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 ވިތުރީގައި ކިޔާ ޤުނޫތު 

   މުތަރުޖިމުގެ ބަސް

 أمجعني.  وصحبه  آهل وىلع اهلل  رسول ىلع  والسالم والصالة وحده هلل  احلمد

 "داعء القنوت "އަބޫ ޒައިދު ލިޔުއްވާފައިވާ  هللا ން ޢަބްދުމިޮފތަީކ އައްޝައިްޚ ބަްކރު ބު
މިޮފތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެެކވެ. މިޮފތަީކ ދިސަލަފިއްޔާ ވެބްސައިޓަށް އަޅުގަނޑު ލިޔުނު  

އެކުލަވާލާ  އްލިޔުންތަ ޝަޖަމާޮކށްގެން  މިޮފތުގައި  ޮފތެެކވެ.  އިްޚ ފާވާ 
ނަމާދުތަަކށް ފަރުޟު  ޙަޔާތުގައި  މުސްލިމެއްގެ  އެ  ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ   ފަހު 

  ނަމާދަަކށް އެންމެ އިސްަކމެއްދެވޭ ވިތުރީގާ ިކޔޭ ޤުނޫތާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަޮކށްލަން 

 ެކެކވެ.  ތަ ޖެހޭ މުހިންމު ނުުކތާ

އަދާުކރަންވާނީ ޝައްެކއްވެސް   އެއަޅަުކން  ޢަޅުަކމެެކވެ.  ޤުނޫތަީކ  ނެތްޮގތުގައި 
ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން ޝެއިްޚ މިޮފތް ލިޔުއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް  
މަންހަޖު   ގެންގުޅޭ  ިކޔުމުގައި  ޤުނޫތު  މީސްތަުކން  ިޚލާފަށް  ޝަރީޢަތާ  ބޭނުމަީކ 

 ރަނގަޅުޮގތް ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. އެގޮތުން ގޯސްަކން ބަޔާންޮކށް މިއަޅުަކމުގެ އެންމެ 
  ފަޞްލުގައިވަނީ މިޮފތް ބައްސަވާލައްވާފާވެއެވެ. ފުރަތަމަ    ފަޞްލަަކށް  3  ވަނީއިުޚޝަ

ދުރުހެލިވާން ިކޔުމުގައި  ފާހަގަކޮށްލެވޭ   ޤުނޫތު  ތެރެއިން  ަކންތައްތަުކގެ  ޖެހޭ 
ންޮކށްދެއްވާފައިވެއެވެ. ބަޔާ   ުޚއިަކމެއް ޝަ  10ތެރެއިން މުހިންމު    ަކންތައްތަެކވެ. އޭގެ

ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޮގތުގައި ުކރާ    ފަޞްލުގައިވަނީ  ދެވަނަ
އެ  އަދި  ބެހޭގޮތުންނެވެ.  ދުޢާ  ޤަވާޢިދުތަާކއި  ބައިގެ  އިތުރުުކރެވޭ  އަދި    ދުޢާއަށް 

އެންމެ   ބަ  ޞްލުގައިފަފަހު  މިޮފތުގެ  ވާރިދުވެފައިވާ  ސުންނަތުން  އެއް  ޤުރުއާނާއި 
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ޤުނޫތުގައި    ،ދުޢާތަުކގެ ތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއީ މި  ޚުވަނީއިދުޢާތައް ޝަ
 ރުމަށެވެ. އިްޚތިޔާރުުކ ތައްމީހާ ބައެއް ދުޢާއިމާމުއި ިކޔުމަށްޓަަކ

އަޞްލު ފޮތްތަާކއި ތަުޚރީޖު ޮފތްތަާކ އަޅާ ިކޔުމަށް   މިޮފތުގައިވާ ޙަދީޘްތައް، އޭގެ 
އަދި އެ    ގޮތަށް ލަފްޒުތަާކއި ފިލިތައްވާނީ ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ.ފަހު، އެ ފޮތްތަުކގައިވާ

 ފޮތްތަަކށް ހަވާލާ ދީފައިވާނެއެވެ.

ގެ  ުޚއިގެ މިޮފތަީކ މީސްތަކުންނަށް ފައިދާހުރި ޮފތެއްަކމުގައި ލައްވާ ޝައިުޚދުޢާއަީކ ޝަ
 ބަރާަކތް ލެއްވުމެވެ. އާމީން.هللا މިމަސައްަކތުގައި މާތް 
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 ވިތުރީގައި ކިޔާ ޤުނޫތު 

 
 

 . بهداه اهتدى  ومن  صحابته مجيع  وىلع  اهلل رسول ىلع والسالم والصالة  هلل  احلمد

ވަތަޢާލާގެ  هللا ރީ  ޙަމްދުހު ޞަލަވާތް  ޟްޙަސުބްޙާނަހޫ  ސަލާމާއި  އަދި  ރަތަށެވެ. 
އަށެވެ. އަދި    ލެއްވުން އެދި ދުޢާުކރަނީ އެަކލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު  

ޙިދާޔަތަށް އެަކލޭގެފާނުގެ  ޞަޙާބީންނާއި  އެކަލޭގެފާނުގެ  ސަލާމުގައި    މިޞަލަވާތާއި 
 ތަބަޢަވީ އެންމެން ޝާމިލުުކރަމެވެ. 

ޤުނޫތާއި ބެހޭގޮތުން   ވިތުރީގައި ިކޔާ  ޖެހޭ މުހިންމު    ލަންފާހަގަޮކށްމި ރިސާލާއަކީ 
އެުކލަަކންތައްތަެކއްގެ   މިއީ ރިސާލާއެެކ  ވާލާފައިވާމައްޗަށް  ބެހޭގޮތުން    ވެ.  މިަކމާ 

ބައެއް ަކންަކން ފެތުރިފައިވަނީ   މީގެ ފެދިފައިވާ ަކމެެކވެ.ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތަެކއް އު
ގޮތުން)ޝަރު އަޢީ  އެއްވެސް  ނެތިއެވެ.  ޞް(  ބެހޭގޮތުން  އެއީ  ލެއް  އަެކންަކމާ 

  ވެ އެހެން ވެސް ނުވާ ަކންަކމެވެ. އިސްފައި ނުވާ އަދި އަޑުއަހާފައިވާރިދުވެގެން އަ
ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.   ަކންމިަކން ޙާޖަތް  ާޚއް  ބަޔާންުކރުމުގެ  ވިތުރީގެ   ޮކށްޞަވަިކން 

ހަރުޮކށް ދުޢާ ިކޔުމުން   އަޅުަކމެެކވެ. އިމާމު މީހާ އަޑުޤުނޫތަީކ އަޑުހަރުޮކށް ުކރެވޭ
 އާމީން ިކޔައެވެ.   މައުމޫމުން

ލާޒިމު އަޅުމީސްތަުކންނަށް  އެބައިމީހުންގެ  އަދި  އި  ަކމާވެގެންވަނީ  ޤުނޫތު  ދުޢާއާއި 
އެއްގޮތަށް   ހިދާޔަތާދެއްެކވި  هللا ރަސޫލު ތައްތަުކގައިވެސްއެނޫން ަކން

 އެޮގތް އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮަކން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. ވެ.ޢަމަލުުކރުމެ
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  ފައިވާނީ މިަކމުގެ ރަނގަޅު ލާމި ލިޔުމުގައި މުހިންމު ަކންތައްތަެކއްގެ ޮގތުގައި އަލިއަޅުވާ
ނުބައި   ކުރުމަޮގތާއި  ފަރަޤު  ރަނގަޅު ށާޮގތް  ރަނގަޅު  އި،  އެންމެ  ޮގތް    ޮގތާއި 

އަދި   އެފަދައިން  ބަޔާންުކރުމާ  ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.  ޮގތް  ހައްދުފަހަނައަޅާދާ  ދުޢާގައި 
އެަކމަށް މުއުމިނުން  އާއި    އާއި ރަސޫލާ  هللا ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމަީކ  

ބަޔާންޮކށްދިނުމާއި އެއަށް   ނައްޞު  ގެއެއަށްފަހު ޤުނޫތުގެ ދުޢާ  އަދިނުރުހޭނެަކމެެކވެ.  
ބައިގެ   މެވެ.  ނެސްދިނުގެ  ޙުކުމް  ޝަރުޢީ   (ުކގެ)ޤަވާޢިދުތަ  ތަުކގެޟާބިތުއިތުރުުކރާ 

 ދުޢާތައް ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. ސުންނަތުން ޘާބިތުވެފައިވާ ޖާމިޢު   ޤުރުއާނާއި  އެއަށްފަހު
ތެރެއިން މިންވަރެއް    އެއިގެނަށް އުނދަގޫ ނުވާނޭހެން  މީސްތަުކންއެއީ ޤުނޫތު ިކޔާމީހާ  

  ވެ.ށެުކރުމަ އިްޚތިޔާރު

 .ފައިވާނެއެވެށް ބަހާލާފަޞްލަަކ 3މިރިސާލާ  ޓަަކއިށްުކރުމަ ބަޔާން ތައްމިކަންތައް



 

 

 

 ފުރަތަމަ ފަޞްލު 

 ޤުނޫތު ކިޔުމުގައި ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
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  ދުރުހެލިާވންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކިޔުމުގައި   ޤުނޫތު

   ަމީހުންނަށް   ދުޢާުކރާއިރުގައި  :ނުކުތާފުރަތަމ އަދި  ރާގަށާ  ލަވަިކޔާ 
ގެން  ދަމަދަމައިބާރާތްތައް ބޭނުންުކރުމާއި  ޢިފުން    ،ވިސްނައިގަންނަން އުނދަގޫ

 . ޮގތެއް ނޫން ރަނގަޅު ިކޔުމަީކ

ަކމެތިވުމާއި އަޅުަކމާއި އަޅުވެތިވުމާ ޚިލާފުަކމެެކވެ. އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް  ނިއެއީ  
 ގެ މޮޅުަކން އަމިއްލައަށް އަމިއްލަ ނަފްސަތިބާގެ  ންތެރިަކމާއި  މަގު ދައްަކނީ ދެއްކު 

އެފެނުމާ   ުކރާ   ވެ.އިބުުކރުވުމަށެޖަޢަަކމަށް  އަދި މީސްތަުކން  ކަންތައް  އެފަދައިން 

 އިންާކރު ުކރައްވައެވެ.   އިހުގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންވެސްމީހުންނަށް 

  ،ދު ުކރުމަށާއި ޤުނޫތު ިކޔުމުގެ ތަޢުފީޤުމީސްތަކުންނާއިގެން އިމާމުވެ ނަމާ  ،އެހެންކަމުން
ރުމެވެ. އަދި  ނިޔަތް ރަނގަޅުުކ  ކޮންމެ މީހަަކށްވަނީ އެމީހެއްގެ  ދެއްވި ތަޢާލާ  هللا 
އަދި   މެދުުކރާއިރު  ދުޢާ ބެހެއްޓުމެވެ.  އަޑު  އެމީހެއްގެ  މިންގަނޑެއްގައި 

  އާ هللا ތެރިަކމާއެުކ ދުޢާުކރުމެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ ހިތް ޞްލާުޚޝޫޢަތްތެރިަކމާއި އިްޚ
 އެޅޭފަދަ ަކންކަމުން ދުރުހެލިވުމެވެ.  ދިޔުމަށް ހުރަސް  ގުޅިގެން

 

   ައިފައިވާ ހަދާއަމިއްލައަށް    ،ލެއް ނެތްޞްޝަރީޢަތުގައި އެއްވެސް އަ  ނުކުތާ:ދެވަނ
ބީރައްޓެހި  އެ  އިދުޢާތަާކ ފަށުވި  އަދި  ދުޢާތަުކގައި  އުނދަގޫވާ   އަޑުއަހާލަން 

