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                                    " ްއަޅާއަށ

މިއަޅާ ހަމައެކަނި  އެ އިލާހު މެނުީވ ޙައްޤުެވެގން އަޅުކަން ކުއްތަންކުރެޭވ އިލާހަކުނުެވ އެެވ.    ފުދިެގންެވ އެެވ.هللا  

 އެކަލާނެގއީ ތަނަަވސްެވެގންާވ ޢަރްޝުެގ ެވރި އިލާހެެވ."    ަވކީލު ކުރަނީ އެ އިލާހަށެވެ.

 

                                            ިފަހެ، އެންމެހައ"

އެ އިލާހު މެނުީވ ޙައްޤުެވެގން  މަތިެވރިެވޮވޑިެގންފި އެެވ.  هللا  ތަކެއްޗެއްެގ މައްޗަށް މިލްކުެވރިކަން ޙައްޤުަވންތަ  

 ޢަރްޝުެގ ެވރި އިލާހު އެެވ."   ބޮޑުެވެގންާވއެއީ   އަޅުކަން ކުއްތަންކުރެޭވ އެހެން އިލާހަކު ނުެވ އެވެ.

 

                           ީއަށެެވ. އަދި  هللا "އެންމެހައި ޙަމްދެއްަވނ

 އެކަލާނެގ ޚިޔާރު ކުރައްވާފައިާވ އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންެގ މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެެވ." 

 

                                                 

        ީއަށެެވ. އެކަލާނެގއީ އުޑުތަކާއި ބިމުަގއި ާވހައި އެއްޗަކާއި  هللا  "އެންމެހައި ޙަމްދެއް ހުރ
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ޙަމްދެއް   އެންމެހައި  ދުަވހުންެވސް  އާޚިރަތް  އަދި  އިލާހެވެ.  މިލްކުެވޮވޑިެގންާވ  އެކަލާނެގއަށް  ކަމެއް 

 މިލްކުެވޮވޑިެގންަވނީ އެކަލާނެގއަށެެވ. އެކަލާނެގއީ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިެގންާވ ޙަކީމްަވންތަ އިލާހެެވ." 

 

                        " ފުދިެގންެވ އެެވ. ަވކީލު ކުރާ މީހުން ަވކީލު  هللا

 ކުރާހުށީ އެކަލާނެގއަށެވެ." 

 

                       ައެެވ. ތިމަންމެން އެކަލާނެގއަށް  هللا  "އެއީ ރަޙްމާންަވންތ

 އީމާންެވއްޖައީމު އެެވ. އަދި ހަމައެކަނި އެކަލާނެގއަށް ތިމަންމެން ަވކީލުކޮށްފީމު އެެވ."  

 

،   َلهه   َلهه،   َشرِيكَ   َل   َوْحَدهه   للاه   ِإَل   ِإَلهَ   َل )  ފިޔަަވއި   هللا " ( َقِدير    َشْيء    كهل ِ   َعَلى   َوههوَ   اْْلَْمده،   َوَلهه   املهْلكه

އެެވ.   އިލާހު  އެއްކައުަވންތަ  އެކަލާނެގއީ  އެެވ.  ނުެވ  އިލާހެއް  ކުއްތަންކުރެޭވ  އަޅުކަން  ޮގތުަގއި  ޙައްޤު 

އެކަލާނެގއަށް އެއްެވސް ބައިެވރިއަކު ނުެވ އެެވ. އެންމެހައި ެވރިކަމެއް ޙައްޤުެވެގންަވނީ އެކަލާނެގއަށެެވ. އަދި  

ކަލާނެގއަށެެވ. އަދި އެކަލާނެގއީ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުެގ މައްޗަށް  އެންމެހައި ޙަމްދެއް ޙައްޤުެވެގންަވނީ އެ

 ކުޅަދުންތަެވޮވޑިެގންާވ އިލާހެެވ."  

 

 "  ެގ ޙަޟުރަތުން ފިޔަަވއި އެއްެވސް އާރެއް އަދި ބާރެއް ނުެވ އެެވ. هللا "   ( ِِبللِ   ِإَل   ق هَوةَ   َوَل   َحْولَ   َل ) 

  

އެންމެ  هللا  "އަހަރެމެންނަށް    ( اْلوَِكيله   َونِْعمَ   اّلَله   َحْسب هَنا )  ކުރުމަށް  ަވކީލު  އެކަލާނެގއީ  އަދި  އެެވ.  ފުދެ 

 ހެޔޮެވެގންާވ ފަރާތެެވ."  
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ެގ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދު ކުރުމާއި އެކު ތަސްބީޙަ ކިޔަމެެވ.  هللا "  ( اْلَعِظيمِ  اّللَِ  سهْبَحانَ   َوِبَْمِدهِ  اّللَِ   سهْبَحانَ ) 

 ހުސްޠާހިރުަވންތަެވޮވޑިެގންެވ އެެވ." މާތް މަތިެވރިެވެގންާވ އިލާހު 

 

 هللاހުސްޠާހިރުަވންތަޮވޑިެގންެވ އެެވ. އަދި   هللا " ( َأْكَبه   وللا   للاه،  ِإَل  ِإَلهَ   َوَل   ّلِلِ،  َواْْلَْمده  للِا،  سهْبَحانَ ) 

ފިޔަަވއި ޙައްޤު ޮގތުަގއި އަޅުކަން ކުއްތަން ކުރެޭވ އެހެން އިލާހެއްނުެވ އެެވ.   هللا އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެެވ. އަދި  

 އެެވ."  هللا އަދި އެންމެ ބޮޑީ  

 

"އެ އިލާހު ހެއްދެިވ އެންމެހައި    ( َكِلَماتِهِ   َوِمَدادَ   َعْرِشهِ   َوزِنَةَ   نَ ْفِسهِ   َوِرَضا   َخْلِقهِ   َعَددَ   َوِبَْمِدهِ   للاِ   سهْبَحانَ ) 

ޚަލްޤުތަކުންެގ ޢަދަދަށް އަދި އެކަލާނެގ ނަފްސުފުޅަށް ރުއްސަަވއި ޮވޑިަގންނަާވ މިންަވރަށް އަދި އެ އިލާހުެގ  

ޢަރްޝުެގ ބަރުދަނުެގ މިންަވރަށް އަދި އެ އިލާހުެގ ކަލިމަފުޅުތައް ލިޔެޭވނެ މިންަވރުެގ ދެލީެގ މިންަވރަށް އެއިލާހު  

 ޙަމްދު ކުރުމާއެކު ތަޞްބީޙަ ކިޔަމެެވ." ޙަޟްރަތަށް 

 

  َل   اْلَعاَلِمنَي،  َرب ِ  اّللَِ   َوسهْبَحانَ   َكِثريًا،   للِ  َواْْلَْمده  َكِبريًا،   َأْكَبه   اّلَله   َلهه،  َشرِيكَ   َل  َوْحَدهه   اّلَله   ِإَل  ِإَلهَ   َل ) 
ޙައްޤު    ަވއިފިޔަ هللا " ( َواْرزهْقِن   َواْهِدِن   َواْرََحِْن   ِل   اْغِفرْ   الَلههمَ   اْْلَِكيِم،   اْلَعزِيزِ   ِِبّللَِ   ِإَل   ق هَوةَ   َوَل   َحْولَ 

އެއްެވސް ބައިެވރިޔަކު ނުެވ އެެވ.    އެ އިލާހުއަށްޮގތުަގއި އަޅުކަން ކުއްތަން ކުރެޭވ އެހެން އިލާހަކު ނުެވ އެެވ.  

އަށް ޙަމްދު  هللا  އަދި ިގނަުގނަެވެގންާވ ޙަމްދަކުން    ތަކްބީރު ކިޔަމެވެ.އެެވ. އެ އިލާހުއަށް މިއަޅާ  هللا  އެންމެ ބޮޑީ  

މެނުީވ   هللا ޢާލަމްތަކުެގ ެވރި ރައްބު ހުސްޠާހިރުަވންތަ ވޮޑިެގންެވ އެެވ. ޙިކްމަތްަވންތަ ބާރުެވރިަވންތަ    ހުއްޓެވެ. 

ސަަވއި ދެއްާވނދޭެވ!  އަޅުެގ ެވއި އިލާހު! މި އަޅާެގ ފާފަތައް ފުއް  އެއްެވސް އާރެއް އަދި ބާރެއް ނުެވ އެވެ.

 މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް ލައްާވނދޭެވ! މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތް ދައްކަާވނދޭެވ! އަދި މި އަޅާއަށް ރިޒްޤު ދެއްާވނދޭެވ."  

 

ْسََلمِ   َرِبً   ِِبّللَِ   َرِضيته )  ކަމުަގއި، ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން  هللا  "ރައްބަކީ    ( َرسهوًل     َوِبهَحَمد    ِديًنا   َوِِبْْلِ

 އަކީ ރަސޫލާ ކަމުެގ މައްޗަށް މިއަޅާ ރުހިއްޖައީމެެވ."   ކަމުަގއި އަދި މުހައްމަދު  
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  އިލާހަށް އިބަ!  އިލާހު ެވރި އަޅުެގ  ( َغرْيهكَ   ِإَلهَ   َوَل   َجدُّكَ   َوتَ َعاَل   اْْسهكَ   َوتَ َباَركَ   َوِبَْمِدكَ   الَلههمَ   سهْبَحاَنكَ ) 

  އިލާހުގެ   އިބަ  ކުރަމެެވ  ހުސްޠާހިރު  އިލާހު  އިބަ(  ޢައިބަކުން  އުނިކަމަކާއި  އެންމެހައި)  އެކު  ޙަމްދުކުރުމާއި

  އަދި.  މަތިެވރިކަމެކެެވ  މާތްެވެގންާވ  މަތިެވރިކަމަކީ   އިލާހުގެ   އިބަ  އަދި.  އެެވ  ެވެގންެވ  ބަރަކާތްތެރި   ތައްނަންފުޅު

 " .އެވެ  ނުެވ އިލާހަކު   އެހެން ކުރެޭވ އަޅުކަން  ޙައްޤުެވެގން  ފިޔަަވއި  އިލާހު  އިބަ

 

  َوَربُّ   الَسَمَواتِ  َربُّ  اّلَله  ِإَل  ِإَلهَ   َل   اْلَعِظيِم،  اْلَعْرشِ   َربُّ   اّلَله  ِإَل   ِإَلهَ  َل  اْْلَِليمه،   اْلَعِظيمه   اّلَله   ِإَل  ِإَلهَ   َل ) 
  ( اْلَكِريِ   اْلَعْرشِ   َوَربُّ   اْْلَْرضِ 

  ބަދަލުަގއިއަަވސްކުރުމުެގ  ހިއްޕެުވން   އެބައިމީހުން  މައްޗަށް  ފާފަތަކުގެ   އަޅުތަކުންގެ :  އެބަހީ)  ލީމްަވންތަ "ޙަ

  އަޅުކަން   ެވެގން  އްޤުޙަ   ފިޔަަވއި هللا    މަތިެވރިަވންތަ(،  އިލާހު  ޮވޑިަގންނަާވ  ލަސްކޮށްދެއްުވމުަގއި   އަޅުތަކުންނަށް

  މަތިެވރި   އެއީ.  އެެވ  ނުެވ  ފަރާތެއް  ކުރެވޭ   އަޅުކަން  ހައްޤުެވެގން   ފިޔަަވއި هللا .  އެެވ  ނުެވ  އިލާހަކު  ކުރެޭވ

  އުޑުތަކާއި   އެއީ .  އެވެ   ނުެވެ  އިލާހަކު  ކުރެޭވ  އަޅުކަން  އްޤުެވެގންޙަ  ފިޔަަވއި هللا .  ރައްބެވެ   ެވރި  އަރުޝީެގ

 ެވ." ރައްބެ  ދީލަތިަވންތަ ެވރި އަރުޝީެގ   އަދި  ބިމުެގެވރި

 

                            އަޅަމެންެގ އިލާހު!  ެވރި  "އަޅަމެންެގ 

ކިބައިން ޤަބޫލުޮވޑިަގންނަާވނދޭެވ! ހަމަކަށަަވރުން އިބަ އިލާހުއީ މޮޅަށް އައްސަާވ ވޮޑިަގންނަާވ ދެނެޮވޑިެގންާވ  

 އިލާހު އެެވ."  

