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 ހުށަހެޅުން 
 
 މި . ފޮތެކެވެ ކުޑަކުޑަ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާނަ ނަންތަކުގެ ގެސޫރަތްތަކު ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި މިއީ،
 ދިނުމުގެ  ޖަވާބެއް ސުވާލަކަށް ކުރެވޭ ގޮތުން މާނައާބެހޭ ނަމުގެ ސޫރަތްތަކުގެ ލިއުނީ، ފޮތް

 ންތައްނަ ސޫރަތްތަކުގެ މާނަައކީ، ނަންނަމުގެ ފޮތުގައިވާ މި އެހެނަސް،. މަޤުޞަދުގައެވެ
 ޢަރަބި  ނަންތަކަކީ، ސޫަރތްތަކުގެ ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި. ރުވަމެވެއަ ހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޫންކަން
 .ނަންތަކެވެ ދެއްވިފައިވާ ސޫރަތްތަކަށް އެ ބަހުން
 

 މުއުމިނުންގެ  ވެސް  ހިްނގުމަކީ ފިކުރު ނަންތަކާމެދު ސޫރަތްތަކުގެ ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި
 ހެކިތައް  އުާޖލާ ކަމުގެކަށަކުޅަދުްނވަންތަ ގެ هللا މާތް . ކަމެކެވެ އިތުރުކޮށްދޭ އީމާންތެރިކަން
 ގައިފޮތު މި  އިޢުޖާޒަކަށް ުގޅުްނހުރި ނަމާ ސޫރަތްތަކުގެ. ވާތީއެވެ ަކމުގައި ކަމެއް ހާމަވެގެންދާ

 ކަމުގައި ފޮތެއް މައިދާނުގެ އެ ފޮތަކީ، މި އެހެނަސް،. ވާނެއެވެ  އިޝާރާތްކުރެވިފައި ވެސް
 .ނުވަންނަމެވެ ފުންކޮށް ތެރެއަށް މައުޟޫޢުގެ އެ ނުވާތީ،

 
 މާނަ  ނަންތަކުގެ ސޫރަތްތަކުގެ އުޚުތުންނަށް، އަޚުންނާއި ދެނެވަޑައިނުގަންނަވާ  ބަސް ޢަރަބި

 މަޤުޞަދު އަޅުަގނޑުގެ  ވެއްޖެަނަމ، ފޮތް ުކޑަކުޑަ  މި ކަމުގައި  އެއްޗެއް މޭރުންކޮށްދޭ
 .ޙާޞިލުވީއެވެ

 
 التَّوفِيقَُوِليُ َُوللاهُ
 2341 މުޙައްރަމް 21
 1121 އޮކްޓޫބަރ 21
 

 މުޢީދު ޙަސަން ޢަބްދުލް
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 ސޫރަތްތަކުގެ ނަންތަކުގެ މާނަ 
 

ސޫރަުތްނކުރެ ކޮންެމ ސޫަރތަކަށް ޚާްއޞަ ނަެމއް ެވ  223ކީރިތި ޤުރުާއުނގަިއވާ 
ސޫރަތްަތކަށް އެްއ ަނމަްށވުރެ ގިަނ ަނންަތއް ވެ ެއވެ. މިސާލަަކްށ ަބެއއް  އެވެ.

ރަުތެގ ަނންަތކުެގ ފުރަތަަމ ސޫރަެތވެ. ެއ ސޫ އަލްޙަމްެދވެ. އެީއ ީކރިތި ޤުރުާއުނގެ 
ތެރޭަގއި، އަލްާފތިާޙ ާއއި، އަލްޙަމްުދ އާއި، ސަްބޢުލްަމޘާނީ ހިެމެނ ެއވެ. ާއންުމ 
ގޮެތއްަގއި ީކރިތި ޤުުރާއނުެގ ޮކންމެ ސޫރަަތކަށް ަނން ެދއްިވފަިއަވނީ، ެއ 
ސޫރަތެއްަގއި ަބާޔންކުަރއްާވފަިއވާ އެްއޗަުކްނނެވެ. މިސާލަކަށް އަލްަބޤަާރ 

ަވނަ ާއޔަތުަގިއ  16ތަށް ަނން ެދއްިވފަިއވަީނ، އެ ސޫަރތުގެ ސޫރަތެވެ. ެއ ސޫރަ
 ( އިްނެނވެ.بََقَرةބަޔާްނކުަރއްވާަފިއވާ )

 

ާޢންމު ނަުމެގ ކީރިތި ުޤރުާއނުެގ ިތން ސޫރަެތއް ިފަޔވަިއ ެއހެްނ ޫސރަތްތަުކގެ 
ކަލިަމ ނެްތ ިތން ސޫަރތަކީ،  ނަުމގެ އަޞްލު ކަލިމަ، ސޫަރތުަގިއ ެވ ެއވެ. 