 ން.  ދުރުހެލިވުދުޢާތަާކޢިބާރާތްތައްވާ 
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މީހާއަށް  އޭ އިމާމު  ސަބަބުން  ދުޢާތައް  ގެ  ފަސޭހަަކމާއެުކ މަށާއި  ހިތުދަސްުކރުއެ 
ުކނަތީޖާއަީކ  ގަތުމަށް އުނދަގޫވެއެވެ.  އިސިުކނޑިއަށް ނަގަ ިކޔަން    ،ޖެހިށްބައިވަރު 

ނޫ ކު އުޅޭޮގތް  ދުޢާ  ގޮތަށް  ބައެއް    ވެ.ރެވުމެން  ވެގެންދާއިރުވެސް  އެަކން  އެހެން 
އެއީ އެފަދަ މީހުންގެ ޢަމަލުތަުކން ހީވަނީ  ރަމުން ދެއެވެ.  މާމުން އެފަދައިން ދުޢާުކއި

 !ހެނެވެ ޖެހޭ ސުންނަތެއް އިވާ ދިރުވަން ފަލާއުންމަތް ދޫޮކށް

 

   ަهللا ރަސޫލު  ނުކުތާ:ތިންވަނ  ްޘާބިތު ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަުކން    އަރިހުނ 
  .ދުރުހެލިވުން ނުވާ ދުޢާތަާކ

  ދާަކމުގެ ން( ނުވަތަ ދޮގު ހަދޮގުވެރި)ަކއްޛާބުން  ސަނަދުގައި  ޙަދީޘްތަުކގެ  އެހެނީ އެފަދަ  
 .ތީއެވެތުހުމަތު ުކރެވޭ ނުވަތަ އެބަޔެއްގެ ޙަދީޘް ޤަބޫލުނުުކރެވޭ ބަލި ރާވީން ތިބޭ

ޙަދީޘަ އެއް    އަރިހުން ގެ    ޢަލީ  ، ން ސަލްމާންފުރާތު ބު  ީކއޭގެ ތެރެއިން 
ވިދާޅުވިއެވެ  އައިސްފައިވެއެވެ.   ޙަދީޘްގައިއެ    ޙަދީޘެވެ. ރިވާުކރެއްވި     . އެަކލޭގެފާނު 

  ދެންނެވިއެވެ. ކަލޭގެފާނަށްލީގެފާނު ތިމަންޢަ

  ِ اَّللَّ رَُسوُل  ََكَن  َما  ِفيِهنَّ  َويَُقوُل  الَْعْْصِ  َقبَْل  َرَكَعاٍت  ْربََع 
َ
أ َفيَُصِّلي  َحُدُكْم 

َ
أ َيُقوُم  ال 

َ
أ

   َُيُقوُل: »َتمَّ نُورَُك َفَهَديَْت فَلََك احْلَْمُد، َعُظَم ِحلُْمَك َفَعَفوَْت فَلََك احْلَْمد    ...
 [ضعيف بسند  (1683)  يعىل أبو رواه] َوال َيبْلُُغ ِمْدَحتََك قَْوُل قَائٍِل«.( :قوهل إىل)

ުކރުމަށް ނުތެދުވާނަން ތް  ޢަުކރަ  4ރު ނަމާދުގެ ުކރިން  ޢަޞް އެއްވެސް މީހަުކ  ":  އީމާނަ
ނުުކރާނަން   ުކރެއްވިގޮތަށްދުޢާ   هللاއަދި ރަސޫލު؟ އްޔެވެހެ މި ދުޢާ 
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އިލާހު ހިދާޔަތް ދައްަކވައިފިއެވެ.   އިބަ  ،އިލާހުގެ ނޫރުފުޅު ފުރިހަމަވެ  އިބަ"؟ ހެއްޔެވެ
 ، އިލާހުގެ ޙިލްމުވެރިވޮޑިގަތުން މަތިވެރިވެގެންވެ  އިލާހަށެވެ. އިބަ  ފަހެ ޙަމްދު ހުރީ އިބަ

އިބަ   އިބަ ހުރީ  ޙަމްދު  ޢަފޫުކރައްވައިފިއެވެ.  އިބަ  އިލާހު  އިލާހަށް    އިލާހަށެވެ... 
 ނެއެވެ." ދެންނެވޭޘަނާ ނުއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް  މީހަަކށް އިބައެަކށީގެންވާ ވަރަށް 

  ޙަދީޘްގައި ގިނަ  މިލާ މި ޙަދީޘް ރިވާުކރައްވައެވެ.  އަބޫ ޔަޢު   ުކން،ޟަޢީފް ސަނަދަ
  ޢަލީގެފާނު ނާއިން ސަލްމާފުރާތު ބު ތެރެއިން އެއްަކމަީކ ވެއެވެ. އޭގެ  ޢިއްލަތްތަެކއް

  ފަހެ،   މެދުެކނޑިފައެވެ.ސަނަދުވަނީ  މި  ބައްދަލުވެވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ. އެހެންކަމުން  
   !ވެއިވެއެ ިކޔާ އަޑުބައެއް މީހުން މި ދުޢާ 

އުޅެ،   ިކޔަން  ދުޢާ  މި  ވަރަށް  އަދި  ފާހަގަވެއެވެ.  ިކޔާަކން  ުކށް  ތަުކރާރުޮކށް 
ނޫނީ ނަބި  އުނދަގުލުން  ނުިކޔެއެވެ.  ދުޢާތައް  އަރިހުން      އްޔާ މިފަދަ 

އެހެނީ އެއީ ބަރަކާތްތެރި،    ޮގތް ހެޔޮަކން ބޮޑުވީހެވެ.ޘާބިތުވެފައިވާ ދުޢާތައް ިކޔާނަމަ އެ
  އްޔާ ދުޢާތަެކެކވެ. އަދި ނަބި  ފަސޭހަ ޛިުކރުތަެކެކވެ. އެފަދަ ދުޢާތަަކީކ އިޖާބަވުން ގާތް

 ާ[1] ވުމުގައި އެޮގތް ހެޔޮަކން ބޮޑުވެގެންވީހެވެ. އަށް ތަބ 

ގައި  އެދުޢާ ނެގިފައިވާ ޙަދީޘް  ހެނަސްއެ  ، ދުޢާގެ މާނަ ރަނގަޅުދުޢާތަުކގެ ތެރޭގައި  
 ދުޢާވެއެވެ.   އްޙަ ނޫންޞަ ،ަކމެއް އުޅޭަކށިބަލި

 

ވަނީ ޟަޢީފު     [1] ގެންނަވާފައި  ޝައިޚު  ދެން  ނުކުތާގައި  ބައެއް  މި  ވާރިދުވެފައިވާ  މަގުތަކުން 
ޟަޢީފުކަން ބަޔާްނކޮށްދެއްވުމަށް ގެންަނވާފައިވާ    ދުޢާތައް ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ  އެ  ދުޢާތަކަކާއި

 ވާހަކަތަކެކެވެ. މިފޮތުގައި އެޙަދީޘްތައް ހިމަނާފައި ުނވާެނއެވެ. )މުތަރުޖިމު( 
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ا إِالَّ فَرَّْجتَُه، َواَل َدْينًا إِالَّ قََضيْتَُه،  اللَُّهمَّ اَل تََدْع    »މިޘާލަކަށް:   ََلَا َذْنبًا إِالَّ َغَفْرتَُه، َواَل َهمًّ
اِْحِنيَ  رَْحَم الرَّ

َ
ْنيَا َواْْلِخَرةِ إِالَّ قََضيْتََها بِرَْْحَِتَك يَا أ ]رواه الطرباين   .«َواَل َحاَجًة ِمْن َحَوائِِج ادلُّ

  ([17266( وضعفه اهليثيم يف جممع الزوائد )3398واملعجم الصغري هل )(  1044يف ادلاعء )

 މި ދުޢާ ހިމެނެއެވެ. 

އިލާހުގެ ރަޙުމަތުން    ވިއްޔާ އިބައަޅަމެންނަށް ުކރެވިފައިވާ ފާފައެއްهللا!   އޭ"މާނައީ:  
ކަންބޮޑުވުމެއް  ފުއްސަވާދެއްވާނދޭވެ! ރަޙުމަތުން   އިބަ  ވިއްޔާއަދި  އިލާހުގެ 

ދަރަންޏެއް!  ދެއްވާނދޭވެފިއްލަވާ އިބަ   އަދި  ރަޙުމަތުން    ޮއތިއްޔާ  އިލާހުގެ 
ޙާޖަތެއް    އަދާކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އާިޚރަތުގެ  އިބަ އަދި ދުނިޔެއާއި  އިލާހުގެ    ޮއތިއްޔާ 

نيَ  ނދޭވެ!ފުއްދަވާދެއްވާއެަކމެއް ރަޙުމަތުން  اِْحِ رَْحَم الرَّ
َ
 "!يَا أ

މި ދުޢާއަީކ މާނަ ރަނގަޅު ދުޢާއެެކވެ. މި ދުޢާ ިކޔުމުގައި ޝަރުޢީ މައްސަލައެއް  
ނުވެއެވެ.   ވާރިދުވެފައިވާއްޙަޞަމައްސަލައަީކ  ފާހަގައެއް  ލާ ށްދޫޮކ  ތައްދުޢާ  ޮކށް 

ދުޢާތަ  އްޙަޞަ ިކޔާއްނޫން  އިހްތިމާލުތީއެވެ.    ލަފްޒުތަުކގައި  ދުޢާގެ    އުފެދޭ  އަދި 
 ތިއެވެ.  އިތުރުޮކށްގެން ިކޔާ އްލަފްޒުތަ

ވަނިޮކށް އަޅަމެންނަށް މިވެނިަކމެއް    މިމަޤާމުގައި:  މާނައީ)  ذاهَ  ا نَ امِ قَ مَ  يفމިޘާލަކަށް:  

ތަޢާލާގެ  هللا ޢިބާރާތުގައި    މި   ހިމެނެއެވެ.މިގޮތަށް ބުނެ ދުޢާުކރުން    ކޮށްދެއްވާނދޭވެ!(
 ދޭހަވެއެވެ.ށް ަކމެއް ޝަރުޠުުކރުމުގެ މާނަ މައްޗަ
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   ައެއްގޮތަށް  ، )ވަިކ ވަޒަނަަކށް ވާގޮތަށް  އާދުޢާުކރުމުގައި ސަޖަޢަ  :ނުކުތާހަތަރުވަނ
ލިވުމާ އަދި  އެފަދަ ( ދުރުހެިކޔުމާ  ހަދައިގެންދުޢާ  ިކޔޭ ކަލިމަތައް ހިމަނައިގެން  

 . ންދުރުހެލިވުާކ ބީރައްޓެހި ދުޢާތަ)ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާ( ިކޔޭ  ގޮތްތަަކށް

ގެ    ޢިބްނު ޢައްބާސް    ޘާބިތުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.  ޙީޙުލް ބުާޚރީގައިސަ

  .ރިވާުކރެއްވިއެވެ. އެަކލޭގެފާނު ޢިްކރިމާއަށް ދެންނެވިއެވެޢިްކރިމާ  އަރިހުން

ދުރުހެލިވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން   ުކރުމާ"ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު ދުޢާުކރުމުގައި ސަޖަޢަ
ފެނިވަޑައިގަތީތިމަންކަލޭގެފާނަ އެަކލޭގެފާނު   هللا ރަސޫލު  ށް  އާއި 

  ".އެފަދައިން ކަންތައް ނުުކރައްވައެވެބޭަކލުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭަކލަުކ    އަޞްޙާބު

 . ([6337]رواه ابلخاري )

   . ހެދިފައިވާ ދުޢާއެއްގައި ވެއެވެ އެފަދައިން )ސަޖަޢައާއެުކ(

  َق وْ فَ  ناَ َْحْ ارْ  مَّ هُ الل  "
َ
  َت َتْ   ناَ َْحْ ارْ وَ  ِض رْ ال

َ
 . " ِض رْ العَ  مَ وْ يَ  ناَ َْحْ ارْ وَ   ِض رْ ال

ބިމުގެ މަތީގައި ވަނިޮކށް އަޅަމެންނަށް ރަޙްމަތް ލައްވާނދޭވެ! هللا!   އޭ"މާނައީ:  
ދަށުގައި ވަނިޮކށްވެސް އަޅަމެންނަށް ރަޙުމަތް ލައްވާނދޭވެ! އަދި ޤިޔާމަތް    އަދި ބިމުގެ

 ދުވަހުވެސް އަޅަމެންނަށް ރަޙުމަތް ލައްވާނދޭވެ!"

