ ޞަޙީޙު ބުޚާރީ މުސްލިމުގެ ޙަދީޘްތަކުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކޮށް ޞަޙީޙު ބުޚާރީ އާއި ޞަޙީޙު

 ޙަީދޘްތަކަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަެކއްަކމަށް، އުންމަތުގެ ގިނަ ަބއެްއަވނީ އެއްބަްސވެފަެއވެ.  މުސްލިމުގެ އާއި ޞަޙީޙު

މުސްލިމުގައި ނުހިމެނޭ ޙަދީޘެއްނަމަ، ކޮންމެ ޙަދީޘެއްެގވެސް ދެ  ޞަޙީހު ބުޚާރީ އާއި ޞަީޙޙު

ބަސްފުޅުތަކަށް  ރިފަރެންސެއް ދީފައިވާެނެއވެ. އަދި އެއީ ަޞއްޙަ ިރވާޔަެތއްތޯ ބެލުމަށް ޢިލްމުެވރިންގެ

ެގ  أمحد شاكرއާިއ  شعيب األرنؤوطއާއި  األبلاينރުޖޫޢަވެފައިވާެނއެވެ. މަިއގަނޑު ގޮެތްއގައި ބެލިަފއިވާނީ 

 ބަސްފުޅުތަކަށެވެ. 

ބައެއް ބޭފުޅުން މި ފޮތް ބޭނުން ކުރައްާވއިރު، އެ ބޭފުޅަުކ އާންމުކޮށް ކުރަްއވާ ދުޢާއަާކއި، ބަެއްއ 
 ފެނިދާނެއެވެ. އެހެން ދިމާވަނީ ކޮންމެ ޙަދީޘެއްގެ ގިނަ ފޮތްތަކުގައި ތަުކގައި ުކޑަ ތަފާތެއް ހުންނާތީދުޢާތަކުގެ ލަފުޒު

 ތަުކގެ ކުދި ތަފާތުތަކާއެކު ިރވާވެަފއިވާީތެއވެ. މިފަދައިން ފެންނަ ތަފާތުތަކަކީ ދުޢާގެ ގިނަ ރާވީންގެ ފަރާތުން، ލަފުޒު
ރެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގެ ޤަވާޢިދަކާ ފުށުނާރާނަމަ އަސަނުވަތަ ޝަރީޢަތު މާނައަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާ

 ޣާއަކުންވެސް ދުޢާކުެރވޭނެެއވެ. ޞީވާރިދުވެަފއިވާ ކޮންމެ 
އަްލއުސްާތޛާ ފާޠިމަތު ައއްަޝއިޚް ުމޙައްމަދު ސިނާނާއި ޓަަކއި ތުގައި މުރާޖިޢާކޮށް ދެްއވިކަމަށްމި ފޮ

ކުށް ފާހަގަޮކށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށްެވސް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ޝުކުރު މްލާއި. އަދި ސާމިރާއަށް ޝުކުރު ދަންނަަވމެވެ
 ދަންނަވަމެވެ. 

އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި هللا ޓަަކއި މާތް ފީޤު ދެއްވިކަމަށް ކުރުމުގެ ތައުފުރިހަމަ  މި މަސައްކަތް
ގެ هللا ފީޤު ދެއްވުން އެދި މާތް ތައު ރިކަމާއި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށްތެންތެިރންނަށް އިޚްލާޞްއަޅުގަނޑާއި ތިޔަ ކިޔު

 ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަެމވެ. 
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 ދުޢާތަކާއި  ބައެއްއެކިއެކި ޙާލަތްތަކާ ގުޅޭ ބަލީގެ 
 މާނަ  ޒިކުރުތަކާއި އޭގެ

 

 ތަނަކަށް ތަދުވާނަމަ ކިޔާ ދުޢާ : 

 ެށވެ. އަދި ކިޔާށެވެ. ތަުނގައި އަތްއަޅާ ތަުދވާ ތިބާގެ ހަިށގަނޑުން

 ފަހަރު(   3) ، بِاْسِم اللِ  »

 [ ގެ އިސްމުުފޅުން )ފަށަެމވެ.(هللا ]މާނައީ 

ِ، َوُقْدَرتِِه ِمْن َشر ދެން ކިޔާނީ،  ةِ اَّللَّ ُعوُذ بِِعزَّ
َ
ِجدُ  أ

َ
َحاِذُر  َما أ

ُ
 «ފަހަުރ( 7)  (1)«وَأ

ނުަބިއކަމުންނާއި އަދި ިމއަޅާ ބިރުަގންަނ  ތަކުގެަކން ެޖހިަފއިމިވާިމއަޅާއަށް މާނައީ ]
ތްތެރިކަމާއި ޤުުދރަތްތެރިކަން ޒަިޢއްެގ هللا ދުރުކޮށްދެްއވުމަށް، ކަންތަކުގެ ުނބައިކަުމްނ 

  [ދަްނނަވަެމވެ.)މެދުެވރިކޮށް( 
 

 ޝިފާއަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ ބަލިތަކުން 

َس  »
ْ
ْذِهِب اْْلَأ

َ
اِِف، الَ ِشَفاَء إاِلَّ ِشَفاُؤَك، اللَُّهمَّ َربَّ انلَّاِس، أ نَْت الشَّ

َ
، اْشِفِه وَأ

  (2)« ِشَفاًء الَ ُيَغاِدُر َسَقًما

ނގަޫދ ބަީލގެ އު ވެރި ރަސްކަލާކޮ! މީސްތަކުންގެ އަޅުގެ ވެރި ަރސްކަލާކޮ! މާނައީ ]
ިއބަަރސްކަލާނގެއީ ޝިފާ ެދްއވާ ރަސްކަލާނގެެއވެ.  .ފިއްަލވާނޭދވެ. އަދި ޝިފާ ދެްއވާނޭދވެ

ބަލީގެ ެއންމެހާ އުނަދގުލެްއ ވެ. ުނވެއެ  އެއް ެދްއވަިއފި ޝިާފެއއް ޫނނީ ިޝފާ އިބަރަސްކަލާނގެ
 [ފަދަ ިޝފާެއއް ެދްއވާނޭދވެ.ފިލާދާ

                                                 
އި ގަ سنن ابن ماجه އަދި މިއީ  ނަންބަރު ޙަދީޘް. 3522ގެ  سنن ابن ماجه ނަންބަރު ޙަދީޘް.  2202ގެ  صحيح مسلم - 1

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. شعيب األرنؤوطކަމަށް ޞައްޙަ ލަުފޒުގެންނަވާފައިވާ ލަފުޒެވެ. މި 
  ނަންބަރު ޙަދީޘް. 1619ގެ  سنن ابن ماجه ނަންބަރު ޙަދީޘް.  5742ގެ  صحيح ابلخاري - 2
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  ކުެރވިާދނެެއވެ. ުދޢާވެސް މިއެދިއަށް ިޝފާ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އެެހން މީހަކަށް،
 

 ކިޔުން އެދެވިގެންވާ ޒިކުރު ބަލިހާލު ބޮޑުވެފައިވާ މީހާ 

ُ اَل َشِيَك ََلُ، » ُ وَْحَدهُ، اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ ، اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ ْكََبُ
َ
ُ أ ُ وَاَّللَّ اَل  اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

ُ ََلُ الُْملُْك  ِ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ ةَ إاِلَّ بِاَّللَّ ، َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ ُ َْمُد، اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ   (1)« َوََلُ اْلْ

އެެހން އިލާހަކު ުނެވއެެވ. އަިދ )ޙައްުޤެވގެން އަޅުކަްނވެޭވ(  ފިަޔވާهللا  މާނައީ ]
އެެހްނ އިލާހަކު ނުެވެއވެ. )ަޙއްުޤެވެގން އަޅުކަްނވެޭވ( ފިޔަވާ هللا ެއވެ. هللا އެންމެ ޮބޑީ 

އެެހން އިލާހަުކ )ޙައްުޤެވގެން އަޅުަކްނވެޭވ( ފިޔަާވ هللا އެކަލާނެގއީ ެއއްކަުއވަްނތަ އިލާހެވެ. 
)ޙައްުޤވެެގން އަޅުަކންެވޭވ( ފިަޔވާ هللا ނުެވއެެވ. އަދި އެކަލާނގެއަށް ަބިއވެިރއަކު ނުެވއެެވ. 

ކަެމއް މިލްކުެވވޮިޑގެްނެވއެެވ. އަިދ އެކަާލނެގއަށް ހުިރހާ ވެރިއެހެން އިލާހަކު ުނވެެއވެ. 
ެއހެން އިާލހަުކ )ޙައްުޤެވގެން އަޅުަކންެވވޭ( ފިޔަވާ هللا  އެކަލާނެގއަށް ޙަމްދު ލިިބވޮިޑގެްނެވއެެވ.

 ނުަބއިކަންކަމުން  އެބަީހ، ހެޔޮކަމެްއ ކުރުުމގެ އަދިބާެރއް، )ނުެވއެެވ. އެްއވެސް ާއރެްއ 
ގެ ޙަްޟަރތުން ނޫނީ ލިބުެމއް هللا ( މާތް ާބރެއް  ދުރުހެލިވުުމގެ އަދި ކަެމއް ބަދަލުކުރުުމގެ

  [ނުެވއެެވ.

 ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކަން ދެއްވުންއެދި ކުރާ ދުޢާ  ނުރައްކާތެރި 

ْسَقامِ  »
َ
َُذاِم، َوِمْن َسيرئِ اْْل ُُنوِن، َواْلْ ُعوُذ بَِك ِمَن الََبَِص، وَاْلْ

َ
  (2)« اللَُّهمَّ إِِّنر أ

ބަަރސް ބައްޔާިއ، މޮަޔވުމުެގ ބައްާޔިއ،  ބޮޑުުކރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!އްަދވާ ހަމާނައީ ]
އެދި ދެްއވުން  ުދރުކޮށްމިއަޅާ،  ބަލިތަކުން އެންމެާހ ނުަބއިބަލިންނާިއ ައދި  ޖުޒާމު

  [އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްަރތުގައި ަދންަނވަމެެވ.

                                                 
ޙަދީޘެއްކަމަށް  ޞައްޙަ މިއީ ނަންބަރު ޙަދީޘް. 3794ގެ  سنن ابن ماجه ނަންބަރު ޙަދީޘް.  3430ގެ  سنن الرتمذي - 1

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاين
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاينމިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް  ނަންބަރު ޙަދީޘް.  1554ގެ  سنن أيب داود - 2
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 މީދު ގެއްލިފައިވާ މީހާ ކުރާ ދުޢާ ބަލީގެ ސަބަބުން ޙަޔާތާމެދު އުއް 

ْْعَ  »
َ
ِْقِِن بِالرَّفِيِق اْل

ْ
ْل

َ
  (1)« اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل وَارََْحِِْن، وَأ

ިމައޅާއަށް ާފފަ ުފއްސަާވނދޭވެ. އަިދ  އްަދވާ ބޮޑުުކރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!ހަމާނައީ ]
މިއަޅާ ަބއްދަލުކޮށް އާ  ( 2)އަދި މަިތެވރި ަރޙްމަތްތެރިޔާމިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް ަލއްާވނދޭެވ. 

 [ދެއްާވނޭދވެ.

 
 ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ކަމަކުން މުސީބާތެއް ފެނުމުން، އެފަދަ ބައްޔެއް، މީހަކަށް ޖެހިފައިވާ 

 ކުރާ ދުޢާ 

ْن َخلََق  » لَِِن َْعَ َكثرٍِي ِممَّ ا اْبَتََلَك بِِه، َوفَضَّ ِي ََعفَاِِّن ِممَّ ِ اَّلَّ َْمُد َّلِلَّ اْلْ
  (3)«َتْفِضيًَل 

ުމޞީބާތުން،  ޖެހިަފއިެއވާއޭާނއަށް  ،ކުރަމެވެ. އެކަލާނގެއީ  އަށް ޙަމްދުهللا ]މާނައީ 
ނިޢުމަތް ދެްއވި ރަސްކަލާނގެެއވެ. އަދި އެކަާލނގެ ޚަލްޤުކުރަްއާވފަިއާވ  (4)މިއަޅާއަށް ާޢފިޔަތުގެ 

 [މަތިެވރި ުކރެްއވިެއވެ.މިއަޅާ ުކރެްއވުަމކުން  މަތިވެރި ،ށްގިނަ ޚަލްޤުތަކުންެގ މަްއޗަ
 

                                                 
އި ގަ سنن الرتمذيނަންބަރު ޙަދީޘް. އަދި މިއީ  3496ގެ  سنن الرتمذيނަންބަރު ޙަދީޘް.  4440ގެ  صحيح ابلخاري - 1

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاينކަމަށް ޞައްޙަގެންނަވާފައިވާ ލަފުޒެވެ. މި ލަުފޒާއެކު މި ޙަދީޘް 
އާ ބައްދަލުކުރުމަށް هللا މި ޒިކުރުގައި "މަތިވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔާ އާ ބައްދަލު" ކުރެއްވުމަށް ކުރާ ދުޢާގެ މުރާދަކީ، މާތް  - 2

ބައްދަލުކުރުމަށް ދުޢާުކރުން ކަމުގައި، އަދި ރަސޫލުްނނާ ނަބިއްޔުންނާއި ާޞލިޙުންނާ ކުރާ ދުޢާއެއް ކަމުގައި، އަދި ސުވަރުގެ އާ 
މިތަނުން އެމީހަކު ބޭނުން މުރާދެއް ، ހެސް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ފަކަމުގައިވެ  ުދޢާކުރުންޝަހީދުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް

  ހިތުގައި ބާއްވައިގެން ދުޢާކުރުމަުކން މައްސަލައެއް ނެތެވެ.
ހިެމނޭފަދައިްނ  األرنؤوط شعيبނަންބަރު ޙަދީޘް.  3431ގެ  سنن الرتمذيނަންބަރު ޙަދީޘް.  3892ގެ  سنن ابن ماجه  - 3

ތަޙްޤީޤުކުރެއްވި ބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ، މިއީ ވަރަށް ޟަޢީފު ޙަދީޘެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މި ޙަދީޘްގެ ރިވާޔަތްތައް  سنن ابن ماجه 
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  األبلاينގިނަކަން ބަޔާންކުރައްވާ މި ޙަދީޘް ޞަޙީޙު ލިޣައިރިހީގެ ދަރަޖައަށް ދާކަމުގައި 

ޢާފިޔަތަކީ ބޮޑެތި ކަންކަމުން ސަލާމަތްތެރިކަން ދެއްވުމެވެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ، ބޮޑެތި ބަލިތަކުންނާިއ،  - 4
ނަފްސަށާއި މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްުލންތަކުން ސަލާމަތްތެރިކަން ދެއްުވމަށެވެ. ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުގެ މާނައިގައިވެސް ބައެއް ފަހަރަށް 

 ކުރެވިފައި ހުރެއެވެ.  މިބަސް ތަރުޖަމާ
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 ޝިފާ ދެއްވުން އެދި ކުރާނެ ދުޢާ  އެހެންމީހަކަށް 

نَْت  » -1
َ
َفاُء، اَل ََكِشَف ََلُ إاِلَّ أ َس َربَّ انلَّاِس، بَِيِدَك الشر

ْ
  (1)« اْمَسِح اْْلَأ

އުނދަގޫ ިފއްލަާވނދޭެވ.  (ބަލީގެ)! މީސްތަކުްނެގ ވެިރރަސްކަލާކޮ] މާނައީ
އޭާނއަށް  ފިޔަވާއިަބރަސްކަލާނެގ ޝިފާދެްއވުްނވަނީ އިަބރަސްކަލާނގެ އަތްޕުޅުަގއެެވ. 