 ރަތާިއ، އަލްައންބިާޔ ސޫރަާތއި، އަލްިއޚްލާޞް ސޫރަެތވެ.އަލްފާތިާޙ ސޫ
 
 

 އަލްފާތިޙާ ސޫރަތް 
 

މި ސޫރަތަށް "އަލްާފތިޙާ" ެއވެ، ކިަޔނީ، ކީރިތި ޤުރުާއން ިއފްތިތާުޙކޮށްޭދ 
ފުރަތަަމ ސޫރަްތ ކަުމަގއިވާީތ ެއވެ. ިމ ސޫރަަތށް ކިޭޔ ެއެހްނ ަނންަތކުެގ 

( المثانيُالسبعާއއި، "ސަބްޢުްލމަޘާނީ" ) (الكتابُأمތެރޭަގއި، "ުއއްލުމްކިާތބި" )
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( އާއި، "އަލްކާިފޔާ" الوافية( އާއި، "އަލްވާިފޔާ" )الشافيةއާއި، "އަްއޝާިފޔާ" )
( ހިމެެނ الحمد( ާއއި، "އަލްޙަމްދު" )األساسي( އާއި، "އަލްއަސާސީ" )الكافية)

 އެވެ.
 

 

 ސޫރަތް  އަލްއަންބިޔާއު 
 

ަވނަ ސޫރަތެވެ. މި ސޫަރތަްށ  12އާުނގެ އަލްައންބިާޔއު ސޫަރތަކީ، ކީރިިތ ޤުރު 
)ނަބީޭބކަލުން( ެގ ނަުމްނ ަންނ ެދއްިވފަިއަވނީ، (، األنبياء"އަލްއަްނބިާޔއު" )

އެތަްއ ނަބީޭބކަލެްއެގ ާވހަަކ މި ސޫަރތުަގިއ ަބޔާްނކުަރއްވާަފިއ ވާީތ ެއވެ. ެއ 
އެޭބކަލުްނެގ ، ބޭކަލުްނ ީދނަށް ޮގވައިެލއްވުަމށްަޓކަިއ ކުެރއްިވ މަަސއްަކތްޕުޅުތަާކއި

ެގ هللا މާްތ  ްށ ތެުދމަުގ ެދއްެކުވމަށްކެތްތެރިަކމާިއ، އިންާސނުްނނަ
ވަުޖހުފުޅަށްަޓކަިއ އެޭބކަލުްނ ެވވަަޑއިެގންަފއިާވ ޤުރުާބނީތަްއ ވެްސ 

 ބަޔާްނކުަރއްވާަފއި ވާީތ އެވެ.
 

 

 ސޫރަތް  އަލްއިޚުލާޞް 
 

. އަްލއިޚުލާްޞ ވަަނ ސޫރަތެވެ 221އަލްއިޚުލާްޞ ސޫރަތަީކ، ކީިރތި ޤުުރއާުނގެ 
( ގެ ާމނަައކީ "އިޚުލާޞްތެިރަކން" ެއވެ. މި ސޫރަތަްށ ިމނަްނ اإلخالص)

ދެްއވުނީ، މި ސޫރަުތގައި ަބާޔންކުަރއްާވފަިއވާ ަތއުޙީުދގެ އަސާސްަތުކެގ 
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( األساسމުިހންމުކަަމށްަޓކަެއވެ. ެއެހންކަުމން ިމ ސޫރަތަށް "އަލްއަސާސް" )

ُقْل ُهَو اَّللهُ ުތގެ ފުަރތަަމ އާަޔތުން )ވެސް ިކޔެ ެއވެ. މި ސޫރަަތށް މި ސޫރަ
( އާއި، التوحيد( ިއްނ ވެްސ ނަްނދެްއވިަފިއ ެވ ެއވެ. އަިދ "ައއްަތއުޙީދު" )َأَحد  