ފަދަ ދުޢާތައް  މިީކ ބައެއް ނަބަވީ ޙަދީޘްތަުކގައިވާ  މުރާދައެއްވެސް ޙާލެއްގައި މީގެ  
މައަށް އެފަދަ ޢިބާރާތްތައް އެދުޢާތަުކގައި އެވަނީ ވަރަށް ފުރިހަ.  ލުމެއް ނޫނެވެށްޮކދޫ

 ބޭނުންުކރައްވާފައެވެ.

 



 

 

 ވިތުރީގައި ކިޔާ ޤުނޫތު 

11 

   ައަމިއްލައަށް  އަދި  ގިނަ    ލު ޞީތަފް  ،އުނދަގޫ  އް ބާރާތްތަޢި  ނުކުތާ: ފަސްވަނ
 ން.ފައިވާ ދުޢާތަާކއި ދުރުހެލިވުހަދާ

މީސްތަުކން ގެނުވު  ޖަޒުބާތު  މީސްތަުކންނަށް  އެއީ އަދި  ަކމެެކވެ.  ުކރާ  މަށް 
އަދި މަށެރޮއްވާލު ސަބަބުން    ވެ.  އުފުލި،  އޭގެ  މީހުން  އަޑުތައް  ހޭނެތޭ  ބައެއް 

 ޖެހެއެވެ.  ހިސާބަށްވެސް އެބަ ދެއެވެ. އެކި މީހުންގެ ޙާލަތު ތަފާތުވާނެަކން ދަންނަން

  ،އިރުބުން ރައްކާތެރިަކމަށް އެދޭޛާރަތުން ަކއްވަޅުގެ ޢަޟް ޙަތަޢާލާގެ  هللا ތެރޭގައި    އޭގެ
  އް ހުގެ ސިފަތައެދުވަ  ،މުން ރައްާކތެރިަކމަށް އެދޭއިރުޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ބިރުވެރިަކ  އަދި

ިކޔުމާތަާކތަފްޞީލު ލަފްޒުތަ  އެުކ  އެއްޮގތް  ދުޢާުކރުން   ބޭނުނޮްކށްގެން  އްއަދި 
ނުވަތަ   ހިމެނެއެވެ. ނަސޭހަތަަކށް  ގެއްލި  މަޤްޞަދު  ދުޢާުކރުމުގެ  ސަބަބުން  މީގެ 

  ވަޢުޡަަކށް ބަދަލުވެގެންދެއެވެ.

އަދި ޚިލާފު ަކންަކމެވެ.  މިހުރިހާ ަކމަީކ ޝަރުޢުގައި ދުޢުާކރަން ވާރިދުވެފައިވާ ޮގތާ
ދޫޮކށް   ދުޢާުކރުމުގައި ހައްދުފަހަނައެޅުމެވެ. އަދި ދުޢާުކރުން ޝަރުޢުުކރައްވާފައިވާ ޮގތް

ނަމާދުގައި   ގެނައުމެވެ.  ބަދަލު  ތެރޭގައި  އެއަށް  ނަމާދުގެ  ދުޢާުކރުމުން،  މިފަދައިން 
  ބިރުހީވެއެވެ.   މުގެ ތެރެއަށް މިަކން ވަދެދާނަެކމުގެޤަޞްދުގައި ބޭާކރު ވާހަަކ ދެއުްކ

 އަދި މިަކމުގެ ސަބަބުން ނަމާދު ބާޠިލުވެދާނެއެވެ.

 

   ަދުޢާ ދިގުުކރުމާ އަދި ވާރިދުވެގެން   މައުމޫމުންނަށް އުނދަގޫވާނޭހެން  :ނުކުތާހަވަނ

 ށް ދުޢާ ދިގުުކރުން.އަަކގުނައެތައް  އަށް ވުރެދުޢާއައިސްފައިވާ 
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ގައި ދެޮކޅުވެރިަކން އުފެދެއެވެ. އަދި ހިތު  .އޭގެ ސަބަބުން މައުމޫމުންނަށް އުނދަގޫވެއެވެ
ޝައުގުވެރިަކން   ބޮއަދި  އަދި  އުފެދިގެންގެއްލިގެންދެއެވެ.  ފިތުނައެއް    ވެސް ޑު 

 ހިނގައިދާނެއެވެ.

ބަސްފުޅެއް   3ން ގެ އަރިހު އިމާމު އަޙްމަދު  ރު ބަޔާންޮކށް،ޤުނޫތުގެ މިންވަ

 ވެއެވެ.  ވާރިދުވެފައި

  ޤުނޫތު ިކޔުންމި ސޫރަތުގެ ދިގުމިނަށް  َّ جي يه ىه ُّٱ (1

އެއްވަރަށް      ޢުމަރު (2 ދުޢާއާ  ިކޔުން  ުކރެއްވި  މި  ޤުނޫތު  ދުޢާ  )އެ 

 (.اهلل  شاء إنއެވެ. ގައި އަދި އަންނާނެދެވަނަ ފަޞްލުރިސާލާގެ 

  ޤުނޫތު ދިގުުކރުން ބޭނުން މިންވަރަަކށް (3

ިކއެހެ ޤުނޫތު  މީހާނަސް  އިމާމެއްަކމުގައިވާނައަޔާ  އުނދަގޫ    ،މަީކ  މީސްތުަކންނަށް 
 ށް ިކޔުން މަނާވެގެންވެއެވެ. މިަކމުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ.ވާނޭހެން ދިގުޮކ

 هللا ރަސޫލު   ، ރެއްވުމުންފަރުޟު ނަމާދުގައި ދިގު ުކ    ޛުމުޢާ

 ުކރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ޙަދީޘް

َفتَّان   ُمَعاُذ، »يَا 
َ
نَْت« أ

َ
 [ (705رواه ابلخاري )] أ

 ؟"ހެއްޔެވެ ބޭަކލެއް އްވާފިތުނަވެރިުކރަ)މީސްތަކުން( ީކ ލޭގެފާނަ. ަކވެޛެ"އޭ މުޢާ

މާދަާކ ބެހޭގޮތުންނެވެ. ފަރުޟު ނަ ގެފާނަށް ޙަދީޘްުކރެއްވީ  ޛުމިގޮތަށް އެަކލޭގެފާނު މުޢާ

 !ގައި ދިގުުކރެއްވިނަމަ ވެގެންދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެޤުނޫތު ދެންފަހެ،
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   ަރަނގަޅަސް،    : ނުކުތާހަތްވަނ ދުޢާ  މުޚާޠަބުުކރުމުގައި  ތަޢާލާهللا ުކރާ  އާ 
 ން.މާ ދުރުހެލިވުއަދަބުުކޑަވާ ގޮތަށް، ުކއްލިއަަކށް އެ އެދޭަކމަަކށް ދުޢާުކރު

   ން ހިމެނެއެވެ.ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ރޭގައި މިފަދައިން ދުޢާުކރު ތުންއެގޮ

 ."ا نَ يامَ قِ وَ  ا نَ امَ يَ ِص  ا ن  مِ  ْل بَّ قَ تَ  مَّ هُ اللَّ "

ރޯދަ !هللا  އޭ":  އީމާނަ ިކބައިން   އާއިއަޅަމެންގެ  އަޅަމެންގެ  އަޅުަކން  ރޭ 
  "ޤަބޫލުުކރައްވާނދޭވެ.

  ހޭ ދުޢާއެެކވެ.މިއީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުޮކޅުގައި ުކރަންޖެ

 

 ަލަފްޒުތައް  ، އިތުރުދުޢާުކރާއިރު ދުޢާގައި ހިމެނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް  : ނުކުތާއަށްވަނ 
   .ދޫޮކށްލުން

  مَّ هُ الل  "  އަންނަނިވި ދުޢާއަށް އިތުރުުކރެވޭ އެފަދަ ލަފްޒުތައް ފާހަގަުކރެވެއެވެ.  މިޘާލަަކށް
މަގުގައި ހަނގުރާމަ    އިލާހުގެ   އިބަ هللا!   އޭ : "އީ)މާނަ  " َك لِ يْ بِ سَ   يِف   نَ يْ دِ اهِ جَ المُ   ُْصِ انْ 

 "( !ރުދެއްވާނދޭވެޞްުކރާ މުޖާހިދުންނަށް ނަ

ުކރާއިރުގައި  : "ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހަނގުރާމަުކރާ"( އީމާނަ) "نٍ َك مَ   ُكي   يِف "  މިދުޢާ 

  ُكي  َق وْ فَ "ނުވަތަ  ގެން ިކޔުމެވެ.  މިދުޢާއަށް އިތުރުޮކށް
َ
:  އީމާނަ) " اءٍ مَ سَ  ُكي  َت َتْ وَ   ٍض رْ أ

ދަށުގައިވާ""ޮކން އުޑެއްގެ  ކޮންމެ  އަދި  މަތީގައިވާ  ބިމެއްގެ  މިފަދައިން   (މެ 
ިކޔުމެވެ.އިތުރުޮކށް މިނޫނަ  ގެން  ނެތްސް  ނުވަތަ  ބޭނުމެއް   އްލަފްޒުތަ  ކޮންމެހެން 
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ހިމެނެއެވެ.އިތުރުުކރުން ޝަރީޢަތުގައި   މިފަދައެހެނީ      ލަފްޒުތަަކީކ  ބައެއް 
 އުފެދިފައިވާ ލަފްޒުތަެކވެ.  ލަފްޒުތަުކގެ މާނައިގައި އިޙްތިމާލުމި  ،ދޫޮކށްލެވިފައިވާ

ލަފްޒެއްަކމުގައިވާމި ލަފްޒު ބޭނުންޮކށްގެން،   ،(ތްޢަޖަމާ  :އީ)މާނަ ُب عْ الشَّ   ފަދަ  މި 

 ހަދާފައިވާ ދުޢާއެއްގައިވެއެވެ.  އަމިއްލައަށްބަޔަުކ 

 . "مْ هِ بِ وْ عُ شُ لِ  ةً ْْحَ رَ  مْ هُ لْ عَ اجْ وَ "

ޖަމާ  ،ނަީކއެބައިމީހުން"  :އީމާނަ ރަޢައެބައިމީހުންގެ  ޙްމަތެއްަކމުގައި  ތަށްވާ 
  "!އްވާށިއެވެލަ

ޔަހޫދީން   ޖަމާށްއިްޚތިޔާރުޮކهللا އެބައިމީހުންނަީކ  މިލަފްޒަީކ  ބުނުމުގެ ޢަފައިވާ  ތޭ 
 [2]  ފްޒެެކވެ.ބޭނުންުކރާ ލަޢާންމުޮގތެއްގައި ގޮތުން 

މިފަދައިން ވެގެން މިދަނީ ސުންނަތްތައް ދޫޮކށް، ޢަރަބިބަހުގެ ފޮތްތަާކ މިސްތަުކން  
 ދުރުހެލިވާތީއެވެ. 