 

                                      އަޅަމެންެގ"

ެވރި އިލާހު! ދުނިޔޭަގެވސް ހެޔޮކަން އަދި އާޚިރަތުަގއިެވސް ހެޔޮކަން އަޅަމެންނަށް ދެއްާވނދޭެވ! އަދި ނަރަކައިެގ  

 ޢަޛާބުން އަޅަމެން ދިންނަާވނދޭެވ."  
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އިލާހު   ެވރި  ކުށެއް  "އަޅަމެންެގ  އަޅަމެންނަށް  ނުލައި  ޤަޞްދަކާ  ނުަވތަ  ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ  އަޅަމެން 

ކުރެިވއްޖެނަމަ )އެކަމަށް( އަޅަމެނަނަށް ޢުޤޫބާތް ނުދެއްާވނދޭެވ! އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު! އަޅަމެންެގ ކުރިންތިބި  

ނދޭެވ! އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު!  މީހުންނަށް އުފުލުމަށް ޖެއްސެިވފަދަ ބުރަކަމެއް އަޅަމެން އުފުލުމަށް ނުޖައްސަާވ

އަޅަމެނަށް އެކަމަށް ކުޅަދާނަެވެގން ނުާވކަމެއް އުފުލުމަށް އަޅަމެނަށް ނުޖައްސަާވނދޭެވ! އަދި އަޅަމެނަށް ޢަފޫ  

އިބަ އިލާހުއީ    ކުރައްާވނދޭެވ! އަޅަމެނަށް ފާފަ ފުއްސަާވދެއްާވނދޭެވ! އަދި އަޅަމެނަށް ރަޙްމަތް ލައްާވނދޭެވ! 

އެހީ ނަޞްރު  އަޅަމެންެގ  އަޅަމެނަށް  މައްޗަށް  މީސްތަކުންެގ  ކާފަރުެވެގންާވ  ފަހެ،  އެެވ!  އިލާހު  ތެރިަވންތަ 

 ދެއްާވނދޭެވ."  

 

                                             

       ،ުއަޅަމެނަށް ތެދުމަުގ ދައްކަަވއިފުމަށްފަހުަގއި، އަޅަމެންެގ ހިތްތައް  "އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހ

ދެއްާވނދޭެވ!   ރަޙްމަތެއް  އިލާހުެގ ޙަޟުރަތުން  އިބަ  އަޅަމެންނަށް  އަދި  ނުކުރައްާވނދޭެވ!  އެއްކިބާ  ޙައްޤުން 

 ހަމަކަށަަވރުން އިބަ އިލާހުއީ، ިގނަުގނަ ނިޢުމަތްތައް ދެއްާވ އިލާހު އެވެ."

 

                                  ަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު!  "އ

ހަމަކަށަަވރުން އަޅަމެން އީމާންެވއްޖައީމު އެެވ. ފަހެ، އަޅަމެންެގ ފާފަތައް އަޅަމެންނަށް ފުއްސަާވނދޭެވ! އަދި  

 ނަރަކައިެގ ޢަޛާބުން އަޅަމެން ދިންނަާވނދޭެވ."  

 



 

6 

                                   !ުއަޅުެގ ެވރި އިލާހ"

އިލާހުއީ   އިބަ  ހަމަކަށަަވރުން  ދެއްާވނދޭެވ!  މިއަޅާއަށް  ދަރިފަސްކޮޅެއް  ހެޔޮލަފާ  ޙަޟުރަތުން  އިލާހުެގ  އިބަ 

 ިގނަިގނައިން ދުޢާ އައްސަާވޮވޑިެގންާވ އިލާހެެވ." 

 

                                 

"އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު! އިބަ އިލާހު ބާަވއިލެއްިވ ފޮތަށް އަޅަމެން އީމާންެވއްޖައީމު އެެވ. އަދި ރަސޫލާއަށް  

އަޅަމެން ތަބަޢަެވއްޖައީމު އެވެ. ފަހެ، )އިބަ އިލާހުެގ އެއްކައުަވންތަކަމަށާއި، ރަސޫލާއީ އިބަ އިލާހުެގ ޙައްޤު  

 މީހުންނާ އެކުަގއި އަޅަމެން ލިޔުއްާވނދޭެވ." ރަސޫލާކަމަށް( ހެކިާވ 

 

                                         

                         

                                     އަޅަމެންެގ 

  ،އަޑު   ޮގާވލައްާވ  ާވށޭެވރި އިލާހުއަށް އީމާން  ތިޔަބައިމީހުންެގ ރަސޫލަކު  ޮގާވލައްާވ  ެވރި އިލާހު! އީމާންުވމަށް

  އަޅަމެންނަށް   ،ފަހެ   ެވރި އިލާހު!  އަޅަމެންެގ.  ީވމުއެވެ    އީމާންއަޅަމެން  ،ދެން .  އެހީމުއެވެ   އަޅަމެން  ،ހަމަކަށަަވރުން 

  ، އަދި !  ކުރައްާވނދޭވެ  ޢަފޫ ކުށްތައް  އަޅަމެންެގ  ކިބައިން   އަޅަމެންެގ  ، އަދި! ފުއްސަާވނދޭެވ އްފާފަތަ  އަޅަމެންެގ

އިލާހު!  އަޅަމެންެގ  !މަރުަގންނަާވނދޭެވ  އަޅަމެން  މީހުންނާއެކު  ހެޔޮލަފާ ރަސޫލުންެގ    ެވރި  އިލާހުގެ،  އެިބަ 

  ދުަވހުން   ޤިޔާމަތް  ،އަދި !  ދެއްާވނދޭެވ  އަޅަމެންނަށް  ،ކަންތައް  ކުރައްވާފައިާވަވޢުދު    އަޅަމެންނަށް   ފުޅުމަތީންދޫ

 " .ނުަގންނަަވމުއެެވ  ޮވޑިއެއް  ެވއިބައިލާހު، ަވޢުދާއި ޛިލާފް   ،ހަމަކަށަަވރުން!  ނުކުރައްާވނދޭވެ   ނިކަމެތި  އަޅަމެން

 

                                            

އަދި   އެެވ.  ެވއްޖައީމު  އަނިޔާެވރި  އަޅަމެން  ނަފްސުތަކަށް  އަމިއްލަ  އަޅަމެންެގ  އިލާހު!  ެވރި  "އަޅަމެންެގ 
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އަޅަމެންާވހުށީ   ނުލައްަވއިފިނަމަ،  ރަޙްމަތް  އަދި  ނުފުއްސަަވއިފިނަމަ،  ފާފަ  އިލާހު  އިބަ  އަޅަމެންނަށް 

 ެގއްލެނިެވެގންާވ މީހުންެގ ތެރެއިންނެެވ." 

 

                             !ުއަޅަމެން އަނިޔާެވރިންެގ  "އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހ

 ތެރެއިން ނުލައްާވނދޭެވ."

 

                                          

                     ،ެއިބަ އިލާހުއީ އަޅަމެންެގ އެހީތެރިަވންތަ އިލާހެެވ. ފަހ

އަޅަމެންނަށް ފާފަ ފުއްސަަވއިދެއްާވނދޭެވ! އަދި އަޅަމެންނަށް ރަޙްމަތް ލައްަވއިފާނދޭެވ! އިބަ އިލާހުއީ ފާފަ  

މި   އަޅަމެނަށްޓަކައި  އަދި  އިލާހެެވ.  ހެޔޮ  އެންމެ  ހެޔޮޮގތް  ފުއްސަާވ  އާޚިރަތުަގއިެވސް  އަދި  ދުނިޔޭަގއިެވސް 

 ލިޔުއްފައިފާނދޭެވ." 

 

                                      

         ިކަމުަގއ ފިތުނައެއް  މީހުންނަށް  އަނިޔާެވރިީވ  އިލާހު!  ެވރި  "އަޅަމެންެގ 

އިބަ   ކިބައިން  މީހުންެގ  ކާފަރުީވ  އަދި  ނުލައްާވނދޭެވ!  އަޅަމެން  ދަށުަގއި(  އަނިޔާެވރިކަމުެގ  )އެބައިމީހުންެގ 

 އިލާހުެގ ރަޙްމަތްފުޅާއިލައިެގން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްާވނދޭެވ!"  

 

                                   

                       ުއަޅުެގ ެވރި އިލާހު! މިއަޅާއަކީ ނަމާދ"

ޤާއިމްކޮށް އުޅޭ މީހެއް ކަމުަގއި ލައްާވނދޭެވ! އަދި މިއަޅާެގ ދަރިންކުރެންެވސްމެ އެެވ. އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު!  
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 އަދި މިއަޅާެގ ދުޢާ ޤަބޫލު ކުރައްާވނދޭެވ!" 

 

                       ،ުއަޅުެގެވރި އިލާހު! ކުޑަކުއްޖަކު ކަމުަގއި މިއަޅާ ީވދުަވހ"

 އެމީހުން މިއަޅާ ބަލައި ބޮޑުކުރި ފަދައިން އެ ދެމީހުންނަށް ރަަޙްމަތް ލައްަވއިފާނދޭެވ!"  

 

                                        ިއިލާހު!  "އަޅަމެންެގ ެވރ

ޮގތެއް   ސީދާ  ކަންތަކަށް  އަޅަމެންެގ  އަދި  ދެއްާވނދޭެވ!  ރަޙްމަތެއް  އަޅަމެނަށް  ޙަޟުރަތުން  އިލާހުެގ  އިބަ 

 އަޅަމެނަށް ފަހި ކޮށްދެއްާވނދޭެވ." 

 

                             ިއަޅުެގެވރި އިލާހު! މި އަޅާއަށްޓަކައި މ"

 އަޅާެގ ހިތް ތަނަަވސްކޮށްދެއްާވނދޭެވ. އަދި މި އަޅާެގ ކަންތައްތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި ފަސޭހަ ކޮށްދެއްާވނދޭެވ."  

 

         ުއިތުކޮށްދެއްާވނދޭެވ." "އަޅުެގ ެވރި އިލާހު! މިއަޅާއަށް ޢިލްމ 

 

                                 ިއިބަ އިލާހު ފިޔަަވއ"

އެެވ!   ހުސްޠާހިރުަވންތަކަމާ  އިލާހުެގ  އިބަ  އެެވ.  ނުެވ  އިލާހަކު  ކުއްތަންކުރެޭވ  އަޅުކަން  ޮގތުަގއި  ޙައްޤު 

 ހަމަކަށަަވރުން އަނިޔާެވރިންެގ ތެރެއިން މިއަޅާ ީވމު އެެވ." 
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މިއަޅާ   ޙަޟުރަތުން  އިލާހުެގ  އިބަ  ދުރުކުރެއްުވމަށްއެދި،  ަވސްާވހުން  ޝައިޠާނުންެގ  އިލާހު!  ެވރި  "އަޅުެގ 

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިަގންނަމެެވ." 

 

                       ްއަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު! އަޅަމެނ"

އީމާންެވއްޖައީމެެވ! ފަހެ، އަޅަމެންނަށް ފާފަ ފުއްސަަވއި، އަޅަމެންނަށް ރަޙްމަތް ލައްާވނދޭެވ! އިބަ އިލާހުއީ  

 ރަޙްމަތް ލައްާވ އެންމެ ހެޔޮ އިލާހެެވ." 

   

                         ްއަޅުެގ ެވރި އިލާހު! ފާފަ ފުއްސަވައި ރަޙްމަތ"

 ލައްާވނދޭެވ! އިބަ އިލާހުއީ ރަޙްމަތް ލައްާވ އެންމެ ހެޔޮ އިލާހެެވ."  

 

                                      ިއަޅަމެންެގ ެވރ"

ަވކިނުެވ   ޢަޛާބަކީ،  އެތާނެގ  ހަމަކަށަަވރުން  ދުރުކުރައްަވއިފާނދޭެވ!  އަޅަމެން  ޢަޛާބުން  ނަރަކައިެގ  އިލާހު! 

 ދެމިހުންނަ ކަމެކެެވ."  

 

                         

"އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު! އަޅަމެންެގ އަނބިންެގ ކިބައިންނާއި، އަޅަމެންެގ ދަރިންެގ ކިބައިން ލޮލަށް ފިނިކަން  

 ލިބުމެއް އަޅަމެނަށް ދެއްާވނދޭެވ! އަދި ތަޤްާވެވރިންނަށް އިމާމުން ކަމުަގއި އަޅަމެން ލައްާވނދޭެވ!" 
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                          !ުއަޅުެގ ެވރި އިލާހ"

ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު   ދެއްިވ  މައްޗަށް  މައިންބަފައިންެގ  މިއަޅާެގ  މައްޗަށާއި  މިއަޅާެގ  އިލާހު  ކުރުމަށާއި،  އިބަ 

އިލާހުެގ    އިބައިލާހު އިބަ  އަދި  ކުރައްާވނދޭެވ!  އިލްހާމް  މިއަޅާއަށް  ކުރުމަށް  ޢަމަލު  ރުހިޮވޑިެގންާވ ޞާލިޙް 

 ރަޙްމަތުން، އިބަ އިލާހުެގ ޞާލިޙް އަޅުންެގ ތެރެއިން މިއަޅާ ލައްާވނދޭެވ!" 