 [ެވއެެވ.ނުޝިފާދެްއވާނެ ފަރާެތއް 

 
ْو َعْْيِ َحاِسٍد،  » -2

َ
ٍء يُْؤِذيَك، ِمْن َشر ُُكر َنْفٍس أ ْرقِيَك، ِمْن ُُكر ََشْ

َ
بِاْسِم اللِ أ

ْرقِيَك 
َ
  (2)«الُل يَْشِفيَك بِاْسِم اللِ أ

ތިބާއަްށ  އެދެެމވެ.ތިާބއަށް ރައްކާތެރިކަމަށް  ގެ އިސްމުުފޅުގެ ބަރަކާތުންهللا ]މާނައީ 
 ޙަސަަދވެރި އަދި  ގެ ުނބައިކަމުްނާނއިއުނަދގޫާވ ކޮންމެ ކަމަުކންެނވެ. އަދި ކޮންމެ ަނފްސެއް 

ޅުެގ އިސްުމފުގެ هللا  ތިާބއަށް ޝިފާ ދެްއވުމަށް އެދެމެެވ.هللا  ކޮންމެ ލޮލެްއގެ ނުަބއިަކމުންނެެވ.
 [ށް އެދެމެވެ.ތިާބއަށް ރަްއކާތެރިކަމަ ބަރަކާތުން

 

بِاْسِم اللِ يَُْبِيَك، َوِمْن ُُكر َداٍء يَْشِفيَك، َوِمْن َشر َحاِسٍد إَِذا َحَسَد، َوَشر  » -3
  (3)«ُُكر ِذي َعْْيٍ 

އަިދ ތިބާ ބަރީއަކޮށްެދއްުވން އެދެެމވެ.  ގެ އިސްުމފުޅުގެ ަބރަކާތުންهللا ]މާނައީ 
ިރެއްއެގ ސަދަވެއަދި ޙަސަަދވެިރވެްއޖެ ޙަދެްއވުމަށް އެދެެމވެ. ކޮންމެ ބައްޔަކުން ިޝފާ 

 [ކަމެއްގެ ނުބަިއންެނވެ. އަދި ެއސްފީނާ އެކުެލވޭ ކޮންމެ ނުބައިކަުމންެނވެ.
 

 
                                                 

 ނަންބަރު ޙަދީޘް.  5744ގެ  صحيح ابلخاري - 1
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 3523ގެ  سنن ابن ماجه   ނަްނބަރު ޙަދީޘް. 2186ގެ  صحيح مسلم - 2
   ނަްނބަރު ޙަދީޘް. 2185ގެ  صحيح مسلم - 3
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 ށް ޒިޔާރަތްކުރާ ހިނދު ނުވަތަ ބައްދަލުވާ ހިނދު ކުރާ ދުޢާ ބަލިމީހަކަ 

َس  » -1
ْ
  (1)« َطُهوٌر إْن َشاَء اللُ  ،ال بَأ

)ތިކަުމެގ  ފުާޅއެކުއިާރދަهللا )ފިކުރުޮބޑުާވްނޖެހޭ ފަަދ( ކަެމއް ޫނނެވެ. މާނައީ ]
 [ސަބަބުން، ާފފަތަކުން( ޠާހިރުކުަރއްާވނެތެެވ.

 

َ الَْعِظيمَ  » -2 ُل اَّللَّ
َ
ْسأ

َ
ْن يَْشِفَيَك  ،َربَّ الَْعْرِش الَْعِظيمِ  ،أ

َ
  (2)« أ

 ގެ ަޙޟްރަތުގަިއ،هللا  މަތިވެިރވަންތަ  (3)،ގެ ެވރި ރައްބު މަިތވެރި ޢަްރޝީ] މާނައީ

 [ނޭދވެ.ނަވަެމވެ. ތިާބއަށް ޝިފާ ެދއްވާ ދަން މިއަޅާ 
 

 ކުރިމަތިވުމުން ކުރާ ދުޢާ އަދި ހިތްދަތިކަމެއް މުޞީބާތެއް 

ِ َوإِنَّا إََِلِْه َراِجُعونَ  » ْخلِْف ِِل َخرْيًا ِمْنَها ، إِنَّا َّلِلَّ
َ
ُجْرِِن ِِف ُمِصيَبِِت، وَأ

ْ
  (4)« اللُهمَّ أ

ައިދ  އަެށވެ.هللا ހަމަކަަށވަރުްނ އަޅަމެން މިލްކުވެ ވޮިޑގެްނވަނީ މާނައީ ]
 ޙަޟްރަތަެށވެ. ހައްަދވާ ބޮޑުުކރެްއވި ެއކަލާނގެއަޅަމެން އެނުބރި ރުޫޖޢަވާހުށީ ހަމަކަށަވަރުން 

އެކަމުެގ މުޞީބާތުގެ ސަބަބުން ިމއަޅާއަށް އަޖުރު ެދްއވާނދޭވެ. އަދި  އަާޅގެމި ނކޮ!ރަސްކަލާ
 [ނދޭެވ.ެދއްވާ ިމްނވަރުކޮށް  މިއަޅާއަށް ުވރެ ެހޔޮކަމެއްބަދަލުަގއި ެއއަށް

 
 

                                                 
   ނަންބަރު ޙަދީޘް. 3616ގެ  صحيح ابلخاري - 1
 األبلاينމިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް   ނަންބަރު ޙަދީޘް. 2138ގެ  مسند أمحدނަންބަރު ޙަދީޘް.  3106ގެ  سنن أيب داود - 2

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ކަށް ބޭނުންވާ ަކންތައްތައް، އުފައްދަާވ، އެކަންކަމުގެ ފައިދާ އެ މަޚްލޫޤަކަށް ރައްބުއަކީ، އެ މަޚްލޫޤެއް ހައްދަވާ، އެ މަޚްލޫޤަ - 3

 އެވެ.  هللا ލިބޭނެ ގޮތް ހެއްދެވި ފަރާތެވެ. ާޢލަމްތަކުގައިވާ އެންމެހާ އެއްޗެއްގެ ވެރި ރައްބަކީ މާތް 
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 918ގެ  صحيح مسلم - 4



 ދުޢާތައް  ބަލީގެ ޙާލަތްތަކާ ގުޅޭ
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 އެދޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން ކުރާ ޒިކުރު ހިތް

ِ اَْلْمُد   » اِْلَاُت َّلِله ِي بِنِْعَمتِه تَتِمُّ الصَّ   (1)« اَّلَّ

 އަށް ޙަމްުދ ހުއްެޓވެ. އެކަލާނެގއީ އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތެރިަކމުން ހެޔޮهللا ]މާނައީ 
 [ުފރިހަމަކޮށް ެދއްވާ ރަސްކަލާނގެެއވެ.ގޮތްތައް 

 
 ހިތްނޭދޭ ކަމެއް ނުވަތަ ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވުމުން ކުރާ ޒިކުރު 

ِ اَْلْمُد  »   (2)« َْعَ ُُكر َحالٍ َّلِله

 [އަށް ޙަމްދު ހުއްެޓވެ.هللا ޮކންމެ ޙާލެްއަގއިވެސް މާނައީ ]

 
 
 

                                                 
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاينމިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް  ނަންބަރު ޙަދީޘް. 3802ގެ  سنن ابن ماجه  - 1
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاينމިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް  ނަންބަރު ޙަދީޘް. 3802ގެ  سنن ابن ماجه  - 2



 ހަށިގަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާތައް
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 ކުރެވިދާނެ  އެދި ށް އްޙަތަ ޞި ފުރިހަމަ  ހަށިގަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި
 ބައެއް ޒިކުރުތަކާއި ދުޢާތަކާއި އޭގެ މާނަ 

 
ވާ ުދޢާތަކާއި ޒިކުރުަތކަކީ، ަރއްކާތެރިކަމަށް ެއދި ުނވަަތ  މިތިރީގަިއ ބަޔާންކޮްށފައި

ުދޢާތަކެވެ. ބަެއއް ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ުޢމަތަށް އެދި ކުެރވިދާނެކަަމށް، ިޞއްޙަުތގެ ނި ފުރިހަމަ 
ދުާނއި ަހވީރު ކިޔުްނ ސުންނަތްެވގެްނާވ ނމި ދުޢާތަކުގެ ތެޭރގައި ގިަނއިން ހިެމނިަފިއވާނީ ހެ

 އްވެްސ، އެ ދުޢާެއއްެގ މާަނއަށްދުޢާތަކެވެ. ނަަމވެސް، މިއިން ޮކންމެ ޒިކުރެްއ އަދި ުދޢާއެ 
ބެލުމަށްފަހު، ތިމާއަށް ެއވަގުތަުކ އެކަމެްއ ޭބނުްނވާނަަމ، ކޮންެމ ވަގުެތްއގަިއވެސް ިމ ދުޢާަތއް 

 ކުރެވިާދނެެއވެ. 
 

ِميُع  » َماءِ َوُهَو السَّ ْرِض َواَل ِِف السَّ
َ
ٌء ِِف اْْل ِي اَل يَُُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ ِ اَّلَّ ِمْسِب اَّللَّ

 ފަަހރު( 3 ދުާނިއ ހަވީރު ނ)ހެ  (1)« الَْعلِيمُ 

 އެކަލާނގެ  ަރއްކާތެރިކަމަށް އެދެެމވެ. ިއސްމުފުޅުގެ ަބރަކާތުންގެ هللا މާތް މާނައީ ]
ާވ އެއްެޗއްވެސް އަދި އުުޑގަިއވާ އެއްެޗއްވެސް ގެްއލުމެއް ނުޭދނެތެވެ. އިސްމުފުޅާއެކު ބިމުަގއި 

 [ޮވިޑގެްނވާ ަބއްލަާވ ވޮިޑގެްނވާ ރަސްކަލާނެގއެެވ. ައއްަސވާ އެކަާލނެގއީއަދި 

 

اِت ِمْن َشر َما َخلََق  » ِ اتلَّامَّ ُعوذُ بَِكلَِماِت اَّللَّ
َ
 ފަހަރު( 3ހަީވރު ދުާނއި ނހެ)  (2)« أ

 އެކަލާނގެ ަޚލްޤުކުރެްއިވ  ،(މެުދވެރިކޮށް) ކަލިމަފުޅުތައްގެ ުފރިަހމަ هللا ]މާނައީ 
   [ތަކެތީެގ ނުަބިއކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް މިއަޅާ އެދެެމވެ. އެންމެހާ

                                                 
ނަންބަރު ޙަދީޘް. މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް  3868ގެ  سنن ابن ماجه ނަންބަރު ޙަދީޘް.  3388ގެ  سنن الرتمذي - 1

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاين
 ނަންބަރު ޙަދީޘް.  3518ގެ  سنن ابن ماجه ނަންބަރު ޙަދީޘް.  2709ގެ  صحيح مسلم - 2



 ހަށިގަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާތައް
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لَُك الَْعْفَو وَالَْعافَِيَة  »
َ
ْسأ

َ
ْنَيا َواْْلِخَرةِ، اللَُّهمَّ إِِّنر أ لَُك الَْعافَِيَة ِِف ادلُّ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنر أ

ْهِِل َوَماِِل، 
َ
 ِِف ِديِِن َوُدْنَياَي وَأ

، َوِمْن َخلِِْف، اللَُّهمَّ اْسُُتْ َعْوَراِِت َوآِمْن َرْوََعِِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظِِن ِمْن بَْْيِ يَدَ  يَّ
ْغَتاَل ِمْن ََتِِْت 

ُ
ْن أ

َ
ُعوذُ بَِعَظَمتَِك أ

َ
ދުާނިއ ނ)ހެ  (1)«« وََعْن يَِميِِن، وََعْن ِشَماِِل، َوِمْن فَْوِِق، وَأ

 ހަވީުރ(
 ާއޚިރަތުަގިއ މިއަޅާއަްށ ދުނިޔެއާއި  ހައްަދވާޮބޑުުކރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!މާނައީ ]

 ހައްަދވާދެއްވުމަށް ިއބަރަސްކަާލނގެ ޙަޟްރަުތގައި ަދންަނވަމެެވ.  ނިޢުމަތް ( 2)ތުގެ ޢާފިޔަ
ިމއަޅާެގ ދުނިޔެީވ ކަންކަމާިއ ދީނީ ކަންކަާމިއ  ،މިއަާޅއަށް ބޮޑުކުެރއްިވ ރަސްކަލާޮކ!

އަހްލުެވރިްނގެ ކަންކަާމިއ އަދި މުދަލާގުޅޭ ކަންަކމުގައި ޢަފޫުކރެްއވުމާއި ޢާފިޔަތުގެ ނިޢުމަްތ 
 ދެއްވުމަށް އިބަރަސްކަާލނގެ ޙަޟްރަތުަގއި ަދްނނަވަެމވެ. 

 ެދއްާވނދޭވެ. އަިދ މިއަާޅގެ ޢަިއބުތައް ވަންަހނާކޮށް ހައްަދވާޮބޑުކުރެްއވި ރަްސކަލާކޮ!
 ހައްަދވާޮބޑުުކރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!މިއަޅާ ބިުރގަްނނަ ކަްނކަމުން އަމާންކޮށް ެދްއވާނޭދވެ. 

މިއަޅާެގ ކުރިމަތިްނނާިއ މިއަާޅގެ ފަހަތުްނާނއި ިމއަޅާެގ ކަނާތްަފރާތުންާނއި ިމއަޅާެގ 
އަިދ ރިކޮށް ދެއްާވނދޭެވ. ވާތްފަރާުތންާނއި މިއަާޅގެ މަތީން )އަންނަ ަކންކަމުން( މިއަޅާ ަރއްކާތެ

ކަންކަމުްނ،  ެގްއލުމަކުން( ަފނާކުރަިނވި)މިއަޅާގެ ދަށުން ިމއަޅާއަށް ނޭނގި ައއިސްދާނޭ 
 [މިއަޅާއަށް ރައްކާތެރިކަން ދެްއވުމަށް، އިަބރަސްކަލާނގެ މަިތވެރިަކން މެުދވެރިކޮށް ަދންަނވަމެެވ.