 

 
ވަނީ   [2] ގެންނަވާފައި  ޝައިޚު  ދެން  ނުކުތާގައި  ގޮތަށް،  މި  އެކަށީގެންނުވާ  ޢަރަބި  ދުޢާކުރުން 

އުޅޭ ކިޔާ  މީސްތަކުން  އުސްލޫބަށް  ދުޢާއަކާއިނޫސްވެރިްނގެ  ބައެއް    ،  ފާހަގަވާ  ދުޢާގައި  އެ 

 މައްސަލަތަކެވެ. މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާގައި އެ ދުޢާ ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ. )މުތަރުޖިމު( 
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  ައަދި ނުގުޅޭ   ާޚއްޞަ  ޙާލަތަަކށްވަިކ މާމުމީހާ ދުޢާ ުކރާއިރު އި  : ނުކުތާނުވަވަނ
 ދުޢާތައް ނުުކރުން. 

 ެކވެ.ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތަޮކށް  ޞަނުވަތަ ާކމިޔާބަަކށް ާޚއްއެއީ މުސީބާތަާކ ގުޅިގެން  

 އެވެ.  މޫސާގެފާނު ުކރެއްވި ދުޢާ ީކމިޘާލަ އޭގެ

   [ 30 - 29: طهسورة ] َّ خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ":  އީމާނަ ވާގިވެރިޔަކު    އަހުލުވެރިންގެއަދި  ތެރެއިން 
 " ގެފާނެވެ.އަުޚ ހާރޫނު)އެއީ( ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލައްވާނދޭވެ!

 މެވެ.އިރު މިފަދައިން ކިޔުުކރާދުޢާ ވެއިމާމު އެފަދައިން   އަދި  ހަމަ 

  ُهمَّ الل  »
َ
نَا ، ا ََلَ   رًيا خَ  ياةُ احلَ  تنَ َكَ  ا مَ  ا نَ ِي حْ أ  .«ا ََلَ  ا رْيً خَ   فاةُ الوَ  ِت َكنَ  اإِذَ  َوتََوفَّ

ން  އަޅަމެހެޔޮަކމެއްަކމުގައި ވާނަމަ  އަޅަމެންނަށް ހުރި  ދިރިހުރުމަީކ  ! هللا  އޭ"މާނައީ:  
ހެޔޮަކމެއްަކމުގައިވާނަމަ    !ދިރިލަހައްޓަވައިފާނދޭވެ މަރުވުމަީކ    އަޅަމެންއަދި 

   "!މަރުގަންނަވާފާނދޭވެ

ގެ އަރިހުން    ރީއާއި މުސްލިމްގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެެކވެ. އަނަސް  ާޚމިއީ ބު
 ޙަދީޘްުކރެއްވިއެވެ.    ނަބިއްޔާ  .ރިވާވެގެންވެއެވެ

َحُدُكمُ   َيتََمنَّنَيَّ   اَل »
َ
َصابَهُ   ُضر  ِمنْ   الَموَْت   أ

َ
ْحِيِن   اللَُّهمَّ :  فَلْيَُقْل   ،فَاِعاًل   بُدَّ   الَ   ََكنَ   فَإِنْ   ،أ

َ
 َما  أ

ا   احلَيَاةُ   ََكنَِت  ا   الَوفَاةُ   ََكنَِت   إَِذا  َوتََوفَِّن   ،ِل   َخرْيً   10ومسلم    (5671)  ابلخاري   رواه ]  . «ِل   َخرْيً
- (2680)]  
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" އޭނާއަށްމާނައީ:  މީހެއް  މަރުވުމަށް    ުކރިމަތިވާގެއްލުމެއް    އެއްވެސް  ހިނދުގައި 
މި އަޅާއަށް ހުރި ނާ ބުނާށެވެ! ދިރިހުރުމަީކ  ލަތުގައި އޭޙާނޭދޭށެވެ. އެހެނަސް އެފަދަ  

ވާނަމަ   މަރުވުމަީކ    މިއަޅާހެޔޮަކމެއްަކމުގައި  އަދި  ދިރިލަހައްޓަވައިފާނދޭވެ. 
   "!މަރުގަންނަވާފާނދޭވެ  މިއަޅާހެޔޮަކމެއްަކމުގައިވާނަމަ 

 ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ.  ންގައި އަ الذَكرއެހެންކަމުން މިޙަދީޘް ގެންނަވާފައި 

މަުކރޫޙަަކމާއި ދީނީގޮތުން  "އިންސާނަަކށް މުޞީބާތެއް ޖެހުމުން މަރުވުމަށް އެދުން 
 ބާބު" ތް  ރިވެދާނެަކމުގެ ބިރުހީވެއްޖެނަމަ އެފަދައިން އެދުން ހުއްދަަކން ނަންގަފިތުނަވެ

 

   ަތިބެން  ނަށް  މައުމޫމުން  : ނުކުތާދިހަވަނ މާށްވަރައުނދަގޫވާޮކޅަށް  ދިގުޮކށް   ، 
 ޤުނޫތުިކޔުން އިމާމުންނަަކށް ނުވޭ. 

ދުޢާތަާކ ނުވަތަ    ހަދާފައިވާއަލަށް    ، ނުވާ  ގެ ިކބައިން ޘާބިތު  هللا ރަސޫލު
ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ދުޢާއެއްަކމާމެދު ޝައްުކ އުފެދިފައިވާ ދުޢާތަާކ  

. ބައެއް އިމާމުން އެފަދައިން ޢަމަލުުކރުމުގެ ސަބަބުން  ވުން ހުއްޓެވެއިމާމުން ދުރުހެލި
ޤުނޫ ނިމުމަށްފަހު،  ނަމާދު  އިޙުސާސްވެއެވެ.  ދަތިަކން  ނުހަނު  ތު  މައުމޫމުންނަށް 

ރަނގަޅު   ިކހާ  އިވޭނަމަ  އިމާމުންނަށް  ޝަުކވާތައް  އެުކރާ  މައުމޫމުން  ދިގުވެގެން 
 ހެއްޔެވެ.  

އެހެންކަމުން މީސްތަކުންނާއިގެން އިމާމުވެ ނަމާދުުކރުމުގެ ތައުފީޤު ލިބުނު މީހެއްގެ  
މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ސުންނަތުގައިވާ ފަދައިން އެަކން ުކރުމެވެ. އަދި އޭނާއަށް  
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ގޮތަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް ފެންނަހާ ޮގތަަކށް އެަކން ނުުކރުމެވެ. އަދި އޭނާއަށްވަނީ  ހީވާ
ތަޢާލާގެ ުކރިފުޅުމަތީ މުނާޖާ ދެންނެވުމަށް ހުއްޓިފައިވާ މީހެއްަކން ހިތް މައްޗަށް هللا 

ދީނުގައި   ދަނެ،  ބަލާނެަކން  ނަމޫނާއަަކށް  އޭނާ  މީސްތަުކން  އަދި  ގެނެސްގަތުމެވެ. 
 ގޮތަށް ޤުނޫތު ިކޔުން ހުއްޓެވެ.  ޝަރުޢުުކރައްވާފައިވާ

އެމީހެއްގެ ހިތުގައި މި ަކންަކން ބަހައްޓައިފިމީހަުކ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކުށްތަުކން  
ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އެދެނީ އަޅަމެންނަށް ދީނުގެ ޢިލްމު هللا ދުރުހެލިވެގެންދާނެއެވެ.  

 ދެއްވުމަށެވެ. އަދި އެަކމުގައި އޮޅުންއަރާފައިވާ ބައެއްަކމުގައި ނުލެއްވުމަށެވެ. 

ހަމައެއާއެުކ މައުމޫމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެބައިމީހުންގެ އިމާމާމެދު ހެޔޮޮކށް  
ެކތްތެރިވުމެވެ. އަދި އޭނާ ުކރާ ޮކންމެ  ހީުކރުމެވެ. އަދި އޭނާ ުކރާ ަކންތައްތަަކށް  

އިތުބާރުހުރި  ުކރަންވާނީ  އެަކން  ނުގަތުމެވެ.  އަވަސްވެ  އިންާކރުުކރުމަށް  ަކމަަކށް 
ނަސޭހަތްދޭންވާނީ  އަދި  ފިލުވުމަށްފަހުގައެވެ.  އޮޅުން  އަރިހުން  ޢިލްމުވެރިންގެ 

މާއި އަޑުލާހެދުމުން  މަޑުމައިތިރިަކމާއެުކ، ރިވެތި ޮގތުގައެވެ. އަދި އޭނާއަށް އުނދަގޫުކރު
ބައެއް މައުމޫމުން  މީހާ ފާފަވެރިވެދާނެއެވެ.    ދުރުހެލިވާށެވެ. އެފަދައިން ކަންތައްކޮށްފި

އާމީން   އަދި  ފާހަގަވެއެވެ.  ނުނަގާަކން  އަތް  ޤުނޫތަށް  ވިތުރީގެ  އިމާމުމީހާއެުކ 
ވަުކން ނުިކޔާަކންވެސް ފާހަގަވެއެވެ. އެފަދައިން ޢަމަލުުކރާމީހާ އެވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހެ

މަހުރޫމުވެފައެވެ. 



 

 

 

 

  ފަޞްލުދެވަނަ 

 ޤުނޫތު ގޮތާއި ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކިޔުމަށް ޤުނޫތު ވިތުރީގެ

 ޤަވާޢިދުތައް  ކިޔުމުގެ ދުޢާތައް އިތުރު ކިޔާއިރު

 



 

 

  އިތުރުކިޔުމަށް ޝަރުޢުކުރައްާވފައިވާ ޮގތާއި ޤުނޫތު ކިޔާއިރު ވިތުރީގެ ޤުނޫތު  

 ތައް ޤަާވޢިދުތައް ކިޔުމުގެ ދުޢާ

  އި ިކޔުމަށް ޝަރުޢުުކރައްވާފައިވާ ދުޢާއާއި އެއާވިތުރީގަ  ުކރަނީމިތަނުގައި ބަޔާން މި
  ގުޅުންހުރި ޝަރުޢީ ޤަވާޢިދުތަެކވެ.

ިކޔާ   .1   އަރިހުންގެ    هللا ރަސޫލުިކޔާނީ  ވިތުރީގައި    މީހާޤުނޫތު 
ސަނުގެފާނަށް ޙަ   ،އެކަލޭގެފާނުގެ ާކފަ ދަރިަކލުން  ފައިވާ ދުޢާއެވެ. އެއީވާރިދުވެ

ދުޢާ ިކޔާނީއުނގަންނައިދެއްވި  އެދުޢާ  ުކރާއިރު  ޖަމާޢަތުގައި  ޖަމްޢުގެ    އެވެ. 
އަދި ޣާއިންޞީ ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ.  ޙާލަތަށް  މައުމޫމުންގެ  އަދި  ނެވެ. 

   :ދުޢާއަީކ އެއެބައިމީހުން އެދުޢާގައި އާމީން ިކޔާނެަކމަށްވެސް ބަލަންވާނެއެވެ. 