 

                         ިއިލާހު! ހަމަކަށަަވރުން މިއަޅާަވނީ މިއަޅާެގ  "އަޅުެގ ެވރ

 ނަފްސުެގ މައްޗަށް އަނިޔާެވރިެވެގންނެެވ. ފަހެ، މި އަޅާެގ ފާފަތައް ފުއްސަަވއިދެއްާވނދޭެވ!" 

 

                    ތެރެއިންާވ އަޅާއަށް ޞާލިޙުންެގ  މި  އިލާހު!  ެވރި  "އަޅުެގ 

 ދެއްާވނދޭެވ!" ދަރިޔަކު 

 

                                        

                                          

ނިޢުމަތަށް    ދެއްވި   މައްޗަށް  މައިންބަފައިންގެ   މިއަޅާގެ   ،މައްޗަށާއި  މިއަޅާެގ  އިބައިލާހު،  އިލާހު!ެވރި    ޅުގެ "އަ

  އަދި !  ކުރައްާވނދޭެވ  އިލްހާމް  މިއަޅާއަށް  ކުރުމަށް  ޞާލިޙު ޢަމަލު  ރުހިވޮޑިެގންާވއިބައިލާހު    ،ކުރުމަށާއި   ޝުކުރު

އިބަ އިލާހުއަށް   މިއަޅާ  ،ހަމަކަށަަވރުން !  ކޮށްދެއްާވނދޭެވއިޞްލާޙް    މިއަޅާއަށްޓަކައި  ،ދަރިފަސްކޮޅު  މިއަޅާެގ

 " .ތެރެއިންނެެވ ެގމިއަޅާަވނީ މުސްލިމުން ،ހަމަކަށަަވރުން . ެވއްޖައީމެވެ  ތަޥްބާ
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                       ިއަޅަމެންނަށާއ އިލާހު!  ެވރި  "އަޅަމެންެގ 

އަޅަމެންނަށްުވރެ ކުރިން އީމާންިވ އަޅަމެންެގ އަޚުންނަށް ފާފަ ފުއްސަާވދެއްާވށި އެެވ! އަދި އީމާންިވ މީހުންނަށް  

އަޅަމެންެގ ހިތްތަކުަގއި ޙަސަދަެވރިކަމެއް ނުލައްާވނދޭެވ! އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު! ހަމަށަަވރުން އިބަ އިލާހުއީ  

 ހަނު އޯާގަވންތަ ރަޙީމްަވންތަ އިލާހެެވ."  ނު

 

                                            

                                !ުއަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހ"

ހަމައެކަނި އިބަ އިލާހުއަށް އަޅަމެން ަވކީލުކޮށްފީމު އެެވ. އަދި ހަމައެކަނި އިބަ އިލާހުެގ ޙަޟުރަތަށް އަޅަމެން  

ރުޖޫޢަެވ ތަޥްބާެވއްޖައީމެެވ. އަދި އެނބުރި ދިއުންަވނީ އިބައިލާހުެގ ޙަޟުރަތަށެެވ. އަޅަމެންެގ ެވރި އިލާހު!  

މީހުންނަށް   ފާފަ  ކާފިރުީވ  އަޅަމެންނަށް  އަދި  ނުލައްާވނދޭެވ!  އަޅަމެން  ކަމުަގއި  ފިތުނައެއް 

ޙަކީމްަވންތަ   ޢަޒީޒްަވންތަ  އިލާހުއީ  އިބަ  ހަމަކަށަަވރުން  އިލާހު!  ެވރި  އަޅަމެންެގ  ފުއްސަަވއިދެއްާވނދޭެވ! 

 އިލާހެެވ." 

 

، َأعهوذه  الَلههَم َأْنَت َرّبِ  َل ِإَلَه ِإَل َأْنَت، َخَلْقَتِن َوَأََن عَ )   ْبدهَك، َوَأََن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعته
، أَبهوءه َلَك بِِنْعَمِتَك َعَلَي، َوَأبهوءه ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل فَِإنَهه َل يَ ْغِفره الذُّ   ( نهوَب ِإَل أَْنتَ ِبَك ِمْن َشرِ  َما َصن َْعته

އިލާހަކީ، އިބަ އިލާހު މެނުީވ ޙައްޤުެވެގން އަޅުކަންެވޭވ އިލާހަކު ނުާވ އަޅުެގ ެވރި  އަޅުެގ ެވރި އިލާހު! އިބަ  "

ރައްބެވެ. މި އަޅާއަކީ އިބަ އިލާހު ހައްދަވާފައިާވ އިބަ އިލާހުެގ އަޅަކީމު އެެވ. އަދި އިބަ އިލާހުެގ ޢަހުދާއި  

ޅާއަށް ކުރެވިފައިާވ ނުބައި ކަންތައްތަކުން،  ަވޢުދުެގ މަތީަގއި ކެރި ކުޅަދާނަީވ މިންަވރަކުން މި އަޅާ ަވމު އެެވ. މިއަ

އިބަ އިލާހުެގ ޙަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދަންނަަވމެެވ. އަޅާއަށް އިބަ އިލާހު ދެއްާވފައިާވ ނިޢުމަތްތަކުެގ 

މުން(  މައްޗަށް އިޢުތިރާފު ަވމުއެެވ. އަދި އަޅާެގ ފާފަތަކުެގ މައްޗަށްެވސް އިޢުތިރާފު ަވމުއެެވ. )ފަހެ، އެހެންކަ

ފުއްސަަވއިދެއްާވނދޭވެ. ފާފަތައް  ފުއްސަަވއި    މިއަޅާެގ  ފާފަތައް  ފިޔަަވއި  އިލާހު  އިބަ  ހަމަކަށަަވރުން  ފަހެ، 

  6306  صحيح البخاري "ދެއްާވނޭ އެހެންފަރާތެއްނުެވ އެެވ.
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ِإَل َأْنَت، فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرََحِْن  الَلههَم ِإن ِ َظَلْمته نَ ْفِسي ظهْلًما َكِثريًا، َوَل يَ ْغِفره الذُّنهوَب  ) 
 ( ِإَنك أَْنَت اْلَغفهوره الَرِحيمه 

މި އަޅާަވނީ މިއަޅާެގ ނަފްސަށް ނުހަނު ިގނައިން އަނިޔާެވރިެވފަ އެވެ. އިބަ އިލާހު މެނުީވ    "އަޅުެގ ެވރި އިލާހު!

ވެ. ފަހެ، އިބަ އިލާހުެގ ޙަޟުރަތުން މިއަޅާއަށްޓަކައި މި އަޅާެގ  ފާފަ ފުއްސަާވ ދެއްާވނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުެވ އެ 

ހަމަކަށަަވރުން އިބަ އިލާހުއީ ިގނަިގނައިން ފާފަ    ފާފަތައް ފުއްސަަވއި ދެއްަވއި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް ލައްާވނދޭެވ.

 "  ފުއްސަާވ ރަޙީމްަވންތަ އިލާހެވެ.

 

 ( ْْلََزِن َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْْلهْْبِ َواْلبهْخِل َوَضَلِع الَدْيِن َوَغَلَبِة الر َِجالِ الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك ِمَن اْْلَمِ  َوا ) 
ކަންތައްތަކުެގ   ކުރިމަތިެވދާނެ(  މުސްތަޤްބަލުަގއި  ކަންތައްތަކަކާއި  ނިމިފައިާވ  )މާޒީެވ  އިލާހު!  ެވރި  "އަޅުެގ 

ހިތްދަތި ކަމާއި، ނުތަނަަވސްކަމުން މިއަޅާ އިބަ އިލާހުެގ ޙަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެެވ. ހަމައެފަދައިން  

ކަމާއި، ދަހިެވތިކަމާއި، ދަރަނީެގ ބުރަކަމާއި އޭެގ ޭވންހުރި އަޘަރުެގ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި، ކަންނެތް ކަމާއި، ފިޑި

 ( 6369)  صحيح البخاري އިތުރުން އަދި މީސްތަކުން މިއަޅާއަށް ބާރު ފޯރުުވމާއި ަގދަެވ ަގތުމުންެވސް މެ އެެވ."  

 

وذه ِبَك َأْن أهَرَد ِإَل َأْرَذِل اْلعهمهِر، َوَأعهوذه  الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك ِمَن اْلبهْخِل، َوَأعهوذه ِبَك ِمَن اْْلهْْبِ، َوَأعه ) 
نْ َيا، َوَأعهوذه ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ  َنِة الدُّ  ( ِبَك ِمْن ِفت ْ

އަދި    "އަޅުެގ ެވރި އިލާހު! ދަހިެވތިކަމުެގ ކިބައިން މިއަޅާ އިބަ އިލާހުެގ ޙަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެެވ

އަދި   އެެވ.  ކިބައިންެވސްމެ  ެވދާނެ    މުސްކުޅިފިޑިކަމުެގ  ތެރެއިން  މީހުންެގ  ެވދާނެ  ރައްދު  ޢުމުރަށް 

އަދި ދުނިޔޭެގ ފިތުނައިެގ އިތުރުން    ކަމަށްޓަކައިެވސް މިއަޅާ އިބަ އިލާހުެގ ޙަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ 

 ( 6370)  صحيح البخاري ރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެެވ."  ޤަބުރުެގ ޢަޛާބުންެވސް މިއަޅާ އިބަ އިލާހުެގ ޙަޟު
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َنِة اْلَقْبِ َوَعَذاِب الْ )  َنِة  الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْْلََرِم َواْلَمْأَثَِ َواْلَمْغَرِم، َوِمْن ِفت ْ َقْبِ، َوِمْن ِفت ْ
َنِة اْلَمِسيِح  الَناِر َوَعَذاِب النَاِر، َوِمْن   َنِة اْلَفْقِر، َوَأعهوذه ِبَك ِمْن ِفت ْ َنِة اْلِغََن، َوَأعهوذه ِبَك ِمْن ِفت ْ َشرِ  ِفت ْ

نَ قَ  طَاََي َكَما  ِمَن اْلَْ قَ ْلِب  َوَنقِ   َواْلَبَِد،  الثَ ْلِج  اْغِسْل َعنِ  َخطَاََيَي ِبَاِء  الَلههَم  الثَ ْوَب  الَدَجاِل،  ْيَت 
 ( ِمَن الَدَنِس، َوَِبِعْد بَ ْيِن َوَبنْيَ َخطَاََيَي َكَما َِبَعْدَت َبنْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ   اْْلَبْ َيضَ 

އަޅުެގ ެވރި އިލާހު! ކަންނެތް ކަމުންނާއި، ޢުމުރުން ދުަވސްެވ ަގއިަގއި ބާރު ދެރަެވ )ދިއުމުެގ މައްޗަށް( މި  

އެދެމެެވ. ފާފަތަކާއި އެ ފާފަތަކަށް މަގުފައިާވނެ އެންމެހައި  އަޅާ އިބާ އިލާހުެގ ހަޟުރަތުން ރައްކާތެރި ކަމަށް  

މަުގތަކުންނާއި އަދި ދަރަނިެވރިެވ ބަުގރޫޓުުވމުެގ މައްޗަށްެވސްމެ އެެވ.  އަދި ޤަބުރުެގ ފިތުނަ އާއި ޢަޛާބުެގ  

ފިތު ކަމުެގ  މުއްސަދި  ހަމައެދަފައިން  އަދި  އެެވ.  ޢަޛާބުންެވސްމެ  އާއި  ފިތުނަ  ނަރަކައިެގ  ނައިެގ  އިތުރުން 

ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލު ފަޤީރުކަމުެގ ފިތުނައިންެވސް މިއަޅާ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. އަދި  

އަޅުެގ ެވރި  .  ދައްޖާލުެގ ފިތުނައިންެވސް މި އަޅާ އިބަ އިލާހުެގ ޙަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެެވ-މަސީޙުއް

އަދި ހުދު  .  ޅާެގ ފާފަތައް މި އަޅާެގ ކިބައިން ދޮެވ ސާފުކޮށްދެއްާވނދޭެވއިލާހު! ަގޑުފެނާއި ފިނިފެނުން މި އަ

އަދި އިބަ    .ފަދައިން މިއަޅާެގ ހިތް ފާފަތަކުން ޠާހިރުކޮށްދެއްާވނދޭވެ   އްާވފޭރާމެއްަގއިާވ ކިލާ އިބައިލާހު ފިލު 

 އި ދެމެދު ލައްާވނދޭވެ އިލާހު މަޝްރިޤާއި މަޣްރިބާއި ދެމެދު ލެއްިވފަދަ ދުރުކަމެއް މި އަޅާ އާއި ފާފަތަކާ 