                                                 
 األبلاينނަންބަރު ޙަދީޘް. މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް  3872ގެ  سنن ابن ماجه  ނަންބަރު ޙަދީޘް. 5074ގެ  سنن أيب داود - 1

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ޢާފިޔަތުގެ ނިޢުމަތް ދެއްވުމަކީ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް އަދި މުޞީބާތާއި ބަލާތަކުން ސަލާމަތްވުން  - 2

ތު ކީ ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގައި ޢާފިޔަ މުޞީބާްތަތކުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަމީހަކަށް ދެއްވުމެވެ. ދުނިޔެވީ ބަލިތަކާއި هللا މާތް 
ލިބުމެވެ. އަދި މައިންބަފައިްނނާއި  މަތްވުމަކީ އާޚިރަތުގައި ޢާފިޔަތުދެއްވުމެވެ. ކަށްވަޅާއި ނަރަކައިގެ ޢަޛާބުން ސަލާ

 ލިބުމެވެ.  އެކަންކަމުގައި ޢާިފޔަތު އަނބިދަރިންނާއި މުދާ، މުީޞބާްތތަކުންނާއި ގެއްލުމާއި ބަލިން ަސލާމަތްވުމަކީ،



 ހަށިގަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާތައް
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ُعوذُ بَِك مِْن َزوَاِل  »
َ
ِل ََعفَِيتَِك، َوفَُجاَءةِ نِْقَمتَِك، وَََجِيِع اللُهمَّ إِِّنر أ نِْعَمتَِك، َوََتَوُّ

  (1)« َسَخِطَك 
އިބަރަސްކަލާނގެ ނިޢުމަތްތަްއ  އްަދވާ ޮބޑުކުރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!ހަ މާނައީ ]

ފިލައިިދއުމާިއ، އިަބރަސްކަލާނގެ ދެްއވި ޢާފިޔަުތގެ ނިޢުމަތް ނެތިދިއުާމިއ، އިބަރަސްކަލާނެގ 
ުކއްލިގޮތަކަށް ަބއްދަލުވުާމއި، ިއބަރަސްަކލާނގެ ެއންމެހާ ޯކފާެވޮވޑިގަތުމަކުްނ، ިމއަޅާ ޢުޤޫބާތް 

 ރައްކާތެރިކޮށް ދެްއވުމަްށ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަްޟރަތުގަިއ ދަންަނވަެމވެ."

 

اَل إََِلَ إاِلَّ  اللَُّهمَّ ََعفِِِن ِِف بََدِِّن، اللَُّهمَّ ََعفِِِن ِِف َسْمِِع، اللَُّهمَّ ََعفِِِن ِِف بَََصِي، »
نَْت 

َ
 ފަަހރު(  3ދުާނއި ަހީވރު ނ)ހެ  (2)«أ

ޢާފިޔަުތގެ ިނޢުމަްތ މިއަާޅގެ ހަށިަގނޑަށް  އްަދވާ ޮބޑުކުެރއްވި ރަސްކަލާކޮ!ހަ މާނައީ ]
 ިއވުމުަގއިމިއަޅާގެ  އްަދވާ ބޮޑުކުެރްއވި ރަސްކަލާކޮ!ދެްއވާނޭދވެ. ހަ )އެަބހީ ުފރިހަމަ ޞިްއަޙތު(

މިއަާޅގެ ެފނުމުަގއި ފުރިހަަމ  ްއދަވާ ބޮޑުުކެރއްވި ރަސްކަލާކޮ!ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތު ަލއްާވނދޭެވ. ހަ
 [ޢާފިޔަތު ލަްއވާނދޭެވ. ިއބަރަސްކަލާނެގ ފިަޔވާ ެއހެން އިާލހަކު ުނވެެއވެ.

 

حْ  »
َ
نَْت تََوفَّاَها، لََك َمَماُتَها َوََمَْياَها، إِْن أ

َ
َييَْتَها َفاْحَفْظَها، اللُهمَّ َخلَْقَت َنْفِِس وَأ

لَُك الَْعافَِيةَ 
َ
ْسأ

َ
َمتََّها فَاْغِفْر لََها، اللُهمَّ إِِّنر أ

َ
 (3)« َوإِْن أ

މިއަޅާެގ ަނފްސު ޚަްލޤުކުރެްއީވ  އްދަާވ ޮބުޑކުރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!ހަ މާނަީއ ]
އިބަރަސްކަލާނެގއެެވ. އަދި ެއނަފްސު މަުރަގންަނވާހުށީ އިަބރަސްކަލާނެގއެެވ. ަނފްސު 
މަރުެގންެނވުމާއި ދިރިލެެހއްެޓވުްނވަނީ އިަބރަސްަކލާނެގއަށެވެ. ެއނަފްސު ދިރިދަންަމވަިއފިނަަމ، 

                                                 
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 2739ގެ  صحيح مسلم - 1
ނަންބަރު ޙަދީޘް. މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް  9766ގެ  لنسايئل السنن الكربى ނަންބަރު ޙަދީޘް. 5090ގެ  سنن أيب داود - 2

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاين
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 2712ގެ  صحيح مسلم - 3



 ހަށިގަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާތައް
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އަދި އެ ނަފްސު މަުރަގންަނވަިއފިނަަމ، ފަެހ  ދެްއވާނޭދވެ.ފަހެ ެއނަފްސަށް ަރއްާކތެރިކަން 
މިއަޅާއަށް  އްދަވާ ޮބޑުކުެރއްވި ަރސްކަލާކޮ!ހަ ދެއްާވނޭދވެ. އެަނފްސަށް ފާފަ ުފްއސަވާ 

 [ދެްއވުްނއެދި ިއބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަުތގަިއ ދަްނަނވަމެެވ.ެގ ިނޢުމަތް ޢާފިޔަތު

 

  (1)« واْرُزقِن اللُهمَّ اْغِفر ِل، وارََْحِِْن، واْهدِّن، وَعفِِن، »
ިމައޅާއަށް ާފފަ ުފއްސަާވނދޭވެ. އަިދ  އްަދވާ ބޮޑުުކރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!ހަމާނައީ ]

މަުގ( ަދއްކަާވނދޭެވ. ައިދ . އަދި ިމއަޅާއަށް ހިދާޔަތް )ތެދުމިއަޅާއަށް ަރޙުމްލަްއވާނދޭވެ
ދެއްާވނދޭެވ. ައިދ މިއަޅާއަށް )ތަނަވަްސ ރިޒްޤަކުން( ރިޒްޤު  ާޢިފޔަތުމިއަޅާއަށް ފުރިހަމަ 

 [ދެއްާވނޭދވެ.

 
 

                                                 
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 2697ގެ  صحيح مسلم - 1



 ކަންބޮޑުވުމާއި ހިތާމައިގެ ވަގުތުަގއި ކުރާނެ ދުޢާތައް
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 ކުރާނެ ޓަކައި ހަނދުމަކުރުމަށް هللا ގުތުގައި މާތް ވަ  މުޞީބާތާއި ހިތާމައިގެ 
 އޭގެ މާނަ  ދުޢާތަކާ  ބައެއް ޒިކުރުތަކާއި 

 
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިެއވާ ދުޢާތަކާއި ޒިކުރުތަަކކީ، މުސީބާތެއް ުނވަތަ ހިތާމައެްއ، 

ކުރެވިާދެނ  ނުވަތަ ޮބޑުކަމެއް އެީމހަކާއި ބައްދަުލވުމުްނ، އެކަަމކަށް ސަލާމަތްކަން ދެއްވުމަށް އެދި
  ބައެްއ ދުޢާތަކާއި ޒިުކުރތަކެވެ. 

 

الِِمْيَ  » نَْت ُسْبَحانََك إِِّنر ُكْنُت ِمَن الظَّ
َ
  (1)« اَل إََِلَ إاِلَّ أ

އިަބރަސްކަލާނގެ ފިޔަވާ )ަޙއްުޤވެެގްނ އަޅުކަްނވެޭވ( އެހެްނ އިލާހަުކ މާނައީ ]
ހަމަކަަށވަރުްނެވސް މިއަޅާ ިމވަީނ ނުެވއެެވ. އިބަރަސްކަާލނެގ ހުސްޠާހިުރަވންތަކަމާއެެވ. 

  [.އަނިޔާެވރިްނގެ ތެެރއިްނނެވެ

 

َمتَِك  ،َواْبُن َعْبِدكَ  ،اللَُّهمَّ إِِّنر َعْبُدكَ  »
َ
، نَاِصَيِِت بَِيِدَك، َماٍض ِِفَّ ُحْكُمَك، وَاْبُن أ

ْيَت بِِه  لَُك بُِكلر اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ
َ
ْسأ

َ
ْو َعْدٌل ِِفَّ قََضاُؤَك، أ

َ
نَْزتْلَُه ِِف كَِتابَِك، أ

َ
ْو أ

َ
َنْفَسَك، أ

ْن ََتَْعَل الُْقْرآَن َربِيَع 
َ
ثَْرَت بِِه ِِف ِعلِْم الَْغْيِب ِعْنَدَك، أ

ْ
ِو اْسَتأ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، أ

َ
َعلَّْمَتُه أ

  (2)« قَلِِْب، َونُوَر بَََصِي، وَِجََلَء ُحْزِِن، َوَذَهاَب َهّمر 

މިައޅާއީ އިަބރަސްކަލާނގެ ައޅަކީމުއެެވ.  ބޮޑުުކރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!އްަދވާ ހަ މާނައީ ]
އިަބަރސްކަލާނގެ އަންެހން އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފިރިެހން އަޅެްއގެ ަދިރއަކީމުެއވެ. އަދި 

މިއަޅާގެ ަލގަްނވަނީ ިއަބރަސްކަލާނގެ އަތްޕުޅުގަެއވެ. ިއބަރަސްކަލާނގެ ދަިރއަކީމުެއވެ. އަޅެްއގެ 
އާމެުދ  ިމއަޅާޤަޟާުކރަްއާވ ގޮތް މެދު ވެެދއެެވ. ިއބަަރސްކަލާނގެ އާ ތް މިއަޅާ ނިޔާކުރަްއވާ ގޮ

                                                 
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاينނަންބަރު ޙަދީޘް. މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް  3505ގެ  سنن الرتمذي - 1
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاينމިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް ނަންބަރު ޙަދީޘް.  4316ގެ  مسند أمحد - 2



 ކަންބޮޑުވުމާއި ހިތާމައިގެ ވަގުތުަގއި ކުރާނެ ދުޢާތައް
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ރަސްކަލާނގެއަްށ ލިބިޮވިޑގެްނވާ ކޮްނމެ އިސްމުފުޅަާކއި، ިއބަޢަދުލުެވރިެވޮވޑިެގންެވެއެވ. 
އިބަރަސްކަލާނެގ  ުނވަތަ، އިސްމުފުޅުތަކާއި  ދެއްވާފަިއވާ ރަސްކަލާނގެ އަިމްއލަފުޅު ޒާތަށްއިބަ

އިބަރަސްކަލާނގެ ޚަލްޤުަތކުންކުރެ ޚަްލޤަކަށް  ުނވަތަ ،އިސްމުފުޅުތަކާއި  ފޮތުަގއި ާބވާލަްއާވފަިއވާ
އިބަރަސްކަލާނގެ ަޣިއބުގެ ޢިލްުމފުޅުަގއި ުނވަަތ  ،ސިފަފުޅުތަކާއި ގަންަނވާ ެދއްާވފަިއވާ ނއު

ރިކޮްށ މެދުވެފުުޅތައް އިސްމު ުކރަްއވާަފއިވާ ޚާއްޞައިބަރަސްކަލާނގެ ޙަްޟރަތުގައި 
ަދންަނވަމެެވ. ޤުުރއާނަީކ މިއަޅާގެ ހިުތގެ ުދޢާ ގައި އިބަރަސްކަލާނގެ ަޙޟްރަތު

ލަްއވާނޭދވެ. ައދި މިއަޅާގެ ލޮލުގެ ނޫރުކަުމގައި ލަްއާވނދޭެވ. އަދި މިއަާޅގެ  އުާފވެރިަކންކަމުަގއި
ހިތާމަ ފިއްަލވާދޭ ަވސީލަތްކަމުގައި ލަްއވާނދޭވެ. އަދި މިއަާޅގެ ހާސްވުން ުދރުކޮށްދޭ 

 [ވަސީލަތްކަމުގައި ަލްއވާނދޭވެ.