َا   اَعَفيَْت،  ِفيَمنْ   واََعفِنَا   َهَديَْت،  ِفيَمنْ   اْهِدنَا   اللَُّهمَّ » َْت،  ِفيَمنْ   َوتََوَلَّ   ِفيَما   َلا   َوبَارِكْ   تََوَّلَّ
ْعَطيَْت،

َ
  َواَل   َواََّلَْت،  َمنْ   يَِذلُّ   اَل  َوإِنَّهُ   َعلَيَْك،   ُيْقَض   َواَل   َتْقِض   ِإنََّك ف قََضيَْت،  َما   َشَّ   َوقِنَا   أ

 [2] [1] .«َك ََّلْ  إِ الَّ إِ  َك نْ ا مِ جَ نْ  مَ اَل  َوَتَعاََّلَْت   َربَّنَا  َتبَاَرْكَت  اَعَديَْت، َمنْ  يَِعزُّ 

 
 (. 3/975انظر: صفة الصالة لألبلاين )  [1]

 . اهلل شاء  إن  ފަޞްލުގައި ޛިކުރުކުރާަނމެވެ.ދުޢާގެ މާނަ ފަހުމި   [2]
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ވިތުރީގެ     ނަބިއްޔާ ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ.      އަދި ޢަލީ
   ތުގައި މިފަދައިން ދުޢާ ުކރައްވައެވެ.  ޢައެންމެ ފަހު ރަުކ

ِِص َثنَاًء  ُنْ ُعوُذ بَِك ِمنَْك اَل نَ ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعافَاتَِك ِمْن ُعُقوبَِتَك، وَ نَ اللُهمَّ »
نَْت َكَما 

َ
ثْنَيَْت ىلَعَ َنْفِسَك َعلَيَْك أ

َ
 [4] [3] «أ

މައްޗަށް ޞަލަވާތް    هللا ރަސޫލު  ގެ ފަހުޮކޅުގައިއެއަށްފަހު ޤުނޫތު ގެ 
ބައްޔު  އުވެ. އޭގެ ތެރޭގައި  ފައިވާ ަކމެެކބައެއް ސަޙާބީންގެ ިކބައިން ޘާބިތުވެ  މަީކިކޔެވު
  އެވެ.ނަވަވަޑައިގަންހިމެނި   ޛު ބު އާއި މުޢާޢުން ަކބު

 

ދުޢާުކރާއިރު .2 ގޮތަށް  ުކރައްވާފައިޝަރުޢު  ،އިމާމުމީހާ  ނިަކމެތިަކމާއެުކ ވާ 
ލަވަިކޔާ  ށެވެ.ދުޢާުކރާ އަދިއަދި  ނުިކޔާށެވެ.  ރާގަށް  ިކޔުމާއި      ދަމަދަމާގެން 
 ވެ.ށެދުރުހެލިވާ

 

 
ލިޔުމުގައި މިދުޢާ ގެނެސްފައި އެވަީނ ޖަމާޢަތެއްގައި މި ދުޢާ ކިޔާއިރު ކިޔާ ގޮތަށެވެ. މި  މި   [3]

މާނައިގައި ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގައި ރިވާވެގެންވަނީ އެކަހެރިކޮށް ކިޔާ ޞީޣާއިންނެވެ. އެއީ އަންނަިނ  

ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك،  »  ލަފްޒުންނެވެ.
َ
ْحِِص َثنَاًء  اللُهمَّ أ

ُ
ُعوُذ بَِك ِمنَْك اَل أ

َ
َوبُِمَعافَاتَِك ِمْن ُعُقوبَِتَك، َوأ

ثْنَيَْت ىلَعَ َنْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
 ތަރުޖިމު( )މު  ([.486) - 222انظر:  صحيح مسلم )  «َعلَيَْك أ

 . اهلل شاء  إن  ފަޞްލުގައި ޛިކުރުކުރާަނމެވެ.ދުޢާގެ މާނަ ފަހުމި   [4]



 

 

ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ދުޢާ ފިޔަވައި އިތުރަށް   ،އިސްވެ ބަޔާންވެގޮސްފައިވާ  .3
 . ހުއްޓެވެ ރިޢާއަތްުކރުންަކމަަކށް  5ދުޢާ ުކރާނަމަ 

ތަަކށް ފަހު އެއަށް އިތުރުޮކށްގެން ިކޔާ ދުޢާއަީކ  ބާރާތްޢިވާރިދުވެފައިވާ ޤުނޫތުގެ   •
  ށްވުން.އަަކޤުނޫތުގައި ިކޔުމަށް އެކަށޭނެ ދުޢާ

ުކރެވޭ   • އާންމު  އިތުރަށް  އައިސްފައިވާ  ސުންނަތުގައި  ޤުރުއާނާއި  ދުޢާއަީކ 
 .ދުޢާއެއް ަކމުގައިވުން

އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ   ގެ  ސަން  ިކޔާއިރު ޙަދުޢާ  އިތުރަށް ުކރެވޭ  
ދުޢާ ބަޔާންވެފައިވާ  ިކޔު  ގެ ޙަދީޘްގައި  ޢަލީ    ން.ފަހުން  ގެ    އަދި 

ޙަދީޘްގައި   ވާރިދުވެފައިވާ  ދުޢާއަރިހުން  ުކރިންވެސް   ގެ ބަޔާންވެފައިވާ 
 ދުޢާުކރެވިދާނެއެވެ.

ދުޢާއަީކ   • ުކރެވޭ  ުކރެވޭ އިތުރަށް  އެއްޮގތަކަށް  ޮގތެއްގައި   ދާއިމީ 
 .ޝިޢާރެއްަކމުގައި ނުހެދުން

 .މައުމޫމުންނަށް އުނދަގޫވާނޭހެން ދުޢާ ދިގުނުުކރުން •

 

ިކޔާފާނެއެވެ. ަކމަާކ ގުޅިގެން އެަކމާ މުނާސަބު ދުޢާއެއް  ުކރިމަތިވާ   .4 އިމާމުން 
ސަބަބުން    ފެނަށް  ،މިޘާލަަކށް  އެއީ އެދި  ދަތިވުމުގެ  ވެއްސެވުމަށް  ވާރޭ 

ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް    ދުޢާުކރުމެވެ. އެަކން  ަކމަަކށް  ުކރެވޭ  ދާއިމަށް 
ދުޢާ    ަކމަާކ  ދިމާވެފައިވާ ުކރެވޭ  ދާއިމަށް  ދުޢާއާއި  ުކރެވޭ  ގުޅިގެން 
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އި ސުންނަތް  އޮޅުންތަުކން ފިއެށްްޚތިޔާރުޮކފަރަޤުޮކށްފިމީހާ  ބައިވަރު  އަދި   ވެ. 
   ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާއަީކ      އްޠާބުަޚއަލްއެގޮތުން ޢުމަރު ބުން  
 ދުޢާއަީކ: އެފަދަ ދުޢާއެެކވެ. އެ

، َوُنثِْن َعلَيَْك َواَل نَْكُفُرَك، َونُْؤِمُن بَِك َوََنْلَُع َونَْْتُُك َمْن  »اللَُّهمَّ إِنَّا نَْستَِعينَُك، َونَْستَْغِفُركَ 
اُف َيْفُجُرَك، اللَُّهمَّ إِيَّاَك َنْعبُُد، َولََك نَُصِّلي َونَْسُجُد، َوإََِّلَْك نَْسََع َوَنِْفُد، َونَرُْجو رَْْحَتََك َوََنَ 

اِرينَ     .ُملَْحق   َعَذابََك إِنَّ َعَذابََك بِالَْكفَّ

نِْزْل َعلَيِْهْم رِجْ 
َ
لِْق يِف قُلُوبِِهُم الرُّْعَب، وََخاِلْف بنَْيِ ََكَِمِتِهْم، َوأ

َ
ِب الَْكَفَرَة، َوأ َزَك  اللَُّهمَّ َعذي

بُوَن   َويَُكذي َسِبيِلَك،  َعْن  وَن  يَُصدُّ يَن  ِ اَّلَّ الِْكتَاِب  ْهَل 
َ
أ الَْكَفَرَة  ِب  َعذي اللَُّهمَّ  وََعَذابََك، 

ْوَِّلَاَءكَ 
َ
   .رُُسلََك َويَُقاتِلُوَن  أ

ليْف  
َ
ْصِلْح َذاَت بَيِْنِهْم، َوأ

َ
بنَْيَ  اللَُّهمَّ اْغِفْر لِلُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْسِلِمنَي َوالُْمْسِلَماِت َوأ

َوثَبيتُْهْم ىلَعَ  َواحْلِْكَمَة،  يَماَن  اْْلِ قُلُوبِِهُم  يِف  َواْجَعْل  يَُوفُّوا  قُلُوبِِهْم،  ْن 
َ
أ ْوِزْعُهْم 

َ
َوأ نَِبييَك،  ِملَِّة   

، َواْجَعلْنَا ِمنْهُ  ي اَعَهْدَتُهْم َعلَيِْه، َوانُْْصُْهْم ىلَعَ َعُدويَك وََعُدويِهْم، إهَِلَ احْلَقي ِ  [5] . ْم«بِالَْعْهِد اَّلَّ

ޅުވެއެވެ. އެއީ  ދުޢާ ިކޔޭނެަކމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާ  ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް މި 
 ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގެ ރައުޔެވެ.  

 
 (. 4968الرزاق )  مصنف عبد [5]



 

 

 

 

 

 ފަޞްލުތިންވަނަ 

 ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް

 



  

 

 ވިތުރީގައި ކިޔާ ޤުނޫތު 

24 

 އް ދުޢާތަ  ޖާމިޢު ާވރިދުވެފައިާވ ބައެއް  ގައިސުންނަތުނާއި  ޤުރުއާ

ޤުނޫތު ފަށަމުންނާއި ނިންމަމުން މިބަޔާންުކރަނީ އިސްވެދިޔަ ފަޞްލުގައި  މިތަނުގައި  
ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތު   )އެދެމެދުގައި(އަދި  ބަޔާންުކރި ޤުނޫތުގެ ދުޢާތަެކވެ.  

ދުޢާތަ އެއީ  ގެނެސްފައިވާނެއެވެ  އްބައެއް  އޭޤުނޫ.  އިމާމު  ނުވަތަ  ިކޔާމީހާ  ގެ ތު 
 ހެރިޮކށް ހުރެއެަކތިޔާރު ުކރުމަށްޓަަކއެވެ.  ްޚތެރެއިން އެމީހަުކ ބޭނުންވާ ދުޢާއެއް އި

ތުގައި ދުޢާުކރާއިރު ބޭނުން ޢަޖަމާ  ،ގޮތަށް ހުރި ލަފްޒުތައްވާނީރާ  ބޭނުންުކ  ުކރާއިރުދުޢާ
 ގެނެސްފައެވެ.  ގޮތަށް ބަދަލު ުކރާ

َا   اَعَفيَْت،  ِفيَمنْ   واََعفِنَا   َهَديَْت،   ِفيَمنْ   اْهِدنَا   اللَُّهمَّ » .1 َْت،   ِفيَمنْ   َوتََوَلَّ   ِفيَما   َلا   َوبَارِكْ   تََوَّلَّ
ْعَطيَْت،

َ
  َواََّلَْت،   َمنْ   يَِذلُّ   اَل   َوإِنَّهُ   َعلَيَْك،   ُيْقَض   َواَل   َتْقِض   فِإنََّك   قََضيَْت،   َما   َشَّ   َوقِنَا   أ

 [2] [1] .َوَتَعاََّلَْت اَل َمنَْجا ِمنَْك إِالَّ إََِّلَْك« َربَّنَا  َتبَاَرْكَت  َت،اَعَديْ  َمنْ  يَِعزُّ  َواَل 

ތެރޭގައި   އިބަهللا! އޭ  "މާނައީ:   މީސްތަކުންގެ  ހިދާޔަތްދެއްެކވި  އިލާހު 
ހިދާޔަތްއަޅަމެންނަށް އިބަ  ވެސް  އަދި  ފިޔަތުދެއްވި  ޢާއިލާހު    ދައްަކވާނދޭވެ! 