   ( 6368صحيح البخاري  )

 
، الَلههَم اْغِفرْ )  ِل َخطَاََيَي    َربِ  اْغِفْر ِل َخِطيَئِِت َوَجْهِلي َوِإْسَراِف ِف َأْمِري كهلِ ِه َوَما َأْنَت َأْعَلمه ِبِه ِمنِ 

الَلههَم اْغِفْر ِل َما َقَدْمته َوَما َأَخْرته َوَما َأْسَرْرته َوَما  َوَعْمِدي َوَجْهِلي َوَهْزِل، وَكهلُّ َذِلَك ِعْنِدي،  
مه َوأَْنَت اْلمهَؤخِ ره َوأَْنَت َعَلى كهلِ  َشْيء  َقِدير    ( َأْعَلْنته أَْنَت اْلمهَقدِ 

(  އިންތައް  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ   އިލާހު  އިބަ)   އަދި  ޖާހިލުކަމާއި  ،ފާފަތަކާއި   ކުށް  މިއަޅާެގ!  އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ

  އިބައިލާހު  ބޮޑަށް   މިއަޅާއަށްުވރެ   އަދި  ކަންތައްތަކާއި  އެންމެހައި  ކުރެވިފައިާވ  ޮގސް  ފަހަނައަޅައި   މިއަޅާއަށް

  މިއަޅާެގ!  އިލާހު  އަޅުެގެވރި  ފުއްސަަވއިދެއްާވނދޭެވ  ތައްތައްކަންް  ދެނެޮވޑިަގންނަާވ  މޮޅަށް  އެކަންތައްތައް 

  ކުރެވިފައިާވ  މަޖަލަކަށް  އަދި  ފާފަތަކާއި  ކުރެިވފައިާވ  ނޭނިގ  ،ފާފަތަކާއި  ކުރެިވފައިާވ  ޤަސްތުަގއި  ،ކުށްފާފަފަތަކާއި

  މިއަޅާ!  އިލާހެެވ  އަޅުެގެވރި.  އެވެ   ކިބައިަގއިެވ  މިއަޅާެގ  ހުރިހައިކަމެއް  އެ  ފުއްސަާވނދޭެވ  މިއަޅާއަށް  ފާފަތައް 

  ފާފަތަކުގެ   ފަސްކޮށްފައިާވ  މިއަޅާ  ތެރެއިން  އެފާފަތަކުެގ  އަދި .  ފުއްސަާވނދޭވެ   މިއަޅާއަށް  ފާފަތައް  އިސްކޮށްފައިާވ
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  ކޮށްފައިވާ   މިއަޅާ  ފާޅުަގއި   ސިއްރާއި   އަދި  ދެއްާވނދޭެވ  ތަޥްފީޤު   ތަޥްބާުވމަށް  ނުހިއްޕަާވ  މިއަޅާ  މައްޗަށް

  ފަސްެވޮވޑިެގންާވ  ނިމުމެއްނެތި  އަދި  އިސްެވވޮޑިެގންާވ  ފެށުމެއްނެތި  އިލާހުއީ  އިބަ.  ފުއްސަާވނދޭެވ  ފާފަތައް

  (6398صحيح البخاري  )." އިލާހެެވ ކުޅަދުންަވންތަ ހުރިހައިކަމަކަށް އަދި

 

اْلَْبِ  َوالن ََوى  الَلههَم َرَب الَسَمَواِت َوَرَب اْْلَْرِض َوَرَب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، رَبَ َنا َوَرَب كهلِ  َشْيء ، فَاِلَق  ) 
ْْنِيِل َواْلفهْرقَاِن، َأعهوذه ِبَك ِمْن َشرِ  كهلِ  َشْيء  أَْنَت آِخذ  بَِناِصَيِتِه، اللَ  ههَم أَْنَت اْْلََوله  َومهْنِزَل الت َْورَاِة َواْْلِ

َلَك َشْيء ، َوَأْنَت اْْلِخره فَ َلْيَس بَ ْعَدَك َشْيء ، َوَأْنَت الظَاهِ  ره فَ َلْيَس فَ ْوَقَك َشْيء ، َوأَْنَت  فَ َلْيَس قَ ب ْ
 ( اْلَباِطنه فَ َلْيَس دهوَنَك َشْيء ، اْقِض َعَنا الَدْيَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقرِ 

  އެންމެހައި   އަދި  އަޅަމެންނާއި!  އިލާހު  ެވރި   ޢަރްޝުެގ  މަތިެވރި  ބޮޑުެވެގންވާ   އަދި!  އިލާހު  ެވރި  ބިމުެގ  "އުޑުތަކާއި

(  ޤުރުއާން )  ފުރުޤާން   އަދި  އިންޖީލް  ،ތަޥްރާތާއި !  އިލާހު   ފަޅުއްާވ  ަގސް  އޮށުން  އޮށްޓަރާއި!  އިލާހު  ެވރި   ތަކެތީެގ

  ނުބައިކަމުން  އެއްޗެއްެގ  ކޮންމެ  ޮވޑިަގންނަާވ  ހިއްޕަާވ  އިލާހު  އިބަ  ނިތްަގނޑުަގއި  އެއެއްޗެއްެގ!  އިލާހު   ބާަވއިލެއްިވ

.  އެެވ  ބާރުފުޅުެވ  އިލާހުެގ  އިބަ  މައްޗަށް  ތަކެއްޗެއްެގ  ހުރިހައި :    އެބައީ. ) އެދެމެވެ   ރައްކާތެރިކަަމަށް  މިއަޅާ

  ، ނުވާ   އިސްެވެގން  އެއްޗެއް   އެއްެވސް  އިލާހުއަށްުވރެ  އިބަ.(  އެދެމެވެ   ރައްކާތެރިކަމަށް  ނުބައިކަމުން  އެތަކެތީެގ

  އެހެންފަރާތެއް  ދެމިވޮޑިެގންާވ  ތާއަބަދަށް  ފިޔަަވއި  އިލާހު  އިބަ  އަދި.  އިލާހެވެ   އިސްެވޮވޑިެގންާވ  ފެށުމެއްނެތި

  އެންމެ   ،ނުވާ   އެއްޗެއް  އެއްެވސް  މަތީަގއި  އިލާހަށްުވރެ  އިބަ.  އިލާހެވެ   ފަސްެވޮވޑިެގންާވ  ނިމުމެއްނެތި  ނުާވ

  އަޅުތަކުންނާ   ،ނުާވ  ފަރާތެއް  އެއްެވސް  ާގތްެވެގންާވ  އިލާހަށްުވރެ  އިބަ  އަދި .  އިލާހެެވ  ޮވޑިެގންވާ   މަތީަގއި

  އަދާކޮށްދެއްވާ   ދަރަނިތައް   އަޅަމެންެގ  އިލާހެވެ   ާގތްެވޮވޑިެގންާވ  އެންމެ(  ކަމުަގއި  ންަވންތަކުޅަދު   ޢިލްމުފުޅާއި)

  2713صحيح مسلم  " މުއްސަދިކޮށްދެއްާވނދޭެވ އަޅަމެން ފަޤީރުކަމުން

 

 ( الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك ِمْن َشرِ  َما َعِمْلته َوِمْن َشرِ  َما ََلْ َأْعَملْ ) 
  ހުރިހައި  ނުކުރެިވހުރި  އަދި  ނުބައިކަމުންނާއި  ކަންކަމުެގ  އެންމެހައި   ކުރެިވފައިާވ!  އިލާހު   ެވރި  "އަޅުެގ

  2716صحيح  مسلم  އެދެމެެވ."  ރައްކާތެރިކަމަށް  ޙަޟުރަތުން  އިލާހުެގ އިބަ ނުބައިކަމުން  ނުބައިކަންތައްތަކުެގ

 



 

15 

ِعْصَمةه َأْمِري، َوَأْصِلْح ِل دهنْ َياَي اَلِِت ِفيَها َمَعاِشي، َوَأْصِلْح ِل آِخَرِت  الَلههَم َأْصِلْح ِل ِديِن اَلِذي ههَو  ) 
 ( اَلِِت ِفيَها َمَعاِدي َواْجَعِل اْْلََياَة ِزََيَدًة ِل ِف كهلِ  َخرْي ، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِل ِمْن كهلِ  َشر   

  ދީން   މިއަޅާގެ   ހިފުމަށްއޮތް  ޮގތުން   ހޯދުމުެގ  ރައްކާތެރިކަން   ކަމެއްަގއި  ހުރިހައި   މިއަޅާގެ !  އިލާހު  ެވރި  "އަޅުގެ 

  އިޞްލާޙު  މިއަޅާއަށްޓަކައި  ދުނިޔެ  ދިރިއުޅޭ  މިއަޅާ  އެތަނެއްަގއި  އަދި  ކޮށްދެއްާވނދޭެވ  އިޞްލާޙު   މިއަޅާއަށްޓަކައި

.  ކޮށްދެއްާވނދޭވެ   އިޞްލާޙު  މިއަޅާއަށް  އާޚިރަތް  ދިއުންއޮތް  އެނބުރި   މިއަޅާ  އެތަނަކަށް  އަދި.  ކޮށްދެއްާވނދޭވެ 

  ނުބައިކަމަކުން   ހުރިހައި  އަދި   ލައްާވނދޭެވ  ޙަޔާތް  މިއަޅާެގ  ކަމުަގއި  އިތުރުުވމެއް  ހެޔޮކަންތައްތަކަށް  ހުރިހައި  އަދި

  2720صحيح مسلم    ".ލައްާވނދޭވެ  މަރު ކަމުަގއި އަރާމެއް  ލިބިެގންާވ މިއަޅާއަށް

 

 ( الَلههَم ِإن ِ َأْسأَلهَك اْْلهَدى َوالت َُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن ) 
  އަދި  ޢިއްފަތްތެރިކަމަށާއި  ،ތަޤްާވެވރިކަމަށާއި  ،ހިދާޔަތަށާއި  ޙަޟުރަތުން   އިލާހުެގ  އިބަ!  އިލާހު   ެވރި  "އަޅުެގ

  2721صحيح مسلم  " ދަންނަަވމެެވ މިއަޅާ އެދި  ފުދުންތެރިކަމަށް

 

 آِت نَ ْفِسي  الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْْلهْْبِ َواْلبهْخِل، َواْْلََرِم َوَعَذاِب اْلَقْبِ، الَلههمَ ) 
َها َأْنَت َخرْيه َمْن زََكاَها، َأْنَت َولِي َُّها َوَمْوَلَها، الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك مِ  َفعه، َوِمْن  تَ ْقَواَها َوزَكِ  ْن ِعْلم  َل يَ ن ْ

 ( قَ ْلب  َل ََيَْشعه، َوِمْن نَ ْفس  َل َتْشَبعه، َوِمْن َدْعَوة  َل يهْسَتَجابه َْلَا 
  ކިބައިންެވސް   ފިޑިކަމުގެ   އަދި   ދަހިެވތިކަމާއި  ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި   ، ކަމުންނާއި  ކަންނެތް!  އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ

  ދިއުމުެގ)  ދެރަެވ  ބާރު  ަގއިަގއި  ދުަވސްެވ  ޢުމުރުން .   އެދެމެވެ   ރައްކާތެރިކަމަށް  ޙަޟުރަތުން  އިލާހުެގ  އިބަ   މިއަޅާ

  އިބަ   އަޅާ  މި  ޢަޛާބުން  ޤަބުރުެގ  އަދި.  އެދެމެވެ   ކަމަށް  ރައްކާތެރި  ހަޟުރަތުން  އިލާހުގެ   އިބާ  އަޅާ  މި(  މައްޗަށް

  ނަފްސުގެ   އެ   ނަފްސަށް   އަޅާެގ  މި !  އިލާހު   އަޅުެގެވރި.  އެދެމެވެ   ރައްކާތެރިކަމަށް  ހަޟުރަތުން   އިލާހުގެ 

  އެނަފްސު   ހަމަކަށަަވރުން .  ދެއްާވނދޭެވ  ޠާހިރުކޮށް  ނަފްސު  މިއަޅާެގ  އަދި.  ދެއްާވނދޭެވ  ތަޤްާވެވރިކަން

  އެހީތެރިެވޮވޑިަގންނަާވ  އެނަފްސަށް  އިލާހަކީ   އިބަ ،ފަހެ. އިލާހެެވ  އިބަ  ފަރާތަކީ  ހެޔޮ  އެންމެ   ޠާހިރުކޮށްދެއްާވނޭ