 

ُ الَعِظيُم اَْللِيُم، الَ إََِلَ إاِلَّ  » ُ الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ ُ َربُّ الَعْرِش الَعِظيِم، الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ اَّللَّ
ْرِض، َوَربُّ الَعْرِش الَكِريمِ 

َ
َموَاِت َوَربُّ اْل   (1)« َربُّ السَّ

އެހެްނ )ޙައްުޤެވގެން އަޅުަކންެވވޭ( ފިޔަވާ هللا  (2)،މަތިެވރިަވންތަ ަޙލީމުވަންތަމާނައީ ]
)ަޙއްުޤެވގެން އަޅުކަންެވޭވ( ފިޔަވާ هللا ، ަރްއބުވެރި އިލާހަކު ުނވެެއވެ. މަިތެވރި ޢަރުީޝގެ 

ަރއްުބ، ެވރި ރަްއބު، އަދި ޢަުރޝީގެ  ވެރި އުޑުތަާކއި އަިދ ބިމުގެ  އެހެން އިލާހަކު ނުެވެއވެ.
 [އެހެްނ އިލާހަކު ނުެވއެެވ.)ޙަްއޤުެވގެން އަޅުކަްނެވވޭ( ފިޔަވާ هللا ދީލަތިވަންތަ 

 

                                                 
ގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން هللا އަކީ މާތް  احلَِليم  ތަރުޖަމާކުރެވިފައި އެވަނީ "ޙަލީމުވަންތަ" މިފަދައިންެނވެ.  احلَِليم   - 1

ލަސްކޮށް هللا އިސްމުފުޅެކެވެ. އެ އިސްމުފުޅަކީ، މީސްތަކުން ކުރާ ފާފަފައިގެ ސަބަބުްނ، މީސްތަކުންަނށް ޢަާޛބު ެދއްވުން މާތް 
ވެ. ބިމުގައި މީސްތަކުން ކުރާ ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ޢަޛާބު އެކަާލނގެ ވަގުތުން ދެއްވާނަމަ، ދެއްވަވާފައިވުމާ ގުޅޭ އިސްމުފުޅެ 

މިބިމުގައި އެއްވެސް އިންސާނެއް ނުހުރީސްކަމުގައި އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެކަލާނގެ 
ލާނގެ ލަސްކޮށްލައްވާފައިވެއެވެ. މަރުވުމުގެ ކުރިން ތައުބާ "ޙަލީމްވަންތަ"ކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ޢަޛާބު ދެއްވުން، ެއކަ

 ވެއްޖެނަމަ، ތައުބާ ަޤބޫލުކުރައްވާ ޢުޤޫބާތް ދެއްވުން އެކީ މަޢާފުުކރައްވައެވެ. 
 ނަންބަރު ޙަދީޘް.  2730ގެ  صحيح مسلمނަންބަރު ޙަދީޘް.  6346ގެ  صحيح ابلخاري - 2



 ކަންބޮޑުވުމާއި ހިތާމައިގެ ވަގުތުަގއި ކުރާނެ ދުޢާތައް
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رُْجو، َفََل  »
َ
ِِّن ُُكَُّه، اللَُّهمَّ رََْحََتَك أ

ْ
ْصلِْح ِِل َشأ

َ
، وَأ تَِكلِِْن إََِل َنْفِِس َطْرفََة َعْْيٍ

نَْت 
َ
  (1)« اَل إََِلَ إاِلَّ أ

 ހިނދު އެސްފިޔަެއއް ޖަހާާލހާ  އްަދވާ ބޮުޑކުރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!ހަ މާނައީ ]
ނާޔަތްެތރިކަން ނެތި( ހަވާުލ ޢިކޮޅަކަށްވެސް، މިއަާޅއަށް މިއަޅާގެ ނަފްސު )އިަބރަސްކަލާނގެ 

ޓަަކއި މިއަާޅެގ ހުރިހާ ކަމެއް އިޞްާލޙުކޮށް ދެއްާވނޭދވެ. ނުކުރަްއވާނޭދެވ. އަދި މިއަޅާއަށް
 [އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވާ އެހެން އިލާހަކުުނެވއެެވ.

 

«  ِ ُعوذُ ب
َ
، َوَضلَِع اللَُّهمَّ إِِّنر أ َك ِمَن الَهمر َواَْلَزِن، وَالَعْجزِ وَالَكَسِل، وَاْلُْخِل َواُْلْْبِ
يِْن، َوَغلََبِة الررَجالِ    (2)« ادلَّ
ހާސްވުމާއި ިހތާމަކުރުމާިއ  އްަދވާ ބޮޑުކުެރއްވި ރަސްކަލާކޮ!ހަ މާނައީ ]

ދުންތެރިކަމާިއ ކަްނނެތްކަމާއި ަދހިވެތިކަމާިއ ިފނޑިކަާމއި ަދރަިނވެިރވުމާިއ ެއހެންމީުހްނ ނުކުޅެ
އެިދ އިބަރަސްކަލާނެގ ދެްއވުން  ިމއަޅާއަށް ަރއްކާތެރިކަންމިއަޅާގެ މައްޗަށް ގަދަެވގަތުމުން، 

 [ޙަޟްރަތުަގއި ދަްނނަވަެމވެ.

 

 

 

                                                 
 ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ނަންބަރު ޙަދީޘް. މިއީ  10412ގެ  لنسايئل السنن الكربى ނަންބަރު ޙަދީޘް. 5090ގެ  سنن أيب داود - 1

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. األبلاينޙަދީޘެއްކަމަށް 
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 2893ގެ  صحيح ابلخاري - 2



 16 ޒިކުރުތައްބައެއް ދޫ މައްޗަށް ފަސޭހަ، ޘަވާބު ގިަނ 

 ބައެއް ޒިކުރުތައް ދޫ މައްޗަށް ފަސޭހަ، ޘަވާބު ގިނަ، 
 

މަށް ަބޔާންެވގެްނ ކަނެއް ުކރުމުން ިގނަ ޘަާވބު ލިބޭޒިކުރެ އެ، ގައި ިމބަޔާންކުަރނީތިރީ
 ކިޔާލަްނ ކުރު، ަބއެއް ޒިކުރުތަެކެވ.  އައިްސފަިއވާ،
 

  (1)« اَل إََِلَ إاِلَّ الل »
 ފިަޔވާ )ަޙއްޤުެވެގން އަޅުކަްނެވވޭ( އެހެން އިލާހަކު ނުެވއެެވ.هللا  މާނައީ ]

 

ِ  اللِ ُسْبَحاَن  »   (2)«  َوِِبَْمِده
 ޙަމްުދ ހުއްެޓވެ."ގެ ހުސްާޠހިރުަވންތަ ކަމާެއވެ! އަިދ އެކަލާނގެއަށް هللا  މާނައީ ]

 
  (3)« الَعِظيمِ  اللِ َوِِبَْمِدهِ، ُسْبَحاَن اللِ ُسْبَحاَن  »

ގެ ހުްސޠާހިރުަވންތަ ކަމާއެެވ! އަދި އެކަލާނގެއަށް ޙަްމދު ހުއްެޓވެ. هللا  މާނައީ ]
 ވެ!" ގެ ހުސްާޠހިރުަވންތަ ކަމާއެ هللا ރި މަތިވެ

 
َْمُد للِ، َوال إََلَ إالَّ  »   (4)«  الُل، َوالُل أْكََبُ  ُسْبَحاَن اللِ، واْلْ

އަށް ޙަމްދު ުހއްެޓވެ. އަދި هللا ގެ ހުްސޠާހިރުަވންތަ ކަމާެއވެ! އަދި هللا  މާނައީ ]
 އެެވ."هللا އިާލހަކު ނުެވއެެވ. އަިދ ެއންމެ ޮބޑީ )ަޙއްުޤވެެގްނ އަޅުކަްނވެޭވ( ފިޔަވާ هللا 

                                                 
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 0380ގެ  سنن ابن ماجه ނަންބަރު ޙަދީޘް.  6681ގެ  صحيح ابلخاري - 1
ފަހަރު  100ދާނެއެވެ. އަދި ދުވާލަކު އެދަދަކަށް ކިޢަމި ޒިކުރު ބޭނުން ނަންބަރު ޙަދީޘް.  6405ގެ  صحيح ابلخاري - 2

 ވާނެކަމަށް މި ޙަދީޘް ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ.  ނަމަެވސް ފުއްސަވާ ދެއް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ކިތަންމެ ގިނަ ކިޔައިފިނަމަ، އެދުވަހު
މިއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޢަމަލުތައް ކިރޭ ތިލަފަތުަގއި، ބަރު ދެކަލިމަ ކަމަށް ނަންބަރު ޙަދީޘް.  6682ގެ  صحيح ابلخاري - 3

 މި ޙަދީޘްގައިވެއެވެ. އެބަހީ މި ދެކަލިމަ ކިޔުމުން ޘަވާބު ގިނައިން ލިބޭނެއެވެ.
 ނަންބަރު ޙަދީޘް.  2137ގެ  صحيح مسلم - 4



 17 ޒިކުރުތައްބައެއް ދޫ މައްޗަށް ފަސޭހަ، ޘަވާބު ގިަނ 

«  ِ  ب
ةَ إالَّ   (1)« اللِ الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ
ުނބައިމަކުން  އެބަީހ، ހެޔޮކަެމއް ކުރުމުގެ އަދިާބެރއް، )އެްއވެސް އާެރއް 

ގެ ޙަްޟަރތުން ނޫނީ ލިބުެމއް هللا ( މާތް ާބރެއް  ދުރުހެލިވުުމގެ އަދި ކަެމއް ބަދަލުކުރުުމގެ
 [ނުެވއެެވ.

 
ٍء ، وَْحَدهُ الَ َشِيَك ََلُ، ََلُ الُملُْك َوََلُ اَْلْمُد، َوُهَو َْعَ ُُكر اللُ الَ إََِلَ إاِلَّ » ََشْ

  (2)«قَِديرٌ 

އެކަލާނެގއީ ެއހެން އިލާހަކު ުނެވއެެވ. )ޙަްއޤުެވގެން އަޅުަކންެވވޭ( ފިޔަވާ ]هللا މާނައީ 
 ްއ މިލްކުވެޮވޑިެގންެވެއވެ.ެވރިކަމެހުިރހާ އެކަލާނގެއަށް ބަިއވެިރއަކުނުވާ އެއްަކުއވަންތަ އިލާެހވެ. 

ކުޅަދުންވަންަތވެ  ަކމަކަށްމެ ކޮންމެ އެކަލާނގެައދި އެކަާލނެގއަށް ޙަްމދު ލިބިޮވޑިެގްނވެެއވެ.  އަދި
 [ވޮިޑގެްނެވއެެވ.

 
 
 
 

                                                 
ކަލިމަތަކަކީ، ސުވަރުގޭގެ ޚަޒާނާތަކުގެ ތެރެއިން ޚަޒާނާއެއް ކަމަށް މި މި ނަންބަރު ޙަދީޘް.  4205ގެ  صحيح ابلخاري - 1

 ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. އެބަހީ، މި ކަލިމަތައް ލިޔުމުން ލިބޭ ޘަާވބު ޮބޑެވެ.
ފަހަރު ދުވަހެއްގައި ކިޔައިފިނަމަ، ދިހަ އަޅުން  100މި ޒިކުރު ނަންބަރު ޙަދީޘް.  6682ގެ  صحيح ابلخاري - 2

މިނިވަންކުރުމުގެ ޘަވާބުދެއްވައި، ސަތޭކަ ހެޔޮކަން ލިޔުއްވާ، ނުބައި ސަތޭކަ ޢަމަލު ފުއްސަވާ، އެ ދުވަހު ޝައިޠާނާގެ 
ރެ ގިނަ ޘަވާބު ދެއްވައެވެ. އަދި ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ކިޔައިފިނަމަ އެއަށްވު 100ކިބައިން ރައްކާތެރި ކުރައްވައެވެ. އަދި 
 ފަހަރު ކިޔުމަށްވެސް އައިސްފައިވެއެވެ.   10ދުނާއި ހަވީރު ނބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި މި ޒިކުރު ހެ



 18 ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފަިއވާ ބައެއް ދުޢާތައް

 ގެ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފައިވާ، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތު 
 ދުޢާތަކެއް ބައެއް ބާއްޖަވެރިކަމާ ގުޅޭ 

 
ެވގެން ައިއސްފަިއވާ ޞައްޙަ ުދާޢތަކުގެ ގައި ހިމަނާެލވިަފއިެއވަނީ ވާރިދު ތިރީ
ގިނަކަްނކަން ޝާމިލްާވ ފަަދ އި ާއޚިރަތުެގ ާބއްޖަެވރިކަމަށްޓަކައި ބޭުނންާވ ތެރެއިްނ، ުދނިޔެއާ 

ުދނާ ހަީވރުެގ ނިއ، ހެުދވެަފިއވާ ުދޢާތަކާކިޔުމަށް ވާރިދުޢާތަކެކެވެ. މީެގ ތެޭރަގއި ނަމާދުަގއި 

ول  ދުޢާތަކާއި، ވަކި ަވގުތެއް ޚާއްޞަ ކުރުމެްއނެތި،  ާއއި ޞަޙާީބްނ  وََسلَمَ  َعلَيْهِ  اّلَل   َصَّل  اّلَلِ  رَس 

ކަންތަްއ ގަިއވާ މާނާކިޔުއްވި ދުޢާަތއް ހިމެނޭނެެއވެ. ިމއިން ކޮްނމެ ދުޢާއަކީވެްސ، ޭއެގ 
 ޑިވަެޅއްަގިއވެސް ކުެރވިދާނެ ުދޢާތަެކކެވެ. ނބޭުނންާވ ކޮންމެ ދަޙާޞިލްކުރުމަށް 

 

ْنَيا َحَسَنًة َوِِف اْْلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ  ژ  (1)ژ َربََّنا آتَِنا ِِف ادلُّ

ގަިއވެްސ ާއޚިަރތު އަޅަެމންގެ ވެިރރަސްކަލާކޯއެެވ! ދުނިޔޭަގއި ހެޔޮކަން އަދި[މާނައީ 
 [.އަޅަެމްނ ދިންަނވާނޭދވެޢަޛާުބން  އަޅަމެްނނަށް ެދއްާވނދޭެވެއވެ. އަދި ަނަރކައިގެހެޔޮކަން 

 

نَا َربََّنا َواَل ََتِْمْل َعلَْيَنا إِْْصًا َكَما ََحَلَْتُه  ژ
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
َربََّنا اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أ

ِيَن ِمْن َقْبلَِنا َربََّنا َواَل  نَْت َْعَ اَّلَّ
َ
لَْنا َما اَل َطاقََة نَلَا بِِه وَاْعُف َعنَّا وَاْغِفْر نَلَا وَارََْحَْنا أ َُتَمر

نَا َْعَ الَْقْوِم الََْكفِِرينَ   (2)ژ َمْواَلنَا فَانَُْصْ

، އަޅަމެްނގެ ެވރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެްނ ހަނާދންނެތިއްެޖނަމަ، ނުވަތަ [މާނައީ 

ނުެދއްާވނޭދވެ! ޤޫބާތް ޢު  ެވވިއްެޖނަމަ )އެކަމަށް( އަޅަެމންނަށްެމންަނށް ކުށެއް ގަސްދެްއނެތި އަޅަ
އަޅަމެްނގެ ެވރިރަސްކަލާޮކ! އަޅަމެްނގެ ކުިރންތިބި މީހުންނަށް ުއފުލުމަށް ޖެްއސެވިފަދަ ުބރަކަމެްއ 

                                                 
 ވަނަ އާޔަތް 201ގެ  سورة اْلقرة - 1
 ވަނަ އާޔަތް 286ގެ  سورة اْلقرة - 2



 19 ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފަިއވާ ބައެއް ދުޢާތައް

އަޅަމެން ުއފުލުމަށް ނުަޖއްސަވާނދޭެވ! އަޅަމެްނގެ ެވރިރަސްކަލާކޮ! އަަޅމެންނަށް އެކަމަކަްށ 
 ަޢފޫ  ން ުނވާކަމެްއ އުފުލުމަށް އަޅަމެންނަްށ ނުޖައްސަާވނދޭެވ! އަިދ، އަޅަމެންނަށްކުޅަދާނަެވގެ

 ަރޙްމަތް ކުރަްއވާނޭދވެ! އަިދ، އަޅަމެްނނަށް ފާަފފުްއސަވާނޭދވެ! އަިދ، ައޅަމެންނަށް
 ލައްާވނދޭެވ! އިަބރަސްކަލާނގެީއ އަޅަެމންެގ އެހީތެިރަވންތަ ަރސްކަލާނގެެއވެ. ަފެހ،