އިލާހު    ފިޔަތު ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އިބަޢާވެސް  އަޅަމެންނަށްމީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި  
ތެރޭގައި   މީސްތަކުންގެ  އަޅަމެންނަށްވެސް  ވާގިވެރިވެވޮޑިގެންނެވި 

 
 (. 3/975انظر: صفة الصالة لألبلاين )  [1]

   ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ޤުނޫތެވެ.  މިއީ އަލްޙަސަން ބުން ޢަލީ   [2]
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ބަރަާކތް އަޅަމެންނަށް  އިލާހު ދެއްވި ތަެކތީގައި    ވާގިވެރިވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! އަދި އިބަ
އަދި ނުބައިކަމުން    އިބަ  ލައްވާނދޭވެ!  ަކމެއްގެ  ނިންމެވި   އަޅަމެން އިލާހު 

އިލާހުގެ    ނިޔާުކރައްވާ ފަރާތެވެ. އަދި އިބަ  އިލާހީ  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ފަހެ އިބަ
ނުުކރެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން   ނިޔާއާ ިޚލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަަކށް ނިޔާއެއް

އިލާހު    ހުއްޓެވެ. އަދި އިބަ   ނިަކމެތި ނުވާއިލާހު ވާގިވެރިވެވޮޑިގެންފި މީހަުކ  އިބަ
ނުވާހުއްޓެވެ.   ޢިއްޒަތްތެރި  މީހަުކ  ހެޔޮަކން   އިބައަދާވާތްތެރިވެވޮޑިގެންފި  އިލާހުގެ 

 "އިލާހު މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ. އިބަ  !ވެއަޅަމެންގެ ރައްބެއިތުރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ. 

 

َخْشيَِتَك َما ََيُوُل بَيْنَنَا َوبَنْيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعِتَك َما ُتبَليُغنَا »اللَُّهمَّ اقِْسْم ََلَا ِمْن   .2
بَْصاِرنَ 

َ
ْسَماِعنَا َوأ

َ
ْنيَا، َوَمتيْعنَا بِأ ُن بِِه َعلَيْنَا ُمِصيبَاِت ادلُّ ا بِِه َجنَّتََك، َوِمَن اَّلَِقنِي َما ُتَهوي

ْحيَيْتَنَا، َواْجَعلْ 
َ
تِنَا َما أ نَا ىلَعَ َمْن َوقُوَّ َرنَا ىلَعَ َمْن َظلََمنَا، َوانُْْصْ

ْ
ُه الَوارَِث ِمنَّا، َواْجَعْل ثَأ

نَا َواَل َمبْلََغ ِعلِْمنَا، وَ  ْكرَبَ َهمي
َ
ْنيَا أ اَل  اَعَدانَا، َواَل ََتَْعْل ُمِصيبَتَنَا يِف ِدينِنَا، َواَل ََتَْعِل ادلُّ

 [3] ا«.تَُسليْط َعلَيْنَا َمْن اَل يَرَْْحُنَ 

މަނާުކރާނެ هللا! އޭ  ":  އީމާނަ އަޅަމެން  ނުިކޔަމަންތެރިވުމުން  އިލާހަށް  އިބަ 
އަދި އިބަ އިލާހުގެ ސުވަރުގެއަށް އަޅަމެން    !ބިރުވެރިަކމެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ

ދެއްވާނދޭވެލުޞިވާ އަޅަމެންނަށް  ިކޔަމަންތެރިަކމެއް  ދުނިޔޭގެ    !ޮކށްދޭނެ  އަދި 

 
އެވެ.      ޢުމަރު  ގެ އަރިހުން މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު  ނަބިއްޔާ   [3]

 . ([1268يف صحيح اجلامع الصغري )  ( وحسنه البلاين3502رواه الْتمذي ) ]
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 !ވާނދޭވެދެއްވާނެ ޔަޤީންަކމެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްޮކށްލުއި އަޅަމެންނަށް    އްބާތްތަޞީމު
ފެ އިވުމާއި  އަޅަމެންގެ  ހިނދަުކ  ދިރިހުރިހައި  އަޅަމެން  ބާރު  ގައިނުމާއި  އަދި 

  އެަކމުގެ ނިޢުމަތް ލަހައްޓަވާނދޭވެ! ދެން  ދާން  އަޅަމެން މަރުވެއްޖެއުމަށް  ،ދަމަހައްޓަވައި
އަނިޔާވެރި އަޅަމެންނަށް  މައްޗަށް  އަދި  ބައެއްގެ  ބަދަލުހިފުން  ވެގަތް  އަޅަމެންގެ 

މައްޗަށް އަޅަމެންނަށް    !ލައްވާނދޭވެ އަދި އަޅަމެންނަށް ޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެ ބައެއްގެ 
 ! އަދި އަޅަމެންގެ ދީނުގައި އަޅަމެން ފިތުނަވެރި ނުުކރައްވާނދޭވެ  !ނދޭވެނަޞްރު ދެއްވާ

މިދުނި މުހިންމުަކމަީކ  އެންމެ  އަޅަމެންގެ  ނުލައްވާއަދި  އަދި    !ނދޭވެޔެަކމުގައި 
އަދި   !މިދުނިޔެ ަކމުގައި ނުލައްވާނދޭވެ  ޢިލްމަީކލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ    ނަށްއަޅަމެން

 "!ވެރިނުުކރައްވާނދޭވެ އަޅަމެންގެ މައްޗަށް މީހަުކނުުކރާ އަޅަމެންނަށް ރަޙުމު

 

 عمران  آلسورة  ]   َّ حن  جن يم   ىم  مم خم حم  جم يل  ىل ُّٱ .3
16] 

އަޅަމެން  ވެރައްބެއަޅަމެންގެ  "މާނައީ:   ހަމަކަށަވަރުން،  ފަހެ،  އީމާން!  ވެއްޖައީމެވެ. 

 ވެ!"ން ދިންނަވާނދޭޢަޛާބުނަރަަކއިގެ އި  އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވަ

 

 [ 109 املؤمنونسورة ] َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّٱ .4
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ފަހެ،  އީމާންއަޅަމެން  !  ވެރައްބެ  އަޅަމެންގެ"މާނައީ:   އަޅަމެންނަށް  ވެއްޖައީމެވެ. 
ރަޙުމަތް ފާފަފުއްސަވައި އިބަ   ފަރާތްތަުކގެ ލައްވާ   ރަޙުމަތް  އިލާހީ  ލައްވާނދޭވެ! 

 ފަރާތެވެ." ހެޔޮ  އެންމެތެރެއިން 

 

 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱ .5

 [147 عمران آلسورة ]  َّخكلك

އަޅަމެންގެ  ވެރައްބެއަޅަމެންގެ  "މާނައީ:   ފާފަތަާކއި،  އަޅަމެންގެ  ކަންތަުކގައި  ! 
އަޅަމެންގެ   އަދި  ފުއްސަވާނދޭވެ!  އަޅަމެންނަށް  ުކށް  ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުގެ 

މައްޗަށް އަޅަމެންނަށް    ާކފިރުވެގެންވާ މީހުންގެ  ފައިތިލަތައް ސާބިތުުކރައްވާނދޭވެ! އަދި
 "!ދެއްވާނދޭވެނަޞްރު 

 

 [ 10 الكهفسورة ]  َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ .6

އިބަ ވެރައްބެއަޅަމެންގެ  "މާނައީ:   އަޅަމެންނަށް  ޙަޟްރަތުގެ  އިލާހު  !    ރަޙްމަތްން 
 " !ޮކށްދެއްވާނދޭވެރަނގަޅު ޮގތެއް ފަހިވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ ކަންތަަކށް ލައް
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 ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم ُّٱ .7

 [ 10 احلرشسورة ]  َّ مي خي حي جي يه

ވި،  އީމާންވުރެ ުކރިން    އަޅަމެންނަށް  އިއަޅަމެންނަށާ!  ވެރައްބެއަޅަމެންގެ  "މާނައީ:  
އަދި  އަުޚއަޅަމެންގެ   ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!  އަޅަމެންގެ އީމާންންނަށް  މީހުންނަށް  ވި 
! ހަމަކަށަވަރުން ވެރައްބެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ  ވެރިަކމެއް ނުލަޙަސަދައި  ހިތްތަުކގަ

 "ވެ.އިލާހެވަންތަ ރަޙީމުނުހަނު އޯގާވަންތަ،   އިލާހީ އިބަ

 

 خممم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ .8

 [ 5  - 4 املمتحنة سورة ]  َّ  هن من خن حن جن

ޮކށްފީމުއެވެ. ވަީކލުށް އަޅަމެން  އިލާހަ  ! ހަމައެަކނި އިބަވެރައްބެއަޅަމެންގެ  "މާނައީ:  
އިބަ  ހަމައެަކނި،  އަޅަމެން  ޙަޟްރަތަގެ  އިލާހު  އަދި  އަދި  ތައުބާ ށް  ވެއްޖައީމުއެވެ. 

އިބަ ދިޔުންވަނީ  ވި ާކފިރު!  ވެރައްބެ  އަޅަމެންގެ  .ށެވެޙަޟްރަތަގެ  އިލާހު  އެނބުރި 
އަޅަމެންނަށް  އަދި  ނުލައްވާނދޭވެ!  އަޅަމެން  ަކމުގައި  ފިތުނައެއް  މީހުންނަށް 

ވަންތަ،  ޢަޒީޒު  އިލާހީ  ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަވެރައްބެ  ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ
 ".އިލާހެވެވަންތަ ޙަީކމު
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سورة  ]   َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق   مف خف  حف جف مغ جغ  مع جع ُّٱ .9
 [8 عمران آل

ފަހުގައި، އަޅަމެންގެ  ދެއްެކވުމަށް! އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު  ވެރައްބެއަޅަމެންގެ  "މާނައީ:  
އިބަޙައްޤުހިތްތައް   އަޅަމެންނަށް  އަދި  ނުުކރައްވާނދޭވެ!  އެއްިކބާ  ގެ  އިލާހު  ން 

ދެއްވާ    އިންނަގިނަގި  އިލާހީ   ހަމަކަށަވަރުން އިބަޙަޟްރަތުން ރަޙުމަތް ލައްވާނދޭވެ!  
 ވެ."އިލާހެ

 

  َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱ .10

 [ 201  ابلقرةسورة ]

ގައިވެސް ހެޔޮަކން  އާިޚރަތު! ދުނިޔޭގައި ހެޔޮަކން އަދި  ވެރައްބެއަޅަމެންގެ  "މާނައީ:  
 !" ން އަޅަމެން ދިންނަވާނދޭވެޢަޛާބުއަދި ނަރަަކއިގެ  !ދެއްވާނދޭވެއެވެއަޅަމެންނަށް 

 

 [4]  «.ا اْرُزْقنَ وَ  ،ا واَعفِنَ   ،ا واْهِدنَ  ، ا وارَْْحْنَ  ، ا ََلَ  اغفرْ  اللُهمَّ » .11

 
ޠާރިޤު ބުން އަޝްޔަމު އަލްއަޝްޖަޢީ    ގެ އަރިހުްނ މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ  ނަބިއްޔާ    [4]

  .ެ[(2697) - 35رواه مسلم ]އެވ . 
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އަޅަމެންނަށް هللا! އޭ  ":  އީމާނަ އަދި  ފުއްސަވާނދޭވެ!  ފާފަތައް  އަޅަމެންގެ 
ލައްވާނދޭވެ!ޙްރަ ދަ  މަތް  ހިދާޔަތު  އަޅަމެންނަށް  އަދި   ދޭވެ!އްކަވާނއަދި 

 "ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް ރިޒްޤު ދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންނަށް ޢާފިޔަތު

 

َ  إنَّا »اللُهمَّ  .12 لَُك الُْهَدى ن
َ
 [5]  .َوالِْغََن« ،َواتلََُّق، َوالَْعَفاَف  ،ْسأ

އްފަތްތެރިަކމާ ޢިހިދާޔަތާއި ތަޤްވާވެރިަކމާއި  ހަމަކަށަވަރުން  هللا! އޭ  ":  އީމާނަ
 އެދެމެވެ." އަޅަމެން އަދި ފުދުންތެރިަކން ދެއްވުމަށް 