  އިލާހު  އިބަ   ، ޢިލްމުންނާއި   ނުކުރާ  މަންފާ!  އިލާހު  އަޅުެގެވރި .  އިލާހެވެ   ެވރި   އޭެގ  ބަލަހައްޓަވާ   ނަފްސު  އެ
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  ނުކުރެވޭ   އިޖާބަ  ނަފްސަކުންނާއި  ނުރުހޭ  މިންަވރަށް  ލިބޭ  ،ހިތަކުންނާއި  މަޑުމޮޅިނުާވ  ބިރުެވތިެވ  ކުރުމުން  ޛިކުރު

   ( 2722)   مسلمصحيح  ެވ." އެދެމެ  ރައްކާތެރިކަމަށް ޙަޟުރަތުން  އިލާހުގެ   އިބަ  ކިބައިންެވސް ދުޢާއެއްގެ 

 

، الَلههَم ِإن ِ َأعه )  ، َوَعَلْيَك تَ وََكْلته َوِإلَْيَك َأنَ ْبته َوِبَك َخاَصْمته وذه  الَلههَم َلَك َأْسَلْمته َوِبَك آَمْنته
ْنسه ََيهوتهونَ ِبِعَزِتَك َل ِإَلَه ِإَل َأْنَت َأْن    ( تهِضَلِن، َأْنَت  اْْلَيُّ اَلِذي َل ََيهوته َواْلِْنُّ َواْْلِ

  ީއާމްނެވެގްނަވީނެވސް   ިމައާޅ  ައިދ.  ކަިޔަމނެްތިރެވެގްނެނެވ  ިއާލަހްށ  ިއަބ  ަހަމެއަކިނ  ިމައާޅަވީނ!  ިއާލުހ  ެވިރ  ައުޅެގ”

  ަވީނެވްސ  ަތްޥާބ   ިމައާޅ  ައިދ.  ިއާލަހެށެވ  ިއަބ  ަހަމެއަކިނ  ުކަރނެީވްސ  ަވީކުލ  ިމައާޅ  ައިދ.  ިއާލަހެށެވ  ިއަބ  ަހަމެއަކިނ

  ިއާލުހެގ   ިއަބ   ެއެދީނ  ާވްތަގްށ   ަންޞާރިއ  ދިފުާޢެވ  ކަިބިއްނ  ަޢުދްއުވްނެގ  ައާޅ ިމ.  ިއަބިއާލހެަށެވ  ަހަމެއަކިނ

  ުނާވ  ިއާލެހްއ  ައުޅަކްނުކެރޭވ  ަޙއުްޤެވެގްނ  ފަިޔަވިއ  ިއާލުހ  ިއަބ  ، ިއާލުހީއ  ިއަބ!  ިއާލުހ  ައުޅެގެވިރ   .ިކަބިއްނެނެވ

  ަދްނަނަވުމ  ެއިދ   ިޢްއަޒތުްޕުޅްނ   އާިލުހެގ  ިއަބ  ެދްއުވްނެއިދ  ަރްއާކެތިރޮކްށ  މަގުުފެރްއެދުވުމްނ  ިމައާޅ.  ިއާލެހެވ  ަޙްއުޤ

  ިޖްނީންނަނީކ   ިއްނީސްނާނިއ    !ިއާލެހެވ  ިދރެިދިމވިޮޑެގްނާވ  ައަބަދްށ  ައަވާހރުަފުޅުވެމްއުނާވ  ިއާލުހީއ  ިއަބ.  ެއެވ

   ( 2717)   مسلمصحيح  ."  ަބެއެކެވ  ަމުރެވާދެނ

 

يِع َسَخِطكَ )   ( الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك َوََتَوُِّل َعاِفَيِتَك َوفهَجاَءِة نِْقَمِتَك َوَجَِ
  ާވ   ހުަޟަރުތްނ  ިއާލުހެގ  ިއަބ   އުިތުރްނ  ިދުއުމެގ  ިފަލިއ  ެނިތެވ  ނުިޢމްަތަތްއ   ިއާލުހެގ  އަިބ!  ިއާލުހ  ެވިރ  ައުޅެގ" 

  ަރއާްކެތިރކަަމްށ   ިމައާޅ  ަޙުޟަރުތްނ  ިއާލހެުގ  ިއަބ  ަކމްަށަޓަކިއ  ަބދުަލެވދެާނ(  ަބިލމުަޑަކމްަށ  ަތދުމުަޑަކާމިއ)   ޢިާފަޔަތްށ

  ެއްނެމެަހިއ  ުނުރްއަސާވ  ިއާލުހ  ިއަބ  ، ުވާމިއ   ުކިރަމިތ  ައިއްސ  ަޢާޛުބ  ިއާލުހެގ  ިއާބ  ުކްއިލޮގތަަކްށ  ައިދ  .ެއެދެމެވ

 3739رواه مسلم     .(" ެއެދެމެވ  ިމއާަޅ  ަރްއކިާތކަަމްށ)   ަކްނަތްއތުަކްނ

 

 ( الَلههَم مهَصرِ َف اْلقهلهوِب َصرِ ْف ق هلهوبَ َنا َعَلى طَاَعِتكَ ) 
  އަޅަމެންެގ  މައްޗަށް  ކިޔަމަންުވމުެގ  އިލާހުއަށް  އިބަ  އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ  ކުރައްާވ  ބަދަލު  ފުރޮޅާލައްަވއި  "ހިތްތައް

   ( 2654)   مسلمصحيح  " ކުރައްާވނދޭެވ  ބަދަލު  ފުރޮޅައި ހިތްތައް
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َتهه، َوِسَرهه )   ( الَلههَم اْغِفْر ِل َذْنِب كهَلهه، ِدقَهه، َوِجَلهه، َوَأَوَلهه، َوآِخَرهه، َوَعََلنِي َ
.  ބޮޑުފާފަތަކެވެ   ،ފާފަތަކާއި   ކުދި  ފުއްސަަވއިދެއްާވނދޭެވ  ފާފަތައް  އެންމެހައި  މިއަޅާެގ!  އިލާހު  ެވރި  "އަޅުެގ

  ކުރެިވފައިވާ   ފާޅުަގއި  ސިއްރާއި  އަދި.  ހަމައަށެެވ  ފާފައާ  ފަހު  އެންމެ  ހަމައިން  ފާފައާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަދި

    483صحيح مسلم  " ފާފަތަކެވެ 

 

َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل، فَاِطَر الَسَمَواِت َواَْلْرِض، َعاَلَ اْلَغْيِب َوالَشَهاَدِة، َأْنَت ََتْكهمه  الَلههَم َرَب َجْبَائِيَل  ) 
  َمْن َتَشاءه ِإَل   َبنْيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانهوا ِفيِه ََيَْتِلفهوَن، اْهِدِن ِلَما اْختهِلَف ِفيِه ِمَن اْْلَقِ  ِبِِْذِنَك، ِإَنَك ََتِْدي 

 ( ِصَراط  مهْسَتِقيم  
  އުޑާއި   ތެރެއިން  ނެތުމުެގ  އިލާހު  ރައްބުަވންތަ  އިސްރާފީލްގެ   އަދި   މީކާއީލް  އާއި   ޖިބްރީލް!  އިލާހު  ެވރި  އަޅުގެ "

  ދެނެޮވޑިެގންވާ   މޮޅަށް  ކަންތައްތައް   ފާޅުަގއިާވ  ކަންތައްތަކާއި   ެވެގންާވ  ަވންހަނާ   ޣަޢިބުަގއި !   އިލާހު  ހެއްދެިވ  ބިން

.  އެެވ  ކުރެއްވަ   ޙުކުމް  މެދުަގއި  އެބައިމީހުންގެ   ކަންތައްތަކުަގއި  އުޅުނު  ޚިލާފްވެ   އަޅުތަކުން  ،އިލާހު   އިބަ  އިލާހު

.  ދައްކަާވނދޭވެ   ތެދުމަގު   ހައްޤު   މިއަޅާއަށް   ކަންކަމުަގއި   ޚިލާފްވެފައިާވ  ،އިޛުނަފުޅާއެކު  އިލާހުެގ  އިބަ

صحيح ."  އެވެ   ދައްކަމަުވ  މަުގ  ތެދުމަަގށް  ސީދާެވެގންާވ  ބަޔަކަށް  ކުރައްާވ  އިރާދަ  ،އިލާހު  އިބަ  ހަމަކަށަަވރުން
   770مسلم  

 

اًء  الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبهَعافَاِتَك ِمْن عهقهوبَِتَك، َوَأعهوذه ِبَك ِمْنَك، َل أهْحِصي ثَ نَ ) 
 ( َأثْ ن َْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ َعَلْيَك، أَْنَت َكَما  

  އަޅާ  މި  ކޯފާއިން  ނުރުއްސަާވ  އިލާހުެގ  އިބަ  އެދި  ރުއްސަާވޮވޑިަގތުމުން  އިލާހުެގ  އިބަ!  އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ"

  ޢުޤޫބާތުން   އިލާހުގެ   އިބަ  އެދި  ޢަފޫކުރެއްުވމުން  ިގނަެވެގންާވ  އިލާހުެގ  އިބަ  އަދި.  އެދެމެވެ   ރައްކާތެރިކަމަށް

  އެހެންުވމުން .  އަމުރުފުޅުންނެވެ   އިލާހުެގ  އިބަ  ަވނީ   ނުބައިެވސް  ހެާވއި  ،ީއެބަހ . ) އެދެމެެވ  ރައްކާތެރިކަމަށް  މިއަޅާ

  ޢުޤޫބާތްތަކުން   ނުބައިން  ކުރައްާވ  މިންަވރު   އިލާހުެގ  އިބާ  ،އޯާގަވންތަކަމުން  ރަޙްމަތާއި  އިލާހުެގ  އިބަ

  އިބަ .  އެވެ   ނުެވ  އެކަށީެގން  މިއަޅާއަށް  ޘަނާކިޔުން  ޮގތުަގއި  ޙައްޤު   އިލާހަށް  އިބަ .(އެދެމެވެ   ރައްކާތެރިކަމަށް

                                                                                                                                   ( 486)   مسلمصحيح  ." ފަދައިންނެވެ   ކިޔުއްވާފައިާވ ޘަނާ  އިލާހު އިބަ  ޛާތުފުޅަށް އަމިއްލަ އިލާހުގެ   އިބަ  ،އިލާހުަވނީ



 

18 

 ( الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَبََلِء َوَدَرِك الَشَقاِء َوسهوِء اْلَقَضاِء َوََشَاَتِة اْْلَْعَداءِ ) 
  އަދި   ކުރިމަތިލާންޖެހުމާއި  އަބާއްޖަެވރިކަމާއި، ކަންތައްތަކުންނާއި  އުނދަޫގ  ދަތި  އެންމެހައި!  އިލާހު  ެވރި  "އަޅުެގ

  ޢަދުއްުވން (  މައްޗަށް  ކަމެއްގެ   ދިމާާވ  މިއަޅާއަށް )  އަދި  ކަންތަކުންނާއި   ހިތި  ކަނޑައެޅޭ   ނިޔާ  ޤަދަރުަގއި  ޤަޟާއި 

 486صحيح البخاري  ." އެދެމެެވ ރައްކާތެރިކަމަށް ޙަޟުރަތުން އިލާހުެގ  އިބަ ކުރުމުން  މަލާމާތް ،އުފާެވ

 

نهورًا،  الَلههَم اْجَعْل ِل ِف قَ ْلِب نهورًا، َوِف ِلَساِن نهورًا، َوِف َْسِْعي نهورًا، َوِف َبَصِري نهورًا، َوِمْن فَ ْوِقي  )  
َوَعْن َِشَاِل نهورًا، َوِمْن َبنْيِ َيَدَي نهورًا، َوِمْن َخْلِفي نهورًا، َواْجَعْل ِف  َوِمْن ََتِِْت نهورًا، َوَعْن ََيِيِن نهورًا،  

 ( نَ ْفِسي نهورًا، َوَأْعِظْم ِل نهورًا 
.  ލައްާވނދޭވެ   ނޫރެއް   ދުލުަގއި  މިއަޅާެގ  އަދި.  ލައްާވނދޭެވ  ނޫރެއް   ހިތުަގއި  އަޅާގެ   މި !  އިލާހު  ެވރި   "އަޅުެގ

  މިއަޅާގެ   އަދި.  ލައްާވނދޭެވ  ނޫރެއް  ފެނުމުަގއި   މިއަޅާެގ  އަދި.  ލައްާވނދޭެވ  ނޫރެއް  އިުވމުަގއި   މިއަޅާެގ  އަދި

  ނޫރެއް   ކަނާތްފަރާތުން  މިއަޅާެގ  އަދި.  ލައްާވނދޭވެ   ނޫރެއް  ތިރިން  އަޅާެގ  މި  އަދި.  ލައްާވނދޭެވ  ނޫރެއް  މަތިން