 [ !ެދއްާވނދޭވެ ނަޞްރު  މައްޗަށް އަޅަމެްނނަށްޤައުެމއްެގ  ވެެގންވާކާފިރު 
 

نَْت  ژ
َ
نَْك رََْحًَة إِنََّك أ َربََّنا اَل تُِزْغ قُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَديْتََنا َوَهْب نَلَا ِمْن دَلُ

اُب   (1)ژالَْوهَّ

ދައްަކަވއިފުަމށްފަހުަގއި، އަޅަމެްނގެ ވެިރރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެްނނަްށ ތެދުމަގު [މާނައީ 
 އެއްކިާބ ނުކުަރްއާވނދޭެވ! ައދި އަޅަެމންަނށް އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަްއޤުން  އަޅަމެްނގެ ހިތްތައް 

 ދެއްވާނޭދެވ! ހަމަކަށަވަރުްނ، އިަބރަސްކަލާނެގއީ، ިގަނގުނަ ޙަޟްރަތުން ރަޙްމަެތްއ 
 [ .ެދްއވާ ރަްސކަލާނގެެއވެ ނިޢުމަތްތައް

 

َربََّنا إِنََّك َمْن  َربََّنا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطًَل ُسْبَحانََك فَِقَنا َعَذاَب انلَّارِ  ژ
نَْصاٍر 

َ
الِِمَْي ِمْن أ ْخَزْيَتُه َوَما لِلظَّ

َ
َنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي  تُْدِخِل انلَّاَر َفَقْد أ َربََّنا إِنَّ

ْن آِمُنوا بَِربركُ 
َ
يَماِن أ َنا َمَع لِْْلِ ْر َعنَّا َسيرَئاتَِنا َوتََوفَّ ْم فَآَمنَّا َربََّنا فَاْغِفْر نَلَا ُذنُوَبَنا َوَكفر

بْرَارِ 
َ
َربََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدَتَنا َْعَ ُرُسلَِك َواَل ُُتِْزنَا يَْوَم الِْقَياَمِة إِنََّك اَل ُُتْلُِف  اْْل

 (2)ژالِْميَعادَ 

، ެވރިރަސްކަލާކޮ! ިއބަރަްސކަލާނގެ މިތަކެތި ހައްަދވާަފއިަވނީއަޅަެމންގެ  [މާނައީ 

 ކަމާެއވެ! ފަެހ، ަނރަކަިއގެހުސްޠާހިުރވަންތަ ޫނނެވެ. އިަބރަސްކަލާނގެ  ގޮތެްއަގއެއް ބާޠިލު

                                                 
 ވަނަ އާޔަތް 8ގެ  سورة آل عمران - 1
 ވަނަ އާޔަތަށް 196އިން  191ގެ   سورة آل عمران - 2



 20 ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފަިއވާ ބައެއް ދުޢާތައް

އަަޅމެންގެ ެވރިރަސްކަލާޮކ! ހަމަކަށަވަުރން،  . އަޅަމެން ދިންަނވާނޭދވެޢަޛާުބން 
ވައްަދަވއިފިމީާހ، ފަހެ، ިއބަރަސްކަލާނެގ އެމީހަުކ ނިކަމެިތ އިބަރަސްކަލާނެގ ނަރަަކޔަށް 

ެއއްވެސް ބަޔަކު ނަޞްރުޭދެނ  ކުރަްއވަިއފިކަން ކަަށވަެރވެ. ައނިޔާވެިރްނނަށް
ތިޔަބައިމީހުްނެގ   ރަޫސލަކުވުމަށް ގޮވާަލއްވާ އީާމން  އަޅަމެްނގެ ވެިރރަސްކަލާކޮ! . ނުެވއެވެ 

ްއވާ އަުޑ، ހަމަކަށަވަުރން، އަޅަެމން ެއހީމުެއވެ. ދެްނ، ވާށޭ ޮގވާލަ ީއމާންވެިރރަސްކަލާނގެޔަށް
ވީމުެއވެ. އަޅަމެންގެ ވެިރރަސްކަލާކޮ! ފަހެ، އަޅަމެންނަްށ އަޅަމެންގެ ފާފަތަްއ އީާމން  އަޅަމެން

ުކރަްއވާނޭދވެ! ައދި، ޢަފޫ  ފުއްަސވާނޭދވެ! ައދި، އަޅަމެްނގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ކުށްތައް
އަޅަމެްނެގ ެވރިރަސްކަލާކޮ! . ޅަމެްނ މަުރގަްނނަާވނދޭވެ ހެޔޮލަފާ މީުހންާނއެުކ އަ

ކުަރއްާވފަިއާވ ކަންތަްއ، ވަޢުުދ  ދޫފުޅުމަތީްނ ައޅަމެންނަށްރަޫސލުންެގ  އިބަރަސްކަލާނގެ 
ުދވަހުްނ އަޅަެމން ނިކަެމތި ނުކުަރއްާވނދޭެވ!  ޤިޔާމަތް އަޅަމެންނަްށ ދެްއވާނޭދވެ! އަދި 
 [ .ެވ ވޮިޑއެްއ ުނގަްނނަވަުމެއވެޚިލާފު  ޢުދާ  ވަހަމަކަށަވަރުްނ، އިބަރަްސކަލާނގެ

 

ِْقِِن  ژ
ْ

ْل
َ
ْنَيا وَاْْلِخَرةِ تََوفَِِّن ُمْسلًِما وَأ نَْت َولِِّير ِِف ادلُّ

َ
ْرِض أ

َ
َماوَاِت وَاْْل فَاِطَر السَّ

اِْلِْيَ   (1)ژ بِالصَّ

ކާނުލައި، އުޑުތަާކއި، ބިން ެހއްެދވި ަރސްކަލާކޮ! ިމސާލަ އިސްެވދިޔަ[މާނައީ 
އްގެ ގޮުތަގިއ މުސްލިމެ ގައި މިއަޅާގެ ެއހީތެރިއަީކ، އިބަރަސްކަލާނެގއެެވ.އާޚިރަތު  ދުނިޔެއާއި

 [ !ްނގެ ތެެރއިން ިމއަޅާ ލަްއވާނޭދވެ ޙު ޞާލި މިއަޅާ މަުރގަންަނާވނދޭެވ! އަދި

 

يَِِّت َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدََعِء  ژ ََلةِ َوِمْن ُذرر َربََّنا اْغِفْر ِِل  َربر اْجَعلِِْن ُمِقيَم الصَّ
َِساُب 

ْ
يَّ َولِلُْمْؤِمنَِْي يَْوَم َيُقوُم اْل  (2)ژَولِوَادِلَ

                                                 
 ވަނަ އާޔަތް 101ގެ  سورة يوسف - 1
 ވަނަ އާޔަތަށް 41އަދި  40ގެ  سورة إبراهيم - 2
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އުޭޅ މީެހއްކަމުަގއި ކޮށް ޤާއިމްއަޅާީއ، ަނމާދުމިއަުޅގެ ވެިރަރސްކަލާކޮ! [މާނައީ 
 އަާޅގެ ދަިރންކުެރންވެސްެމެއވެ. އަޅަމެްނގެ ވެރިރަްސކަލާކޮ! އަދި އަޅުގެ މިައދި  .ލައްާވނދޭވެ 
ދުވަުހ، އަާޅއަށާިއ،  ޙިސާބު ބެއްެލވޭ އަޅަެމންެގ ެވރިރަސްަކލާކޮ!. ކުރަްއވާނދޭވެ ދުޢާ ަޤބޫލު

 [!ނަށް ާފަފފުއްަސވާނޭދވެުމއުމިުނން އަޅުގެ ަމއިްނބަަފއިންނަާށއި،

 

ْح ِِل َصْدرِي  ژ ْمرِي  َربر اْشَ
َ
ْ ِِل أ  وَاْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن لَِساِِّن  َويَِّسر

 (1)ژَيْفَقُهوا قَْوِِل 

 އަުޅގެ ެވރިަރސްކަލާކޯއެވެ! މިއަާޅއަްށޓަކައި މިއަާޅގެ ހިތް ތަނަވަސްކޮށް[މާނައީ 
އަދި މިއަާޅގެ ދުލުގެ  . ދެއްވާނޭދވެ އަދި ިމއަާޅގެ ކަންތައް މިއަާޅއަށް ަފސޭހަކޮށް  .ދެއްާވނޭދވެ

 ފަސޭހަކޮށް  )ެއބަހީ: ދުުލަގއިުހރި ދަތިގޮތް ފިލުްއަވއިދެްއވަިއ، ދޫ .ލަްއވާނދޭވެ ގޮށް މޮއްަސވައި 
 [ .ބަސް އެއުެރންނަށް ވިސްނި، ެއނގުމަށްޓަަކެއވެ މިައޅާގެެއއީ  (.ދެއްާވނޭދވެ

 

 (2)ژَربر زِْدِِّن ِعلًْما ژ

 [.ދެްއވާނދޭވެ އިތުރުކޮށް ިޢލްމު އަޅުެގ ެވރިރަްސކަލާކޯއެވެ! ިމއަޅާއަށް[މާނައީ 

 

إِنََّها َساَءْت ُمْسَتَقرًّا  َربََّنا اْْصِْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاَبَها ََكَن َغرَاًما  ژ
 (3)ژَوُمَقاًما

ކިބައިްނ  އަޅަމެްނގެ ަޢޛާބު،  އަޅަމެްނގެ ެވރިރަސްކަލާކޮ! ަނރަކަިއގެ[މާނައީ 
  .ވަކިުނވެ ެދމިހުންނަ ކަމެެކވެ، ޢަޛާބަކީ  ދުރުކުރަްއަވއިާފނދޭެވ! ހަމަކަށަވަރުްނ، އެތާނގެ 

                                                 
 ވަނަ އާޔަތަށް 28އިން  25ގެ  سورة طه - 1
 ވަނަ އާޔަތް 114 ގެ  سورة طه - 2
 ވަނަ އާޔަތް 66އަދި  65ގެ  سورة الفرقان - 3
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ތިބޭ ވަޒަެންއގެ ގޮތުން އެ ނަރަަކ ޤާއިްމވެ ،ހަމަކަށަވަރުްނ، ހަމަޖެިހތިބޭ ތަނެއްގެ ގޮތުންާނއި 
 [.ހާދަހާ ނުަބިއވެެގންެވެއވެ

 

ْعُْيٍ وَاْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقَْي  ژ
َ
ةَ أ يَّاتَِنا قُرَّ ْزَواِجَنا َوُذرر

َ
 (1)ژ إَِماًماَربََّنا َهْب نَلَا ِمْن أ

އަޅަެމންގެ ވެިރރަސްކަލާނކޮ! އަަޅމެންގެ ައނިބންގެ ިކބައިްނނާިއ، [މާނައީ 
 އަޅަމެްނގެ ދަިރްނގެ ިކބައިްނ، ލޮލަށް ފިނިކަްނ ލިބުމެްއ އަޅަމެްނނަްށ ދެްއވާނޭދވެ! އަދި 

 [ !ެވރިްނނަށް އިމާމުްނކަމުގައި އަޅަމެން ަލއްާވނދޭވެ ތަޤުވާ

 

ْن  ژ
َ
ْوزِْعِِن أ

َ
ْعَمَل َصاِْلًا َربر أ

َ
ْن أ

َ
يَّ وَأ َّ َوَْعَ َوادِلَ ْنَعْمَت لََعَ

َ
ْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أ

َ
أ

يَِِّت إِِّنر ُتْبُت إََِلَْك َوإِِّنر ِمَن الُْمْسلِِمْيَ  ْصلِْح ِِل ِِف ُذرر
َ
 (2)ژ تَْرَضاهُ وَأ

ިމއަާޅެގ  އަުޅގެ ެވރިަރސްކަލާކޮ! އިަބރަސްކަލާނެގ މިއަާޅގެ ަމއްޗަށާިއ،[މާނަީއ 
 ކުރުމަށާިއ، އިަބރަސްކަލާނގެ ުރހިޮވޑިެގްނވާ  ިނޢުމަތަށް ޝުކުރުމައިންަބފަިއންގެ ަމއްޗަށް ދެއްވި

ުކރަްއވާނޭދވެ! އަދި ިމައޅާގެ ދަިރފަސްކޮޅު، އިްލހާމު  ކުރުމަށް މިއަޅާއަށްޞާލިޙު ޢަމަލު
 ށްއައަާޅ އިަބރަސްކަލާނގެ ކޮށްދެްއވާނޭދވެ! ަހމަކަށަވަރުްނ، ތިމަން  އިޞްާލޙު މިއަޅާއަށްޓަަކއި

 [.ންގެ ެތރެިއންެނވެމުސްލިމު ެވއްޖައީެމވެ. ހަަމކަށަވަރުްނ، ތިމަްނއަޅާަވނީތައުބާ 

 

يَماِن َواَل ََتَْعْل ِِف قُلُوبَِنا ِغَلًّ  ژ ِيَن َسَبُقونَا بِاِْلِ َربََّنا اْغِفْر نَلَا َوِِلِْخوَانَِنا اَّلَّ
يَن آَمُنوا َربََّنا إِنََّك  ِ  (3)ژ َرُءوٌف رَِحيمٌ  لَِّلَّ

 އަޅަމެްނގެ ވެިރރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެްނނަށާއި، ައދި އަޅަމެްނނަށްުވރެ ކުިރން [މާނައީ 
ީމހުންނަށް އަޅަމެްނެގ ، އީމާްނވިންނަށް ާފފަުފއްސަާވނދޭވެ! ައދި ައޚު އަޅަމެްނގެ، އީމާްނވި

                                                 
 ވަނަ އާޔަތް 74ގެ  سورة الفرقان - 1
 ވަނަ އާޔަތް 15ގެ  سورة اْلحقاف - 2

 ވަނަ އާޔަތް 10ގެ  سورة اْلرش - 3
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ވެިރރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަަވރުްނ، ެވިރކަމެއް ނުަލއްާވނޭދވެ! އަޅަމެްނގެ ޙަސަދަ ހިތްތަކުގައި
 [ .ވަްނތަ ރަސްކަލާނެގއެވެ ރަޙީމު ، އިބަރަސްކަލާނެގއީ، ނުަހނު ޯއގާަވންތަ

 
 

نْ  »
َ
نَْت َرِّبر الَ إََِلَ إاِلَّ أ

َ
نَا عَ ـتَ ـقْ ـلَ ـخَ  َت،ـاللَُّهمَّ أ

َ
نَا َْعَ عَ  ُدَك،ـبْ ـِِن وَأ

َ
ِدَك ـهْ ـوَأ

ُعوُذ بَِك ِمْن َشر َما َص  َتَطْعُت، ــِدَك َما اسْ ـَوَوعْ 
َ
ِ  َنْعُت، ـأ بُوُء لََك ب

َ
، ـَك َعلَ ـتِ ـمَ ـعْ ـِ نـأ  يَّ

بُوُء لََك 
َ
نُوَب  ِفْر ِِل، ـِِب فَاغْ ـبَِذنْ  وَأ نَْت  فَإِنَُّه الَ َيْغِفُر اَّلُّ

َ
  (1)« إاِلَّ أ

ިއަބރަސްކަލާނެގއީ މިއަާޅގެ ރައްުބެއވެ.  އްަދވާ ބޮޑުުކރެްއވި ރަސްކަލާކޮ!ހަ މާނައީ ]
 އިބަރަސްކަލާނެގއެެވ.މިއަޅާ ޚަލްޤު ކުރެްއވީ އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވާ އެހެން އިލާހަކު ނުެވެއވެ. 