 ންަތއް ވެސް ެދްއވިފަިއ ވެ އެވެ.( ފަދަ ނަ اإليمان"އަލްއީާމން" )
 

ްތ މި ިތން ސޫަރތުެގ ާޢންުމ ަނމާ ގުޅުްނހުިރ ކަލިަމއެްއ ބަާޔްނކުރަްއވާަފއި ނެ
ޢަދަުދގެ ގޮުތްނ ކަމުަގއި އިލާީހ ޙިކުަމތެްއ ާވނެ ކަމާެމދަކު ޝަްއެކއް ނެެތވެ. 

ފާހަަގކުެރވޭ ެއތައް ކަެމއް ވެ ެއވެ. މިސާލަކަށް ެއއިްނ އެްއ ކަަމކީ، މި ތިްނ 
ސޫރަތުގެ ަތރުތީބު ަނންބަރު ސަުފކުރުުމން އުފެޭދ ޢަދަެދވެ. ތަުފޞީލާެއުކ 

 .ތިރީަގއިާވ ާތވަލުަގއި ިމަވނީ ެއވެ
 

 އަލްއިޚުލާޞް  އަލްައންބިާޔއު  އަލްފާތިޙާ  ސޫރަތް
 221 12 2 ތަރުތީބު ަނންބަރު 

 
މި ތާވަުލން އެނގޭ ގޮުތަގއި، ިތން ސޫރަުތގެ ތަރުތީުބ ަނންބަރު ސަުފކުރުުމްނ 

ިމ  ެއވެ. 221122)ސަފަކަށް ކަާނތުްނ ާވތަށް ލިުޔމުްނ( އުފެދޭ ަޢދަީކ 
މެވެ. ެއެހަނސް، ކީިރިތ ޤުުރއާަނކީ، މަޤާމުަގިއ ީމެގ ތަުފޞީލަްށ ދާަކްށ ެނތީ

"މުޙުކަމު" ފޮެތއްަކން މި ޢަދަދު ވެސް އެބަ ައްނގަިއެދ އެވެ. ހަަމއެފަަދއިން ެއ 
ފޮތުގެ ކޮންެމ ސޫރަތެްއގެ ތަުރތީބާިއ، ކަލިމަަތކާިއ، ަނންތަުކަގއި ވެސް އިޢުޖާުޒ 

 ެއބަ ޭދަހވެ އެވެ.ިމ ޢަަދދުްނ ވެްސ ލައްވާަފިއވާަކން 
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ންުމ ޢަރަިބ ަނންތަާކއި، ިރިތ ޤުުރއާުނެގ ސޫރަތްަތުކގެ ޢާ ކީ ކުަރނީ،ދެްނ މިަބާޔން
 އޭެގ ލަފުޒީ މާަނ ެއވެ.

 

 ކަލިމަ އާޔަތް  މާނަ  ނަން  ޢަރަބި ތނ

 - - ހުޅުަވއިލުން  الفاحتة  .2

 بَ َقرَة   16 ގެރި  البقرة  .1

 َوآَل ِعْمرَانَ  44 ޢިމްރާުނގެ އާލުވެިރން  آل عمران  .4

 اءَوِنسَ  2 އަްނެހނުން  النساء  .3

 َماِئَدة   223 ކާމޭޒު  املائدة  .1

  241 ނަޢަމްސޫފި  األنعام  .1
 اأَلْعرَافِ  31 ސުވަރުޭގގެ ފާރު  األعراف  .6

 األَنَفالِ  2 ޣަނީާމ މުދާ  األنفال  .1

 تهابَ  226 ތައުބާ  التوبة  .9
 يُوُنسَ  91 (عليه السالم) ޔޫނުުސގެާފނު يونس  .21

 ُهود ا 11 (عليه السالم) ހޫުދގެފާނު  هود  .22

 يُوُسفُ  3 (عليه السالم) ޔޫސުފުގެާފނު  يوسف  .21

 الرهْعدُ  24 ގުގުރި  الرعد  .24
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 ِإبْ رَاِهيمُ  41 (عليه السالم) އިބްރާީހމުެގފާނު  إبراهيم  .23