 

 [6]   .»اللُهمَّ ُمَْصيَف الُْقلُوِب ََصيْف قُلُوبَنَا ىلَعَ َطاَعِتَك«» .13

 އަޅަމެންގެ .ހެވެފުރޮޅުއްވާ އިލާ އްއިލާއީ ހިތްތަ އިބަهللا! އޭ ": އީމާނަ
 "!ށް ިކޔަމަންތެރިަކމުގެ މައްޗަށް ފުރޮޅުއްވާނދޭވެއިބަ އިލާހަ ތައް،ހިތް

 

 
އެވެ.    އިބްނު މަސްޢޫދު  ގެ އަރިހުން މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ    ނަބިއްޔާ   [5]

 ([. 2721) -  72]رواه مسلم 

ރިވާކުރެއްވީ    ނަބިއްޔާ   [6] ޙަދީޘް  މި  އަރިހުން  ބުްނ هللا ޢަބްދު ގެ  ޢަމްރު  ބުން 

 ([. 2654) - 17  ]رواه مسلمއެވެ.     އަލްޢާޞު
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 [ 7]   «.ىلَعَ ِديِنَك  لُْوبُنَا »يَا ُمَقليَب الُقلُوِب َثبيْت قُ  .14

އިލާހުގެ   އިބަ  ތައްހިތް އަޅަމެންގެ ވެ!ފުރޮޅުއްވާ އިލާހެއޭ ހިތްތައް ": އީމާނަ
 "ޘާބިތުުކރައްވާނދޭވެ!މަތީ ދީނުގެ 

 

ْسلَمْ  .15
َ
ْ ا ، َوبَِك آَمنَّ نَا »اللُهمَّ لََك أ نَبْ نَا ، وََعلَيَْك تََوّكَّ

َ
  ا ، اللُهمَّ إِنَّ نَا ، َوبَِك َخاَصمْ نَا ، َوإََِّلَْك أ

ْن تُِضلَّنَ نَ 
َ
نَْت، أ

َ
تَِك، اَل إهَِلَ إِالَّ أ ي اَل ا ُعوُذ بِِعزَّ ِ نَْت الََْحُّ اَّلَّ

َ
نُْس  ، أ نُّ َواْْلِ َيُموُت، َواجْلِ

  [8] .َيُموتُوَن«

މިތިބީ  هللا!   އޭ":  އީމާނަ  އިބައަދި    ބޯލަބައިގެންނެވެ.  އިލާހަށް  އިބައަޅަމެން 
ށެވެ.  އިލާހަ  އިބަހަމައެަކނި  އީމާންވެގެންނެވެ. އަދި އަޅަމެން ވަީކލުުކރަނީ    އިލާހަށް

ހަޟްރަތަށެވެ. އަދި އަޅަމެންގެ   އިލާހުގެ  އިބަހަމައެަކނި  އަދި އަޅަމެން ތައުބާވަނީވެސް  
އެދި  ނިޔާުކރުމަށް  އިބަ    ަކންަކމުގައި  ހަޟްރަތުންނެވެ. އިލާހުގެ  ދަންނަވަނީވެސް 

ރައްާކތެރިަކމަށް    އިލާހުގެއަޅަމެން  هللا! އޭ މަގުފުރެދުމުން  މެދުވެރިޮކށް  ޢިއްޒަތް 
ފިޔަވައި ހައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ.   އިލާހު  އިބަ  !އެދެމެވެ

 
ރިވާކުރެއްވީ    ނަބިއްޔާ    [7] ޙަދީޘް  މި  އަރިހުން  رواه  ]އެވެ.      އަނަސް ގެ 

 . ([7987يف صحيح اجلامع الصغري ) ( وصححه البلاين 2140الْتمذي )

އެވެ.      ޢައްބާސްގެ އަރިހުްނ މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު      ނަބިއްޔާ [8]

   ([.2717)  - 67]رواه مسلم 
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އިލާހެވެ. އިންސީންނާއި   ވާމަރުވުމެއް ނު  ،އަބަދަށް ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ  އިލާހީއަދި އިބަ  
 "ޖިންނީން މަރުވާނެއެވެ.

 

ْصِلْح ََلَ  .16
َ
ْمرِ  نَا ِدينَ  ا »اللُهمَّ أ

َ
ي ُهَو ِعْصَمُة أ ِ ْصِلْح ََلَ نَا اَّلَّ

َ
،  نَا الَِِّت ِفيَها َمَعاشُ  انَا ُدْنيَ  ا ، َوأ

ْصِلْح ََلَ 
َ
، َواْجَعِل   ا ، َواْجَعِل احْلَيَاَة ِزيَاَدًة ََلَ نَا الَِِّت ِفيَها َمَعادُ  نَا آِخَرتَ  ا َوأ يِف ُكي َخرْيٍ

« ا الَْموَْت َراَحًة ََلَ   [9]. ِمْن ُكي َشر

އަޅަމެންގެ    ،ަކމެއްގެ ރައްާކތެރިަކން ަކމުގައިވާ  އަޅަމެންގެ އެންމެހާهللا! އޭ  ":  އީމާނަ
އި ދިރިއުޅެމުންއަދި    ! ލާހުކޮށްދެއްވާނދޭވެ ޞްދީން  އަޅަމެން    ، މިދާ  އެތަނުގައި 

އެތަނަަކށް އަޅަމެން  އަދި    !އަޅަމެންގެ ދުނިޔަވީ ަކންތައްތައް އިސްލާޙްކޮށްދެއްވާނދޭވެ
އަދި ދިރި ހުރުމަީކ    ! ޮއތް އަޅަމެންގެ އިާޚރަތް އިސްލާޙްކޮށްދެއްވާނދޭވެ  އެނބުރިދާން

ހުރި   ހެޔޮަކމަަކށް  ކޮންމެ  ލައްވާނދޭވެއިތުރުއަޅަމެންނަށް  ަކމުގައި  އަދި    !ވުމެއް 
 "!ޅަމެންނަށް ޮކންމެ ނުބައިަކމަުކން ހުރި ރާޙަތެއްަކމުގައި ލައްވާނދޭވެމަރުވުމަީކ އަ

 

لَُك   إِن ا اللَُّهمَّ  » .17
َ
ْعلَْم.    َعِلْمنَا ِمَن اْْلرَْيِ َُكيِه، اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما    نَْسأ

َ
بَِك    وَنُعوذُ ِمنُْه َوَما لَْم أ

ي َُكيِه اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما   لَُك .  َنْعلَمْ ِمنُْه َوَما لَْم    َعِلْمنَا ِمَن الرشَّ
َ
اجْلَنََّة َوَما قَرََّب إََِّلَْها    َونَْسأ

 
 އެވެ.      އަބޫ ހުރައިރާ  ގެ އަރިހުން މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ  ނަބިއްޔާ    [9]

 ([. 2720) - 71]رواه مسلم 
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ْو َعَمٍل،  
َ
ْو َعَمٍل.    َوَنُعوذُ ِمْن قَْوٍل أ

َ
لَُك بَِك ِمَن اَلَّاِر َوَما قَرََّب إََِّلَْها ِمْن قَْوٍل أ

َ
ا  مِ   َونَْسأ مَّ

د  َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم،   لََك بِِه ُُمَمَّ
َ
د  َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه    َوَنُعوذُ َسأ ا َتَعوََّذ ِمنُْه ُُمَمَّ بَِك ِممَّ

 [10]   «.ِمْن قََضاٍء فَاْجَعْل اَعقِبَتَُه رُْشًدا ََلَا   وََسلََّم، َوَما قََضيَْت 

ޙަޟްރަތުން އެދެނީ އެންމެހާ   އިލާހުގެ  އިބައަޅަމެން  ހަމަކަށަވަރުން  هللا! އޭ  "މާނައީ:  
މުސްތަޤު  !ހެޔޮަކންތައްތަަކށެވެ މުސްތަޤުއަވަސް  ދުރު  ލިބެން  ބަލުގައްޔާއި،  ބަލުގައި 

އަޅަމެންނަށް ަކންތައްތަަކށާއި    އެނގޭ ހެޔޮއަޅަމެންނަށް  ޮއތް ހެޔޮަކންތައްތަަކށެވެ.  
ޙަޟްރަތުން   އިލާހުގެއިބަ  އަޅަމެން  ަކންތައްތަަކށެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން    ނޭނގޭ ހެޔޮ

ބަލުގައްޔާއި،  އަވަސް މުސްތަޤު  !ނުބައިަކމަުކންނެވެ  ރައްާކތެރިަކމަށް އެދެނީ އެންމެހާ 
އެނގޭ އަޅަމެންނަށް  ބަލުގައި ުކރިމަތިވެދާނެ ނުބައި ަކންތައްތަުކންނެވެ.  ދުރު މުސްތަޤު

ަކންތައްތަކު  ަކންތައްތަުކންނެވެއަޅަމެންނަށް  ންނާއި  ނުބައި  ނުބައި  އަދި    .ނޭނގޭ 
  ! ވުމަށެވެވެއްދެ  ސުވަރުގެއަޅަމެންނަށް  އެދެނީ  ޙަޟްރަތުން    އިލާހުގެ އިބަ  އަޅަމެން  
އެ ބަސްތަަކށް    އަދި  ޢަމަލުތަާކއި،  ަކއިރިުކރުވާ  އަޅަމެންނަށް ސުވަރުގެއާއި 
ރައްާކތެރިަކމަށް އެދެނީ ޙަޟްރަތުން    އިލާހުގެއިބަ  އަޅަމެން  އަދި    !ދެއްވުމަށެވެތައުފީޤު

އަޅަމެން ނަރަަކއާއި ަކއިރިުކރުވާ ބަސްތަާކއި ޢަމަލުތަުކން    އަދި އެ   !ނަރަަކއިންނެވެ
ޙަޟްރަތުން އެދެނީ މުޙައްމަދު   އިލާހުގެއިބަ  އަޅަމެން  އަދި    !ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށެވެ
  ޮހެޔ އެންމެހައި  އިބަ  އަޅަމެން  ދި  އަ  !ަކންތައްތަަކށެވެ  އެދިފައިވާ 

 

 ޢާއިޝާ  ެގ އަރިހުން މި ޙަދީޘް ރިާވކުރެއްީވ ނަބިއްޔާ [10]

 . ([ 498يف صحيح الدب املفرد )  ( وصححه البلاين639رواه ابلخاري يف الدب املفرد ) ]. އެވެ
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އެަކންކަމުން  ޙަޟްރަތުން ރައްާކތެރިަކމަށް އެދެނީ މުޙައްމަދު   އިލާހުގެ
ނުބައި އެންމެހައި  އެދިފައިވާ  އިލާހު  އިބަ  އަދި    ! ަކމަުކންނެވެ   ރައްާކތެރިަކމަށް 

ނިންމުމެއްަކމުގައި  ހެޔޮ  އަޅަމެންނަށް  މެދު ނިންމަވާ ކޮންމެ ނިންމުމަީކވެސް  އަޅަމެންނާ
 ."ލެއްވުން އެދެމެވެ

 

َ  ا إنَّ  مَّ اللهُ » .18  سْ ن
َ
ُ أ  [11]  «. ةيَ افِ والعَ  الَعْفوَ  َك ل

އެދި   ށްއި ޢާފިޔަތަށާމަޢަފޫކޮށްދެއްވު ސްދުނިޔެއާއި އާިޚރަތުގައިވެهللا! އޭ " :އީމާނަ
 "ދަންނަވަމެވެ. އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން އިބަ

 

َقاءِ   وَدرَكِ   ابَلالِء،  َجْهدِ   نْ مِ   َك بِ   ذُ وْ عُ نَ   ا نَّ إِ   امهلل» .19   «.الْعَداءِ   وَشَماتَةِ   الَقَضاِء،  وُسوءِ ،  الشَّ
[12] 