މިްނވަރަުކން،  ކުޅަާދނަވީ  މިއަޅާއަށް  އަދި  ގެ އަޅަކީމުެއވެ.އަދި މިއަޅާއީ އިބަރަްސކަލާނ
މަތީގަެއވެ. މިައޅާއަށް ކުރެވިަފިއވާ   (3)ަވުޢދުގެ  (2)އިމިއަޅާ މިހުރީ އިަބރަސްކަލާނގެ ޢަހްދާ 

 ޙަޟްރަތުަގއި  އިަބރަސްަކލާނެގ  ކަންކަމުގެ ނުަބއިކަމުން، މިއަޅާ ރައްކާތެރިކޮްށ ދެއްުވންއެިދ 

ދަންަނވަމެެވ. އަދި ިމއަޅާއަށް އިަބރަސްކަލާނގެ ދެްއވާަފިއވާ ިނުޢމަތްތަކަށް، މިއަޅާ 
ފާފަތަކަށް،  ެރވިަފއިވާ ކު  މިއަާޅއަށް   އަދި   ިއޢުތިާރފުވަެމެވ. ޙަްޟރަތުގައި  އިބަރަސްކަލާނގެ 

ޭދވެ. ުފއްސަާވނ ާފފަ  މިއަާޅގެ  ަފހެ  އިޢުތިާރުފވަމެެވ.  ޙަޟްރަތުަގއި  އިަބރަސްކަލާނގެ  މިއަޅާ 
 ފަހެ، ހަމަކަށަވަުރން ިއަބރަސްކަލާނގެ ފިޔަވާ ފާފަ ފުއްަސވާދެޭވނެ ެއހެން ފަރާތެއް ނުެވެއވެ." 

 
 

                                                 
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 6306ގެ  صحيح ابلخاري - 1
އަށް އަޅަމެންވެފައިވާ އަޙްދުއެވެ. هللا ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރާނަން ކަމަށް މާތް هللا މި ދުޢާގައި އަޙްދުގެ މުރާދަކީ،  - 2

ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެވެ. އެއީ އަޅުކަން ކުރުމުގައިވެސް، އެއްވެސް އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިނުކުރުމެވެ. އުލޫހިއްޔަތުގައި އެކަލާނގެ 
ކުރުމަކީ އެއީ އެވެ. އަދި އެއީ އަޅުތަކުންނަށް ނިޢުމަތްތައް ދެއްވުމާއި، އެންމެހާ ކަމެއް ތަދުބީރުވެގެން އައުމުގައި  އެއްކައުވަންތަ

 އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ. هللا ނޫން ފަރާތެއް، އެކަން ނުުކރައްވާކަން ޤަބޫލުކުރުމެވެ. މިއީ ރުބޫބިއްޔަތުގައި هللا 
އަށް އެކަނި އަޅުކަން ޚާލިޞްތެރިކަމާއެކު ކޮށްފައި ޝިރުކުނުކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް هللا މި ދުޢާގައި ވަޢުދުގެ މުރާދަކީ،  - 3

 އެކަލާނގެ ސުވަރުގެ ދެއްވަވާނެކަމަށް، އެކަލާނގެވެވޮޑިގެންފައިވާ ވަޢުދުފުޅެވެ. 



 24 ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފަިއވާ ބައެއް ދުޢާތައް

 اللَُّهمَّ  ، وَالَْمْغرِِب  الَْمرْشِقِ  بَْْيَ  بَاَعْدَت  َكَما َخَطايَايَ  َوَبْْيَ  َبْيِِن  بَاِعدْ  اللَُّهمَّ  »
ِِن  ََطايَا ِمنَ  َنقر ْبَيُض  اثلَّْوُب  ُيَنّقَّ  َكَما اْلْ

َ
نَِس  ِمنَ  اْْل  بِالَْماءِ  َخَطايَايَ  اْغِسْل  اللَُّهمَّ  ، ادلَّ

 (1)« وَالََْبَدِ  وَاثلَّلْجِ 

ޮއްއސޭ ފަރާާތ  ިއރު ފަރާތާއި  އަރާ އިރުމާނައީ ]ހައްަދވާ ޮބޑުކުެރއްވި ރަސްކަލާކޮ! 
 ދެމެދު  ކުށްފާފަތަކާ މިއަާޅގެ މިއަާޅއާއި  ފަދަިއން  ދުރުކުެރްއވިރަސްކަލާނެގ ިއބަ ދެމެދު

 ސާފުކުެރވޭ ަހޑިމިލައިން  ޭފރާން ހުދުަހްއދަވާ ޮބޑުކުެރއްވި ރަްސކަލާކޮ! ދުރުކުރަްއވާނދޭެވ. 
ހައްަދވާ ޮބޑުކުެރްއިވ  !ސާފުކޮށްދެއްާވނޭދވެ ިމއަޅާ ުކށްފާފަތަކުން މިއަާޅގެ ،ފަދަިއން

 މިައޅާގެ ކުށްާފފަތައް ޮދވެދެްއވާނޭދވެ![ އި ުސނޯއިން ރަސްކަލާކޮ! ފެާނއި ގަނޑުެފނާ
 

ْصلِْح ِِل ُدْنَياَي الَِِّت فِيَها  »
َ
ْمرِي، وَأ

َ
ِي ُهَو ِعْصَمُة أ ْصلِْح ِِل ِديِِن اَّلَّ

َ
اللُهمَّ أ

 ، ََياَة زِيَاَدًة ِِل ِِف ُُكر َخرْيٍ ْصلِْح ِِل آِخَرِِت الَِِّت فِيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل اْلْ
َ
وَاْجَعِل َمَعاَِش، وَأ

  (2)« الَْمْوَت َراَحًة ِِل ِمْن ُُكر َشر 
މިއަާޅގެ އެންެމާހ ކަމެްއެގ  ރަސްކަލާކޮ! ހައްަދާވ ބޮުޑކުރެްއވި މާނައީ ]

ޓަަކއި އިޞްާލޙުކޮށް ދެއްާވނޭދވެ. ދީުނގެ ކަންަތއްތައް، މިއަޅާއަށް ސަލާމަތްކަމުގައިވާ ިމއަާޅގެ
ޓަަކއި ިއވާ ިމއަޅާެގ ުދނިޔެ، ިމއަޅާއަށްއެަތނެްއގަިއވާތަްނ ކަމުގަޅާެގ ދިިރއުުޅން އަދި ިމއަ

ިމއަޅާގެ އާޚިރަްތ، ުބރިގޮސް ދާއިމީ ގޯތިކަމުަގއިވާ ނއިޞްލާޙުކޮށް ދެްއވާންޭދވެ. އަދި ިމއަޅާގެ އެ
ހުރިހާ ހެޔޮކަެމްއ  ޭދވެ. ައދި މިއަޅާ ދިރިުހރުމަކީ،ކޮށް ދެއްާވނޙުޓަަކއި އިޞްލާ މިއަޅާއަށް
ަކއި އިތުރުޮކށްދޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ ލައްާވނދޭެވ. އަދި ިމައޅާގެ މަރަކީ، ހުރިާހ ޓަމިއަޅާއަށް

 [ނުބައިކަމަކުްނ މިއަާޅއަށް ލިބޭ އަރާެމއްކަުމގައި ަލއްާވނދޭެވ.
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 25 ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފަިއވާ ބައެއް ދުޢާތައް

اللُهمَّ اْجَعْل ِِل ِِف َقلِِْب نُوًرا، َوِِف لَِساِِّن نُوًرا، َوِِف َسْمِِع نُوًرا، َوِِف بَََصِي  »
فَْوِِق نُوًرا، َوِمْن ََتِِْت نُوًرا، وََعْن يَِميِِن نُوًرا، وََعْن ِشَماِِل نُوًرا، َوِمْن بَْْيِ يََديَّ نُوًرا، َوِمْن 

ْعِظْم ِِل نُوًرا
َ
  (1)« نُوًرا، َوِمْن َخلِِْف نُوًرا، وَاْجَعْل ِِف َنْفِِس نُوًرا، وَأ

 .ަލއްާވނދޭވެ އް ހިތުަގއި ނޫރެ ަހއްދަވާ ބޮޑުުކރެްއވި ރަސްކަލާކޮ! މިައޅާގެ  މާނައީ ]
 .ލަްއވާނޭދވެްއ މިއަާޅގެ ިއވުުމގަިއ ނޫރެ. ައދި ވެދޭ ނލަްއވާްއ މިއަާޅގެ ދުލުަގއި ނޫރެއަދި 
އަދި މިއަޅާގެ މަތީން ޫނރެއް ލައްާވނޭދވެ. އަިދ  ނޭދވެ.ލަްއވާއް މިއަާޅގެ ފެނުުމގައި ނޫރެއަދި 

 ނޫެރްއ ލަްއވާނޭދވެ. ައދި ަފރާތުންތްމިއަާޅެގ ކަނާ .ލަްއވާނޭދވެެރްއ ނޫ މިއަޅާެގ ދަށުން 
ައދި  .ލަްއވާނޭދވެއް ނޫރެ  ންމިއަޅާގެ ކުރިމަތީ . އަދިލަްއވާނޭދވެ އް ފަރާުތން ޫނރެތްވާމިއަޅާގެ 

އަިދ  .ލަްއވާނޭދވެއް އަދި ިމއަޅާގެ ަނފްސުަގއި ޫނރެ  .ވެނދޭ ލަްއވާއް ޫނރެ  ންމިއަޅާގެ ުފަރގަހު
 [.ވެދޭ މިއަޅާ ނޫުރ މަތިވެރިކޮްށދެއްާވނ

 

نَْت َربُّ » 
َ
ْرِض، َولََك اَْلْمُد أ

َ
َموَاِت وَاْل ُم السَّ نَْت َقير

َ
اللَُّهمَّ َربََّنا لََك اَْلْمُد أ

نَْت 
َ
، أ ْرِض َوَمْن فِيِهنَّ

َ
َموَاِت وَاْل نَْت نُوُر السَّ

َ
، َولََك اَْلْمُد أ ْرِض َوَمْن فِيِهنَّ

َ
َموَاِت وَاْل السَّ

، وَ  ، َوقَْولَُك اَْلقُّ ، اَْلقُّ اَعُة َحقٌّ ، وَالسَّ ، َوانلَّاُر َحقٌّ ، وَاَْلنَُّة َحقٌّ ، َولَِقاُؤَك اَْلقُّ  َوْعُدَك اَْلقُّ

ُْت، َوإََِلَْك َخاَصْمُت، َوبَِك  ْسلَْمُت، َوبَِك آَمْنُت، َوَعلَْيَك تََوَّكَّ
َ
اللَُّهمَّ لََك أ

ْسَ 
َ
ْرُت، وَأ خَّ

َ
ْمُت َوَما أ ، الَ َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِِل َما قَدَّ ْعلَُم بِِه ِمِنر

َ
نَْت أ

َ
ْعلَْنُت، َوَما أ

َ
ْرُت وَأ

نَْت 
َ
 (2)« إََِلَ إاِلَّ أ

ިއބަރަސްކަލާނެގއަށް ޙަްމދު ހުްއޓެެވ.  ރަސްކަލާކޮ! ހައްަދވާ ބޮޑުުކރެްއވި މާނައީ ]
އިބަރަސްކަލާނެގއީ އުޑުަތކާއި ބިން ޤާއިމްުކރެްއވި ރަސްކަލާނެގއެެވ. އަދި އިބަރަސްކަލާނެގއަށް 
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 26 ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފަިއވާ ބައެއް ދުޢާތައް

 ހާ އެއްެޗއް އެ ތަްނތަނުގަިއވާޙަމްދު ހުްއޓެެވ. އިަބަރސްކަލާނގެއީ އުޑުތަާކިއ ބިމާއި އަދި
އަިދ އިބަރަސްކަލާނގެއަްށ ޙަމްދު ހުއްެޓވެ.  ހައްަދވާ ބޮޑުކުެރްއވި ރަސްކަލާނެގއެެވ.

 ( 1)އްގެ ނޫެރވެ.އިބަރަސްކަލާނެގއީ ުއޑުތަކާއި ބިާމއި އެ އެތަންތަުނގަިއވާހާ އެްއޗެ
ފުެޅވެ. ޮވިޑގެްނވުމަކީ ަޙޤީޤަތެކެެވ. އިަބރަސްކަލާނެގ ބަސްފުޅަީކ ޙަްއޤު ބަސް އިބަރަސްކަލާނގެ

ަވޢުުދފުޅެވެ. އަިދ ިއބަރަސްކަލާނގެާއއި ބައްދަުލވުމަީކ ފުޅަކީ ަޙއްުޤ އިބަރަސްކަލާނެގ ަވޢުދު 
އަިދ  އަދި ނަރަަކއަކީ ަޙއްޤު ތަނެކެެވ.ތަނެކެވެ.  (2)ޙައްޤުކަމެެކވެ. ައދި ސުވަުރގެ އަކީ ަޙއްޤު 

 ޤިޔާމަތް ދުވަހަކީ ަޙއްޤު ދުވަހެެކވެ. 
އްަޖއީމެެވ. ތިމަން އިބަަރސްކަލާނގެއަށް އިސްލާްމވެ ަރސްކަލާކޮ!ހައްަދވާ ބޮޑު ކުެރއްވި 

)އެަބހީ ބޯަލބަިއ ކިޔަމަންެވއްޖައީެމވެ.( އަދި ިއބަރަސްކަލާނެގއަށް އީާމންެވއްޖައީެމވެ. އަިދ 
އްޖަތްދައްކަިއ ދިާފޢުކުަރީނ ޙު އިބަރަސްކަލާނެގއަށް ވަކީލުކޮށްފީުމެއވެ. އަިދ 

ކަލާނެގ އިބަރަސްކަލާނެގއަށްޓަަކއެެވ. އަދި ޙުކުމަކަށް އެދޭ ކަންކަން ހުށައަާޅނީ އިބަރަސް
ުކރެިވފަިއވާ ާފފަތަކާިއ  ިމއަޅާއަށްޭދވެ. ނފުއްަސވާ ދެްއާވފާ މިައޅާއަށްޙަޟްރަތަށެވެ. ފަހެ 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިފަިއވާ ކަންކަމުގެ ާފފަތަކެވެ. ސިއްރުން ކުެރިވފަިއވާ ފާފަތަކާއި ފާޅުަގއި 
ދެނެޮވޑިެގްނވާ ށް ކޮށްފައިާވ ާފފަތަކެެވ. އަދި ތިމަްނނާ އާމެުދ އިަބރަސްކަލާނެގ ޮމޅަ

)އެބަހީ ތިމަްނނާއަށް ނޭނގި ކުރެިވފަިއވާ ާފަފތައްވެސް ުފއްސަާވ  ކަންތައްތަކުގެ ާފފަތަކެވެ.
 [ދެއްވުެމވެ.( ިއބަރަސްކަާލނގެ ފިޔަވާ އެެހން އިާލހަކު ނުެވެއވެ.