 احِلْجرِ  11 ޙިޖްރު  احلجر  .21

 النهْحلِ  11 ކުޅަނދުރު  النحل  .21

 َأْسَرى 2 ހިްނުގވުން ރޭަގނޑު  اإلسراء  .26

 ْلَكْهفِ ا 9 ހޮހަޅަ  الكهف  .21

 َمْرميََ  21 މަރްޔަުމގެާފނު  مرمي  .29

 طه 2 ޠާހާ طه  .11

 - - ނަބީބޭކަުލން  األنبياء  .12

 بِاحلَْج ِ  16 ޙައްޖު  احلج  .11

 اْلُمْؤِمُنونَ  2 މުއުިމނުން  املؤمنون  .14

 نُورُ  41 ނޫރު  النور  .13

 ޤުރުާއން، الفرقان  .11
 ކޮްށދިުނން ޙައްާޤއި ބާޠިުލ ަވކި

 اْلُفْرقَانَ  2

 َوالشَُّعرَاء 113 ިރން ޅެންވެ الشعراء  .11

 النهْملِ  21 ހިނި  النمل  .16

 اْلَقَصصَ  11 ވާަހކަ  القصص  .11

 اْلَعنَكُبوتِ  32 ފައިިދގުމަުކނު  العنكبوت  .19
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 الرُّومُ  1 ރޫމީން  الروم  .41

 لُْقَمانُ  24 ލުޤުމާުނގެާފނު  لقمان  .42
ا 21 ސަޖިދަ السجدة  .41  ُسجهد 
 اأَلْحزَابَ  11 ޖަމާޢަތްަތއް  األحزاب  .44

 ބައު،ސަ سبأ  .43
 ިކްނގޑަމް ސަބާ 

 ِلَسَبإ   21

 فَاِطرِ  2 އުފެްއދެުވން  އުފެްއދުްނ، فاطر  .41

 يس 2 ޔާސީން  يس  .41

ސަފުސަފަްށ  މަލާއިކަުތން، الصافات  .46
 ތިއްަބވާ މަާލއިަކތުން 

2  

 ص 2 ޞާދު  ص  .41

 ُزَمر ا 62 ބަިއަގނޑު  ބައި، الزمر  .49

 اِفرِ غَ  4 ފާފަފުއްަސވާ ރަްސކަލާނގެ  غافر  .31

 ތަފުޞީލުކޮްށފަިއވާ، فصلت  .32
 ތަފުޞީލުކޮްށދެްއވާަފއިވާ 

 ُفصِ َلتْ  4

 ُشوَرى 41 މަޝްވަރާ  الشورى  .31

 َوُزْخرُف ا 41 ޒީނަތްތެިރކަން  الزخرف  .34

 ِبُدَخان   21 ދުން  الدخان  .33
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 َجاثَِية   11 ކަކޫަޖހަިއެގންތިުބން  اجلاثية  .31

 بِاأَلْحَقافِ  12 ވެލިފަރުބަދަ  األحقاف  .31

 ޙައްަމދުގެާފނު މު حممد  .36

 (صلى هللا عليه وسلم)

 حُمَمهد   1

 فَ َتْحَنا 2 ފަތަޙަ  الفتح  .31

 احلُُْجرَاتِ  3 ކޮޓަިރކޮޅުަތއް  ކޮޓަރިަތއް، احلجرات  .39

 ق 2 ޤާފު  ق  .11

ހިަރފުސް  ވައިރޯޅިަތއް، الذاريات  .12
 ބުރުއްސާ ވަިއރޯޅިތައް 

ارِيَاتِ  2  َوالذه

 َوالطُّورِ  2 ޠޫރުފަރުބަދަ  الطور  .11

 َوالنهْجمِ  2 ތަރި النجم  .14

 اْلَقَمرُ  2 ހަނދު  القمر  .13

 الرهمْحَنُ  2 ރަޙްމާުނަވންތަ ރަްސކަލާނގެ  الرمحن  .11

 اْلَواِقَعةُ  2 ިޤޔާަމތްުވން  ޤިޔާމަްތ، الواقعة  .11

 احلَِْديدَ  11 ދަަގނޑު  احلديد  .16

 ُُتَاِدُلكَ  2 ޖަދަލުކުރުން  اجملادلة  .11

 احلَْْشرِ  1 ޙަޝްރުެގ ުދވަސް  احلشر  .19
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 فَاْمَتِحُنوُهنه  21 އިމްތިާޙންކުުރން  حنةاملمت  .11