.  ލައްާވނދޭވެ   ނޫރެއް  ކުރިމަތިން   މިއަޅާެގ  އަދި. ލައްާވނދޭވެ  ނޫރެއް  ާވތްފަރާތުން މިއަޅާެގ  އަދި. ލައްާވނދޭވެ 

  އަދި.  ލައްާވނދޭވެ   ނޫރެއް  ނަފްސުަގއި  މިއަޅާގެ   އަދި.  ލައްާވނދޭވެ   ނޫރެއް  ފަހަތުން   މިއަޅާެގ  އަދި

  763صحيح مسلم  " އިތުރުކޮށްދެއްާވނދޭވެ  ނޫރު މިއަޅާއަށްޓަކައި

 

رْيِ كهلِ ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمته ِمْنهه َوَما ََلْ َأْعَلمْ، َوَأعهوذه ِبَك ِمَن الَشرِ  كهلِ ِه  الَلههَم ِإن ِ َأْسأَلهَك ِمَن  )  اْلَْ
عهوذه  نَِبيَُّك، َوأَ َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمته ِمْنهه َوَما ََلْ َأْعَلْم، الَلههَم ِإن ِ َأْسأَلهَك ِمْن َخرْيِ َما َسأََلَك َعْبدهَك وَ 

َها ِمْن قَ وْ  ، َوَأعهوذه  ِبَك ِمْن َشرِ  َما َعاَذ ِبِه َعْبدهَك َونَِبيَُّك، الَلههَم ِإن ِ َأْسأَلهَك اْْلََنَة َوَما قَ َرَب ِإلَي ْ ل  َأْو َعَمل 
َها ِمْن قَ ْول  َأْو َعَمل  َوَأْسأَلهَك َأْن ََتَْعَل كهلَ  َتهه ِل َخرْيًا ِبَك ِمَن الَناِر َوَما قَ َرَب ِإلَي ْ  (  َقَضاء  َقَضي ْ

.  ަދްނަނަވެމެވ  ަޙުޟަރުތަގިއ  ިއާލުހެގ  ިއބަ   ެދްއުވްނެއިދ  ިމްނަވުރޮކްށ  ައާޅައްށ  ެހެވްއ  ެއްނެމަހިއ!  ިއާލުހ  ައުޅެގެވިރ" 

  ުކާރެނ   ބްައަދުލ  ަލުހްނ  ަކްނަތްއތާަކިއ  ުކާރެނ  ަބްއަދުލ  ައަވަހްށ  ައާޅާއ  ިމ  ތެެރިއްނެ  ެހޮޔަކްނަތއަްތުކގ   ެއ

  ެއްނެމަހއި   ައިދ.  ަކްނަކުމްނެނެވ  ޭނނޭގ  ަކްނަކާމިއ  ިއނޭގ  ިމައާޅައްށ  ައިދ.  އެެވ  ަކްނަތްއތުަކްނެވްސެމ

  ެތެރިއްނ  ޭއެގ  ެއީއ.  ަދްނަނަވެމެވ  ަޙުޟަރތަުގިއ  ިއާލުހެގ   ިއަބ  ަރްއާކެތިރކްޮށެދްއުވަމްށެއިދ   ިމައާޅ   ުނަބިއަކްނަކުމްނ
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!  ިއާލުހ  ައުޅެގެވިރ.     ެއެވ  ަކްނކުަމނެްވްސެމ  ުކާރެނ   ަބްއަދުލ  ަލުހްނ  ަތާކިއަކްނ   ުކާރެނ  ަބްއދުަލ  ައަވަހްށ  ިމައާޅާއ

  ެހޮޔަކމްެއ   ެއްނެމަހއި   ެއދިވަަޑިއެގްނެނިވ  ެދްއުވަމްށ  ޙުަޟަރުތްނ  ިއާލުހެގ  ިއަބ  ، ަރޫސާލ  ައިދ  ައާޅ  ިއާލުހެގ  ިއަބ

  ެއަކަމކްުނ   ަރސާޫލ   ައިދ  ައާޅ  ިއާލުހެގ  ިއަބ  ައިދ.  ަދްނަނަވެމެވ  ަޙުޟަރުތަގިއ  ިއާލުހެގ  ިއަބ  ެއިދ  ެދްއުވމްަށ  ިމައާޅައްށ

  ިމައާޅ   ުނަބިއކަަމުކްނ  ެއްނެމަހިއ  ެދްނެނިވ  ޙުަޟަރުތަގިއ  ިއާލުހެގ   ިއަބ  ެއިދ   ަރްއާކެތިރަކމްަށ 

  ިމައާޅ   ަޙުޟަރުތަގިއ  ިއަބިއާލުހެގ  ެއިދ  ުސަވުރެގައްށ!  ިއާލުހ  ައުޅެގެވރި .  ަދްނަނަވެމެވ  ަރްއާކެތިރކްޮށެދްއުވަމްށެއިދ 

  ދްެއުވަމްށެއިދ   ތަޥީްފުޤ  ިމައާޅައްށ   ަޢަމލަުތކްަށ  ަބސަްތާކިއ   ެއްނެމހިައ  ާގްތޮކްށޭދ   ުސަވރެުގާއިއ  ެއ.  ަދްނަނަވެމެވ

  ަނަރަކާއ   އިަދ.   ިލިބަގްނަނެމެވ  ަރްއކެާތިރކްަނ  ަނަރަކިއްނ  ިމައާޅ   ަޙުޟަރުތްނ  ިއލުާހެގ  ައިދ.  ަދްނަނަވެމެވ

  ިއާލުހގެ   އަިބ  ެދްއުވަމްށެއިދ  މަިއާޅައްށ(  ަތޥީްފުޤ)   ދުުރެހިލުވުމެގ  ަޢަމުލތުަކްނ  ބްަސތާަކިއ  ެއްނެމަހިއ  ާގްތޮކްށޭދެނ

  ޮކްނެމ   ުކަރްއާވ  ުފުޅ  ިއާރަދ)   ، ިނާޔައީކ  ަކނަޑައުޅްއާވ  ިއަބިއާލުހ  ެމުދ  ިމައާޅާއ  ައިދ.  ަދްނަނަވެމވެ   ަޙުޟަރުތަގިއ

 3116  صحيح ابن ماجه "  . ަދްނަނަވެމެވ  ަޙުޟަރުތަގިއ  ިއާލުހެގ  ިއަބ  ެލްއުވްނެއިދ  ެހެވއަްކުމަގިއ  ިމައާޅައްށާވ(  ަކަމީކ

 

ا َعِلْمَت اْلَوفَاَة  الَلههَم ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب َوقهْدرَِتَك َعَلى اْْلَْلِق َأْحِيِن َما َعِلْمَت اْْلََياَة َخرْيًا ِل، َوتَ َوَفِن ِإذَ ) 
اْلَغْيِب َوالَشَهاَدِة، َوَأْسأَلهَك َكِلَمَة اْْلَقِ  ِف الرِ َضا َواْلَغَضِب،  َخرْيًا ِل، الَلههَم   َوَأْسأَلهَك َخْشي ََتَك ِف 

َقطِ  َفده، َوَأْسأَلهَك ق هَرَة َعنْي  َل تَ ن ْ عه، َوَأْسأَلهَك  َوَأْسأَلهَك اْلَقْصَد ِف اْلَفْقِر َواْلِغََن، َوَأْسأَلهَك نَِعيًما َل يَ ن ْ
َشْوَق ِإَل  َضاَء بَ ْعَد اْلَقَضاِء، َوَأْسأَلهَك بَ ْرَد اْلَعْيِش بَ ْعَد اْلَمْوِت، َوَأْسأَلهَك َلَذَة الَنَظِر ِإَل َوْجِهَك َوال الر ِ 

َيَاِن، َواْجعَ  َنة  مهِضَلة ، الَلههَم زَي َِنا ِبزِيَنِة اْْلِ  ( ْلَنا ههَداًة مهْهَتِدينَ ِلَقاِئَك ِف َغرْيِ َضَراَء مهِضَرة  َوَل ِفت ْ
ިއަބ ިއާލަހްށ ިލިބވިޮޑެގްނާވ ަޣިއުބެގ ިޢްލުމްނާނިއ ައިދ ަޚްލުޤަތުކްނގެ ަމްއޗްަށާވ ިއަބ ިއާލުހެގ  !  ިއާލުހ  "ައުޅެގެވިރ

ުކަޅުދްނަވްނަތ ަކުމްނ ދިުނޭޔެގ ަޙާޔތް ިމައާޅައށް ެހަވަކްށާވ ިހނަދކު ިމައޅާ ިދިރ ަލަހްއަޓާވނޭދވެ. ައިދ ަމުރުވްނ  

 ްނާވަނަމ ިމައާޅެގ ަމުރ ހްިއަޕާވނޭދވެ.  ިމ ައާޅައްށ ެހެވްއ ަކުމގިައ ިއަބ ިއާލުހ ެދެނވިޮޑެގ

ައުޅެގ ެވިރ ިއާލުހ! ިސްއާރިއ ާފުޅަގިއ ިއަބ ިއާލުހައްށ ިބުރެވިތަކްނ ެއިދ ދްަނަނަވެމވެ. ައިދ ަޙްއުޤ ަބަހްށ ެއިދ  

  ިއަބ ިއާލުހެގ ަޙުޟަރުތގިައ ަދްނަނަވުމ ެއވެ. ެއއީ، ުރިހެގްނާވ ާޙުލަގްއާޔިއ ުރީޅެގ ާޙުލަގިއެވްސ މެ ެއވެ. ައިދ

 ަތަނަވްސ ކާަމިއ ަދތަިކމެުގ ާޙުލަގިއެވްސ ެމުދިމނެުގ ަމީތަގިއ ިމައާޅ ަލަހްއަޓާވނޭދެވ!  

ައިދ   ަދްނނަަވެމވެ.  ެއިދ  ޙުަޟަރުތަގިއ  އާިލުހެގ  ިއަބ  ިމައާޅ  ެއދި  ނުިޢަމތަްތކްަށ  ަފާނުވެމްއެނތް  ިނުމެމްއ 

ިއަބ ިއާލުހެގ ަޙުޟަރ ިލިބގްެނާވ ޮލުލެގ ިފިނަކަމށް  ުތްނ ެއިދ ަދްނަނަވެމވެ. ައިދ ަޤަދުރަގިއ  ެމުދެކނުޑެމްއެނތި 

ަކަމކްަށ ިނޔަާކނަޑެއިޅެގްނ ިދުއުމްނ ެއަކަމށް ުރިހެގްނާވ ަފާރެތްއެގ ޮގުތަގިއ ިމައާޅ ެލްއުވަމްށެއިދ ިއަބ ިއާލުހގެ  
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ެލްއުވމްަށެއިދ   ަޙާޔެތްއ ކުަމަގިއ  ައާރުމ  ަޙާޔަތކީ،  ަމުރުވަމށަްފހަުގިއާވ  ައިދ  ަދްނަނަވެމވެ.   ިއަބ  ަޙުޟަރުތަގިއ 

ިއާލުހެގ ަޙުޟަރުތަގިއ ިމައާޅ ަދްނަނަވެމވެ. ެގްއުލްނެދިނިވ ަދިތ ުއނަދޫގ ކެަމްއ ުނަވަތ ަމގުުފަރްއަދިނިވ ިފުތަނެއއް  

)ެއަބީހ : އަެފަދ ަސަބެބއެްނިތ( ިއަބ ިއާލާހިއ ަބްއދުަލ ުކުރުމެގ ަޝުއުޤެވިރކަަމާށިއ ައިދ ިއާލުހެގ ަވުޖހުުފުޅ ުދށުުމެގ  

ާލުހެގ ަޙުޟަރުތަގިއ ިމައާޅ ަދްނަނަވެމވެ. ައުޅެގެވިރ ިއާލުހ! ީއާމްނ ަކުމެގ ޒަީންތެތިރކުަމން  ަލްއަޛަތްއެއިދ ިއަބ ިއ

   " ައަޅެމްނ ީޒންަތެތިރ ުކަރްއާވ ިހާދަޔތްަށ ަމުގ ަދްއކައި، ިހާދަޔްތ ިލިބެގްނާވ ަބަޔުކ ަކުމަގިއ ައަޅެމްނ ލްައާވނޭދެވ! 