 

                                                 
އުޑާއި ބިމާއި އެދެމެދުގައި ވާހައި އެއްޗެއްގެ ނޫރޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ، ެއ ދެމެދުގައި ވާހާ އެއްޗެއް  އެއީهللا މާތް  - 1

ލަތްތައް ލައްވައި، ދިރިއުޅުމުގެ މަގު ބަޔާންކޮށް ޞީމެހާ އެއްޗަކަށް ބޭނުންާވނޭ ވައުޅެންވީ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައި، އެ އެން
 ދެއްވުމެވެ. 

އެ ދެތަން މާްތ އި ސުވަރުގެ އަކީ ޙައްޤުތަނެކެވެ، ބުނެވޭ ބަހުގެ ާމނައަކީ، އެއީ ޚިޔާލީ ދެތަނެއް ނޫންކަމާއި، ނަރަކަ އާ - 2
މީހުން  ކަމާއި ޤިޔާމަތް ދުވަހު ހެޔޮކަމުގެ އަހްލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް އަދި ނުބައި ޢަމަލުތައް ކުޅަހައްދަވާފައިވާهللا 

 ޤިޔާމަތްދުވަހުން ނަރަކައަށް ދާޭނކަމެވެ.  



 27 ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފަިއވާ ބައެއް ދުޢާތައް

َهاَدةِ اَل إََِلَ  » ْرِض ََعلَِم الَغْيِب وَالشَّ
َ
َموَاِت وَاْل نَْت َربَّ ُُكر اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

َ
إاِلَّ أ

ْقَُتَِف َْعَ 
َ
ْن أ

َ
كِِه، وَأ ْيَطاِن َوِشْ ُعوُذ بَِك ِمْن َشر َنْفِِس، َوِمْن َشر الشَّ

َ
ٍء َوَملِيَكُه، أ ََشْ

ُجرَّهُ إََِل ُمْسلِمٍ 
َ
ْو أ

َ
  (1)« َنْفِِس ُسوًءا أ

އުޑުތަކާިއ ބިން ނެތުމުެގ ތެރެއިްނ  ރަސްކަލާކޮ! ހައްަދވާ ޮބޑުުކރެްއވި މާނައީ ]
 ރަސްކަލާކޮ! ޣައިުބަގއިވާ ަކންތަކާއި ފެންަނހައިކަެމއް ދެެނޮވިޑގެްނވާ  ރަސްކަލާކޮ! ހެއްެދވި 

ުހރިާހ ެއއްޗެްއ މިލްކުވެެގންާވ ވެރި އިބަރަސްކަލާނެގ ފިަޔާވ އެެހން އިލާހަުކ ުނެވއެެވ. 
އަދި  އަދި ޝައިޠާާނގެ ނުބައިކަުމންާނއި މިއަޅާގެ ނަފްުސގެ ނުބައިކަުމންާނއިރަސްކަލާކޮ! 

ަރއްކާތެިރކަން ދެްއވުްނ ެއދި ރުމަށް އެޮސުރ ލައިދޭ ވަްސވާހުްނ، މިއަޅާއަްށ ޝިކުރުކު
އަދި މިއަޅާގެ އަިމއްލަ ަންފސަށް )ގެއްުލންުހރި(  އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްަރތުގައި ަދންަނވަެމވެ.

ިމއަާޅ ނުބައިކަެމއް ކުރުުމންާނއި އެހެްނ މީހަކު ަލއްަވއި އެފަދަކަެމއް ުކރުވުުމން، 
  [ދެްއވުމަށް ިއބަރަސްކަލާނެގ ޙަޞްރަުތގައި ަދންަނވަެމވެ.ދުރުހެލިކޮށް

 

ْرِض َوَربَّ اللَُّهمَّ  »
َ
َماوَاِت َوَربَّ اْْل ٍء،  َربَّ السَّ الَْعْرِش الَْعِظيِم، َربََّنا َوَربَّ ُُكر ََشْ

نْ 
َ
ٍء أ ُعوُذ بَِك مِْن َشر ُُكر ََشْ

َ
ْْنِيِل َوالُْفْرقَاِن، أ َبر وَانلََّوى، َوُمْْنَِل اتلَّْوَراةِ وَاِْلِ َت فَالَِق اْلْ

ٌء،  ُل فَلَيَْس َقْبلََك ََشْ وَّ
َ
نَْت اْْل

َ
ٌء، آِخٌذ بَِناِصَيتِِه، اللُهمَّ أ نَْت اْْلِخُر فَلَيَْس َبْعَدَك ََشْ

َ
وَأ

ْيَن،  ٌء، اْقِض َعنَّا ادلَّ نَْت اْْلَاِطُن فَلَيَْس ُدونََك ََشْ
َ
ٌء، وَأ اِهُر فَلَيَْس َفْوقََك ََشْ نَْت الظَّ

َ
وَأ

ْغنَِنا ِمَن الَْفْقرِ 
َ
  (2)« وَأ

ބިާމިއ ޢަރްޝީެގ އި ތަކާއުޑުރަސްަކލާކޮ! ަހއްަދވާ ބޮޑުުކރެްއވި މާަނއީ ]މާނައީ ]
 ރަސްކަލާކޮ!  ވެރި ެއއްޗެްއެގ  ހުރިހާ އަޅަމެްނނާިއ އަދި ަރސްކަލާކޮ!  ެވރި ،ތަމަތިވެިރވަން

 (3)ރާާތއި ިއންީޖލާއި އަްލފުުރޤާންތައުރަްސކަލާކޮ! ނެުރއްާވ  )ގަާހއި ޭމވާ(އޮށާއި އޮްއޓަުރން 
                                                 

 ވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެ األبلاينމިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް ނަންބަރު ޙަދީޘް.  3529ގެ  سنن الرتمذي - 1
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 2713ގެ  صحيح مسلم - 2
 އަލްފުރުޤާނަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެެކވެ.  - 3
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ކޮންމެ އެއްެޗއްެގ  ދަުށގަިއވާ،ޤުދުަރތްތެރިކަމުގެ އިބަރަސްކަލާނގެ ރަސްކަލާކޮ! ބާވާލެްއިވ 
އެދި ިއބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްަރތުގައި ަދންަނވަމެެވ. ދެއްުވން ިމއަޅާ ުދރުކޮށް ،ނުބައިކަުމން

އިބަރަސްކަާލނެގއީ ެއންމެ ފުރަތަމަ ވޮިޑގެްނވީ ފަރާެތވެ. ަރސްކަލާކޮ! ހައްަދވާ ޮބޑުކުެރއްިވ 
 އިބަރަސްކަލާނެގއީއް ުނެވއެެވ. އަދި ުވރެ ކުީރން އެްއވެސް އެއްޗެ  ފަހެ އިަބރަސްކަލާނެގއަށް 

ސްކަލާނގެއަްށވުރެ ަފުހން އެްއވެސް ެއއްޗެއް ަފހުން ޮވިޑގެްނވާނޭ ަފރާތެެވ. އިަބރަ  އެންމެ
ިއބަރަސްަކލާނެގއީ )ހުިރހާ ެއްއޗެއްގެ މައްޗަްށ( ފާުޅެވވޮިޑގެްނވާ ަފރާތެެވ. ނުާވނެެއވެ. 

ަފރާތެއް ުނވެެއވެ. އިަބރަސްކަލާނެގއީ ަވންހަާނެވ އިބަރަސްކަލާނެގއަށްވުެރ މަތިވެޮވޑިެގްނވާ 
ަފރާތެވެ. އިބަރަސްކަލާނެގއަށްވުެރ ަވންހަާނެވވޮިޑގެްނާވ ަފރާތެއް ނުެވެއވެ.  ވޮިޑގެްނވާ 

ން ފަީޤރުކަމުްނ ުދރުކުރަްއވާ އަޅަމެއަޅަމެްނގެ ކިަބއިްނ ަދރަނި ފުްއދަާވ ދެްއާވނދޭވެ. 
 [ފުދުންތެރިކޮށް ެދއްާވނޭދވެ.

 

ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك، َوبَِك ِمْنَك، » 
َ
اللَُّهمَّ إِِّنر أ

ثْنَْيَت َْعَ َنْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحِِص َثَناًء َعلَْيَك أ

ُ
 (1)« اَل أ

ުމެގ ! އިބަރަސްކަލާނގެ ރުިހޮވޑިގަތުމާނައީ ]ހައްަދވާ ބޮުޑކުރެްއވި ރަސްކަލާކޮ
އަިދ އިބަރަސްކަލާނގެ ޯކފާިއން މިއަޅާ ުދރުކޮށްދެްއުވމަށް ދަންަނވަމެެވ.  ސިފަފުޅު މެުދވެރިކޮށް،

ިއބަރަސްކަލާނގެ ޢުޤޫބާުތން މިއަޅާ  އިބަރަސްކަލާނގެ ަޢފޫުކރެްއވުމުގެ ސިަފފުޅު މެުދވެރިކޮށް،
ެނ ކަމަކުްނ ޙަޟްރަތުްނ އަުތވެދާއަިދ ިއބަަރސްކަލާނގެ ދުރުކޮށްދެްއވުމަށް ދަްނނަވަެމވެ. 

އިަބރަސްކަލާނގެ، ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދަންަނވަީނ އިަބރަސްަކލާނެގ ޙަޟްރަުތގަެއވެ. 
އިބަރަސްކަލާނގެ ޒާތުފުަޅށް ޘަނާގެ ބަސް ވަހީކުެރއްވި ފަދަ ޘަނާއަުކން، ިއބަރަސްކަލާނެގއަްށ 

  [ލިިބގެްނނުެވއެެވ.)ބަސްަތކެއް އަދި ކުޅަާދނަކަމެއް( މިއަޅާއަށް ޘަނާ ދަްނނަާވނޭ 
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 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
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 َشِْيَك لََك، الَمنَّاُن، اللَُّهمَّ إِّنر أْسألَُك بأنَّ لََك اَْلْمَد، اَل إََلَ إالَّ أنَْت، وَْحَدَك اَل » 
َماوَ  يَا َقيُّوُم، إِّنر أْسألَُك اَْلنََّة،  اْلْرِض، يَا َذا اَْلَلِل واِلْكرَاِم، يَا َحُّ اِت وَ يَا بَِدْيَع السَّ

 وَ 
َ
 (1)« ُعوُذ بَِك ِمَن انلَّارِ أ

ަހއްަދވާ ޮބޑުކުރެްއވި ރަސްކަލާކޮ! ތިމަންއަޅާ އިަބަރސްކަލާނެގ މާނައީ ]
ޙަޟްރަތުަގއި ަދންަނވަެމވެ. ހަމަކަށަވަުރން އިަބރަސްކަލާނެގއަށް ޙަމްުދ ލިބިޮވިޑގެްނވެެއވެ. 

އެހެން އިލާހަކު ނުެވއެެވ. އިަބރަސްކަލާނގެީއ ބަިއވެިރއަކު ުނާވ  އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވާ 
އެއްަކއުަވންތަ ރަސްކަލާނެގއެެވ. ގިަނގުނަ ނިުޢމަތްތައް ދެއްވާ ރަސްކަާލނެގއެެވ. އިސްވެދިަޔ 
މިސާލަކާ ނުލައި ުއޑުތަކާއި ބިން އުެފއްެދވި ރަްސކަލާނގެެއވެ. އޭ މަތިެވިރވަންތަ ާބރުެވރިަވންތަ 

އަޅާއަށް މި  ރަްސކަލާކޮ!ދިރިދެމިޮވިޑގެްނވާ ޤާއިމްެވޮވޑިެގންވާ ރަސްކަލާކޮ! ވަންތަ އިޙްސާންތެރި 
 [ސުވަުރގެ ދެްއވުްނއެދި ަދންަނވަމެެވ. އަދި ނަރަަކިއން ރައްކާެތރިކޮށް ދެްއުވންއެދި ަދންަނވަމެެވ.