 َصفًّا 3 ސަފު الصف  .12

 اجلُُْمَعةِ  9 ހުކުރުުދވަސް  اجلمعة  .11

 اْلُمَناِفُقونَ  2 މުނާފިުޤން  املنافقون  .14

 الت هَغابُنِ  9 އެްއކުރެްއުވން  التغابن  .13

 طَلهْقُتمُ  2 ވަރި  الطالق  .11

 ޙަރާމްކުުރން، التحرمي  .11

 ޙަރާމްކުެރއްުވން 

 مُ حُتَر ِ  2

 اْلُمْلكُ  2 ވެރިަކން  امللك  .16

 َواْلَقَلمِ  2 ގަލަން  القلم  .11

 احْلَاقهةُ  2 ޤިޔާމަްތދުވަސް  احلاقة  .19

 اْلَمَعارِجِ  4 އުޑުަތއް  املعارج  .61

ا 2 ނޫުޙގެފާނު  نوح  .62  نُوح 

 اجلِْن ِ  2 ޖިްނނީން  اجلن  .61

ގަިއކޮޅުަގއި ފޭރާްނތަްއ  املزمل  .64
އޮޅުްއވަިއެގން އޮްނެނވި 

 ކަލޭގެާފނު 

 اْلُمزهمِ لُ  2
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ގަިއކޮޅުަގއި ފޭރާްނތަްއ  املدثر  .63
އޮޅުްއވަިއެގން އޮްނެނވި 

 ކަލޭގެާފނު 

ث ِرُ  2  اْلُمده

 اْلِقَياَمةِ  2 ޤިޔާމަްތދުވަސް  القيامة  .61

 اإِلنَسانِ  2 އިންާސނާ  اإلنسان  .61

 َواْلُمْرَسالتِ  2 ވައިރޯޅިަތއް  املرسالت  .66

 النهَبإِ  1 ޚަބަރު النبأ  .61

ނަަތއް ެގންަދވާ ފުރާ النازعات  .69
 މަލާއިކަުތން 

 َوالنهازَِعاتِ  2

ޫމނުމަިތން  ހިްތނުރުޭހކަން  عبس  .11
މުެގ ހިތްޕުާޅނުވު  ފާޅުވެްއޖެ،

 ގޮތް މޫުނމަތިްނ ަދއްަކަވއިފި 

 َعَبسَ  2

 ُكو َِرتْ  2 ބުރަށް ަބއްަޓްނވުން ބޯޅަ التكوير  .12

 انَفَطَرتْ  2 ފަޅަފަޅައިެގންިދުއން  اإلنفطار  .11

މުަގއި ުއނިކުާރ މިނެކިރު  املطففني  .14
 މީުހން 

 ل ِْلُمَطفِ ِفنيَ  2

 انَشقهتْ  2 ފަޅަފަޅައިެގންިދުއން  اإلنشقاق  .13

 اْلبُ ُروجِ  2 ބުރުޖުތައް  الربوج  .11
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 َوالطهارِقِ  2 ރޭަގނޑަށް ފާޅުަކންބޮޑު ތަރި  الطارق  .11

 اأَلْعَلى 2 އެްނމެ މަިތވެރި  األعلى  .16

 ޤިޔާމަްތދުވަސް، الغاشية  .11
ްނާނނޭ ބިރުވެރިަކމާިއެގން އަ

 ކަންަތއް 

 اْلَغاِشَيةِ  2

 َواْلَفْجرِ  2 ފަތިސް الفجر  .19

 اْلبَ َلدِ  2 ަމއްކާ  ރަށް، البلد  .91

 َوالشهْمسِ  2 އިރު  الشمس  .92

 َواللهْيلِ  2 ރޭަގނޑު  الليل  .91

ދުވާލު އަލިަކން ެފތުރި  الضحى  .94
 ހަމަެޖހޭ ަވގުތު 

 َوالضَُّحى 2

 ތަަނވަސްކުުރން، الشرح  .93
 ތަަނވަސްކޮށްެދްއވުން 

 َنْشرَحْ  2

 َوالتِ نيِ  2 ވަްއތީނި  التني  .91

ުމ ތެޭރގަިއ ރަޙި ،ދަރިމަިއވެ العلق  .91
އެލިފަިއ ޮއްނނަ ިފަޔވަީހގަިއާވ 

 އެމްބްިރޔޯ 

 َعَلق   1

 މިްނވަރުކުުރން، القدر  .96
 މިްނވަރުކުެރއްުވން 

 اْلَقْدرِ  2
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 اْلبَ يِ َنةُ  2 ދަލީލު البينة  .91