 1304صحيح النسائي  

 

نْ َيا َواْْلِخَرِة، الَلههَم ِإن ِ َأْسأَلهَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِدي الَلههَم ِإن ِ  )  ِن َودهنْ َياَي  َأْسأَلهَك الَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف الدُّ
ي َوَعْن ََيِيِن َوَعْن  َوَأْهِلي َوَماِل، الَلههَم اْسُتهْ َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت، َواْحَفْظِن ِمْن َبنْيِ َيَدَي َوِمْن َخْلفِ 

 ( َِشَاِل َوِمْن فَ ْوِقي، َوَأعهوذه ِبَعَظَمِتَك َأْن أهْغَتاَل ِمْن ََتِِْت 
  އިބައިލާހުގެ   އަޅާ  މި  އެދި  ފިޔަތަށްޢާ  އަދި   ފޫކޮށްދެއްުވމަށާއިޢަ   އާޚިރަތުަގއި  ދުނިޔެއާއި  !އިލާހު   ެވރި  އަޅުެގ"

  އިތުރުން  ކަމެއްެގ  އެންމެހާ  ދުނިޔެީވ  އާއި   ދީނުަގ  މިއަޅާގެ !   އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ.  ދަންނަަވމެެވ  ހަޟުރަތުަގއި

  އިބައިލާހުގެ   އެދި  ދެއްުވމަށް  ފިޔަތްޢާ  ފޫކުރެއްުވމާއި ޢަ   ކަންކަމުަގއި  ުގޅޭ  މުދަލާ   އަދި  ނާއިއަހުލުން   މިއަޅާެގ

  އަދި  .ދެއްާވނދޭެވ  ކޮށް  ަވންހަނާ  އިބުތައްޢަ  މިއަޅާެގ!  އިލާހު  ެވރި   އަޅުެގ.  ދަންނަަވމެވެ   މިއަޅާ  ހަޟުރަތުަގއި

  ،ކުރިމަތީންނާއި   މިއަޅާގެ   އަދި  .ދެއްާވނދޭވެ   އަމާންކަން  މިއަޅާއަށް  ަގންތަކުން  ބިރުަގންނަ  އަޅާ  މި

  . ކާތެރިކޮށްދެއްާވނދޭެވރައް  މިއަޅާ   ންމަތި   އަޅާެގ  މި   އަދި  ާވތްފަރާތުންނާއި،  ކަނާތްފަރާތުންނާއި  ،ފުރަަގހުންނާއި 

  އިބައިލާހުގެ    ރައްކާތެރިކޮށްދެއްުވމަށް   ހަލާކުެވދިއުމުން  މިއަޅާ  ދަށުން  މިއަޅާެގ  ކުއްލިއަކަށް  ިގހުރެނނޭ   އަދި

 " .އެެވ  ދަންނަަވމު އެދި   މާތްކަމުން  ބޮޑުކަމާއި

 

َهده َأْن َل ِإَلَه ِإَل  الَلههَم َعاَلَ اْلَغْيِب َوالَشَهاَدِة، فَاِطَر الَسَمَواِت َواْْلَْرِض، َرَب كهلِ  َشْيء  َوَمِليَكهه، َأشْ ) 
 ( َأْنَت، َأعهوذه ِبَك ِمْن َشرِ  نَ ْفِسي َوَشرِ  الَشْيطَاِن َوِشرِْكهِ 

   ދެނެވޮޑިަގންނަވާ   ކަންތައްތައް  ފާޅުެވެގންާވ  އަދި  ކަންތައްތަކާއި  ަވންހަނާެވެގންާވ  ޣައިބުަގއިއިލާހު!    ެވރި  އަޅުެގ"

  އިހުރިހަ .  ހެކިަވމެެވ  އަޅާ  މި  ނުާވކަމަށް  އިލާހަކު  އަޅުކަންކުރެޭވ  ެވެގން  އްޤުޙަ   މެނުީވ  އިލާހު  އިބައިލާހު!  

  ނުބައިކަމުންނާއި   ނަފްސުެގ  އަމިއްލަ  މިއަޅާެގ!  އިލާހު  ރައްބުަވންތަ  އެއްޗެއްެގ  ހުރިހާ  މިލްކުެވެގންާވ  އެއްޗެއް
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  ނުބައިކަމުން  ަވސްާވހުގެ   ލައިދޭ  ޝައިޠާނާ  ކުރުމަށް  ޝިރުކު  އަދި  ނުބައިކަމުންނާއ  ޝައިޠާނާގެ   އަދި

 " .ދަންނަަވމެެވ މިއަޅާ  ހަޟުރަތުަގއި އިބައިލާހުެގ އެދި  ރައްކާތެރިކަމަށް

 

َعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك،  الَلههَم ِإن ِ َأْسأَلهَك الثَ َباَت ِف اَْلْمِر, َواْلَعِزَيََة َعَلى الرُّْشِد، َوَأْسأَلهَك مهوِجَباِت َرَْحَِتَك , وَ ) 
رْيِ َما  َوَأْسأَلهَك شهْكَر نِْعَمِتَك, َوحهْسَن ِعَباَدِتَك، َوَأْسأَلهَك قَ ْلًبا َسِليًما, َوِلَساًَن َصاِدقًا، َوَأْسأَلهَك ِمْن خَ 

 ( تَ ْعَلمه، َوَأعهوذه ِبَك ِمْن َشرِ  َما تَ ْعَلمه، َوَأْست َْغِفرهَك ِلَما تَ ْعَلمه، ِإَنَك َأْنَت َعََلمه اْلغهيهوبِ 
  އެދި  ދެއްެވުވމަށް  ޘާބިތުކަން   މަތީަގއި  ކިޔަމަންުވމުެގ  އަދި  މަތީަގއި  ދީނުެގ  އިލާހުެގ  އިބަ!  އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ  "

  ޒުމު ޢަ  ހިތްމަތާއި  މައްޗަށް  ކުރުމުެގ  ޢަމަލުތައް  ހެޔޮ  އަދި.  ދަންނަަވމެެވ  މިއަޅާ   ހަޟުރަތުަގއި  އިބައިލާހުގެ 

  އަދި   .ދަންނަަވމެވެ   އަޅާ   މި  އެދި   ސަބަބުތަކަށް  ުވމަށްާވހާސިލް  މަތްޙްރަ   އިބައިލާހުގެ   އަދި   .ދެއްާވނދޭެވ

  އިބައިލާހުެގ  !އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ.  އެދެމެވެ   ދެއްުވމަށް  މަލެއްޢަ   ކޮންމެ  ާވާސިލްކޮށްދޭނެ  ށްމަޣްފިރަތަ  އިބައިލާހުެގ

  މިއަޅާ   އެދި  ތަްވފީޤަށް  އަޅުކަންކުރުމުގެ   ރިެވތިޮގތުަގއި   އިބައިލާހަށް  އަދި  ޝުކުރުެވރިުވމަށާއި   ނިޢުމަތްތަކަށް

 .  ދަންނަަވމެވެ 

.   ދަންނަަވމެވެ   ހަޟުރަތުަގއި  އިބައިލާހުެގ  މިއަޅާ  އެދި   ދެއްުވމަށް  ދުލެއް  ތެދުެވރި،  ހިތަކަށާއި  ސާފުެވެގންާވ  އަދި

  އިބައިލާހު  އެކަމެެއް   އަދި .  ދަންނަަވމެެވ  މިއަޅާ   އެދި  ހެޔޮކަމަށް  ހުރިހާ  ދެނެޮވޑިަގންވާ   އިލާހު  އިބަ  އެކަމެއް

 ހެަވކަށް  ހުރިހާ:    އެބަހީ. )ދަންނަަވމެެވ  މިއަޅާ  އެދި  އްކާތެރިކަމަށްރަ    ނުބައިކަމަކުން  ހުރިހާ  ދެނެޮވޑިެގންާވ

  މިއަޅާގެ ) ދެނެޮވޑިެގންާވ  އިބައިލާހު  އެކަމެއް  އަދި.(  އެދެމެެވ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ނުބައިކަމަކުން ހުރިހާ  އަދި އެދި

 މޮޅަށް  އިބުތައްޣަހުއީ  ލާއިބައި  ހަމަކަށަަވރުން.  ދަންނަަވމެވެ   މިއަޅާ  އެދި  ފާފަފުއްސެުވމަށް(  ފާފަތަކުން 

 " .އިލާހެެވެ  ދެނެޮވޑިެގންާވ

 

 ( الَلههَم اْكِفِن ِبَََلِلَك َعْن َحَراِمَك َوَأْغِنِن ِبَفْضِلَك َعَمْن ِسَواكَ ) 
  ތަކެތީގެ   ކުރެއްިވ  ޙަރާމް  އިލާހު  އިބަ  ، ދެއްަވއި  މިއަޅާއަށް  ޙަލާލުތަކެތިން   އިލާހުެގ  އިބަ !  އިލާހު  އަޅުެގެވރި"

  އިބަ  ދެއްަވއި  އަޅާއަށް  މި  ކަމުން  ފަޟުލުަވންތަ  އިލާހުެގ  އިބަ  އަދި!  ކޮށްދެއްާވނދޭެވ  ފުދުންތެރި   މިއަޅާ  މަތިން

 " .ކުރައްާވނދޭވެ  ފުދުންތެރި އަޅާ މި  ކިބައިން ފަރާތްތަކެއްެގ  އެހެން ފިޔަަވއި އިލާހު
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  َبَدِن، الَلههَم َعاِفِن ِف َْسِْعي، الَلههَم َعاِفِن ِف َبَصِري، َل ِإَلَه ِإَل َأْنَت، الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه الَلههَم َعاِفِن ِف  ) 
 ( ِبَك ِمَن اْلكهْفِر َواْلَفْقِر، الَلههَم ِإن ِ َأعهوذه ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ، َل ِإَلَه ِإَل أَْنتَ 

.  ލައްާވނދޭވެ   ޢާފިޔަތް  އިުވމުަގއި   އަޅާެގ  .ލައްާވނދޭވެ   ޢާފިޔަތް  ހަށިަގނޑުަގއި  އަޅާެގ!  އިލާހު   ެވރި   "އަޅުެގ

 އެެވ  ނުެވ  އިލާހަކު  އަޅުކަންކުރެޭވ  ޙައްޤުެވެގން   މެނުީވ  އިލާހު  އިބަ  ލައްާވނދޭެވ  ޢާފިޔަތް  ފެނުމުަގއި  އަޅާެގ

  މިއަޅާ   ޙަޟުރަތުަގއި  އިލާހުެގ  އިބަ  އެދި   ރައްކާތެރިކަމަށް  ކަމުން  ފަޤީރު  ކުފުރުންނާއި !  އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ

  އިލާހު  އިބަ.  އެވެ   ދަންނަަވމު  މިއަޅާ  އެދި  ރައްކާތެރިކަމަށް  ޢަޛާބުން  ޤަބުރުެގ!  އިލާހު  ެވރި   އަޅުެގ  ދަންނަަވމެެވ

    5090صحيح أّب داود    އެެވ." ނުވެ   އިލާހަކު  އަޅުކަންކުރެޭވ  ޙައްޤުެވެގން  މެނުީވ
 
َيسِ ِر اْْلهَدى  َربِ  َأِعنِ  َوَل تهِعْن َعَلَي، َواْنصهْرِن َوَل تَ ْنصهْر َعَلَي، َواْمكهْر ِل َوَل ََتْكهْر َعَلَي، َواْهِدِن وَ ) 

ِمْطَواًعا، َلَك    ِل، َواْنصهْرِن َعَلى َمْن بَ َغى َعَلَي، َربِ  اْجَعْلِن َلَك َشَكارًا، َلَك ذََكارًا، َلَك َرَهاًِب، َلكَ 
ْد ِلَساِن  ُمهِْبًتا ِإلَْيَك َأَواًها مهِنيًبا، َربِ  تَ َقَبْل تَ ْوَبِِت َواْغِسْل َحْوَبِِت َوَأِجْب َدْعَوِت َوثَ بِ ْت حهَجِِت وَ  َسدِ 

 ( َواْهِد قَ ْلِب َواْسلهْل َسِخيَمَة َصْدِري 
  މައްޗަށް  މިއަޅާެގ  އަދި  ނދޭެވ!އެހީތެރިޮވޑިަގންނަވާ   އަޅާއަށް   މި !  ރައްބު  ެވރި  އަޅުގެ "

  ނަސްރުެވރިޮވޑި    މައްޗަށް  މިއަޅާގެ   އަދި.  ނަސްރުދެއްާވނދޭވެ   މިއަޅާއަށް  އަދި.  އެހީތެރިވޮޑިނުަގންނަާވނދޭެވ

  މިއަޅާއަށްޓަކައިވާ ،  ނުލައްާވ  ރޭުވންތެރިކަން  އިބައިލާހުެގ  މައްޗަށް  އަޅާެގ  މި  އަދި .  ނުަގންނަާވނދޭެވ

  މިއަޅާއަށް  ހިދާޔަތުެގ  ދައްކަަވއި  ހިދާޔަތް   އަޅާއަށް.  ލައްާވނދޭެވ  ކަމުަގއި  ތެރިކަމެއްރޭުވން