މުޞީބާތްތަކުންނާއި، هللا! އޭ  ":  އީމާނަ ނުުކރެވޭވަރުގެ  ތަޙައްމަލު  އަޅަމެންނަށް 
ވާޞިލުވުމުންނާއި  އަބާއްޖަވެރިަކމަ އަދި  ށް  ނުބައިަކމުންނާ   އަޅަމެންނަށްމިންވަރުގެ 

 
 (. 2489( وصححه البلاين يف املشكة )3558رواه الْتمذي )  [11]

  ]رواه އެވެ.      ގެ އަރިހުްނ މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އަބޫ ހުރައިރާ   ނަބިއްޔާ   [12]
 . [( 6347) ابلخاري 
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  އިލާހުގެ  އިބައުފާކޮށްހެދުމުން  އަޅަމެންގެ ޢަދާވާތްތެރިން    ށްަކންތައްތަަކ  ދިމާވާ ދެރަ
 !" ރައްާކތެރަިކން ހޯދަމެވެއަޅަމެން ޙަޟްރަތުން 

 

لِ  نِْعَمِتَك، َزَوالِ  ِمنْ  إِنيا َنُعوُذ بَِك  »اللُهمَّ  .20 يعِ  نِْقَمِتَك، َوفَُجاَءةِ   اَعِفيَِتَك، َوَتَوُّ   ومََجِ
 [13]  .َسَخِطَك«

ނިޢުމަތް ފިލައިގެން ދިޔުމުންނާއި، އިބަ   އިލާހުގެއިބަ  އަޅަމެންهللا! އޭ " :އީމާނަ
ޢަޛާބު ުކއްލިއަަކށް   އިލާހުގެދެއްވާފައިވާ ދުޅަހެޔޮަކން ބަދަލުވުމުންނާއި، އިބަ އިލާހު 

ހަޟްރަތުން  އިލާހުގެ  އިބައެންމެހާ ކޯފާއިން،   އިލާހުގެ  އިބަ އަދި އައުމުންނާ

 " ރައްާކތެރިަކން ހޯދަމެވެ.

 

، َوابْلُْخِل، َوالَْهَرِم، وََعَذاِب، الَْقرْبِ  نَ   ا إِني  اللُهمَّ » .21 ُعوُذ بَِك ِمَن الَْعْجِز، َوالَْكَسِل، َواجْلُْْبِ
نَْت َوَِّلَُّها َوَمْواَلَها، اللُهمَّ   وَسنَا اللُهمَّ آِت َنفُ 

َ
َها، أ نَْت َخرْيُ َمْن َزَّكَّ

َ
َها أ   ا إِني َتْقَواَها، َوَزكي

 

ވެ.  އެ    އަރިހުން މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު ޢުމަރުގެ    ނަބިއްޔާ  [13] 

 . [(2739) - 96 مسلم ]رواه 
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بَِك ِمْن ِعلٍْم اَل َينَْفُع، َوِمْن قَلٍْب اَل ََيَْشُع، َوِمْن َنْفٍس اَل تَْشبَُع، َوِمْن َدْعَوةٍ اَل  َنُعوُذ 
 [14]  .يُْستََجاُب لََها«

ތްަކމާއި ފިނޑިަކމާއި ދަހިވެތިަކމާއި ނުުކޅެދުންތެރިަކމާއި ކަންނެهللا!   އޭ"  :އީމާނަ
هللا!   ރައްާކތެރިަކމަށް އެދެމެވެ. އޭ  އަޅަމެންރާއި ަކށްވަޅުގެ ޢަޛާބުން  މުމުސްުކޅި ޢު

ދެއްވާނދޭވެ ތަޤްވާވެރިަކން  ނަފްސުތަަކށް  )ނަފްސުތައް(   !އަޅަމެންގެ  އެ  އަދި 
އެ   ! އެންމެ ހެޔޮ ފަރާތަީކ އިބަ އިލާހެވެއެ ޠާހިރުުކރައްވާ  !ޠާހިރުުކރައްވާނދޭވެ

هللا! އޭ  !)އެބަހީ: ނަފްސު( ތަދުބީރުުކރައްވާ އަދި އޭގެ ވެރިފަރާތަީކ އިބަ އިލާހެވެ
އަދި ބިރުވެތި ނުވާ   !ރައްާކތެރިަކމަށް އެދެމެވެ  އަޅަމެންން  ުކފައިދާ ނުުކރާ ޢިލްމަ
އަދި އިޖާބަ ނުުކރެއްވޭ    !އަދި ނުފުރޭ ހިތަުކންވެސް މެއެވެ  !ހިތަުކންވެސް މެއެވެ
    !"ދުޢާއަުކންވެސް މެއެވެ

 

 [15]  .«َعنَّا  ُف اعْ فَ  وَ فْ العَ  ُتِبُّ   َعُفو   إِنََّك  اللُهمَّ » .22

 
ވެ.  އެ    ގެ އަރިހުން މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ ޒައިދު ބުން އަރުޤަމު  ނަބިއްޔާ   [14]

 . [( 2722)  - 73 مسلم رواه ]

وصححه البلاين يف    (3513)]رواه الْتمذي   ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ.  މިއީ ޢާއިޝާ   [15]
 ([.  3337الصحيحة ) 
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ޢަފޫުކރައްވާ  އިލާހަީކ    އިބަهللا! އޭ    :އީމާނަ ޢަފޫުކރެއްވުމަށް އަދި  ގިނައިން 
 " ޢަފޫުކރައްވާނދޭވެ!ފަހެ އަޅަމެންނަށް އިލާހެވެ. ލޯބިުކރައްވާ 

 

 [16]  . «ارِ اَلَّ  اَب ذَ عَ  وقِنَا  َحَسنًَة، ةِ رَ اْلخِ  ِفْ وَ   َحَسنًَة، ا يَ نْ ادلُّ  يِف  ا نَ آتِ  اللُهمَّ » .23

އާިޚރަތުގައިވެސް  هللا! އޭ  "  :އީމާނަ އަދި  މިދުނިޔޭގައިވެސް  އަޅަމެންނަށް 
  "!ދިންނަވާނދޭވެ ބުން އަޅަމެންޛާއަދި ނަރަަކއިގެ ޢަ !ހެޔޮަކންދެއްވާނދޭވެ

 

ِِص  ُنْ ُعوُذ بَِك ِمنَْك اَل  نَ ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعافَاتَِك ِمْن ُعُقوبَِتَك، وَ نَ »اللُهمَّ   .24
ثْنَيَْت ىلَعَ َنْفِسَك 

َ
نَْت َكَما أ

َ
 [ 17]  .«َثنَاًء َعلَيَْك أ

ރުހިވޮޑިގަތުމުގެ ސިފަފުޅު  އިލާހުގެ   ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އިބަهللا!  "އޭ :އީމާނަ
ޯކފާއިން ރައްާކތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި   އިލާހުގެ  މެދުވެރިޮކށް އިބަ

މެދުވެރިޮކށް    އިލާހުގެ  އިބަ ސިފަފުޅު  ޢުޤޫބާތުން   އިލާހުގެ  އިބަޢަފޫުކރެއްވުގެ 
އަދި   ދަންނަވަމެވެ.  އެދި  ތުންވާ  ޙަޟްރަ  އިލާހުގެ  އިބަ ރައްާކތެރިކޮށްދެއްވުމަށް 

ޙަޟްރަތަށް   އިލާހުގެ  އިބަން ރައްާކތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ޢަޛާބުނުރުހުމަުކން ނުވަތަ  

 
]رواه  އެވެ.       އަަނސް  ގެ އަރިހުން،  މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ  ނަބިއްޔާ   [16]

 ([. 2688)  - 23مسلم 

 [. (486) - 222رواه مسلم ] ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.  އަރިހުން މި ދުޢާ ޢަލީ   [17]
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ޖެހޭ ތަޢުރީފާއި ޘަނާ އަޅަމެންނަށް ޢަދަދު    ދަންނަވަން  އިލާހަށް  އިބަދަންނަވަމެވެ.  
 ތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީުކރެއްވި ޛާއަމިއްލަ    އިލާހީ، އިބަ އިލާހުގެ  ނުުކރެވޭހާ ގިނައެވެ. އިބަ

  ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިންގެވާ ފަރާތެވެ."

 

  اَلَِّبي  ىلَعَ  َصلي  اللُهمَّ » .25
ُ
ي ال  [18] . «مْ وََسلي  هِ بِ حْ َص وَ   ّمَّ

އަޅަމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނާއި އެަކލޭގެފާނުގެ ޞަހާބީންނަށް هللا!   އޭ"  :އީމާނަ
 "ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާންދޭވެ. 

 

ުކރުމަށްޓަަކއި އެނގެން ލާޒިމުވެފައިވާ މުހިންމު  އަދާމިމަތިވެރި އަޅުަކން ރަނގަޅަށް  
ނުކުތާތައް ބަޔާންޮކށް މި ނިމުނީއެވެ. އަދި ޤުނޫތުގައި ިކޔުމަށް ޝަރުޢުުކރައްވާފައިވާ  
ދުޢާއާއި އެއަށް އިތުރުުކރެވޭ ދުޢާތަާކ ގުޅުންހުރި ޤަވާޢިދުތަާކ އަދި ބައެއް ޖާމިޢު  

  ބަޔާންވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.ދުޢާތައްވެސް

 
ަނބިއްޔާ  ޤު [18] ިނންމާއިރު  ޘާބިތުވެފައިވަީނ   ނޫތު  ކިޔުން  ޞަލަވާތް  މައްޗަށް  ގެ 

 ޚިލާފަތުގައި، އުބައްޔު ބުން ކަޢުބު   ސަލަފުންގެ ޢަމަލުފުޅުންެނވެ. އެއީ ޢުމަރު  
 ރަމަޟާން މަހު އިމާމުވެ ރޭ އަޅުކަްނ ކުރެއްވިއިރު އެފަދައިން ކިޔުއްވިއެވެ. އަދި މުޢާޛު  

سماعيل  ْل الصالة ىلع اَلب صىل اهلل عليه وسلم    ضل ف   އިރުވެސް ކިޔުއްވިއެވެ. )ބައްލަވާ:އިމާމުވެ ކުރެއްވި 
 (. (978/ 3ألبلاين ) ل( وصفة الصالة  107القايض )
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ގުޅިހެން މުސްލިމުންނަށްވަނީ   އެކަިކންަކމާ  އަދި  ހިފާ  ބޭނުން  ފުރުޞަތުގެ 
ގިނައިން  ޛިުކރުތައް  ިކޔޭ  ހިނދެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ޛިުކރުތަާކއި  ވާރިދުވެފައިވާ 

 އިގެ މަތީގަޛިުކރުުކރުމުއަދި  ިކޔުމެވެ. އަދި އެަކމުގައި ގަދައަޅާ މަސައްަކތްުކރުމެވެ.  
އަދި ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ    ތެންމާފައި ބެހެއްޓުމެވެ.   އަބަދުވެސް   އޭނާގެ ދޫ

 ދުޢާތަުކން ގިނައިން ދުޢާުކރުމެވެ. 

ދެނެވޮޑިގެންވަނީ  ޙުހުރިހާ   މޮޅަށް  އެންމެ     އެވެ. هللا ުކމްތަެކއް 
  މުޙައްމަދު އަދި ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާުކރަނީ އެަކލާނގެ ރަސޫލާ  

   ިއަށެވެ. އަދި މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނާއ

 ދާޔަތަށް ތަބަޢަވީ އެންމެން ޝާމިލުުކރަމެވެ.  ހިއެކަލޭގެފާނުގެ 

 

 އަބޫ ޒައިދުهللا ބަުކރު ބުން ޢަބްދު 

 9  /9  /1417 
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