 ْلزَِلتِ زُ  2 ބިންހެުލން  الزلزلة  .99
 َواْلَعاِديَاتِ  2 ބާރަށް ުދވާ އަސްަތއް  تالعاديا  .211

ބިރުވެރިަކްނ ބޮޑު  القارعة  .212
 ޤިޔާމަްތދުވަސް 

 اْلَقارَِعةُ  2

 التهَكاثُ رُ  2 ގިަނކަން  التكاثر  .211

 َواْلَعْصرِ  2 ޒަމާން  العصر  .214

 ُهَُزَة   2 ޣީބަބުނަުމންާދ ީމހާ  اهلمزة  .213

 ُهَُزَة   2 އެތް  الفيل  .211

 ش  قُ َريْ  2 ޤުރަިއޝުަވންހަ  قريش  .211

ހިފާެގްނގުޅޭތަެކތި ީމުހންަނށް  املاعون  .216
 ނުދޭ މީހާ 

 اْلَماُعونَ  6

 اْلَكْوثَ رَ  2 ކައުޘަރު އާރު  الكوثر  .211

 اْلَكاِفُرونَ  2 ކާފިރުން  الكافرون  .219

 ނަޞްރު، النصر  .221
 ކާމިޔާބު 

 َنْصرُ  2

 مهَسد   1 ކަށިގަްސަގހުެގ ކަްށޓާިއ ކިފުޅި  املسد  .222

 - - އިޚުލާޞްތެިރަކން  اإلخالص  .221



 ސޫރަތްތަކުގެ ނަންތަކުގެ މާނަ                                    ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން 
 

05 
 

 اْلَفَلقِ  2 ފަތިސް الفلق  .224

 النهاسِ  2 މީސްތަކުން  الناس  .223
 

دَّث ِرބަޔާްނވެިދޔަ ާމނަަތުކގެ ތެެރއިްނ، ) ل( ގެ ާމަނާއއި، )اْلمه م ِ زَّ ( ގެ ާމަނ اْلمه
އެްއގޮްތ ަކމަްށ ޢިލްުމވެރިްނ ވިދާުޅވެފަިއ ެވ ެއވެ. ެއ ެދ ކަލިަމިއގެ މާަނއަީކ، 

ްނ ޮއްނނެިވ ކަލޭގެާފނު" ކަމަްށ ިދެވހި ބަަހްށ "ގަިއކޮޅުަގިއ ފޭރާްނތަްއ އޮޅުްއަވއިގެ 
ތަރުޖަމާކުެރވިާދެނ ެއވެ. ެއެހނަސް ެއ ެދ ކަލިަމިއެގ ާމނަިއަގއި ެއކުލެޭވ ފޭާރްނ 

 ތަފާތެވެ.

 

"މުއްދަޘިރު" ގެ ާމަނއިަގއި ހިެމނޭ ފޭރާމަީކ، ުތިނ ފޭރާމެެކވެ. އެއީ، ވަީޙ 
އިިހ ވަަސއްލަަމގެ ހިތްޕުޅަްށ ޢަލަ هللا ބާވައިެލްއވުމުްނ ކީރިިތ މާްތ ނަބިްއާޔ ަޞއްލަ

 ވެރިިވ ަކންަތއްަތކުެގ ސަބަުބން ތުުރކުެރއްިވ ފޭާރންކޮެޅވެ.
 

"މުއްޒަްއމިލު" ގެ ާމަނއިަގއި ހިެމނޭ ފޭރާަމކީ، ބޯ ފޭާރމެކެވެ. އެީއ، ކީރިިތ މާްތ 
ޢަލަިއހި ވަސައްލަމަ ައވަހާރަފުޅު ލައްޕަވާަފއި އޮްނަނވާއިުރ هللا ނަބިްއޔާ ޞައްލަ

 ފޭރާްނކޮޅެވެ. ތުރުކުރެްއވި 
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