 

لَُك ِمنَ ا »
َ
ْسأ

َ
َ  للَُّهمَّ إِِّنر أ َرْيِ ُُكرِه، ََعِجلِِه َوآِجلِِه، َما َعلِْمُت ِمْنُه َوَما ل ْعلَْم، اْلْ

َ
ْم أ

ُعوُذ بَِك ِمنَ 
َ
ْعلَْم، وَأ

َ
ر ُُكرِه، ََعِجلِِه َوآِجلِِه، َما َعلِْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أ  الرشَّ

لََك َعْبُدَك َونَبِيَُّك 
َ
لَُك ِمْن َخرْيِ َما َسأ

َ
ْسأ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َشر َما ََعَذ اللَُّهمَّ إِِّنر أ

َ
، وَأ

 بِِه َعْبُدَك َونَبِيَُّك، 
َنََّة َوَما قَرََّب إََِلَْها ِمْن قَْوٍل  لَُك اْلْ

َ
ْسأ

َ
ُعوُذ بَِك ِمنَ اللَُّهمَّ إِِّنر أ

َ
ْو َعَمٍل، وَأ

َ
انلَّارِ  أ

ْن ََتْعَ 
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
ْو َعَمٍل، وَأ

َ
 )2(« َل ُُكَّ َقَضاٍء قََضْيَتُه ِِل َخرْيًاَوَما قَرََّب إََِلَْها ِمْن قَْوٍل أ
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وذ  بَِك ِمَن انلَارِ ވެފައިވަނީ ދީޘް ފޮތްތަކުގައި މި ދުޢާ ވާރިދުޙަދީޘް. ނަމަވެސް މި ދެންނެވި ޙަ ع 
َ
ل َك اْْلََنَة، َوأ

َ
ْسأ

َ
މި ލަފުޒުތައް  أ

ލަފުޒުތަކާއެކު،   ނުހިމެނޭ ގޮތުްނނެވެ. ނަމަވެސް މި ޙަދީޘް ވަރަށް ގިނަ ބޭކަލުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައި އެވާ
 ވެ.ވިދާޅުވެފައިވެއެ األبلاينމި ދުޢާ ޞައްޙަކަމަށް 

ނަންބަރު ޙަދީޘް. މިއީ ޞައްޙަ  29345ގެ  املصنف يف األحاديث واآلثارނަންބަރު ޙަދީޘް.  3846ގެ سنن ابن ماجه  (2)
 ވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެ األبلاينޙަދީޘެއްކަމަށް 
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]ަހއްަދވާ ބޮޑުކުެރއްވި ރަސްކަލާކޮ! އެންެމހާ ހެޔޮކަމެއް މިއަޅާއަށް ދެއްވުމަްށ، މާނައީ 
އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްަރތުގައި ަދންަނވަެމވެ. އޭގެ ތެރެއިން )އެބަހީ ހެޔޮކަންތައްތަކުގެ ެތރެއިްނ( 

ކަންތައްތަކާއި ަފސްކޮށް ބައްދަލުކުރާ ކަްނކަންވެސްމެެއވެ. އޭެގ މިއަޅާއާ ައވަހަށް ަބއްަދލުކުރާ 
ތެރެއިން )އެަބހީ ހެޮޔކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިްނ( މިއަޅާއަށް ެއނގޭ ކަންކަމާއި ޭނނގޭ 
، ކަންކަންވެސްެމއެެވ. ައދި ހުރިހާ ނުަބއިކަަމކުން ތިމަން ަރއްކާތެރިކޮށް ދެްއވުމަށް

ަނވަެމވެ. ޭއެގތެރެއިން )އެބަހީ ނުަބއިަކންކަމުގެ ެތރެިއން( އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްަރތުގައި ދަން
މިއަޅާއާ އަަވހަށް ބަްއަދލުކުރާ ކަންތައްތަކާއި ަފސްކޮށް ބައްދަލުކުރާ ކަްނތައްތަކުންވެސްމެެއވެ. 
އޭގެ ތެެރއިން )އެަބީހ ނުބައިކަންކަުމގެ ތެެރއިން( ިމއަޅާއަށް ެއނޭގ ކަންކަމާއި ނޭނގޭ 

 ކަންކަންވެސްެމއެެވ. 
، ހައްަދވާ ބޮޑުުކރެްއިވ ރަސްކަލާކޮ! އިބަަރސްކަލާނގެ އަޅާ އަިދ ރަސޫލާ

ްށ ިމއަޅާއަ، އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ދެްއވުްނ އެިދވަަޑިއގެން އެންމެހާ ެހޔޮކަމެއް
ދެއްުވންއެިދ އިބަރަސްަކލާނެގ ޙަޟްރަުތގަިއ ަދންަނވަމެެވ. އަދި، ިއބަަރސްކަލާނގެ އަޅާ އަިދ 

ަކްނ ދެއްވުްނއެދި ިއބަރަްސކަލާނގެ ޙަޟްރަުތގަިއ ދެންނެވި އެންމެާހ ރަސޫލާ، ރައްކާތެރި
 މިއަޅާ ަރއްކާތެރިކޮށް ދެއްުވންއެދި އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްަރތުގައި ދަްނނަވަެމވެ.  ،ނުބައިކަމަކުން 

ހައްަދވާ ބޮޑުުކރެްއވި ަރސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ސުވަުރގެ ދެްއވުްނއެދި ިއަބރަސްކަލާނެގ 
ޙަޟްރަތުަގއި ަދންަނވަުމއެެވ. އަދި އެ ސުަވުރެގއާ ގާތްކޮށްދޭ އެންެމހާ ޢަމަލާއި ބަސްތައް 
 ދެއްވުމަށް ދަންަނވަެމވެ. އަދި ިމއަޅާ ަނރަކަިއން ދުުރހެލިކޮށް ދެްއވުަމށް އިބަރަސްކަލާނގެ 

ޅާ މިއަޙަޟްރަތުަގއި ދަންަނވަެމވެ. އަދި އެަނރަކައާ ގާތްކޮށްދޭ އެންމެހާ ޢަމަާލިއ ބަސްތަކުން 
ރައްކާތެރިކޮށް ެދްއވުމަށް ދަންަނވަެމވެ. އަިދ ިއބަރަސްކަލާނެގ ިމއަޅާާއ މެދު އިރާދަކުަރްއާވ 

ބަރަސްކަލާނގެ އެިދ އި ިދނުމަށް ހެޔޮކަމެއްކަމުަގިއ ލައްަވވައިކޮންމެ އިރާަދފުޅަކީ މިައޅާއަށް
 ޙަޟްރަތުަގއި ދަްނނަވަެމވެ.[
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ًبا، وََعَمًَل ُمَتَقبًََّل  » لَُك ِعلًْما نَافًِعا، َورِْزقًا َطير
َ
ْسأ

َ
  (1)« اللَُّهمَّ إِِّنر أ

ަފއިދާހުރި ޢިލްމާިއ، ައިދ ރަނގަޅު  ރަސްކަލާކޮ! ަހއްަދވާ ޮބޑުުކރެްއވި މާނައީ ]
ރިޒްޤާއި، އަދި ޤަބޫުލެވިވގެްނވާ ޢަމަލު، ިމއަޅާއަށް ދެްއވުމަށް ިއބަރަސްކަާލނގެ ޙަޟްރަުތގައި 

 [ދަންަނވަމެެވ.

 
لَُك الُْهَدى وَاتلَُّّق، وَالَْعَفاَف َوالِْغَن اللَُّهمَّ  »

َ
ْسأ

َ
  (2)« إِِّنر أ
ތަުޤވާެވިރކަމާ އަދި  ހިދާޔަތާ އަދި ރަސްކަލާކޮ! ހައްަދވާ ޮބޑުުކރެްއވި މާނައީ ]
މިއަާޅއަްށ ދެްއވުމަށް އިަބރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުަގިއ ތަނަވަސްކަްނ،  ޢިްއފަތްތެރިކަމާ އަދި 

 [ދަންަނވަމެެވ.
 

، اللَُّهمَّ  » ْعلَُم بِِه ِمِنر
َ
نَْت أ

َ
ْمرِي، َوَما أ

َ
اِِف ِِف أ اْغِفْر ِِل َخِطيَئِِت وََجْهِِل، َوإِْسَ

ي َوَهْزِِل، وََخَطِِئ وََعْمِدي، َوُُكُّ َذلَِك ِعْنِدي،   اللُهمَّ اْغِفْر ِِل ِجدر
ْرُت َوَما اللَُّهمَّ  ْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت َوَما أ ْعلَُم  اْغِفْر ِِل َما قَدَّ

َ
نَْت أ

َ
ْعلَْنُت، َوَما أ

َ
أ

ٍء قَِديرٌ  نَْت َْعَ ُُكر ََشْ
َ
ُر، وَأ نَْت الُْمَؤخر

َ
ُم وَأ نَْت الُْمَقدر

َ
، أ   (3)« بِِه ِمِنر

މިއަާޅގެ ފާފަ ުފއްސަާވނދޭެވ. ކުށްތަކާ  ރަސްކަލާކޮ! ހައްަދވާ ބޮޑުުކެރއްވި މާނައީ ]
އިސްާރފުާވ ައދި ތިމަންއަާޅގެ ކަންކަމުަގއި  ފާަފެއވެ.ުވނު ކަންތައްތަކުގެ އަދި ޖާހިލުކަމުން ކުރެ 

. ައދި ތިމަްނ ކުރެުވނު ކަންކަމުގެ ާފފަެއވެފަދަިއން )ެއބަހީ އިސްާރފުވާ މިްނަވރަށް ގިަނއިްނ( 
ދެެނޮވޑިެގްނވާ )އެަބހީ ތިމަްނނާއަްށ ނޭނގި ކުެރިވފަިއވާ( މޮޅަށް އަޅާއާމެުދ ިއބަރަސްކަާލނެގ 

ކޮށްފަިއާވ  ގަސްތުގައިމިއަޅާ  ަރސްކަލާކޮ! ަހއްދަވާ ޮބޑުކުެރްއވި  ކަންކަމުގެ ާފފަެއވެ.
ެގން އޮޅިކާއި މަޖަލަކަްށ ކުރެިވފަިއވާ ަކންތައްަތކުގެ ާފފަ ފުއްަސވާނޭދވެ. އަދި ކަންތައްތަ

                                                 
  ޙަދީޘް.ނަންބަރު  924ގެ  سنن ابن ماجه  - 1
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 2721ގެ  صحيح مسلم - 2
 ނަންބަރު ޙަދީޘް. 2719ގެ  صحيح مسلم - 3
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ކުރިކަންަތއްތަކުގެ ާފފަެއވެ. ައިދ އެފަދަ ހުިރހާކަމެއް  އެނިގހުރެކުރެވުނު ކަންަތއްތަކާިއ 
 ގަިއވެެއވެ. މިއަޅާގެ ކިަބއި 

އަދި ނުކޮްށ  ،ޮބޑުކުރެްއވި ަރސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ުކރެިވފަިއވާ ކަންކަާމއި ހައްަދވާ
)ެއބަހީ ވާޖިބު ކަެމއް އަާދނުކުރުމުްނ ލިބޭ ފާަފ( ުފއްސަާވނޭދވެ. ފާފަ ދޫކޮށްފަިއވާ ކަންކަުމގެ 

އަިދ ތިމަްނ ފަެއވެ. އިާވ ކަންކަުމގެ ފާ ފާޅުަގއި ކޮށްފަ، އަދި ިސއްރުްނ ކޮށްަފިއވާ ަކންކަމާއި
އަޅާއާމެދު އިބަރަސްކަާލނގެ މޮޅަށް ދެެނވޮިޑެގންވާ )އެބަހީ ިމއަޅާއަްށ ނޭނގި ުކރެިވފަިއވާ( 

ެއވެ. هللا )ެހޔޮކަންތައްތަކުގަިއ މީސްތަކުން( އިސްކުރަްއވާ ފަާރތަކީ އިބަ ކަންކަމުގެ ފާަފެއވެ. 
އިަބރަސްކަލާނެގ ކޮންމެ ކަމަކަށްމެ އަދި ެއެވ. هللا އަދި ފަސްކުަރއްވާ ފަާރތަކީވެސް އިބަ 

 ކުޅަދުންވަންަތވެ ވޮިޑގެްނވެެއވެ.[
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 މަސްދަރުތަކާއި މަރުޖިޢުތައް 
 

 ޙަދީޘް ފޮތްތައް 
  صحيح اْلخاري -1

دار طوق ޕަބްލިޝާ :  /حممد زهري بن انصر الناصرމުޙައްޤިޤު :  / حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاريމުއައްލިފު : 

 ފުރަތަމަ ޗާޕު  / النجاة

 صحيح مسلم -2
 دار إحياء الرتاث العريبޕަބްލިޝާ :  / حممد فؤاد عبد الباقيމުޙައްޤިޤު :  / مسلم بن احلجاج النيسابوريމުއައްލިފު : 

  سنن ابن ماجه  -3

 -حممَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط :  ންމުޙައްޤިޤު / أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويينމުއައްލިފު : 

 ފުރަތަމަ ޗާޕު  / دار الرسالة العامليةޕަބްލިޝާ :  / َعبد الّلطيف حرز هللا

 سنن الُتمذي -4

وحممد فؤاد عبد -أمحد حممد شاكر :  ންމުޙައްޤިޤު/  الرتمذيحممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك މުއައްލިފު : 

 ދެވަނަ ޗާޕު  / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليبޕަބްލިޝާ :  / وإبراهيم عطوة عوض -الباقي 

 سنن أيب داود -5

ْستاينމުއައްލިފު :  جِّ حممد މުޙައްޤިޤު : /  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّّ

 املكتبة العصريةޕަބްލިޝާ :  / حميي الدين عبد احلميد

 سنن النسايئ -6

مكتب ޕަބްލިޝާ :  / عبد الفتاح أبو غدةމުޙައްޤިޤު :  / أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائيމުއައްލިފު : 

 ދެވަނަ ޗާޕު  / املطبوعات اإلسالمية

 مسند أَحد -7

دار ޕަބްލިޝާ :  / أمحد حممد شاكرމުޙައްޤިޤު :  / بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباينأمحد بن حممد މުއައްލިފު : 

 ފުރަތަމަ ޗާޕު  / احلديث

 لنسايئل السنن الكَبى -8

مؤسسة ޕަބްލިޝާ :  / حسن عبد املنعم شليبމުޙައްޤިޤު :  / أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائيމުއައްލިފު : 

 ފުރަތަމަ ޗާޕު  / الرسالة

 الكتاب املصنف ِف اْلحاديث واْلثار -9
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 / كمال يوسف احلوتމުޙައްޤިޤު :  / أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيتމުއައްލިފު : 
 ފުރަތަމަ ޗާޕު  / مكتبة الرشدޕަބްލިޝާ : 

 

 އެހެނިހެން ފޮތްތައް 
 سلسلة اْلحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها -1

 ފުރަތަމަ ޗާޕު  / مكتبة املعارف للنشر والتوزيعޕަބްލިޝާ :  /أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين األلباين މުއައްލިފު : 

 أصل صفة صَلة انلِب صىل الل عليه وسلم -2

 ޗާޕު ފުރަތަމަ  / مكتبة املعارف للنشر والتوزيعޕަބްލިޝާ :  /أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين األلباين މުއައްލިފު : 

 صحيح اْلدب املفرد لْلمام اْلخاري -3

 ޗާޕު  ހަތަރު ވަނަ / دار الصديق للنشر والتوزيعޕަބްލިޝާ :  /أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين األلباين :  މުޙައްޤިޤު

 اللكم الطيب -4

 /أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين األلباين މުޙައްޤިޤު :  /ابن تيمية  ن أبو العباس أمحد بن عبد احلليمتقي الديމުއައްލިފު : 
 ޗާޕު ތިން / املكتب اإلسالميޕަބްލިޝާ : 

 اللكم شح حصن املسلم من أذَكر الكتاب والسنة -5

ޕަބްލިޝާ :  / د. سعيد بن علي بن وهف القحطاين:  މުރާޖަޢާ / أبو مسلم جمدي بن عبد الوهاب األمحدމުއައްލިފު : 

 مطبعة سفري
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