.  ނަސްރުދެއްާވނދޭެވ  މިއަޅާޔަށް  މައްޗަށް  ބަޔެއްެގ  އަނިޔާެވރިިވ  މައްޗަށް  އަޅާެގ  މި  އަދި.  ފަސޭހަކޮށްދެއްާވނދޭެވ

  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  ހަނދުމަކުރާ   މަތީން  އިބައިލާހު   ޝުކުރުެވރިވެ   އިބައިލާހަށް   ިގނަިގނައިން !  ރައްބު  ެވރި  އަޅުގެ 

  މިއަޅާ   ެވސް  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  ބިރުެވތިާވ  އަޅުކަންކޮށް  އިބައިލާހަށް  ިގނަިގނައިން  އަދި.  ލައްާވނދޭެވ  މިއަޅާ

  ެވސް  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް   ތަްވބާާވ  އަދި  ކުރާ  ދުޢާ،  ކިޔަމަންތެރިވެ   ިގނަިގނައިން  އިބައިލަހަށް  އަދި.  ލައްާވނދޭވެ 

 !ސާފުކޮށްދެއްާވނދޭވެ   މިއަޅާ  ފާފަތަކުން ޤަބޫލުކުރައްާވ  ތަްވބާ އަޅުެގ!  ރައްބު   ެވރި  އަޅުެގ ލައްާވނދޭެވ  މިއަޅާ

  އަދި. ސިދާކުރައްަވއިފާނދޭެވ ދޫ އަޅުެގ، ޘާބިތުކޮށްދެއްަވއި   ހުއްޖަތް އަޅުެގ، އިޖާބަކުރައްާވ ދުޢާ އަޅުެގ އަދި

  އެހިތުން   ނުބައިކަން  ސަދަެވރިކަމާއި ޙަ   ހިތުަގއިވާ   މިއަޅާގެ   އަދި  ދައްކަަވއި  ހިދާޔަތް  ހިތައް   މިއަޅާގެ 

 ." ަވކިކޮށްދެއްާވނދޭެވ
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قَ َبْضَت، َوَل َهاِدَي ِلَما َأْضَلْلت،  الَلههَم َلَك اْْلَْمده كهلُّهه، الَلههَم َل قَاِبَض ِلَما َبَسْطَت، َوَل َِبِسَط ِلَما  ) 
، َوَل  َوَل مهِضَل ِلَمْن َهَدْيَت، َوَل مهْعِطَي ِلَما َمن َْعَت، َوَل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َوَل مهَقرِ َب ِلَما َِبَعْدتَ 

َنا ِمْن بَ رََكاِتَك َوَرَْحَتِ  َك َوَفْضِلَك َوِرْزِقَك، الَلههَم ِإن ِ َأْسأَلهَك الَنِعيَم  مهَباِعَد ِلَما قَ َرْبَت، الَلههَم اْبسهْط َعَلي ْ
َلِة، َواْْلَْمَن يَ ْوَم  ، الَلههَم ِإن ِ َأْسأَلهَك الَنِعيَم يَ ْوَم اْلَعي ْ اْْلَْوِف، الَلههَم ِإن ِ  اْلمهِقيَم اَلِذي َل ََيهوله َوَل يَ زهوله

َنا  َعاِئذ  ِبَك ِمْن َشرِ  َما َأْعطَي ْ  َيَاَن َوزَي ِْنهه ِف ق هلهوبَِنا، وََكر ِْه ِإلَي ْ َنا اْْلِ ت ََنا َوَشرِ  َما َمن َْعَت، الَلههَم َحبِ ْب ِإلَي ْ
ْقَنا  ِمنَي، َوَأْلِْ اْلكهْفَر َواْلفهسهوَق َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلَنا ِمَن الَراِشِديَن، الَلههَم تَ َوفَ َنا مهْسِلِمنَي، َوَأْحِيَنا مهْسلِ 

بهوَن رهسهَلَك، َوَيصهدُّ  وَن َعْن َسِبيِلَك،  ِِبلَصاِْلِنَي َغرْيَ َخَزاََي َوَل َمْفتهوِننَي، الَلههَم قَاِتْل اْلَكَفَرَة اَلِذيَن يهَكذِ 
 ( ِإَلَه اْْلَق ِ َواْجَعْل َعَلْيِهْم رِْجَزَك َوَعَذاَبَك، الَلههَم قَاِتْل اْلَكَفَرَة اَلِذيَن أهوتهوا اْلِكَتاَب  

   ކޮށްދެއްވި   ތަނަަވސް   އިލާހު  އިބަ.  އިލާހަަށެވެ   އިބަ  ޙައްޤުެވެގންަވނީ  ހަމްދެއް  އެންމެހާ!  އިލާހު  "އަޅުެގެވރި

   އެއްޗެއް   ހިފެހެއްޓެިވ  އިބައިލާހު  އަދި .  ނުެވއެެވ  ފަރާތެއް  ހިފަހައްޓާނެ  އަދި  ހަނިކުރާނެ  އެއްޗެއް

  ދެއްާވނެ   ހިދާޔަތް   މީހަކަށް  މަުގފުރައްދަަވއިފި  އިބައިލާހު   . އެެވ  ނުވެ  ފަރާތެއް އެއްެވސް   ތަނަަވސްކޮށްދެއްާވނެ 

.  އެވެ   ނުެވ   ެވސް  ފަރާތެއް   މަގުފުރައްދާނެ  ފަރާތެއް  އިފިދައްކަަވ  ހިދާޔަތް  އިބައިލާހު   އަދި   . އެެވ  ނުެވ  ފަރާތެއް 

  އެއްޗެއް  މަނާކުރައްަވއިފި  އިބައިލާހު  އަދި .  އެެވ  ނުެވ  ފަރާތެއް  މަނާކުރާނެ  އެއްޗެއް  ދެއްަވއިފި  އިބައިލާހު  އަދި

.  އެވެ   ނުެވ  ފަރާތެއް  ާގތްކުރާނެ  ފަރާތެއް  ދުރުކުރައްަވއިފި  އިބައިލާހު   އަދި.  އެެވ  ނުެވ  ެވސް  ފަރާތެއް  ދޭނެ

  އިބައިލާހުގެ   ، އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ.  އެވެ   ނުެވ  ފަރާތެއް  ދުރުކުރާނެ  ފަރާތެއް  ާގތްކޮށްދެއްަވަފި  އިބައިލާހު  އަދި

  ކޮށްދެއްާވށި ތަނަަވސް މައްޗަށް އަޅަމެންގެ  ރިޒުެގ  އަދި  ފަޟުލުަވންތަކަމާއި،  މަތާއިޙްރަ، ބަރަކާތާއި

(  ނިއުމަތައް  އާޚިރަތުގެ :    އެބަހީ)  ނިޢުމަތައް  ދާއިމީ   ނުދާނެ  ނެތިެވެގން  އަދި  ނުާވނެ  ބަދަލެއް!  އިލާހު  އަޅުެގެވރި

  ދުަވހުަގއި  ފަޤީރުކަމުެގ  ދަތިކަމާއި!  އިލާހު   އަޅުެގެވރި  ދަންނަަވމެެވ  މިއަޅާ  ހަޟުރަތުަގއި  އިބައިލާހުެގ  އެދި

  އެދި (  ފުދުންތެރިކޮއްދެއްުވމަށް  މިއަޅާ ސުާވލުކުރުމުން  އަރިހުން  އެހެންމީހުންެގ:   އެބަހީ) މަތްޢުނި އިބައިލާހުެގ

.  އެެވ  މެ  އެދިެވސް  އަމާންކަމަށް  ދުަވހު  ބިރުެވރިކަމުެގ  އަދި ދަންނަަވމެެވ  މިއަޅާ  ހަޟުރަތުަގައި   އިބައިލާހުެގ

  މައްޗަށް   އަޅަމެންެގ  އެކަންތައްތައް   އަދި   ނުބައިކަންތައްތަކުންނާއި  ދެިވެގންާވ  އަޅަމެންނަށް!  އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ

  އެދި   ރައްކާތެރިކަމަށް  ހަޟުރަތުން   އިބައިލާހުެގ  މިއަޅާ  ނުބައިކަންތައްތަކުން  އެންމެހާ  ކުރެއްވި   މަނާ   އިބައިލާހު

  ދަންނަަވމެެވ
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  އީމާންކަން  ހިތުަގއި   އަޅަމެންެގ،  ލޯބިޖައްސަަވއި   އަޅަމެން  އީމާންކަމަށް!  އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ

  ނުރުހުންތެރި  އަހަރަމެން  އުރެދުމަށް  އަދި  ކަމަށާއިޤުފާސި،  ކުފުރާއި  އަދި.  ޒީނަތްތެރިކޮށްދެއްާވނދޭވެ 

  !އިލާހު  ެވރި  އަޅުެގ.  ލައްާވނދޭވެ   އަޅަމެން  ކަމުަގއި  ބައެއް  ލިބިެގންާވ  ތެދުމަުގ   އަދި.  ކޮށްދެއްާވނދޭވެ 

   މަތީަގއި   ކިޔަމަންެވެގންުވމުެގ  ބޯލަބައި    އިބައިލާހަށް   އަދި .  ހިއްޕަާވނދޭެވ  މަރު  އަޅަމެންެގ  ޮގތުަގއި  މުސްލިމުންެގ

   އަދި .  ވެ ނދޭލައްވާ   އަޅަމެން  ޞާލިހުންއާއެކު އަދި.  ލަހައްޓަާވނދޭވޭ   ޔާތްޙަ  އަޅަމެންެގ  ޮގތުަގއި  މުސްލިމުންެގ

  ަގއި މު ބައެެއްކަ  ފިތުނަެވރިެވެގންވާ   އަދި  ލިބިަގންާވ  އިހާނާތްތެރިކަން(  ސަބަބުން  ނުކިމަންތެރިކަމުެގ  އިއުރެދުމާ )

 ެވ.ދޭ ނުލައްާވނ   އަޅަމެން

  އެއްކިބާކުރުމުަގއިާވ  މީސްތަކުން  މަުގން  އިބައިލާހުެގ  ދޮުގކޮށް  ރަސޫލުން  އިބައިލާހުެގ!  އިލާހު  އަޅުެގެވރި

  އަދި   އަޛާބާއި  ޭވންދެނިިވ  ަގދަފަދަެވެގންާވ  އިބައިލާހުެގ  އަދި  .ލައްާވނދޭވެ   ލައުނަތް  މައްޗަށް  ކާފަރުންެގ

  ފޮތުގެ   ކާފަރުެވެގންާވ  އިބައިލާހަށް  !އިލާހު   ެވރި  އަޅުެގ  ލައްާވންދޭެވ  މައްޗަށް  އެމީހުންެގ   ނިކަމެތިކުރެއްުވން

 " .އިލާހެވެ  ހައްޤުެވެގންާވ  ހުއީބައިލާ އި.   ލައްާވނދޭވެ  ލައުނަތް މައްޗަށް އަހުލުެވރީންެގ

 

يد  َمَِيد ،  الَلههَم َصلِ  َعَلى ُمهََمد  َوَعَلى آِل ُمهََمد  َكَما َصَلْيَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم وَعَلى آِل  )  ِإبْ َراِهيَم، ِإَنَك َحَِ
يد  َمَِيد    الل ّٰههَم  َِبِرْك َعَلى ُمهََمد  َوَعَلى آِل ُمهََمد  َكَما َِبرَْكَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإَنكَ   ( َحَِ

އިލާހު   އިބަ  އިލާހު!  ެވރި  އާ   ِإبْ َراِهيمه އަށާއި      ِإبْ َراِهيمه "އަޅުެގ  ލެއްިވ  ެގ  ލުންނަށް ޞަލަާވތް 

ެގ އާލުންނަށް ޞަލަާވތް ލައްާވނދޭެވ. ހަމަކަށަަވރުން އިބަ އިލާހުއީ     ُمهََمده އަށާއި     ُمهََمده ފަދައިން،  

ެގ    ِإبْ َراِهيمه އަށާއި      ِإبْ َراِهيمه ޙަމްދާއި މާތްަވންކަން ލިބިޮވޑިެގންާވ އިލާހެެވ. އަދި އިބަ އިލާހު  

ެގ އާލުންނަށް ބަރަކާތް ލައްާވނދޭެވ.     ُمهََمده އަށާއި     ُمهََمده އާލުންނަށް ބަރަކާތް ލެއްިވ ފަދައިން  

އެންމެ   ދީލަތިަވންތަ  މާތްަވންތަ  އެެންމެ  ލިބިވޮޑިެގންާވ  ޙަމްދު  ިގނަިގނައިން  އިލާހުއީ  އިބަ  ހަމަކަށަަވރުން 

 3370 صحيح البخاريހެޔޮެވެގންާވ އިލާހެެވ."  

 
 

 


